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Apie „Daujėnų“ monografijos rėmėją  
Praną Kiznį

„Labai svarbu visiems mums susitelkti 
patriotizmo, tarnavimo ėvynei dvasioje, 
rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais. r 
tai reikštų, kad pasimokėme iš praeities.“

Šių taurių minčių vedinas ne tik 
Lietuvoje žinomas verslininkas, tech-
nikos mokslų daktaras Pranas Kiznis, 
įsiliejo į „Daujėnų“ monografijos kū-
rimo darbus, tapo šio rašto paminklo 
savo gimtinei pagrindiniu finansuotoju 
ir rėmėju. Galima sakyti, padovanojo 
savo kraštiečiams šią neeilinę knygą, 
nes tik jo pasiaukojimo dėka šis leidinys 
apskritai galėjo išvysti dienos šviesą. 

Kol pasiekė verslo aukštumų Pranui Kizniui teko pa-
tirti daug skaudžių gyvenimo negandų. Gimė Girsūduose 
1946 m. vasario 3 d. ūkininkų šeimoje. Pranukui tebuvo vos 
5 metukai, kai Antano ir Pranės Kiznių šeima su 3 mažame-
čiais vaikais 1951 m. lapkričio 3 d. buvo ištremta į Sibirą, į 
tolimąją Tomsko sritį. Nuo bado ir šalčio padėjo išsigelbėti 
šeimos išradingumas, lietuviškas ūkiškumas. Pranukas tremtyje 
pradėjo lankyti mokyklą, buvo žingeidus mokslui. Kai 1959 m. 
šeima grįžo į Lietuvą, tęsė mokslus adeikių septynmetėje, 
vėliau Pasvalio vidurinėje mokykloje. 1966–19 5 m. Vilniaus 
universitete baigė net du fakultetus – Istorijos ir Pramonės 
ekonomikos. Po studijų Sankt Peterburge aspirantūroje jam 
buvo suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis. Parašė dau - 
giau kaip 40 mokslinių straipsnių polimerų perdirbimo tech-
nologijos klausimais. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Pranas Kiznis pra-
deda praktiškai įgyvendinti savo mokslines idėjas – 1991 m. 
Vilniaus pakraštyje, plyname lauke pradeda statyti didžiausią 
pakuočių gamyklą Baltijos šalyse – UAB „Lietpak“. Šiandien 
šios įmonės produkcija eksportuojama daugiau kaip į 28 
pasaulio šalis. 2014 m. rudenį gamykloje apsilankiusi Lie-
tuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pažymėjo, 
kad tokios įmonės plačiai garsina Lietuvos vardą. Už savo 

Dr. Pranas Kiznis



gamybinę ir mokslinę veiklą dr. Pranas Kiznis yra sulaukęs ne vieno valstybinio 
apdovanojimo.

Dr. Pranas Kiznis gražius pėdsakus palieka ne tik gamybinėje ir mokslinėje 
veikloje. Meilę gimtajam Daujėnų kraštui, Lietuvai išsako ir kitais prasmingais, 
visuomenei labai reikalingais darbais. Jis yra ne tik pagrindinis „Daujėnų“ mono-
grafijos rėmėjas ir globėjas, paaukojęs didžiąją dalį šiai knygai išleisti reikalingų 
lėšų. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018) Pranas Kiznis 
pasiūlė įamžinti Daujėnų krašto savanorių atminimą. Štai kodėl būtent Daujėnuose 
buvo atidengta pirmoji Lietuvoje memorialinė lenta 1918–1923 m. savanoriams 
atminti. Tai padaryta dr. Prano Kiznio iniciatyva ir lėšomis. Dr. Pranas Kiznis 
taip pat parėmė leidinį „Pasvalio krašto karžygiai“, įamžinantį Pasvalio krašto 
savanorius, atsikuriant valstybei kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę. Šios 
knygos įžangoje parašyti dr. Prano Kiznio žodžiai skamba kaip priesakas mums 
ir ateinančioms kartoms  

„ š savo senelių savanorių mes paveldėjome valstyb . r todėl mes privalome gyventi 
taip, kad ateinantys apie mus galėtų sakyti – ta karta atstatė, išsaugojo ir sustiprino 
mūsų Lietuvą“.



 vaigždute turinyje žy - 
mimi straipsniai, įver-
tinti monografijų seri-
jos „Lietuvos valsčiai“  
Mokslo darbų komisi-
jos (žr. p. 4). Knygos 
gale anglų kalba patei-
kiamos šių straipsnių 
santraukos.
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Nuo Daujėnų kalno pasižvalgius
Antanas Šimkūnas

Nuo Dauj¸nų kalno toli matyti. Vaikystėje jis man buvo pats 
aukščiausias, nes mūsų lygumose aukštesnio nebuvau matęs. 
Nuo jo matydavau ne tik savo gimtąjį Petrãičių kaimą, bet 
giedrą dieną ir baltą Vabalni ko bažnyčią už 12 kilometrų. 
 drąsuoliai, įlipę į Daujėnų majaką, matydavo dar toliau – 

ir P svalį, ir Krinčíną. Galėdavo apžvelgti visą lygumose 
nusidriekusią 120 kvadratinių kilometrų Daujėnų parapiją, 
visus 4  jos kaimus. Ir toli nuo ali sios gírios vingiuojantį 
Smiµgių pusėn ríjos upelį, ir visus kelius, riedančius pakalnėn 
P svalio, Krinčíno, Vabalninko, Bal škių link...

Tada nė nepagalvodavau, kad yra dar vienas kelias – į 
Daujėnų praeitį, į istoriją. Jis ir nerūpėjo, nes atrodė, kad viskas 
nuo amžių čia taip buvo ir taip toliau bus. Ir tas gražiausias 
varpų skambėjimas, ir tie Sekminių atlaidai, ir ta Leibos Palkio 
parduotuvė su varpeliu viršum durų, ir snaudžiančių netoli 
Daujėnų vienkiemių ramybė, kurią sudrumsdavo tik pakermošių 
ir patalkių dainos.  kai tą ramybę sudrumstė atėjūnai, kai 
parūpo praeitis, jau buvo vėlu. Visi keliai į tikrąją istoriją 
buvo uždaryti, nes tevedė tik į „šviesią ateitį“. Ačiū Dievui, 
kad sulaukėme Atgimimo laikų, kai svetimų nevaržomi galime 
pasižvalgyti po mūsų krašto praeitį. Gaila tik, kad daug ko 
jau nebesužinosime, nes tragiškiausių praėjusio amžiaus įvykių 
dalyvių ir liudininkų dauguma jau iškeliavo amžinybėn.

Pasižvalgyti po savo gimtojo krašto praeitį, po jo nau-
jausių laikų dramatišką istoriją paskatino Pasvalio 500 metų 
jubiliejus. Tais jubiliejiniais 199 -aisiais pavyko išleisti knygą 
„Daujėnai. Gyvenimas ir rezistencija prie rijos“. 

Knygos pristatymas, vykęs Gedulo ir vilties dieną, tapo 
įspūdinga švente, gera pradžia grąžinant skolą tikrai mūsų 
krašto istorijai. Gražiai poetas Mykolas Karčiauskas „Gimtinės“ 
laikraštyje rašė, jog „nedaug bus iš kelio, jeigu tą dieną, birželio 

-ąją, atlaidais pavadinsim“. Knygos sutiktuvėse ir partizanų 
pagerbimo ceremonijoje dalyvavo visi knygos autoriai, gausus 
būrys Vilniaus pasvaliečių. Autorius sveikino, jiems dėkojo 
Nepriklausomybės Akto signataras dr. Antanas Karoblis, Vil-
niaus pasvaliečių bendrijos vadovas akad. Bronius Grigelionis, 
dr. Antanas Apynis. Lietuvos TV laidos „Atmintis“ kūrybinė 
grupė šiam įvykiui skyrė specialią laidą.
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Po šios geros pradžios snausti nebebuvo kada. 
 ir patys daujėniečiai, jų vadovai neleido, susidomėję 

praeitimi ir kultūrinio paveldo išsaugojimu. Daujėnų 
seniūnas Stasys Mackevičius paprašė padėti išsiaiškinti, 
kada Dauj¸nai pirmą kartą buvo paminėti istorijos 
šaltiniuose. Padirbėjus archyvuose pavyko nustatyti, jog 
tai įvyko 1554 m., kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje buvo pradėta žemės reforma ir kai kunigaikščio 
revizorius Jonas Gradovskis, Up tės valsčiuje atlikęs 
valakų matavimą, aprašė 56 vaitystes su 359 kaimais, 
tarp jų ir Daujėnus (Douiany).

Pradėjome rengtis pirmajam Daujėnų jubiliejui – 450 
metų sukakčiai, kai Daujėnai pirmą kartą paminėti istorijos 
šaltiniuose.

Reikėjo sukurti miestelio simbolius – vėliavą ir herbą. Dėl to herbo kele-
tą kartų su Daujėnų seniūnu Stasiu Mackevičiumi dalyvavome Prezidentūroje 
vykusiuose eraldikos komisijos posėdžiuose. erbą sukūrė Dailės akademijos 
profesorius Juozas Galdikas, kai jam papasakojome, kuo garsėja Daujėnai. Taip 
atsirado karieta su pakeltomis ienomis. Komisija iš karto pritarė tokiam projektui. 
Kaip sakė komisijos pirmininkas docentas Edmundas Rimša, tai originalus, iki šiol 
nematytas sumanymas. Tačiau dar prireikė trijų komisijos posėdžių, kol projek-
tas buvo tobulinamas. Reikėjo kuo nors papuošti plikas karietos ienas. Aludarių 
kraštui tiko apyniai. Išvydęs tokį papuošimą seniūnas pasakė  
kodėl matome penkis apynių žiedus, gal reikėtų septynių, 
vis arčiau Sekminių. Tai buvo padaryta. Taigi po keturių 
posėdžių Prezidentūroje gimė pirmasis Daujėnų herbas.

Daujėnų miestelio 
erbas

Koplytstulpis primins 
Daujėnų 0 metų 
jubiliejų. 200  0  
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Šiais simboliais buvo paženklinta ir Daujėnų vėliava.
2004 m. „Danieliaus“ leidykla pakartotinai išleido gerokai papildytą „Daujėnų“ 

knygą. Jos leidimą parėmė Pasvalio rajono savivaldybės taryba ir administracija, 
Pasvalio laikraštis „Darbas“, Vitalijos Stankevičienės įmonė „Saimeta“, UAB „Tils-
ta“ direktorius Vytautas Jonas Jankauskas, Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius, 
Seimo narys gydytojas Antanas Matulas, stambiausi Daujėnų ūkininkai. Knygoje 
pagerbiami ir prisimenami visi šios parapijos garsūs žmonės, pirmą kartą skel-
biamas nukentėjusiųjų nuo sovietų okupacijos gyventojų – tremtinių, politinių 
kalinių, žuvusių partizanų – sąrašas, buvusio Daujėnų klebono elikso Eremino 
dienoraštis apie tragišką pokarį.

Taigi 2004 m. birželio 19 d. į Daujėnų jubiliejų susirinko visi daujėnie-
čiai – ir tie, kurie po visų karų ir audrų išliko gyvi, ir tie, kurių žuvimo vietos 
artimieji ieško iki šiol.

Šį jubiliejų visiems, užsukusiems į Dauj¸nus, primins miestelio centre iškilęs 
gražus stogastulpis su Daujėnų herbu ir užrašu „450“, kurį pašventino Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas. Būsimąsias šventes daujėniečiai dabar švęs turėdami 
svarbiausius miestelio simbolius. Ir galės padainuoti po jubiliejiniu ąžuolu mies-
telio aikštėje.

Pagaliau ir pati Daujėnų aikštė atgavo savo pirmykštę reikšmę. Pokario 
metais čia palaidotų sovietų aktyvistų palaikai buvo perkelti ten, kur dera – į 
kapines.  čia, kur 1941 m. vyko antisovietinis mitingas ir raudonarmiečių buvo 
žiauriai nužudyti pirmieji daujėniečiai, kur pokario metais buvo niekinami partizanų 
palaikai, 2008 m. birželyje iškilmingai atidengtas paminklas žuvusiems Daujėnų 
valsčiaus laisvės gynėjams.

Jį pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Paminklo atidengimo 
iškilmėse iš Tu manto atvykusi tremtinė Valerija Šimkevičiūtė kalbėjo  „ ežinau, 
kur žuvo, kur palaidotas mano brolis partizanas Juozas Šimkevičius. Bet dabar žinosime, 
kur galima žuvusiesiems gėl  padėti...“

Turės kur padėti gėlių ir kitų žuvusių ir nežinia kur palaidotų partizanų 
artimieji. 2010 m. birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, Galínių kaime iškilmin-
gai atidengtas ir pašventintas paminklinis kryžius šiose vietose žuvusių partizanų 
atminimui.

Kaip rengėme „Daujėnų“ monografiją
Istorinės reikšmės projektą įgyvendina „Versmės“ leidykla, pradėjusi rengti 

ir leisti šimtatomę seriją monografijų, skirtų buvusiems Lietuvos valsčiams.
Kai „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas pasiūlė imtis „Daujėnų“ 

monografijos sudarytojo ir vyriausiojo redaktoriaus pareigų, ilgai nedvejojau, nors 
ir suvokiau atsakomybės naštą. 

Nors apie savo gimtąjį Daujėnų kraštą esu parengęs ne vieną knygelę, tačiau 
matau, jog tai tik pradžia. Labai dar daug ką reikia prisiminti apie šio krašto 
seniausią praeitį, jo žmones, jų kančias ir kovas dėl laisvės. Nors jau turime 
žuvusių partizanų ir tremtinių sąrašus, dar mažai žinome apie tragišką jų šeimų 
likimą. Nors žinome, kokius kaimus nušlavė nuo žemės paviršiaus kolektyvizacija, 
tačiau ką paliksime būsimosioms kartoms apie tų kaimų gyventojus, jų likimus, 
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papročius, tradicijas  Ką paliksime apie buvusį Daujėnų valsčių, apie čia gyve-
nusius ūkininkus, verslininkus, tarnautojus, ką jie patyrė okupacijų metais  Kas 
papasakos apie Daujėnų seniūnijos kraštovaizdžio raidą, apie miestelio ir kaimų 
architektūrą, kultūrą, archeologijos paminklus  Tiems, kurie šio darbo imsis vė-
liau, bus daug sunkiau. Visai nebeliks gyvų liudininkų, neliks senų sodybų ir 
jų gyventojų, niekas nebeištrauks iš senų skrynių istorinių nuotraukų. Tad, kol 
galime, šio darbo turime imtis dabar.

Apie visa tai galvojau „Versmės“ leidykloje 2009 metais po pokalbio su 
leidyklos vadovu Petru Jonušu, visiškai pritardamas jo patriotiniam užsidegimui.

Jau tais pačiais metais ryžausi imtis atsakingo darbo. Malonu, kad tam 
nuoširdžiai pritarė daujėniečiai ir jų seniūnas Stasys Mackevičius. 2009 m. pa-
baigoje „Versmės“ leidykloje lankėsi daujėniečių delegacija, susižavėjusi leidyklos 
užmojais parengti ir išleisti monografijas apie visus buvusius Lietuvos valsčius. 
Šio susitikimo metu Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius ir „Versmės“ leidyklos 
vadovas Petras Jonušas pasirašė „Daujėnų“ monografijos išleidimo sutartį.

2010 m. birželio 14–23 d. buvo surengta monografijos autorių ekspedicija į 
Daujėnus. Daugiau kaip 20 istorikų, žurnalistų, muziejininkų aplankė visus buvu-
sio Daujėnų valsčiaus kaimus, kalbėjosi su gyventojais, užrašė daug prisiminimų, 
surado daug įdomių nuotraukų, archyvinių dokumentų. Galinių kaime Gedulo ir 
vilties dieną dalyvavo žuvusių partizanų atminimui skirto paminklinio kryžiaus 

Ekspedicijos dalyviai Daujėnuose (iš kairės): Antanas Stapulionis, Antanas Šimkūnas, Daujėnų 
seniūnas Stasys Mackevičius, Kazimieras Vyčas, dr. Aldona Vasiliauskienė, ijolė Vadopalaitė,  
Povilas Krikščiūnas, dr. Kazimieras Garšva, Pasvalio dekanas Algis everauskas, Genovaitė  
ukauskienė, Julius Vainorius, Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas. 20 0 m.  

Jono Kliučiaus nuotr.
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pašventinimo iškilmėse. Seniūnijos darbuotojai, vietos gyventojai geranoriškai 
prisidėjo prie ekspedicijos darbo, kurį plačiai nušvietė spauda, radijas, televizija. 
„Lietuvos aidas“ išspausdino visą seriją ekspedicijos dalyvės istorikės dr. Aldonos 
Vasiliauskienės straipsnių su nuolatine antrašte „Versmės“ ekspedicija Daujėnuose“.

2011 m. birželio mėnesį surengėme antrąją ekspediciją. Monografiją sutarėme 
išleisti 2014 m., kai Daujėnai švęs 460-ąsias savo vardo paminėjimo istoriniuose 
šaltiniuose metines.

Daujėnai kadaise priklausė Up tės pavietui. Kai 1554 m. šiame paviete buvo 
pradėta valakų matavimo reforma, čia atvykęs kunigaikščio ygimanto Augusto 
revizorius Jonas Gradovskis į Upytės pavieto inventorių įtraukė ir Daujėnus, kurie 
tuomet priklausė Balinių (Bolinskoje) vaitijai (dabar Baluškiai). Daujėnų pavadinimas 
to meto dokumentuose (kartais net viename dokumente) rašomas skirtingai rusų, 
senąja gudų ar lenkų kalba  Dovkgiany, Do tkany, Doviani, Douiany.

1938 m. Daujėnų miestelyje gyveno per 500 žmonių, o valsčiuje – apie 4 000. 
Dabar gyventojų skaičius tesiekia truputį daugiau kaip 1 600. Beveik pusė kaimų 
sovietmečiu buvo išbraukti iš visų apskaitinių sąrašų. Bet argi jie gali būti išbraukti 
iš mūsų atminties  Juo labiau kad kiekvienas kaimas turėjo įdomią istoriją, kurią 
priminė ir tų kaimų pavadinimai. Kadangi čia senovėje girios buvo vadinamos 
Traku, iki šiol išliko Trakų, Patrak s kaimai. Sodybos ir kaimai kūrėsi atkovodami 
dirbamą žemę iš pelkių ir krūmų, tai lėmė ir jų pavadinimus – Galíniai, Dalinav , 
Čìkiškis. P rijai įsikūrė prie rijos ištakų. Suveizdíškį įkūrė Suveizdžių giminė. 
Girs dų kaimą senovėje vadino Girių Soda, Girsoda.

Apie žilą Daujėnų krašto senovę įdomios medžiagos sukaupė archeologas 
prof. Mykolas Michelbertas, 19 0 m. su ekspedicija tyrinėjęs Daujėnų pilkapius. 
Jo straipsnį spausdiname „Daujėnų“ monografijoje. Profesorius rašo, jog Daujėnų 
apylinkėse ryškesni žmonių gyvenimo pėdsakai aptinkami nuo senojo geležies 
amžiaus, t. y. nuo pirmųjų šimtmečių po Kristaus. Tuo laikotarpiu Daujėnų apy-
linkės priklausė didžiulei baltų genčių kultūrinei sričiai, kurioje mirusieji būdavo 
laidojami pilkapiuose. Šiuos pilkapius paliko sėlių bendruomenė. Pasak prof. 
Mykolo Michelberto, čia galėjo gyventi kelios nedidelės sėlių bendruomenės.

Senovę tyrinėjęs daujėnietis istorikas Kazimieras Vyčas rašo, kad mūsų pro-
tėviai laikomi pietvakariniais sėliais. Jų arealo ribos sutapo su Lėve s upe, toliau 
tęsėsi iki pat Mūš s, o nuo ten driekėsi į šiaurę. Sėliai, nors buvo ir nedidelė baltų 
gentis, taikiai sugyveno su visais, ypač su kaimynais žiemgaliais ir lietuviais  jų 
papročiai panašūs ir ta pati religija. Sėliai, kaip teigia akad. igmas inkevičius, 
turėjo savo kalbą. Ilgainiui jie sulietuvėjo, dalis pasidavė lenkų dvasininkų įtakai. 
Tai liudija visoje sėlių teritorijoje senesnių kapų kryžiai su lenkiškais užrašais. 
Tokių užrašų randame ir Daujėnų šventoriuje bei kapinėse.

Daujėnų valsčiaus teritorijoje anksčiau buvo dvi svarbios vietovės – Baluš-
kių ir ade kių dvarai. Vėliau iškilo Smiµgiai, įsikūrę patogioje vietoje prie ri - 
jos upelio.

1625 m. vasarą Baluškių dvarą, Daujėnus, Smilgi s, Barklaini s, adeiki s 
nusiaubė švedų ateiviai, atsiųsti karaliaus Gustavo Augusto. Daujėnai tuomet 
buvo nedidelis kaimelis, prisišliejęs prie kalno, apaugusio gražiu pušynu. Kaimelis 
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priklausė Baluškių dvarui, o dvaras su visomis gyvenvietėmis, taigi ir Daujėnais, 
priklausė adeikių valsčiui, Krinčino parapijai.

Apie tai, kaip kūrėsi Daujėnų parapija, kokį pėdsaką paliko čia dirbę dva-
sininkai, išsamią publikaciją „Daujėnų“ monografijai parengė istorikė dr. Aldona 
Vasiliauskienė. 

1 94 m. Krinčino parapijos klebono Jeronimo Šarkevičiaus ir Baluškių dva-
rininkų Karpių rūpesčiu Dauj¸nuose vietoj medinės nedidelės koplytėlės pradėta 
statyti didesnę, mūrinę, kuri buvo baigta 1803 m. Kadangi buvo statyta be leidi-
mo, emaičių vyskupui teko kreiptis leidimo į popiežių. Nuo mūrinės bažnytėlės 
statybos prasidėjo Daujėnų bažnytkaimio kūrimasis.

Tikinčiuosius Daujėnuose aptarnaudavo Krinčino kunigai. Gyventojai no-
rėjo, kad čia nuolat gyventų kunigas, todėl pastatė gražią kleboniją. 1898 m. 
Daujėnuose įsikūrė pirmasis kunigas Tomas Bričkus, nors ir nebuvo gavęs caro 
valdžios leidimo. Netrukus kunigas buvo priverstas išsikelti. Tik 1904 m., gavus 
tokį leidimą, Daujėnų filijai paskiriamas Krinčino parapijos vikaras kun. Vincentas 
Baltrušaitis. Jis klebonavo keturis dešimtmečius ir šios parapijos istorijoje paliko 
gilų pėdsaką. Jo rūpesčiu 1906 m. atidarytos gražios naujos kapinės. Kadangi 
mokėjo lenkų kalbą, pažino lenkų kultūrą, net iš Varšuvos pasikvietė dailininkų 
puošti ir gražinti bažnyčią. Ją vis gausiau ėmė lankyti tikintieji. pač daug jų 
susirinkdavo per Sekminių bei Šv. Roko atlaidus.

Daujėnų Sekminių atlaidus, bažnyčią plačiai išgarsino P įstrio klebonas 
kun. Jurgis Tilvytis (poeto Teofilio Tilvyčio brolis), 1910 m. parašęs ir alvarnio 
slapyvardžiu išleidęs poemą „Daujėnai“, kurią pateikiame „Daujėnų“ monografijos 
skaitytojams. Čia skaitytojas ras ir Petro Biržio-Pupų Dėdės įdomų pasakojimą 
apie viešnagę Daujėnuose.

Daujėnai – nuošalus bažnytkaimis, toli nuo didžiųjų miestų ir magistralinių 
kelių. Tačiau tai neišgelbėjo nuo svetimšalių atėjūnų siautėjimo senovėje ir vė-
lesniais laikais. Daujėniečiai niekada nebuvo pasyvūs stebėtojai, kai mūsų kraštą 
niokojo caro žandarai ar sovietų okupantai. „Daujėnų“ monografijoje skaitytojai 
ras įdomų Kazimiero Vyčo straipsnį apie tai, kaip daujėniečiai dalyvavo 1863 m. 
sukilime prieš caro valdžią. Smilgietis Juozapas Vadopalas subūrė gausų sukilėlių 
būrį, dalyvavusį kovose su žandarais. Už tai, kad sukilėlių būrys buvo įsikūręs 
Lebeniškių kaime netoli aliosios girios, caro valdžia visus šio kaimo gyventojus 
ištrėmė į Sibirą, o jų namuose apgyvendino rusų kolonistus.

Po sukilimo caro valdžia ėmėsi ir administracinių pertvarkymų. Buvo li-
kviduotas adeikių valsčius, jo būstinė perkelta į Smilgius. Daujėnai valsčiaus 
centru tapo 192  m.

Monografijoje pateikiama nemažai medžiagos apie tai, kaip tarpukario metais 
Daujėnų valsčiuje vertėsi ūkininkai, verslininkai, tarnautojai, ką jiems teko patirti 
okupacijos metais. Iki šiol mažai buvo rašoma apie 1941 m. Birželio sukilimą, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 20 daujėniečių. Tuomet raudonarmiečiai nužudė 
pirmuosius laisvės gynėjus. Dar daugiau aukų daujėniečiai sudėjo pokario metais. 
Kovose su okupantais žuvo daugiau kaip 60 partizanų. Apie tuos tragiškus laikus 
pasakoja buvusio partizano, politinio kalinio Stasio Masilionio ir Birželio sukilimo 
dalyvio Petro Vadopalo dukters Nijolės Vadopalaitės straipsniai.
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Monografijoje daug vietos skiriama šio krašto šviesuoliams, atmintinoms 
vietoms. Pasakojama apie profesorių Antaną Vadopalą, kuris pokario metais 
buvo Daujėnų pradinės mokyklos vedėjas, vėliau studijavo žemės ūkio mokslus, 
apgynė habilituoto daktaro disertaciją, parašė net 16 vadovėlių bei brošiūrų apie 
agronomijos pagrindus.

Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas surinko įdomios medžiagos apie savo 
dėdę, profesorių, habilituotą daktarą Bronių Baginską, kuris daug metų vadovavo 
emės ūkio akademijos Agrochemijos katedrai, parengė mūsų krašto dirvožemio 

mikroelementų žemėlapius, parašė daug monografijų apie trąšų naudojimą.
Skaudų likimą teko patirti jo broliui, veterinarijos mokslų daktarui Vladui 

Baginskui. Baigęs Veterinarijos akademiją, jis dirbo Vaškuosê, kur 1944 m. pa-
baigoje buvo suimtas už dalyvavimą 1941 m. Birželio sukilime ir nuteistas 10 
metų lagerio. Monografijoje skelbiame jo parašytą straipsnį „Nuo Pulciniškio iki 
Komijos lagerių“.

Baluškių kaime, kur buvo Pyragių sodyba, dabar stovi paminklas drąsiems 
šio krašto vyrams  Jurgiui, Povilui, Antanui ir Jonui Pyragiams. Trys jų padėjo 
galvas Lietuvos laisvės kovose. Garsus lakūnas Jonas Pyragius 19 5 m. mirė 
Australijoje. Apie tai rašo muziejininkas Antanas Seibutis.

Svetima žemė priglaudė ir Girsūdų kaime gyvenusį arkivyskupą Juozapą 
Skvirecką, Šventojo Rašto vertėją. Jis mokėsi Smilgių mokykloje, kaip ir bažnytinės 
kanonų teisės daktaras, profesorius Juozapas eliauskas, miręs Romoje 19 8 m. 
Apie šiuos garsius dvasininkus daug medžiagos surinko dr. Aldona Vasiliauskienė.

Bauk  kaime gimė dailininkas grafikas Petras Rauduvė, palikęs šimtus me-
džio ir lino raižinių, iliustravęs daugiau kaip 500 knygų. Apie šį garsų menininką 
įdomų straipsnį parašė poetas Mykolas Karčiauskas.

Šviesaus atminimo daujėnietis Antanas Karoblis – Kovo 11-osios Nepriklau-
somybės Akto signataras. Apybraižą apie jį parašė žurnalistė Marijona Varneckienė.

Daujėnuose pradžios mokykla buvo pastatyta 1910 m. Kai Daujėnai 192  m. 
tapo valsčiaus centru, mokykla pavadinta Prezidento Antano Smetonos vardu. 
Pirmasis Daujėnų mokytojas buvo R. Liudžius, miręs 1928 m. Po to mokyklai 
vadovavo Mykolas Steponavičius, 1940 m. birželį emgėbistų suimtas ir ištremtas į 
Sibirą už tai, kad nepriklausomos Lietuvos laikais vadovavo šauliams. Apie iškilius 
Daujėnų krašto mokytojus ir mokyklas daug archyvinės medžiagos, nuotraukų 
surinko pedagogas Juozas Beniulis.

Surinkta nemažai medžiagos apie visus buvusio Daujėnų valsčiaus kaimus, 
jų gyventojus. Apie Girsūdų kaimą, jo istoriją, tradicijas, sunkius pokario metus 
įdomų straipsnį parašė šio kaimo gyventoja Pranciška Ališauskienė. Tai pasakytina 
ir apie kitus autorius – Nijolę Vadopalaitę, Kazimierą Vyčą, Marijoną Varneckienę, 
Vladą Galvanavičių, Vladą Vitkauską, parengusius straipsnius apie savo gimtuosius 
kaimus ir jų žmones.

Vertingą istorinę medžiagą parengė mūsų krašto archyvų tyrinėtojas Algi-
mantas Krinčius.

Monografijoje pateikiame platų, patikslintą sąrašą žmonių, kurie nukentėjo 
nuo sovietų okupacijos. Šį sąrašą parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro direktorė Birutė Burauskaitė. 
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Daug vietos monografijoje skirta prisiminimams. Skelbiame ilgamečio Daujė-
nų klebono elikso Eremino dienoraštį, kuriame pasakojama apie tragišką pokarį. 
Dr. Aldona Vasiliauskienė išaiškino įdomią istoriją apie klebono elikso Eremino 
išgelbėtą žydaitę, kurią autorei pavyko surasti. Nuoširdžiais prisiminimais apie 
Daujėnus dalijosi šviesaus atminimo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, Pane-
vėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kurio tėveliai palaidoti Daujėnuose. Australijoje 
gyvenantis daujėnietis Algimantas Navakas pasakoja, ką jam teko patirti bėgant 
nuo raudonojo maro. Tremtinė Nijolė Vadopalaitė parašė prisiminimus apie pa-
grobtą vaikystę. Skelbiame buvusių tremtinių, politinių kalinių, partizanų laiškus, 
jų nuotraukas.

Ekspedicijoje dalyvavusios etnografės Rita Balkutė, Genovaitė ukauskienė 
surinko nemažai medžiagos apie daujėniečių šventes, papročius, tradicijas.

Antroje ekspedicijoje dalyvavę architektai Marija ir Martynas Purvinai pa-
rengė įdomų straipsnį apie Daujėnų krašto architektūrą. Muziejininkas šiaulietis 
Julius Vainorius moksliškai pažvelgė į mūsų krašto geologiją.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas daujėnietis Povilas 
Krikščiūnas parengė publikaciją apie daujėniečių tautosaką, dainas, sakmes, raudas.

Malonu, kad atsirado autorių, kurie patys pasisiūlė padėti rengti monografiją 
apie Daujėnus. Vilnietė Vida Statkevičiūtė-Primakienė parengė gausiai iliustruo-
tą darbą apie Daujėnuose gyvenusį savo senelį – savanorį. Panašios medžiagos 
atsiuntė panevėžietė bibliotekininkė Stasė Mikeliūnienė. Vieną dieną sulaukiau 
netikėto skambučio net iš Gargžd . Paskambinusi Donata Leketienė pranešė, kad 
turinti savo dėdės Mykolo Tonkūno (1944 m. pasitraukusio į JAV) prisiminimus 
apie Joną Tonkūną, palaidotą Daujėnų kapinėse. Argi „Daujėnų“ monografijos 
nevertas faktas  Netrukus elektroniniu paštu gavau gerb. Donatos atsiųstą me-
džiagą. Malonus buvo ir Gintos Čingaitės telefono skambutis. Ji pasisiūlė ir labai 
nuoširdžiai padirbėjo rengdama straipsnį apie gimtąjį Nauj sodžio kaimą.

Renkant medžiagą apie buvusį Daujėnų valsčių, rengiant ekspedicijas didžiulę 
paramą monografijos autoriams suteikė Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, jo 
pavaduotoja Danutė alienė, buvęs seniūnas Stasys Mackevičius, pedagogai Sta-
nislava ir Juozas Beniuliai, kraštotyrininkai Vladas Galvanavičius, Vilius Grabskis, 
Albinas Kazlauskas ir daugelis kitų pagalbininkų, kuriems nuoširdžiai tariame ačiū.

Be abejo, didžiausios pagarbos ir padėkos nusipelno „Versmės“ leidyklos 
vadovas Petras Jonušas, vadybininkė administratorė ivilė Driskiuvienė, redakto-
riai Neringa Balčiūnaitė, Tomas Petreikis, kalbos redaktorė Vida Kasparavičienė, 
korektorė Rasa Kašėtienė, maketuotoja Violeta Barkauskaitė, fotografai Jonas Kliu-
čius, Aloyzas Petrašiūnas, kiti leidyklos darbuotojai, kurie su nepaprasta meile ir 
užsidegimu padėjo sukurti šį istorinį Daujėnų krašto paminklą.



GAMTA

Daujėnų krašto geologinė sandara, reljefas 
ir paleogeografinė raida

Julius Vainorius
Šiaulių „Aušros“ muziejus

a as. Mes gyvenam kojomis „įsirėmę“ į emę – čia vaikš-
tome, dirbame, kuriame, auginame vaikus, senstame  Mus 
nuo mažumės supa ne tik natūrali ar žmogaus sukurta aplinka 
(lygumos, kalvos, medžiai, žolė, vanduo, gyvūnija, pastatai, 
keliai), bet ir tai, ką mes ne visada pastebime – tamsios ir 
paslaptingos žemės gelmės, požemiais besifiltruojantis vanduo – 
ta visa didžiulė, sluoksniuota nuogulų storymė, susiformavusi 
per šimtus milijonų metų, kintanti tiek horizontalia, tiek ir 
vertikalia kryptimi. Geologinė sąranga atskiruose regionuose 
skiriasi savo gilumine sandara, medžiagine sudėtimi, raidos 
istorija, geofiziniais laukais. Visa tai daro tiesioginę įtaką ne 
tik gamtinei aplinkai, bet ir žmogui, jo mąstysenai, išvaizdai, 
charakteriui. Priklausomai nuo gamtinės aplinkos, matyt, iš-
siskyrė ir atskiri etnografiniai mūsų šalies regionai su savo 
charakteringais bruožais, tarmėmis (o ką jau kalbėti apie toli-
mesnių kraštų gyventojus). Gal todėl visada traukia grįžti namo, 
ten, kur gimei ir užaugai, kur jautiesi saugus ir toks savas.

Šiaurės Lietuvos žemės gelmių sąranga išsiskiria iš kitų 
regionų visų pirma karstiniais reiškiniais, suformavusiais ir 
šio krašto reljefo pobūdį, krašte slinkusių ledynų egzaracine 
(ardomąja) veikla, plonu ledlaikiais susiformavusių nuogu-
lų sluoksniu, dengiančiu pagrindines karstėjančias uolienas. 
Reljefas yra palyginti „jaunas“ (jaunesnis yra tik iemgalos 
lygumoje), galima sakyti, šviežias visos Lietuvos teritorijos 
atžvilgiu, nes šį kraštą vėliausiai paliko betirpstantis pasku-
tinio ledlaikio ledynas. 

Daujėnų krašto geologinės sąrangos tyrinėjimas įdo-
mus. Reikia pastebėti, kad tyrimus kiek apsunkina labai 
mažas nuogulų atodangumas (gilesnių 
sluoksnių atsidengimas žemės paviršiu-
je). Natūralių atodangų, randamų upių 
slėniuose, kalvų šlaituose, pakriaušėse, 
beveik visai nėra arba jos labai žemos 
ir mažai informatyvios. Dirbtinės eks-
ploatuojamų karjerų šlaitų atodangos, 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2011 03 01, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2011 04 26, pirmą 
kartą paskelbtas 2015 05 12 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0 99 
visatekstėje svetainėje .llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2015-
1 23-241 GL.
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kur galima tyrinėti viršutinius nuogulų sluoksnius iki 8–10 ir daugiau metrų 
gylio, taip pat negausios. Gilesnių sluoksnių geologinė informacija pasiekiama tik 
gręžiniais, išgręžtais įvairiems tikslams  geriamojo vandens tiekimui, geologinio 
kartografavimo reikalams ir kt. Daugiausia informacijos suteikia gilūs kartografavi-
mo gręžiniai, kertantys visą nuosėdinę storymę ir įsigilinantys į kristalinį pamatą. 
Tokių gręžinių Daujėnų krašto plote nepasitaikė. Nemažai informacijos apie giles-
nius sluoksnius suteikia geofiziniai duomenys, pirmiausia elektrinės tomografijos 
tyrimai. Tokių tyrimų Šiaurės Lietuvos karstiniame regione pastaraisiais metais 
atlikta gana nemažai. Sukaupta informacija leidžia gana detaliai atskleisti žemės 
gelmių sandarą, suteikia galimybes paleogeografinei teritorijos raidos interpretacijai. 

Straipsnio tikslas – išryškinti Daujėnų krašto geologinę sandarą, apibūdinti 
reljefo ypatumus, išaiškinti rajono paleogeografinę raidą, akcentuoti kraštui bū-
dingas geologines vertybes. 

Siekiant numatyto tikslo sprendžiami uždaviniai  1) apžvelgti Daujėnų kraš-
to geologinių tyrimų istoriją Šiaurės Lietuvos tyrimų kontekste, 2) išanalizuoti 
krašto geologinį pjūvį pagal gręžinių ir lauko tyrimų duomenis, 3) atlikti morenų 
gargždo ilgųjų ašių orientacijos ir polinkio kampų matavimus, 4) apžvelgti krašto 
naudingąsias iškasenas, 5) aprašyti geologinius objektus, vertingus pažinimo bei 
mokslo požiūriu.

inėjim  ap al a. Geologiniai krašto tyrimai neatsiejami nuo visos Lie-
tuvos tyrimų, nors turi ir savitų bruožų. Karstiniai reiškiniai arba smegduobių 
formavimasis žemės paviršiuje yra Šiaurės Lietuvos išskirtinumas iš kitų šalies 
regionų. Tas išskirtinumas sąlygojo gal kiek didesnį tyrėjų dėmesį šiam kraštui ne 
tik geologiniu-geomorfologiniu, bet ir ekogeologiniu, hidrogeologiniu, inžineriniu 
geologiniu požiūriu, tiriant karstinių procesų intensyvumą, dinamiką, rengiant 
gamtosauginius projektus, sprendžiant teritorijos urbanizacijos klausimus.

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas tiriamas jau gana daug metų. Karstėjančios 
uolienos tyrinėtos stratigrafijos, tektonikos, paleogeografijos, litologijos, hidrogeolo-
gijos, inžinerinės geologijos ir kitais aspektais. Nemažai darbų yra pateikę . Gre-
ingkas, T. Grotthussas, J. Dalinkevičius, M. Kaveckis, M. Gomolickis, V. Pranaitis, 

V. Narbutas, A. Linčius, E. Vodzinskas, V. Gudelis, A. Gaigalas, V. Baltrūnas, 
B. Karmaza, V. Marcinkevičius, B. Paukštys, J. Taminskas ir daugelis kitų. 

Vidurio Lietuvos moreninės lygumos giluminė sandara ir reljefo formavi-
mosi ypatybės plačiai aprašomos monografijoje „

“ (liet. „Vidurio Lietuvos moreninės lygumos sandara 
ir morfogenezė“), parašytoje autorių kolektyvo, redaguotoje V. Gudelio ir A. Gaigalo 
ir išleistoje 19 1 m. Monografijoje pabrėžiama pokvarterinio paviršiaus įtaka lygu-
minio reljefo formavimuisi, aprašomos pagrindinių morenų struktūros, tekstūros ir 
genetinės atmainos. Plačiai nušviečiama akvaglacialinių nuogulų reikšmė, reljefo 
formos, upių tinklo susidarymas bei visos moreninės lygumos formavimosi raida1. 

19 2–19 3 m. Daujėnų apylinkėse buvo vykdomi žvalgybiniai darbai gipso 
paieškai. Visame plote buvo pragręž-
ta per 20 gręžinių, kirtusių kvartero 
nuogulų storymę ir įsigilinusių į pa-
grindinių uolienų sluoksnius (viršutinis 

1 троение и мор огенез редне итовской моренной
равнины, , ,

,
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devonas Kupiškio svita). Tyrimų duomenų pagrindu buvo sudarytas prekvartero 
geologinis žemėlapis M 1 50 000.

Aerofotogeologinis Vidurio Lietuvos kartografavimas M 1 50 000 buvo vyk-
domas 19 8–1981 metais. Remiantis gautais duomenimis buvo sudaryti aerofotoge-
omorfologiniai ir aerofotogeologiniai žemėlapiai M 1 50 000 bei Vidurio Lietuvos 
tektoninė schema M 1 50 000.

19 9–1982 m. Šiaurės Lietuvoje buvo atliekama hidrogeologinė ir inžinerinė 
geologinė nuotrauka melioracijos tikslams M 1 50 000. Kartografavimo darbuose 
teko dalyvauti ir šio straipsnio autoriui dar būnant IV kurso studentu. Nuotraukos 
plotas apėmė ir Daujėnų apylinkes.2

Didelę mokslinę ir praktinę reikšmę įgauna glacigeninių nuogulų statistiniai 
tyrimo metodai, kurie leidžia palyginti pleistoceno pjūvius skirtinguose plotuose, 
tuos pjūvius skaidyti ir gretinti, detalizuoti pleistoceno storymės sandaros ir for-
mavimosi dėsningumus.3, 4, 5, 6

Nuogulų sedimentacijos sąlygos ir aplinka, įtakojusi vienokią ar kitokią nuo-
gulų tekstūrą, yra ypač svarbūs veiksniai, atliekant paleogeografines interpretacijas. 
Pastaraisiais metais atlikta daug naujų nuogulų litologinių tyrimų, duomenis apdo-
rojant statistiškai. Gauti nauji nuotru-
pinės medžiagos sudėties ir struktūros 
ypatybių duomenys atspindi ledyninių 
nuogulų medžiagos diferenciacijos mas-
tą ir sedimentacijos sąlygas. , 8 

Karstėjančių uolienų petrografi-
nės sudėties ir sluoksnių storių tyri-
mai buvo atlikti 199 –2003 m. vykdant 
projektą „Lietuvos karsto ir nuošliaužų 
informacinės duomenų bazės sukūri-
mas“. Pirmą kartą Lietuvoje sukurtas 
skaitmeninis karstėjančių uolienų storio 
ir petrografinės sudėties žemėlapis pa-
gal naują metodiką ir naudojant Vertical 
Mapper programinę įrangą.9

Šiaurės Lietuvoje paplitusius įdo - 
 mios reljefo formos – drumlinų (drumli-
noidų) pavidalo ištęstų volų laukai ir juos  
skiriantys neretai uždurpėję pažemė-
jimai (fliutingai). Drumlinų ilgosios ašys 
nutįsusios iš šiaurės į pietus, paskutinio-
jo ledyno slinkimo kryptimi. Ryškiausi 
drumlinoidų laukai kartografuojami Va-
balninko apylinkėse, į rytus ir šiaurės 
rytus nuo buvusio Daujėnų valsčiaus. 
Guo d žių durpynas rytiniame vals čiaus 
pakraštyje Biržų rajone užima vieną 
tokių tarpgūbrinių pažemėjimų.10, 11

2 

,
,

, , ,
, , , ,

,
,  (Lietuvos geologijos tarnybos Geologinis 

fondas).
3 Baltrūnas V., Karmaza B., Karmazienė D. Pleis-
toceno nuogulų sandaros ir formavimosi ypatybės 
Šiaurės Lietuvoje, Geologija, 2005, Vilnius, kn. 52, 
p. 22–33.

4 Baltrūnas V. Pleistoceno stratigra ija ir koreliacija, 
Vilnius, 1995, p. 180.

5 Baltrūnas V. Gamta kaip kultūros šaltinis, Vilnius, 
2003, p. 143.

6 Baltrūnas V., Pukelytė V. Pleistoceno morenų 
granuliometrinės sudėties santykinės entropijos 
kaitos ypatumai Pietų Lietuvoje, Geologija, Vilnius, 
2003, kn. 42, p. 45–50.

 Šinkūnas P., Jurgait is A. Glacigeninės sedi-
mentacijos tyrimų litogenetiniai aspektai, Geologija, 
Vilnius, 1998, kn. 23, p. 99–105.

8 Š inkūnas P., Jurgai t is A. Ledyninių nuogulų 
litologija ir sedimentacija, Vilnius, 1998, p. 1.

9 Račkauskas V., Bucevičiūtė S., Marcinkevi-
čius V., Dėnas . Lietuvos karsto ir nuošliaužų 
informacinės duomenų bazės sukūrimas. Šiaurės 
Lietuvos karstinio rajono karstėjančių uolienų dangos 
storio ir litologinės sudėties žemėlapis M 1 50 000. 
Aiškinamasis raštas ir tekstiniai priedai. Vilnius, 
2003, Lietuvos geologijos tarnyba. Rankraštis sau-
gomas LGT G , fondinis Nr. 6615.

10 Vaitonis V. Lietuvos glacigeninio relje o mor ostruk-
tūrinė analizė, Vilnius, 2000, p. 54.

11 ,

, eo o i a, , ,
,
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Paskutiniojo ledyno suformuotos reljefo formos ir jų medžiaginė sudėtis 
neatsiejama nuo ledyno dinamikos ir eratinių riedulių, atneštų iš enoskandijos 
apledėjimo centrų, išbarstymo. Uolienų petrografinės sudėties analizė suteikia 
galimybę išanalizuoti ledyno slinkimo kryptis ir pamatinių uolienų vietas, iš kur 
enoskandijos ledynas tas uolienas atplėšė ir atnešė į Lietuvos teritoriją.12, 13

Naujausi geomorfologų darbai ypač vertingi tyrinėjimų nuoseklumu, faktinės 
medžiagos gausa, naujausių kompiuterinių programų pritaikymu duomenų vaizda-
vimui ir interpretacijai. R. Guobytė, remdamasi aerofotonuotraukų stereoskopiniu 
dešifravimu, atskleidė Lietuvos paviršiaus deglaciacijos eigą, sudarė skaitmeninius 
kvartero nuogulų ir geomorfologinį žemėlapius M 1 200 000.14, 15

imo me o ika. Tyrimų metodiką galima suskirstyti į kelis svarbesnius 
etapus. Visų pirma tai literatūrinės medžiagos analizė. Išstudijuota gana gausi 
spausdinta literatūrinė medžiaga  moksliniai straipsniai, nagrinėjantys Pabaltijo, 
Lietuvos ir ypač Šiaurės Lietuvos regiono geologinę aplinką, Lietuvos geologijos 
tarnybos geologiniame fonde saugomos geologinės ataskaitos, gręžinių medžiaga. 
Išanalizuota ir remtasi hidrogeologinių gręžinių medžiaga, saugoma UAB „Šiaulių 
hidrogeologija“ archyve bei Pasvalio rajono savivaldybėje sukaupta medžiaga.

uogulų tekstūros buvo analizuojamos ir aprašomos atodangose Daujėnų 
smėlio-žvyro karjere, Smilgių kaime, rijos upės atodangoje. Svarbiausi nuogulų 
tekstūriniai požymiai – sluoksnelių storis, polinkio kampas ir kryptis. 

Gargždo ilgųjų ašių matavimai. Tyrimai atlikti Daujėnų gūbrį dengiančioje 
morenoje ir žvirgždo nuogulose (eksploatuojamame Daujėnų smėlio-žvyro karje-
re) bei morenoje rijos upės atodangoje (dešiniajame šlaite ties Smilgių kaimu) 
taikant A. Gaigalo metodiką.16 Pamatuota 100 vnt. stambesnių (  5–30 mm) pa-
ilgų uolienų nuotrupų orientacija pasaulio dalių atžvilgiu ir jų polinkio kampas. 
Matuotos tik tos uolienų nuotrupos, kurios turi gerai išreikštą ilgąją ašį (trumpo-
sios ir ilgosios ašių santykis 1 2). Matuota apribotame apie 50  50 cm plote ir 
10–20 cm vertikaliame intervale. Gargždo ilgųjų ašių orientacijos azimutai matuoti 
kas 5 , o polinkis nustatytas vieno laipsnio tikslumu. Matuota geologiniu kompasu.

Gargždo ilgųjų ašių orientacijos ir polinkio matavimo gylis  
Daujėnų smėlio-žvyro karjeras – 3,20 m, 5,50 m, 9,60 m, 10, 0 m (nuo 

karjero sienelės viršaus)
rijos upės atodanga (Smil-

gių k.) – 0,50 m (nuo upės vandens 
lygio).

Sudarytos gargždo ilgųjų ašių 
orientacijos ir polinkio taškinės diagra-
mos atspindi ledyno lokalines slinkimo 
kryptis ir glaciodinamiką. Nuotrupinių 
nuogulų gargždo ilgųjų ašių matavimai 
žvirgždingose nuogulose rodo akvagla-
cialinio srauto pobūdį, energiją ir kryptį.

Petrogra inė analizė. Petrografi-
nei analizei lauko sąlygomis surinkta 
po 300 vnt. (  5–30 mm) smulkaus 

12 Gaigalas A. Akmeninių kirvukų ir kitų akmeninių 
įrankių petrografinė sudėtis ir medžiagos šaltiniai, 
Geologija, Vilnius, 2001, kn. 36, p. 15–29.

13 Karuk pp R. Late-Glacial ice streams of the sout-
heastern sector of the Scandinavian Ice Sheet and 
the asymmetry of its landforms, Baltica, Vilnius, 
2004, kn. 1  (1), p. 41–48.

14 Guobytė R. Naujas 1 200 000 mastelio Lietuvos 
geomorfologinis žemėlapis. Lietuvos geologijos tar-
nybos 2000 metų veiklos rezultatai  Metinė ataskaita, 
Vilnius, 2001, p. 21–23.

15 Guobytė R. Lietuvos paviršiaus geologijos ir 
geomorfologijos ypatumai bei deglaciacijos eiga, 
Geologijos ir geografijos in-to fondai, Vilnius, 2002.

16 ляциоседиментационные циклы
плейстоцена итвы, , ,
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gargždo ir stambaus žvirgždo nuogulų mėginių, gargždo ilgųjų ašių orientacijos 
matavimo taškuose. Surinkti pavyzdžiai buvo suskirstyti į šešias petrografines ge-
netines nuotrupų grupes  1) kristalinės uolienos (ledyno atneštos iš enoskandijos 
prekambro kristalinio skydo magminės ir metamorfinės uolienos), 2) smiltainiai ir 
aleurolitai (fanerozojaus nuosėdinių uolienų nuotrupos, užgriebtos pakeliui, ledynui 
slenkant Baltijos jūros depresija, šiauresne Lietuvai Pabaltijo teritorija), 3) devono 
sistemos dolomitai (ledyno užgriebti iš devono sluoksnių Baltijos jūros dugne, 
Latvijoje ir Šiaurės Lietuvoje), 4) paleozojaus ir mezozojaus klintys (daugiausiai 
Baltijos jūros dugne slūgsančių permo klinčių nuotrupos), 5) mezozojaus merge-
liai, 6) kitos uolienos (neatpažintos, silicifikuotos ir kt. uolienos). Pagal gautus 
duomenis sudarytos integralinės diagramos, leidžiančios nustatyti ledyno slinkimo 
kelią ir pakeliui užgriebtas uolienas. 

Gr žinių analizė. Nagrinėjant Daujėnų krašto gilesnių sluoksnių geologinę 
sandarą, išanalizuota gręžinių, išgręžtų tiriamame plote įvairiems tikslams, me-
džiaga. Geologinio pjūvio koreliacijai pasirinkti gilesni kartografuojamieji gręžiniai 
su pilnu kerno aprašymu. Sudarytas kraštui būdingas geologinis pjūvis Girsūdai–
Smilgiai–Daujėnai–Barklainiai–Porijai.

Taip pat sukaupta istorinė medžiaga, pasakojimai apie Daujėnų krašto geo-
loginius paminklus, kraštui svarbius įvykius, susijusius su geologiniais reiškiniais.

aujėn  k a o emės elmės. Daujėnų krašto žemės paviršiaus pobūdis 
yra nulemtas ilgo raidos laikotarpio, trukusio daugiau nei keturis milijardus 
metų, nuo žemės plutos stabilizavimosi iki ledynų, slinkusių per paskutiniuosius 
30 tūkst. metų ir poledyninių procesų veiklos. Paviršių nuolat veikė ir tebeveikia 

tiek vidinės žemės jėgos (vadinamos endogeninėmis), tiek paviršinės (egzogeninės), 
priklausančios nuo saulės, vėjo, vandens, o paskutiniaisiais šimtmečiais ir nuo 
žmogaus veiklos. emės gelmių praeitis užfiksuota sluoksniuose, kurie atsidengia 
atodangose, arba yra „perskaitoma“ iš gręžinių kerno. 

Geologinių procesų taip nulemta, kad mūsų krašto žemės gelmių struktūra 
yra trinarė  kristalinis pamatas, pagrindinių sluoksnių nuosėdinė storymė ir kvar-
tero laikotarpio nuogulos. Apačioje slūgsantis kristalinis pamatas, sudarytas iš 
magminių ir metamorfinių uolienų, panašiai tokių, kurių aptrintas ir apzulintas 
atplaišas – riedulius randame mūsų laukuose. Laukuose randami rieduliai yra 
ne vietinė medžiaga, o ledynų atnešta iš Suomijos, Švedijos ar Karelijos kalnynų. 
Kristalinio pamato paviršius nėra lygus ir sudarytas iš magminių ir metamorfinių 
(pakeistos uolienos veikiant dideliam karščiui ir slėgiui) uolienų, suskaidytų įvairaus 
dydžio blokais, atskirtų vienas nuo kito tektoniniais lūžiais ir lūžių sistemomis, 
išvagotas įvairaus dydžio slėniais, daubomis. Daujėnų krašto gelmėse kristalinis 
pamatas slūgso apie 950–1 050 m gylyje arba 1 000–1 100 m žemiau jūros lygio. 
Jis pasiekiamas tik gręžiniais.

Pagrindinių sluoksnių nuosėdinę storymę sudaro nuogulų sluoksniai, susidarę 
senosiose jūrose per daugiau kaip 600 milijonų metų. Tai įvairūs smiltainių, molių, 
dolomitų, klinčių, mergelių, gipsų sluoksniai, nusėdę jūros dugne arba išsikris-
talizavę karšto klimato sąlygomis sekliose jūrose. Visos storymės storis Daujėnų 
žemės gelmėse yra apie 1 km. Pagrindinių sluoksnių storymės, arba vadinamos 
prekvartero sluoksnių paviršius, Daujėnų krašte slūgso 15–20 m gylyje, yra nelygus, 
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suskaidytas paleoįrėžių, slėnių, kuriuos išgraužė prekvarterinės upės ar išgremžė 
užslinkę ledynai. Arčiausiai žemės paviršiaus (iki 5 m ir mažiau) prekvarteriniai 
sluoksniai kartografuojami reljefo pažemėjimuose, ypač upių slėniuose, kuriuose 
dažniausiai pasireiškia karstiniai procesai (smegduobių atsiradimas). Prekvarte-
rinio paviršiaus nelygumai turėjo didžiausią įtaką slenkančių ledynų dinamikai, 
nuo kurios didžia dalimi priklausė dabartinio paviršiaus formavimasis. Daujėnų 
plote išskiriamas ryškus pokvarterinio paviršiaus pakilimas – tai uždara Daujėnų 
brachiantiklina. Nuo jos Pasvalio kryptimi iki adeikių nusitęsia gūbrys, vadi-
namas struktūrine nosimi.  pietus nuo Daujėnų yra ryški brachisinklininio tipo 
struktūra – pažemėjimas.1

Daujėnų krašte po kvartero nuogulomis atsidengia viršutinio devono Tatulos 
svitos sluoksniai, susidarę maždaug prieš 300 milijonų metų. Tatulos svita dar 
yra skirstoma į smulkesnius stratigrafinius vienetus – sluoksnius. Girsūdų, Smil-
gių, Daujėnų prekvarterinį paviršių sudaro Nemunėlio sluoksniai, ryčiau Daujėnų 
kartografuojami Tatulos svitos Kirdonių sluoksniai, o Porijų kaimo pokvarterinį 
paviršių sudaro Tatulos svitos Pasvalio sluoksniai. Petrografiniu požiūriu visą 
storymę sudaro persisluoksniuojantys dolomitai, mergeliai, domeritai ir karstėjantys 
gipsai.  pietus ir rytus nuo Daujėnų miestelio paplitusi priešledynmečio ir senojo 
ledynmečio karsto zona (1 pav.). Daujėnai į šią paleokarsto zoną nepatenka.18

Jauniausios rajono nuogulos, išeinančios į žemės paviršių, yra kvartero 
laikotarpio – ledlaikių dariniai. Jomis išklotas visas paviršius, ant jų stovi namai, 
nutiesti keliai, auga miškai, žaliuoja pievos. Ant prekvarterinio paviršiaus ledynų 
nuguldytos priemolio, priesmėlio nuogulos su žvirgždu, gargždu ir rieduliais 
(vadinamos morenomis) ir ledynų tirpsmo vandens suplauti smėlio, žvirgždo 
sluoksniai (fliuvioglacialiniai dariniai) bei prieledyniniuose vandens baseinuose 
susiklostę smulkūs, smulkučiai, aleuritingi smėliai, aleuritai, moliai (limnoglaci-
aliniai dariniai) sudaro visą kvartero storymę. Sutirpus ledynui prieš 13 tūkst. 
metų ir prasidėjus vėlyvojo ledynmečio, o prieš 10 tūkst. metų poledynmetiniam 
laikotarpiui (holocenui), paviršių stipriai paveikė saulė, vėjas, vanduo, augalinė 
danga ir galiausiai žmogaus veikla. 

Per paskutiniuosius 30 tūkst. metų dabartinę Lietuvos teritoriją aplankė ne 
vienas ledynas. Priskaičiuojama iki 6–  ledynmečių nuogulų sluoksnių. Ledynai 
slinko iš Skandinavijos apledėjimo centrų, pakeliui nuo pagrindo atplėšdami, neš-
dami ir trupindami užgriebtas uolienas. Ledynams tirpstant, susiklojo morenos. 
Morena – ledyninės kilmės uolienų mišinys. Tarp ledynmečių buvę šilti laikotar-
piai – tarpledynmečiai taip pat paliko savo pėdsakus. Tai dažniausiai upių terasų 
ar vaginis (aliuvinis) smėlis, ežeruose nusėdęs smėlis, aleuritas, mergelis, sapro-
pelis, o pelkėse susidariusios durpės. Tokiose nuogulose neretai randamos augalų 
bei gyvūnų liekanos ar jų veiklos pėdsakai. Šiaurės Lietuvoje tarpledynmetinių 
nuogulų pjūvių labai reta, o Daujėnų 
krašte jų kol kas dar nesurasta.

Kvartero nuogulų storis Lietuvoje 
nevienodas. Iki 100–150 m nuogulų 
ledynas suklojo pietinėje Lietuvoje, 
kalvotuose emaitijos rajonuose, pre-

1  Narbutas V., Linčius A., Marcinkevičius V. 
Devono uolienų karstas ir aplinkosaugos problemos 
Šiaurės Lietuvoje, Vilnius, 2001, p. 38–40.

18 Narbutas V., Linčius A., Marcinkevičius V. 
Devono uolienų karstas ir aplinkosaugos problemos 
Šiaurės Lietuvoje, Vilnius, 2001, p. 31.
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kvarterinio paviršiaus pažemėjimuose ir paleoįrėžiuose. Kai kur nuogulų storis 
padidėja net iki 300 m ir daugiau. Vidutinis storis siekia 90 m. Tiek nuogulų 
susikaupė ledynų akumuliacijos srityse. Ledyno tranzito zonoje, kur nuotrupinė 
medžiaga buvo pernešama, storis neviršija keliasdešimties metrų. Daujėnų kraštas 
ir visa Šiaurės Lietuva patenka į vadinamąją ledynų egzaracijos zoną, kur pa-
viršius daugiau buvo gremžiamas, ardomas, o nuardyta medžiaga nunešta tolyn 
pietų kryptimi. Todėl kvartero nuogulų storis šiame krašte tesiekia tik 15–20 m, 
o kai kur nėra net tiek. Be to, čia kartografuojame tiktai paskutiniojo, vadinamo 
Nemuno ledyno antslinkio nuogulas. Maksimalus Nemuno ledyno išplitimas buvo 
prieš 25–20 tūkst. metų. Po to prasidėjo degradavimas (tirpimas), tiesa, su trumpais 
ledyno suaktyvėjimo ir pasistūmėjimo į priekį laikotarpiais. Prieš 13 tūkst. metų 
ledynai galutinai pasitraukė iš Lietuvos. 

 pav. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono prekvartero geologinis žemėlapis ir zonavimo sc ema: 
 – amenio aukštas  2 – ranio aukšto Pakruojo svita   – Stipinų svita   – Pamūšio svita  
 – stro svita  atulos svitos:  – emunėlio sluoksniai,  – Kirdonių sluoksniai,  – Pasvalio 
sluoksniai   – Kupiškio, Suosos, Jaros svitos  0 – svitų sluoksnių ir zonų ribos   – aktyvaus  
karsto zona  2 – aktyvaus požeminio karsto zona   – senojo ledynmetinio ir priešledynmetinio 
karsto zona   – apatinio raniokarbonatinio karsto zona   – devono – viršutinio ranio  
ir amenio – uolienų negilaus slūgsojimo sritis, karbonatinio karsto zona. V. arbutas,  
V. Marcinkevičius, E. Vodzinskas, – 0
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Glacigeninės nuogulos. Daujėnų krašto paviršių didžia dalimi dengia paskutinio 
apledėjimo moreninis priemolis ir priesmėlis, slūgsantis ant nelygaus prekvarteri-
nio paviršiaus. Pagal gręžinių duomenis kvartero nuogulų storis kinta nuo 6,5 m 
(Smilgių k.) iki 25,0 m (Daujėnų mstl.). Vakarinėje aprašomo ploto dalyje, Girsūdų 
kaime, moreninis priemolis ir priesmėlis slūgso po 3–4 m limnoglacialinio molio 
ir aleurito storyme (2 pav.).

Pagal morenų gargždo ir žvirgždo petrografinę sudėtį paimtuose mėginiuose 
vyrauja vietinės ir tranzitinės karbonatinės sudėties nuotrupos, matyt, užgriebtos 
ledynui slenkant Baltijos jūros depresija ir Latvijos bei Šiaurės Lietuvos teritorija. 
Tai paleozojaus ir mezozojaus klintys (32–36 ) bei devono sistemos dolomitai 
(25–28 ), slūgsantys po nestora kvartero danga (3 pav.). Vietinės medžiagos do-
minuojantis kiekis būdingas fazinei recesinei morenai (Daujėnų apylinkės patenka 
į Vidurio Lietuvos fazės zoną). Ši medžiaga buvo ardoma (egzaruojama) čia 

2 pav. Kvartero geologinio žemėlapio ragmentas. Stratigra ija ir genezė:  – Dugninė morena 
(g bl), 2 – Limnoglacialinės nuogulos (lg bl),  – liuvioglacialinės nuogulos ( bl),  
 – Pelkių nuogulos (b V),  – Aliuvis (a V). Litologija:  – Smėlis,  – Molis aleuritingas, 
 – Durpės,  – Moreninis priemolis, priesmėlis, 0 – Stratigra inės-genetinės ribos. Pagal 

Guobytė R. Lietuvos paviršiaus geologijos ir geomor ologijos ypatumai bei deglaciacijos eiga, 
Geologijos ir geogra ijos i-to ondai, Vilnius, 2002
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pat vietoje ir čia pat suklostoma ledynui sutirpus. Tik apie 15–18  nuotrupinės 
medžiagos sudaro kristalinės uolienos (magminės ir metamorfinės), atgabentos iš 
enoskandijos apledėjimo centrų. Taip pat menką dalį morenos gargždo-žvirgždo 

nuotrupinėje medžiagoje sudaro fanerozojaus smiltainiai bei aleurolitai ir mezo-
zojaus mergeliai (2–5 ). 

liuvioglacialinės nuogulos – tai tirpstančio ledyno tekančio vandens suklos-
tytos nuogulos, susidariusios ledyno plyšiuose, pakraštyje ar paviršiuje. Tekančio 
vandens suklotas žvirgždas ir smėlis formuoja išnašų kūgius (zandrus), deltas, 
klonių pavidalo ištęstus įdubimus. Paplitusios gana lokaliai. Jos kartografuojamos 
Daujėnų miestelio pietiniame pakraštyje. Čia yra eksploatuojamas Daujėnų žvyro 
ir baigtas eksploatuoti Baluškių karjerai. liuvioglacialinių nuogulų ruožas buvusiu 
reljefo pažemėjimu nuo Daujėnų nusitęsia P–PR kryptimi pro Mikėnų kaimą ir 
dingsta aliosios girios smėlynuose. aliojoje girioje surandamos vėjo supustytos 
kontinentinės kopos – eoliniai dariniai. Šiaurinėje paplitimo dalyje fliuvioglacialines 
nuogulas sudaro įvairaus rupumo žvirgždas ir virš jo slūgsantis sluoksniuotas 
smėlis su aiškiomis tekėjimo ruzgomis. Čia randami didžiausi šių nuogulų storiai, 
iki 8–10 ir daugiau metrų. Piečiau žvirgždą palaipsniui keičia vis smulkėjantis 
smėlis. Nuogulų storis sumažėja iki 2–4 m (Mikėnų karjeras). Daujėnų kalvos 
viršuje ir ŠV dalyje fliuvioglacialinės nuogulos yra padengtos nevienodo storio 
rudo ir rausvai rudo moreninio priemolio ir priesmėlio danga. Moreninės dangos 
storis svyruoja nuo 1–2 m iki ,0 m (2 pav.).

Analizuojant petrografinius tyrimo duomenis galime konstatuoti, kad žvirgždo 
ir gargždo nuotrupų sudėtis yra identiška aukščiau aprašytos morenos sudėčiai 

 pav. Daujėnų karjero geologinis pjūvis ir gargždo ilgųjų ašių  
orientacija:  – moreninis priemolis  2 – smėlis įstrižai sluoksniuotas  
 – aleuritas   – molis   – žvirgždas įstrižai sluoksniuotas   
 – žvirgždas sub orizontaliai sluoksniuotas   – sluoksnių ribos   
 – kristalinės uolienos   – smiltainiai, aleurolitai  0 – dolomitai  
 – klintys  2 – mergeliai   – kitos uolienos
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(3 pav.). liuvioglacialinės nuogulos susiformavo tekančiam vandeniui plaunant 
moreninę medžiagą ir išnešant tolyn smulkžemį – molio, aleurito, smulkiagrūdžio 
smėlio daleles. Petrografiniams tyrimams naudotos smulkaus gargždo ir stambaus 
žvirgždo nuogulos buvo suklotos buvusio ledyno plyšyje, ledyno distalinėje dalyje, 
nenunešant jų į tolimesnius pakraščius.

Limnoglacialinės nuogulos. Ištisai paplitusios visoje vakarinėje, šiaurės vakarinėje 
bei pietvakarinėje buvusio Daujėnų valsčiaus dalyje ir dengia didžiąją dalį terito-
rijos. Jas sudaro limnoglacialiniame baseine nusėdę rudos, pilkai ar gelsvai rudos 
spalvos moliai, aleuritingi moliai, molingi smulkiagrūdžiai smėliai. Limnoglacialinių 
nuogulų storis nedidelis ir vidutiniškai siekia 2–4 m, vietomis padidėja iki 6 metrų. 
Galime pastebėti, kad važiuojant keliu nuo Pasvalio link Vabalninko iki Smilgių 
ir net iki pat Daujėnų dirbami laukai lygūs, neakmenuoti, po liūčių įmirkę. Tai 
molinga lyguma, susiklojusi limnoglacialiniame baseine, susidariusiame tirpstant 
Šiaurės Lietuvos fazinės morenos ledynui, tam pačiam ledynui, kuris sustūmė 
Linkuvos gūbrį. Nuo Smilgių, pravažiavus Daujėnus ir Barklainius, vaizdas pasi-
keičia. Laukai nusėti rieduliais, akmenuoti. Čia prasideda ledyno suklota dugninė 
morena, nepadengta vėlesniais ledyno tirpsmo vandens suklotais dariniais (2 pav.).

Aliuvinės nuogulos paplitusios esančių upių ir upelių vagose. Nuogulas sudaro 
gelsvai pilkos spalvos įvairiagrūdžiai, subhorizontaliai sluoksniuoti smėliai su organi-
nės medžiagos intarpais. Aliuvinių nuogulų storis 0,5–1,0, kartais ir daugiau metrų. 

Biogeninės (pelkių) nuogulos paplitusios labai lokaliai. Biogenines nuogulas 
sudaro įvairaus suirimo laipsnio (dažniausiai aukšto suirimo laipsnio – humifikuo-
tos) durpės, susidariusios užpelkėjus reljefo pažemėjimuose telkšojusiems mažiems 
ežerėliams. Buvusio Daujėnų valsčiaus teritorijoje jos kartografuojamos atskirais 
ploteliais nenumelioruotų upelių salpinėse terasose, reljefo pažemėjimuose. Buvusios 
pelkėtos vietos, šlapžemės, sunaikintos vykdant intensyvią teritorijos melioraciją. 
Daujėnų miestelio ŠV pakraštyje ledyno išgulėtoje lomoje yra buvęs apie 2 ha 
ploto durpėjantis ežerėlis. –8 praeito amžiaus dešimtmetyje jis buvo numelioruotas 
ir vanduo nuleistas į Baluškių žvyro karjerą.19 Dabar toje vietoje likęs tik reljefo 
pažemėjimas ir durpingas paviršiaus gruntas. Daujėnų kraštui artimiausia didesnė 
pelkė yra Purvių–Guodžių durpynas, esantis Biržų rajone, Vabalninko seniūnijoje, 
šalia rytinės Daujėnų seniūnijos ribos (2 pav.).

ec nogeninių nuogulų susidarymas sietinas su čia gyvenančių žmonių ūkine 
veikla  supilti gruntai statybvietėse, kelių tiesimas, melioruojamų dirvų, kanalų 
kasimo išlyginti gruntai, karjerų atliekos ir pan. Technogeninės nuogulos papli-
tusios lokaliai.

inė i pj iai. Daujėnų krašto atodangumas yra labai menkas ir apie 
žemės gilesnių sluoksnių sandarą tenka spręsti iš turimos gręžinių medžiagos 
bei pavienių atodangų, dažniausiai eksploatuojamų ar apleistų karjerų šlaituose. 

Nagrinėjant gręžinių pjūvius, galima pastebėti nelygų prekvarterinį paviršių, 
turėjusį įtakos ledyno dinamikai ir po kvartero danga išsiskiriančią viršutinio devono 
gipsingą karstėjančią storymę. emiau slūgsanti vandeninga terigeninė Šventosios–
Upninkų storymė yra svarbiausias gėlo 
požeminio vandens kompleksas šiame 
krašte (4 pav.).

19 Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čekiškių k., 
Pasvalio r. Dabar gyvena Daujėnuose.
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Daujėnų žvyro-smėlio karjero atodanga yra Daujėnų miestelio P dalyje 
eksploatuojamame žvyro-smėlio karjere. Karjero sienelės orientacija 250 . Viršuje 
atsidengia rausvai rudas moreninis priemolis, dengiantis Daujėnų gūbrį. Visą 
apatinę pjūvio dalį sudaro fliuvioglacialinės nuogulos, susidariusios dėl tekančio 
vandens poveikio (5 pav.). Int. 8,5–8,  m pjūvyje aprašyti aleurito ir molio tarp-

 pav. Gr žinių pjūviai:  – smėlis, 2 – molis,  – moreninis priemolis 
ir priesmėlis,  – mergelis,  – dolomitas,  – smiltainis,  – gipsas. 
Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos duomenis

 pav. Daujėnų smėlio-žvyro karjero pjūvis (moreninė danga nukasta): 
 – sub orizontaliai sluoksniuotas smėlis, 2 – diagonaliniai sluoksniuotas 
smėlis su tekėjimo ruzgomis,  – sub orizontaliai sluoksniuotas žvirgždas
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sluoksniai ir int. 10,4–10,6 m molingas aleuritas rodo ramias sedimentacijos sąly-
gas stovinčiame arba beveik stovinčiame vandenyje. Galėjo būti laikinas vandens 
srauto patvenkimas, sudaręs sąlygas kauptis tokioms nuoguloms. Pjūvyje aprašyti 
žvirgždo sluoksniai int. 9,2–10,4 m ir 10,6–12,3 m susiklojo esant didelės energi-
jos vandens srautui, srūvančiam nuo šiauriau stūksojusio ledyno krašto. Viršuje 
slūgsančio moreninio priesmėlio gargždo ilgosios ašys neturi aiškios orientacijos 
ir reikia manyti, kad šios nuogulos buvo nuguldytos jau perplautos arba tiesiog 
nužliaugė į susidariusią ledo protirpą.

rijos upės dešiniajame krante Smilgių kaimo PR dalyje po dirvožemio 
sluoksniu atsidengia rausvai rudas kompaktiškas moreninis priemolis. Atodangos 
sienelės orientacija 2 5 . Atodangos aukštis 1,5 m nuo upės vandens lygio. Glaci-
geninių nuogulų gargždo ilgosios ašys Smilgių atodangoje orientuotos daugiausia 
iš šiaurės į pietus. Jos palinkusios prieš ledyno slinkimo kryptį – į šiaurę. Reikia 
manyti, kad tai Nemuno apledėjimo Vidurio Lietuvos fazės dugninė morena, nu-
guldyta žemės paviršiuje tiesiogiai iš ledyno. Petrografinė morenos sudėtis būdinga 
fazinių morenų sudėčiai  nedaug eratinės medžiagos, atneštos iš apledėjimo centrų, 
o vyrauja karbonatinės (vietinės ir tranzitinės) uolienos (dolomitai, klintys) (6 pav.). 

a i iaus elje as. Daujėnų kraštas įsikūręs Mūšos–Nemunėlio žemumos 
geomorfologiniame rajone. Tai tipiškas šiaurinės dalies lygumų regionas, netu-
rintis vietovaizdžių su skirtinga orografija bei hidrografija. Tik aliosios girios 
pakraščiai bei dar nenumelioruotų upelių slėniai, retos karstinių įgriuvų daubos, 
apaugusios medžiais ir krūmais, paįvairina monotonišką lygumų Daujėnų apylin-
kių kraštovaizdį. Visoje šiaurinėje ir vakarinėje dalyje vyrauja plokščia molinga 
lyguma su derlingais priemolio ir molio dirvožemiais. Šio rajono žemės yra vienos 
derlingiausių Lietuvoje ir labai intensyviai naudojamos (  pav.).

Daujėnų krašto žemės paviršiaus absoliutinis aukštis (virš jūros lygio) kinta 
nuo 40 iki 60 metrų. Lyguma turi nežymų polinkį šiaurės kryptimi. Čia paviršius 
žemiausias ir tepasiekia 40–45 metrus. Pietinėje dalyje jis pakyla iki 55–60 m virš 

 pav. Geologinis pjūvis ir gargždo ilgųjų ašių orientacija Smilgių k. 
rijos up. dešiniajame krante
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jūros lygio. Santykiniai peraukštėjimai neviršija 1–2 metrų. Tik pietinėje, piet-
rytinėje buvusio valsčiaus pusėje reljefo pobūdis šiek tiek pasikeičia – lyguma 
tampa silpnai banguota ir banguota (8 pav.). Tai sąlygoja moreninis pagrindas, 
paįvairintas fliuvioglacialinių gūbrių. Santykiniai peraukštėjimai padidėja iki 4–6 m 
ar net daugiau. Reljefe išsiskiria Daujėnų kalva, iškilusi 0 m virš jūros lygio ir 
turinti 10 m santykinį aukštį. Kalvos branduolys sudarytas iš fliuvioglacialinių 
žvirgždo-smėlio nuogulų, padengtų moreninio priemolio ir priesmėlio „kepure“. 

Nuo Levaniškių kaimo pietų kryptimi nusitęsia siauras subplatuminis mo-
reninis gūbrys. Gūbrio absoliutinis aukštis 60–65 m, santykinis aukštis 2–3 m, 
vietomis iki 5 m, ilgis keli kilometrai, o plotis tesiekia 150–200 m, rečiau daugiau 
nei 300 metrų. Pietinis gūbrio galas pranyksta aliojoje girioje. Tai paskutiniojo 
Nemuno apledėjimo Vidurio Lietuvos kraštinių darinių ruožas. 

 pav. Plokščia  
limnoglacialinė  
lyguma

 pav. Banguota  
liuvioglacialinė 
lyguma. olumoje – 
Daujėnai
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Daujėnų krašto upės priklauso Mūšos baseinui. Kraštas yra išsidėstęs drė-
gmės pertekliaus zonoje su teigiamu drėgmės balansu (kritulių iškrenta daugiau 
negu išgaruoja). Be to, žemės paviršiuje slūgso vandeniui nelaidžios molingos 
uolienos, kurios ilgesniam laikui sulaiko atmosferinius kritulius. Tai turėjo įtakos 
hidrografinio tinklo formavimuisi. Nenuotakus lygumos paviršius išraižytas tankiu 
upelių tinklu, kuris, deja, paverstas melioracijos grioviais. idrografinio tinklo 
tankis siekia apie 1,38 km km2. Regiono upės daugiausia maitinamos atmosferos 
krituliais, nors žymią dalį sudaro ir požeminė prietaka.

Daujėnų krašto žemės paviršių skrodžia tik viena didesnė upė – rija, 
dešinysis Pyvesos intakas. Pats rijos pavadinimas yra įdomus ir gali būti kil-
dinamas iš žodžio „ore“. Aukštaičiai žodį „ore“ dar supranta kaip lauke, išorėje 
(ne viduje). Gali būti, kad vietinių gyventojų rija buvo vadinama upelė, tekanti 
per laukus ar tekanti laukuose. rija prasideda rijos kaimo apylinkėse, 9 km 
į PV nuo Vabalninko, teka šiaurės vakarų, šiaurės kryptimi ir įsilieja į Pyvesos 
upę adeikėlių kaimo ribose.20 rijos upės vaga nuo ištakų iki Barklainių kaimo 
melioratorių ištiesinta, pertvarkyta. Tik žemiau Barklainių teka natūraliu slėniu. 
Bendras rijos upės ilgis – 30,5 km, baseino plotas – 11 ,30 km2, vidutinis de-
bitas 0,35 m3 s, vidutinis nuolydis – 93 cm km. Upės vagos plotis 3–5 m, gylis 
0,5–1 m. Slėnio plotis svyruoja 150–200 m ribose. rijos didesni intakai  Šaltanupis, 
Paršupis, Giraudas, župis. Dauguma intakų melioruoti. rijos žiotys patenka į 
Pyvesos hidrografinį draustinį. Nenumelioruotoje rijos upės slėnio dalyje, žemu-
pyje, žemiau Daujėnų miestelio randamos užpelkėjančios senvagės, nebeturinčios 
ryšio su upės vaga, apaugusios krūmais ir virtusios pasagos formos pelkėjančiais 
ežerėliais. Tai buvusios upės meandros, susiformavusios upės vystymosi raidoje. 

Natūralių krašto upių slėniai „U“ formos. Upės teturi tiktai vieną tera-
są – salpą. Tačiau rijos upės žemupyje randami ir pirmos viršsalpinės terasos 
fragmentai. Terasos aikštelės plotis siekia 50 m, retai daugiau, turi 1–2  polinkį 
upės vagos kryptimi. Salpinės terasos aukštis virš upės vandens lygio pakyla iki 
1 metro. Vietomis upių vagose ( rijos upė ties Smilgiais ir žemiau) stebimi iš 
morenos išplauti stambūs rieduliai (9 pav.). 

Daujėnų krašte natūralių ežerų nėra, išskyrus senvaginės kilmės ežerėlius 
rijos slėnyje. Dirbtiniai vandens telkiniai suformuoti patvenkiant upes arba išeks-

ploatuotuose karjeruose. Smilgių kaime patvenkus rijos upę suformuotas dirbtinis 
priešerozinis tvenkinys su sala viduryje. Tvenkinio plotas 13 ha.

Nebeeksploatuojamuose Daujėnų ir Baluškių karjeruose bei eksploatuojamame 
Mikėnų karjere tyvuliuoja nedidelio ploto dirbtiniai ežerėliai  Daujėnų tvenkinys 
buvusiame karjere – 6,5 ha, Baluškių – 2,5 ha, Mikėnų eksploatuojamame karjere – 
apie 2 ha. Tvenkiniai maitinami atmosferos kritulių ir gruntiniu vandeniu (10 pav.).

Monotonišką krašto reljefą šiek tiek paįvairina smegduobių tinklas, nors 
Daujėnų krašte smegduobių nėra gausu. Smegduobės Šiaurės Lietuvoje formuojasi 
(prasmenga) po kvarterine danga tirpstant viršutinio devono Tatulos svitos gipsams. 
Karstiniam procesui vystytis reikalingos tam tikros sąlygos. Būtinos tirpstančios, 
supleišėjusios uolienos bei plyšiais tekantis požeminis vanduo, tirpinantis gipsingus 
darinius ir su upių nuotėkiu išnešantis 
medžiagą į upes. Toks procesas dar va - 20 arybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 198 . 
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dinamas chemine denudacija. Jei tirpias uolienas, tokias kaip gipsas, dengiantys 
dariniai yra didesnio storio, formuojasi požeminės karstinės formos – olos, grotos, 
urvai. Tokių formų gausu Austrijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Amerikoje ir kt. Esant 
plonesnei karstėjančių uolienų dangai, paviršius paprastai įgriūva, suformuodamas 
žemės paviršiuje smegduobes ar įslūgas. Kai karstėjančios uolienos atsidengia žemės 
paviršiuje, galime stebėti vadinamąjį atvirą karstą – kares, įdubas, lomas ir pan. 
Šiaurės Lietuvos kvartero danga palyginti plona (1–20 m). Neatlaikęs savo svorio 
kraigas nugarma į susiformavusią požeminę tuštumą, sudarydamas piltuvės, šulinio 
pavidalo įgiuvas. Karstiniai reiškiniai ypač paplitę ten, kur nuogulų danga virš 
karstėjančių uolienų neviršija 10–15 m storio. Smegduobių formavimąsi spartina 
paskutiniaisiais metais pasikeitęs metinis nuotėkio pasiskirstymas (labai sumažėjo 
minimalus žiemos nuotėkis), aktyvi žmogaus ūkinė veikla. vairiais duomenimis, 
Lietuvoje yra per 8 500 smegduobių.

 pav. š morenos  
išplauti rieduliai  
rijos upėje  

Smilgių k.

0 pav. Daujėnų 
tvenkinys buvusio 
karjero vietoje
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Daujėnų kraštas patenka į Šiaurės Lietuvos karstinę zoną ir yra karstinio 
regiono rytiniame pakraštyje. Tačiau karstiniai reiškiniai nėra plačiai paplitę, 
išskyrus minėtas pavienes smegduobes. Buvusio Daujėnų valsčiaus teritorijoje 
išskiriamos keturios karstinės zonos  Daujėnų miestelio PR ir V dalyje, Smilgių 
ir Smiltynės kaimų apylinkėse (11 pav.). Tai yra mažo sukarstėjimo plotai (iki 20 
smegduobių 1 kv. km). Smiltynės kaimo karstinėje zonoje dar išskiriamas vidu-
tinio sukarstėjimo plotas (20–50 smegduobių 1 kv. km). Tai senos smegduobės 
sulėkštėjusiais šlaitais. Kaupiantis organinei medžiagai (nuokritoms, lapams ir 

 pav. Daujėnų apylinkių sukarstėjimo sc ema. Pagal Kanopienė R. 
Karstinio rajono žemių sugrupavimas pagal sukarstėjimą, Lietuvos  
geologijos tarnyba, Vilnius, 200 . Rankraštis saugomas LG  G ,  
ondinis r. 0
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pan.), dugne formuojasi durpių sluoksniai, o žemės paviršiuje apie smegduobės 
buvimą primena medžiais apaugusi įduba. Paplitusios įvairaus morfologinio tipo, 
dydžio, gylio smegduobės. Dažniausiai – apvalios ir ovalios, lėkštiškos ir piltuvo 
morfologinės formos. Smegduobių amžius lengviausiai nustatomas radiokarboniniais 
metodais pagal smegduobėje susikaupusių durpių absoliutų amžių.21

Šiam kraštui būdingas reiškinys – smegduobės upių vagose. Smegduobių 
atsiradimą sąlygoja karstėjančių uolienų kraigo sluoksnio natūralus suplonėjimas 
upių slėniuose. Slėniuose atsiveriančios smegduobės yra nevienalaikės ir gana 
senos (naujų nepastebėta). Tokių smegduobių dugnas greitai kalmatuojamas (už-
nešamas nuosėdomis ir užkemšamas), o vagoje arba salpinės terasos paviršiuje 
lieka tik apvalios formos įdubos, užpildytos vandeniu. rijos upėje kartografuotos 
smegduobės yra 4–5 m skersmens ir 1–1,5 m gylio, turinčios ryšį su upe, pripil-
dytos vandens ir prikritusios nuokritų (lapai, šakos) nuo šalia augančių medžių 
ir krūmų (12 pav.). Atskirai galima išskirti „ rijos duobę“ ties Smilgiais, kuri 
žinoma kaip įdomus geologinis reiškinys. 

Paviršiaus paleogeografinė raida
Lietuvos kristalinį pamatą sudaro metamorfizuotos archėjaus (seniausio 

geologinio laikotarpio) uolienos, susidariusios daugiau kaip prieš 2,5 mlrd. metų. 
Tuo metu formavosi kietieji žemės plutos masyvai. Paviršius ilgą laiką buvo iš-
keltas, vyravo kalnuotas reljefas, vyko intensyvi denudacija (paviršiaus ardymas), 
atsirado lūžių sistemos, veržėsi vulkanai. Visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo 
pietiniame pusrutulyje. Prieš 2,5 mlrd.–5 0 mln. metų (proterozojaus laikotarpiu) 
plėtėsi plyšiai, lūžiai, vyko aktyvi vulkaninė veikla, paviršius buvo iškeltas ir vyko 
paviršiaus ardymas. Laikotarpio pabaigoje susidarė nuosėdinių uolienų storymės.

Prieš 5 0 mln. metų prasidėjo 
gyvybės raidos istorija. Lietuvoje ran-
damos nuosėdinių uolienų storymės 
liudija apie Lietuvos teritorijos grimz-

21 ormalion of Kirkilai karst sinkhole (Northern Li-
thuania) and the palaeoecology of its surroundings 
during Late Glacial and olocene, Geologija, Vilnius, 
2004, kn. 46, p. 14–48.

2 pav. Smegduobė 
šalia rijos upės 
vagos
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dimą ir jūros transgresiją. 5 0–350 mln. metų laikotarpiu teritorija buvo daugiau 
ar mažiau užlieta jūra. Devono periodo pabaigoje Šiaurės Lietuvos regionas 
buvo iškeltas virš jūros lygio, o jūra skalavo tik rajonus vakarų ir pietų pusėje, 
kur klostėsi nuosėdos ir formavosi nuosėdinės storymės. Klimatas buvo karštas, 
vyko paviršiaus ardymas, susiformavo upių tinklas. Ilgus geologinius laikotarpius 
Šiaurės Lietuvos žemės paviršiuje nuogulos nesikaupė. Po kvartero ledyninėmis 
ir tirpsmo vandens suklotomis nuogulomis dabar ir randame druskingose jūrose 
prieš 350 mln. metų susidariusius gipsus ir dolomitus. Tik kvartero laikotarpio 
pradžioje, atvėsus klimatui ir slenkant kontinentiniams ledynams, paviršius buvo 
egzaruojamas (ardomas ledynų), o ledynams ištirpus, susidarė įvairialypė nuosė-
dinė danga. Ledynų slinkimas ir atsitraukimas vyko cikliškai  buvo šalti periodai 
(ledynmečiai) ir šiltesni laikotarpiai (tarpledynmečiai). Ledynai mūsų kraštą dengė 
šešis ar septynis kartus ir paliko čia savo pėdsakus – morenas, fliuvioglacialines 
bei limnoglacialines nuogulas. Šiek tiek „nepasisekė“ Šiaurės Lietuvai, taip pat 
ir Daujėnų kraštui, nes ledynai čia paliktas ankstesnes nuogulas daugiau ardė 
ir nunešė pietų kryptimi, negu paliko, patys suklojo. Krašto paviršiaus reljefą 
galutinai suformavo degraduodamas paskutinis ledynas ir jo tirpsmo vandenys.

Nemuno ledynmečio ledynas traukėsi netolygiai, vis stabtelėdamas, pasistū-
mėdamas į priekį ir vėl atsitraukdamas. Tokie stabtelėjimai paliko žymes žemės 
paviršiuje – marginalinius moreninius gūbrius, aiškiai atsekamus reljefe ir žyminčius 
buvusio laikinai progresuojančio ledyno pakraštį. Didžiausią įtaką krašto reljefui 
turėjo Vidurio Lietuvos recesinės fazės ledynas, dengęs nagrinėjamą teritoriją 
maždaug prieš 14 tūkst. metų. Nelygus poledyninio substrato paviršius sąlygojo 
nevienodą ledyno srautų slinkimo greitį. Ledo masyve atsiradusių išilginių trūkių 
vietose, ledynui degraduojant, plėtėsi submeridianinės krypties plyšiai, tarnavę 
fliuvioglacialinių nuogulų akumuliacijai. Kalvos (vadinami keimai) su morenine 
danga („kepure“) formavosi uždaruose ledyno tuneliuose ar protirpose. Daujėnų 
kalva susidarė kaip tik tokio ledyno tunelio žiotyse, kur stiprus vandens srautas, 
išsiverždamas pro angą, suklojo apatinėje pjūvio dalyje stambianuotrupinę medžiagą 
(blogai išrūšiuotą žvirgždą), o viršutinėje – smėlingas nuogulas, dabar eksploatuo-
jamas Daujėnų ir Baluškių karjeruose. Toliau nuo ledyno tunelio žiočių tirpsmo 
vandens srautai drenavosi P–PV kryptimi, kur galutinai nusėdo žemės paviršiuje 
aliojoje girioje. Tą fliuvioglacialinių srautų kelią žemės paviršiuje nurodo smėlingų 

nuogulų ruožai, besidriekiantys piečiau Porijų kaimo. Juos sudaro 2–4 m storio 
sluoksniuoto smėlio sluoksniai, sukloti reljefo pažemėjimuose ir eksploatuojami 
Mikėnų kaimo apylinkėse. Srautams nusilpus ir išplatėjus ledyniniam tuneliui, 
pradėjo klostytis smėlingos nuogulos su aiškiomis tekėjimo ruzgomis (5 pav.). 
Galiausiai neatlaikius ir įgriuvus tunelio kraigui, perplauta, vandens prisotinta 
moreninė medžiaga, susikaupusi tirpstančio ledyno paviršiaus pažemėjime, nugar-
mėjo į susidariusią protirpą, uždėdama kalvai moreninę „kepurę“.

Prieš 13 tūkst. metų, šiaurinėje Lietuvos dalyje sustojus Šiaurės Lietuvos 
recesinės fazės ledyno kraštui, suformavusiam Linkuvos gūbrį, piečiau esančias 
teritorijas dar dengė areališkai tirpstantys Vidurio Lietuvos fazės ledyno negyvo 
ledo laukai. Degraduojant Šiaurės Lietuvos fazės ledynui, šiaurinė ir šiaurrytinė 
buvusio Daujėnų valsčiaus dalis buvo užlieta ir atsidūrė buvusio prieledyninio 
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limnoglacialinio baseino dugne. Susikaupė iki 6 m, o kai kur ir šiek tiek didesnio 
storio molinga-aleuritinga danga, suformavusi limnoglacialinę lygumą. Buvusio 
ledyno luistų vietoje Daujėnų ŠV pakraštyje liko išgulėtas ir užpildytas vandeniu 
seklus duburys – Daujėnų ežeras, vėliau uždurpėjęs ir nudrenuotas. 

Sutirpus ledyninei dangai, žemės paviršių pradėjo veikti nauji geologiniai 
procesai, įtakojami saulės energijos, vėjo, vandens. Prasidėjo paviršiaus epigenetinis 
performavimas, trunkantis iki šių dienų  kalvų lyginimas, upių slėnių formavimasis, 
karstiniai procesai, durpėjimas ir t. t. Galiausiai į paviršiaus pakeitimo procesą 
įsijungė žmogus su savo aiškiais poreikiais ir galinga technika, galinčia per trum-
pą laiką negrįžtamai pakeisti gamtinę aplinką, kurią gamta kūrė tūkstantmečius.

au in osios i kasenos. Kvartero nuogulų danga yra pagrindinis Lietu-
vos mineralinių naudingųjų iškasenų „aruodas“. Šio amžiaus nuogulose taip pat 
randama ir eksploatuojama didelė dalis mūsų krašto gėlo požeminio vandens.

Gėlas požeminis vanduo yra pagrindinė krašto naudingoji iškasena. Jis išgau-
namas gręžiniais, išgręžtais į viršutinio-vidurinio devono Šventosios ir Upninkų 
(D2up–D3šv) vandeningo komplekso nuogulas. Aukščiau slūgsančios devono stro, 
Tatulos, Suosos, Kupiškio svitų nuogulos gėlo vandens tiekimui netinka dėl tokių 
poreikių netenkinamos vandens kokybės. Šventosios ir Upninkų svitų nuogulas 
sudaro smėlis, smiltainis, aleuritas, molis. Vandeningi sluoksniai gerai apsaugoti 
nuo paviršinio užterštumo viršutinio devono Jaros svitos (D3jr) molio storyme, 
siekiančia daugiau kaip 10 metrų. Gręžinių gyliai siekia 110–140 metrų. Išgau-
namas vandens kiekis viršija 10 kub. m per parą. Daugiausiai gręžinių vandens 
tiekimui buvo išgręžta sovietmečiu kolūkių gyvenviečių, fermų, gyvulininkystės 
kompleksų aprūpinimui gėlu požeminiu vandeniu.

Atskirų kaimų, vienkiemių gyventojai (kur nėra centralizuoto vandens tie-
kimo ar gręžinio) dar naudoja gruntinį vandenį, pasiekiamą šachtiniais šuliniais. 
Šachtiniai šuliniai įrengti į kvartero storymės vandeningus sluoksnius, esančius 
arti žemės paviršiaus ir nepilnai apsaugotus nuo galimos paviršinės taršos. Šulinių 
gylis įvairus – nuo kelių iki keliolikos metrų, priklausomai nuo vietos geologinių 
sąlygų ir reljefo. 

vyras ir smėlis Daujėnų krašte yra fliuvioglacialinės kilmės, suklostytas 
tirpstančio ledyno tekančių vandens srautų, yra eksploatuojamas trijuose karjeruo-
se – Daujėnų, Mikėnų ir Baluškių. Anksčiau išeksploatuota 9,4 ha Daujėnų žvyro 
karjero rytinė dalis rekultivuota ir paversta poilsio zona su maudykle. Daujėnų 
karjerą eksploatuoja V  „Panevėžio regiono keliai“, Mikėnų karjeras priklauso AB 
„Melsta“. Eksploatuojamas bendras plotas (pažeistas plotas) – 19,34 ha. Naudingo 
sluoksnio storis kinta nuo 3–4 iki –9 metrų.

Gipsas kaip naudingoji iškasena šiuo metu Lietuvoje neeksploatuojamas. 
19 2–19 3 m. Daujėnų apylinkėse buvo vykdoma gipso paieška, tačiau esamomis 
sąlygomis plotas pasirodė esantis neperspektyvus.

Rieduliai. Rieduliais vadinami ledyno apzulinti, aptrinti, suapvalinti ir lau-
kuose išbarstyti uolienų gabalai, kurių diametras didesnis nei 10 centimetrų. 
Pagal kilmę daugiausia tai magminių ir metamorfinių uolienų atplaišos, ledyno 
vilktos apie 600 km iš apledėjimo centrų enoskandijoje. Minkštesnės uolienos 
buvo susmulkintos iki smėlio bei aleurito frakcijos, o išliko atsparios trupinimui 
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magminės ir metamorfinės nuolaužos. spūdingiausi ir didžiausi rieduliai paskelb-
ti geologiniais paminklais ir turi savo ne tik gamtinę, bet istorinę, etnografinę, 
mitologinę reikšmę. Daujėnų krašte vienas tokių paminklų yra Petraičių akmuo. 
 kiek dar yra tokių riedulių visoje kvartero storymėje – niekas nežino. Rieduliai 

yra puikiausia statybinė medžiaga.
Dešinėje kelio Daujėnai–Porijai pusėje už Barklainių kaimo, laukuose palei 

rijos upę yra buvusi akmens skaldykla, kiek tolėliau – kita. Jau 1920 m. čia 
buvo skaldomi akmenys. Tarpukariu šioje skaldykloje skaldytais akmenimis buvo 
grįstas Panevėžio–Pasvalio kelias. Čia sprogdintais ir smulkintais rieduliais yra 
pastatyta Daujėnų kapinių tvora ir aptvertas bažnyčios šventorius. Sovietmečiu 
akmenų smulkinimu ir sprogdinimu rūpinosi Pasvalio melioratoriai.22

eolo inis pa el as. Daujėnų krašte nėra daug geologinių paminklų. Vienas 
ryškiausių objektų – al asis al inis, dar kartais vadinamas rijos arba Barklainių 
šaltiniu. Šaltinis trykšta kairiajame rijos upelio krante Barklainių kaimo rytiniame 
pakraštyje apie 150 m nuo vieškelio Daujėnai–Porijai. olė ir dugno rieduliukai 
nudažyti baltai nuo nuosėdomis iškrentančio kalcio sulfato (gipso). Jaučiamas sti-
prus sieros vandenilio ( 2S) (supuvusio kiaušinio) kvapas. Vanduo šaltas, skaidrus, 
tačiau neskanus. To vandens negeria ir gyvuliai. Anksčiau šaltinis tryško kitoje 
pusėje keliuko, vedančio į buvusį Barklainių kaimo akmenyną – buvusią akmens 
skaldyklą. Tiesiant keliuką, melioratoriai šaltinį užpylė, tai jis prasiveržė rijos 
šlaite. Dabar šaltinis sutvarkytas, prižiūrimas, prieigos tvarkingai šienaujamos. 

Šaltinio vanduo veržiasi iš 10–15 m gylyje slūgsančių karstėjančių gipsingų 
klodų, pagal stratigrafinį suskirstymą priskiriamų viršutinio devono Tatulos svitai. 
Svitos nuogulų didžiąją dalį sudaro gipsas (apie 0 ) bei dolomitas ir dolomiti-
nis mergelis (domeritas) (apie 30 ). Ištirpęs vandenyje gipsas, patekęs į aplinką, 
iškrenta baltomis nuosėdomis. Supuvusio kiaušinio kvapą šaltinio vanduo įgauna 
prasisunkdamas pro organinės medžiagos turinčius (durpingus) sluoksnius šio 
vandeningo horizonto maitinimo srityje. Vandeningo sluoksnio maitinimo sritis yra 
į R nuo minimo šaltinio, Vabalninko pusėje. Sieros vandenilis susidaro anaerobinė-
mis sąlygomis irstant organinei medžiagai. Baltojo šaltinio debitas 132,19 m3 para, 
mineralizacija – 1 860 mg l. Pagal cheminę sudėtį vanduo hidrokarbonatinis-sul-
fatinis-kalcinis. Baltajame šaltinyje gausu organinės medžiagos – 10,9–13,8 mg l 
(organinių junginių kiekio požeminiame vandenyje higienos norma yra 6,5 mg l).

e ai i  akmuo yra vienas iš 99 šiuo metu paskelbtų riedulių – geologinių 
paminklų. Riedulys stūkso Petraičių viensėdyje, kelio Daujėnai–Gerviniai 3-iajame 
kilometre kairėje pusėje. Riedulio ilgis – 4,5 m, plotis – 3 m, aukštis 2,5 m. Di-
džiausia apimtis – 16,52 m. Riedulį atkasė ir į dabartinę vietą atvilko melioratoriai 
iš šalia buvusių laukų, kur jis gulėjo įstrigęs netoli žemės paviršiaus. 198  m. 
Petraičių akmuo paskelbtas geologijos paminklu (Geologinio paminklo Nr. 16). 

Riedulys yra netaisyklingos apzulintos formos. Itin stambiakristalinė gyslinė 
mikroklininio granito atmaina – pegmatitas, susidaręs lėtai auštant į gaubiančių 
magminių uolienų plyšį įsiveržusiai silikatinio lydalo masei. Riedulį sudaro (petro-
grafinė sudėtis) feldšpatai (daugiausia 
mikroklinas) apie 5 , kvarcas – 20 , 
tamsus mineralas (biotitas) – 5 . Spalva 

22 Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čekiškių k., 
Pasvalio r. Dabar gyvena Daujėnuose.
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rausvai ruda. Kristalai labai stambūs, iki 4–6 cm, yra mikrolino ir kvarco suaugimai, 
tekstūra masyvi. Riedulys atvilktas ledyno iš enoskandijos kristalinio skydo (13 pav.).

a k  u ala. Važiuojant nuo Daujėnų miestelio pro Barklainius, už 6 km 
į P, viduryje miškų, 213 ir 214 kvartalų riboje žiojėja Vatkų smegduobė, vadinama 
Vatkų įdubala. Smegduobė atsivėrė nuskalautoje ir nusėtoje riedulių moreninėje 
lygumoje. Anksčiau čia yra buvęs Vatkų kaimas. dubala visada sklidina van-
dens, matosi sukritusios medžių šakos, lapai. Smegduobė yra gana didelė, apie 
16  16 m, beveik idealiai apvali. Perimetras – 104 m. Vanduo tamsus nuo irs-
tančių organinių medžiagų liekanų. Šlaitai gelmėja stačiai. Dabartiniu metu Vatkų 
smegduobės dugnas yra kalmatuotas, dumblėtas, smegduobė pastoviai papildoma 
aplink augančio miško nuokritomis. Dabartinis gylis yra apie 3–4 metrai. Tiksliau 
gylį galima lengvai pamatuoti žiemą nuo ledo. Manoma, kad smegduobė atsivėrė 

 pav. Petraičių 
akmuo (geologijos 
paminklu paskelbtas 

 m.)

 pav. Vatkų  
įdubala. 
20 0 m.  
J. Vainoriaus  
nuotraukos
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apie 1912 metus.  ją sukrito augaloti medžiai ir virš vandens liko kyšoti tik jų 
viršūnės. Apie tuometinės smegduobės gylį galime tik spėlioti – smegduobė galėjo 
būti apie 10–15 m gylio (14 pav.).

Apie Vatkų įdubalą pasakojama įvairių legendų  

„Pasakojama, kad kažkada šioje vietoje stovėjusi jauja. Pas jaujoje ugnį kūrenusį berną 
pagalbos prašyti atėjusi užkeikta mergina. Jos negelbstinčiam bernui nusikeikus, atsivėrė 
duobė, kurioje dingo nelaimingoji.  iš duobės išlind s rąsto didumo žaltys nusliuogė į 
Moliūnų piliakalnį...“23

ijos uo ė. Smegduobė atsivėrė rijos upės vagoje ties Smilgių kaimu 
1963 metais. Tada jos diametras buvo apie 3 m, o gylis apie 20 m. 1999 m. 
vasario 13 d. matavimo duomenimis, gylis buvo jau tik  metrai. Iš duobės 
tebesiveržiantis mineralinio vandens šaltinis reiškė, kad smegduobė pasiekė spū-
dinio vandens horizontą. 200  m. į rijos duobę panėrė speleologai iš Lietuvos 
speleologų klubo „Aenigma“. Rastas duobės gylis – 9 m. Besiveržiančio šaltinio 
mineralizacija siekia 2 099 mg l. 

en a ala. Daujėniškiams ir visiems tikintiesiems šiame krašte brangiausia 
vieta – Marijos šaltinis, dar kartais pavadinamas Daujėnų šaltiniu arba Šventabala, 
esanti apie 150 m į PR nuo bažnyčios. Tikima, kad šioje vietoje buvo apsireiškusi 
Mergelė Marija. Nuo seno žmonės tikėjo to šaltinio vandens gydomosiomis ga-
liomis  jį gerdavo, trindavo skaudamas vietas, nešėsi namo. Šaltinis įrengtas apie 
20 m skersmens iškastame paviršiaus įdubime. entre aštriabriauniais akmenimis 
išbetonuotas „širdelės“ formos baseinėlis. Šalia įrengtas šulinys su stogeliu. Šulinio 
gylis – 4 žiedai. Vandens stulpo aukštis šulinyje – 0,85 cm. Vanduo be skonio, 
be kvapo. Turi žalsvą atspalvį nuo besiveisiančių dumblių. 

Dabartinėje Šventabalos vietoje buvo drėgna, šaltiniuota pašlaitė. 1939 m. 
buvo iškastas šulinys ir sutvarkyta aplinka. Sovietmečiu Šventabala buvo užlyginta 
ir užversta. Atkūrus nepriklausomybę, vėl sutvarkyta.24

Krenta į akis tai, kad šaltinis yra „ant kalno“, tiksliau – Daujėnų kalvos PR 
pašlaitėje arti kalvos keteros, nors aplinkinių gyventojų sodybų šulinių vanduo 
randamas tik suleidus 20 ar daugiau gelžbetoninių žiedų, t. y. apie 15–20 m gylyje. 
Geologiniu požiūriu yra paprastas paaiškinimas. Daujėnų kalvos branduolį sudaro 
vandeniui laidūs žvirgždai ir smėliai. Juos dengia mažai laidus, nevienodo storio 
moreninis priemolis ir priesmėlis. Atmosferos kritulių (lietaus, sniego tirpsmo) 
vanduo, iškritęs ant žemės paviršiaus, negalėdamas prasifiltruoti pro mažai laidų 
viršutinį sluoksnį, kaupiasi priemolingame paviršiaus pažemėjime arba išsikrauna 
kalvos šlaite kaip šaltinis. Tokios kalvų pašlaitės būna įmirkusios ar pažliugu-
sios. inant, kad požemiu vanduo filtruojasi gana lėtai, šaltiniai pastoviai yra 
papildomi vandeniu ir nuolat „veikia“.  toje nuolat įmirkusioje kalvos pašlaitės 
vietoje įrengus šulinį ar kitą vandens kaupimo įrenginį (tvenkinį, baseiną), van-
dens jame nepritrūks. Kaimynų šuliniai 
kerta paviršinį moreninį sluoksnį ir 
vandenį ima iš giliau slūgsančių smė-
lingų-žvirgždingų nuogulų. 

23 „ emės akys Pasvaly“. Pasvalio krašto smegduobės. 
Išleido Pasvalio krašto muziejus, 200 .

24 Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čekiškių k., 
Pasvalio r. Dabar gyvena Daujėnuose.
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Išvados
Daujėnų kraštui būdinga Šiaurės Lietuvai geologinė sandara – nepilnas 

pagrindinių sluoksnių geologinis pjūvis, aktyvus karstas. Kristalinis pamatas 
slūgso 950–1 050 m gylyje, arba 1 000–1 100 m žemiau jūros lygio. Suskaidytas 
prekvartero paviršius sąlygojo ledynų veiklos egzaracinį pobūdį ir lėmė nestoros 
kvartero darinių dangos (15–20 m) susidarymą.

Krašto paviršių dengia kelių genetinių tipų paskutinio Nemuno apledėjimo 
nuogulos  glacigeninės nuogulos (pietinė ir pietrytinė dalis) – moreninis priemo-
lis ar priesmėlis su žvirgždu, gargždu ir rieduliais  limnoglacialinės nuogulos 
(vakarinė, šiaurės vakarinė, šiaurinė dalis) – moliai, aleuritai, smėlingi aleuritai  
fliuvioglacialinės nuogulos (centrinė, pietrytinė dalis) – žvirgždai, įvairiagrūdžiai 
smėliai  aliuvinės nuogulos (upių slėniai) – smulkiagrūdžiai smėliai, neretai su 
organinėmis priemaišomis  biogeninės (pelkių) nuogulos (paplitusios lokaliai) – 
durpės (daugumoje atvejų mineralizuotos)  technogeninės nuogulos (žmonių veiklos 
nuogulos) paplitusios lokaliai – žmonių veiklos suformuoti gruntai. 

Geomorfologiniu požiūriu Daujėnų kraštas patenka į Mūšos–Nemunėlio 
žemumos geomorfologinį rajoną. Reljefas – plokščia, silpnai banguota, banguota 
lyguma. Absoliutiniai aukščiai kinta nuo 40 m šiaurinėje dalyje iki 0 m pietinė-
je ir pietrytinėje. Santykiniai peraukštėjimai kinta nuo 1–2 m iki 4–6 m. Reljefe 
išsiskiria Daujėnų kalva, iškilusi 0 m virš jūros lygio ir turinti 10 m santykinį 
aukštį. Paviršių paįvairina gana retos smegduobės bei didžia dalimi kanalizuotas 
upių ir upelių tinklas.

Daujėnų krašto gamtiniai ištekliai nėra nedideli  gėlas požeminis vanduo, 
žvyras, smėlis.
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Čia ošė galingos girios
Vladas Galvanavičius, Povilas Vitkauskas

Dauj¸nų krašto gyventojai sodybas ir kaimus kūrė gana miškingose vieto-
vėse, atkovodami žemę iš pelkių ir krūmų, tiesdami kelius, kasdami nusausinimo 
griovius. Iki šių laikų buvusio valsčiaus teritorijoje išliko nemažai miškų, kurie 
išsimėtę didesniais ir mažesniais lopais. Kur tik bepažvelgtum, žvilgsnis atsimuša 
į toliau ar arčiau dunksančią miško sieną. Tik miške žmogus rasdavo medžiagos 
namui, ūkio padargams, tvoroms. Kiekvienas žmogus, neturintis miško, stengėsi 
savo žemės pakraščiuose auginti medžių, prie sodybų atsirasdavo medžių eilės, 
atskiri medžių guotai. Jie nebūdavo tik sodybos puošmena – prireikus juos nu-
kirsdavo ir panaudodavo būtiniems reikalams. Miškas buvo rami poilsio vieta į 
nežinomybę išėjusiems artimiesiems. Visada geri jausmai apima apsilankius už 
P rijų kaimo giliai miške pastatytoje koplyčioje, atrodo, kad aplink įsikūrusiose 
kapinaitėse besiilsintiesiems tikrai išsipildė linkėjimai „Ilsėkis ramybėje“. Tie, kurie 
pastatė koplyčią, nusipelno didžiausios pagarbos. 

Valdiškuose miškuose galiojo griežtos taisyklės, mediena buvo brangi. So-
diečiai pasinaudodavo labai pravarčiu leidimu miškuose pasiruošti laužtinių. Bū-
davo galima paskirtuose plotuose imti ant žemės gulinčią medieną, o stovinčius 
papuvusius medžius buvo galima laužti. Tikrindavo, kad nebūtų nupjautų kelmų. 
192  m. Kaune pastačius degtukų fabriką, pradėta brangiai mokėti už drebulių 
medieną. Miškų savininkai turėjo progą užsidirbti, tačiau drebulės dažnai būdavo 
kreivos, kempėtos, drevėtos, jos netikdavo supirkėjams. Petras Vitkauskas pasako-
jo, kaip kartą miške aptiko labai tiesių liepų – jas nuvežė supirkėjui žydui. Tas 
papriekaištavo, kad drebulės netikros, nes labai tamsios. Jam buvo paaiškinta, kad 
drebulės paimtos iš labai tamsaus miško. Medieną priėmė. 

Didžiausias prie Daujėnų apylinkių priartėjęs yra Moli nų miškas. 1921 m. čia 
įkurtai girininkijai priklausė ir Daujėnų miškai. Daujėnų girininkija, kaip savarankiš-
kas ūkinis vienetas, įkurta 1944 m. (1948–1958 m. ji pervadinta Pasvalio girininkija), 
gyvavo iki 1985 m. Tada prijungta prie Kríklinių girininkijos. Girininkijos kontora 
buvo įkurdinta Daujėnų miestelyje, vėliau iškelta į Vaidag nės kaimą, vidury Moliū-
no miško. Moliūnų miškas yra ali sios gírios skvernas, nusitęsiantis iki ade kių.

Nors miškų ūkiuose darbas buvo sunkus ir mažai mokamas, pokario metais 
daug žmonių stengėsi ten dirbti, nes kolūkiuose beveik nieko negaudavo. Kaimo 
žmonės per žiemą į girininkijas ateidavo pasigaminti malkų. Jiems buvo mokama 
už darbą, jie mokėdavo už malkas. Viską suskaičiavus beveik nieko neuždirbda-
vo. 19 0 m. gruodžio mėnesį Kriklinių girininkijoje buvo net 300 besigaminančių 
malkas laikinų darbininkų, kuriems skaitytuvais skaičiuodami išmokamas ir gau-
namas sumas kontoros darbuotojai pasėdėdavo ir naktimis. Daujėnų ir Kriklinių 
girininkijose buvo didžiausi P svalio miškų ūkio pušynų plotai. Kaip tik pušų 
medienos labiausiai ir reikėjo statyboms. Greta nuolatinių miškų darbininkų žiemą 
miškuose dirbdavo iš kolūkių atsiųsti žmonės.

Sovietų metais visi pušynai prieš kirtimą turėjo būti sakinami. Tam tikslui 
Lietuvoje buvo įsteigti du miško chemijos ūkiai. Pasvalio miškai priklausė Kauno 
miško chemijos ūkiui. Šio ūkio vyriausiuoju inžinieriumi nuo 1963 iki 1993 m. dirbo 
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iš Puµciniškių kaimo kilusios P. Ale-
knienės (Baginskaitės) sūnus A. Alekna. 
Gyvendamas pas senelę, jis lankė Petrai-
čių vienkiemyje, J. Šimkevičiaus name, 
įsikūrusią pradinę mokyklą. A. Alekna 
pirmas Lietuvoje apibendrino miško sa-
kinimo teoriją ir praktiką, išleisdamas 
knygą „Pušynų sakinimas“. Jis dažnai 
lankydavosi pas Daujėnų ir Kriklinių 
girininkijose dirbančius pušų sakintojus. 
Deja, 1993 m. A. Aleknai išėjus į pensiją, 
miško chemijos ūkiai buvo panaikinti.

domus, pilnas pavojų buvo poka-
rio eigulių gyvenimas. Šviesios atminties 
Kriklinių girininkijos eigulys A. Meš-
kauskas pasakojo, kad į jo ali joj gírioj 
esančią eigulio trobą naktimis dažnai 
užeidavo ginkluoti būriai. Vieni klausda-
vo, ar nebuvo banditų, kiti – ar nebuvo 
stribų. Visi sumesdavo ginklus į kampą, 
liepdavo nešti alų ir lašinius. Eigulys tu-
rėdavo būti neutralus, didžiausią siaubą 
jam keldavo tikimybė sodyboje susitikti 
priešininkų būriams, juolab kad troboje 
buvo keturi maži vaikai. 

Tragiškas buvo G odžių eigulio 
Broniaus Vadopalo likimas. Štai kokius 
atsiminimus užrašė J. Navakas. 

„Mes su eiguliu Broniumi Vadopalu sodinome eglutes. jom pietauti į netoliese esančią 
Laučkų sodybą: mano sesutė Pranutė, kaimynė Adelė Laučkaitė, Antanas Šimanauskas, aš, 
paskutinis – eigulys B. Vadopalas. Kertant vieškelį Šimanauskas pamatė nuo Vabalninko 
pusės atvažiuojant mašiną, pristojusią ginkluotų skrebų. Jie suriko „Stoj“. Aš neišgirdau, 
nes iš tos pusės labai šniokštė eglės, tepajutau, kad į mane šaudo, kulkos zvimbė pro 
ausis. Kritau į griovį, kuris buvo beveik pilnas vandens, mane apklojo automatų kulkų 
nukirstos berželių šakos. Kai nustojo šaudyti, šokau į kojas ir kiek galėdamas nuskuo-
džiau į miškelį. Eigulys Vadopalas iškėlė rankas. Jį skrebai nusivedė. Mergaitės išėjo ant 
vieškelio, jas skrebai suėmė, susodino į mašiną. Jos matė, kaip žiauriai su automato buože 
mušė eigulį. Eigulio kepurė buvo graži, su žvaigžde, skrebai rėkė: kokia čia dar kepurė, 
nusegė laikrodį, iškratė kišenes ir rado šovinių. Eigulys buvo jų prisirink s ruošdamas 
sodinimo vietas eglutėms. en, matyt, vyko mūšis, buvo primėtyta apkabų. Eigulį nuvežė 
į Pabirž , ten ir sušaudė...“

Tikrieji miškų šeimininkai visada buvo eiguliai. mogus, norėdamas įsigyti 
medienos ar malkų, užsukdavo į girininkiją, gavęs leidimą, kreipdavosi į eigulį. 

Eigulys Bronius Vadopalas sėdi su žmona  
na, šalia – uošviai Morta ir Pranas  

Šimkevičiai  stovi (iš kairės): Stasė,  
Povilas ir Veronika Šimkevičiai.  m.
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Didelę išmintį sukaupdavo ir pagarbą pelnydavo ilgai vienoje vietoje dirbę eiguliai. 
Pateikiame sąrašą tų eigulių, kurie pareigas ėjo daugiau negu 2 metus.

Gu bės eiguva
1. Petras Šimeliūnas, 1946–1952 m.
2. Bronius Lelys, 1952–19 2 m.
3. Juozas Vyčas, 19 2–198  m.

Dvarìlių eiguva
1. Jonas Jasiūnas, 1921–1924 m.
2. Jonas Šešeika, 1924–1958 m.
3. Povilas Šešeika, Jono, 1958–1990 m.

Vaidag nės eiguva
1. Andrius Kuprys, 1926–1931 m.
2. Povilas Kvedaras, 1945–1950 m.
3. Povilas Šešeika, Antano, 1950–1952 m.

Smilt nės eiguva
1. Julius Doda, 194 –1959 m.
2. Jonas Lekas, 1959–19 2 m.
3. Juozas Šileika, 19 3–2005 m.

R kšalaukio eiguva
1. Juozas Sandaras, 1921–1929 m.
2. Martynas Genišauskas, 1929–193  m.
3. Petras Kriauklys, 1942–194  m.
4. Jonas Lukošiūnas, 194 –1984 m.
5. Petras Kubilius, 1984–198  m.

G odžių eiguva
1. Kazys Petrauskas, 1921–193  m.
2. Bronius Vadopalas, 1939–1945 m.
3. Jonas Rudys, 194 –1956 m.
4. Romualdas Tuomas, 1956–19 1 m.
5. Antanas Širvinskas, 19 4–1986 m.

Girininkai Daujėnų girininkijoje ilgam neužsilikdavo. Vienintelė išimtis – 
P. Skukauskas, girininkavęs 1  metų. Garsiausias girininkas – V. Padaiga. Jis, 
girininkaudamas Daujėnuose, išgarsėjo odėmis apie mišką, kurias spausdindavo 
rajoniniame laikraštyje ir „Mūsų girių“ žurnale. Kaip tik į šio žurnalo redakciją 
girininkas ir išvyko dirbti. Vėliau jis atsidūrė Lietuvos miškų institute Girionysê, 
tapo habilituotu daktaru, profesoriumi. Vienam iš šio rašinio autorių P. Vitkauskui, 
1980 m. buvusiam šio instituto patentinės grupės vedėju, teko padirbėti kartu 
su profesorium, apiforminant repelento, atbaidančio žvėris nuo miško sodinukų, 
išradimą. Šis skystos tyrės pavidalo repelentas gaminamas ir dabar, visa Lietuva 
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juo tepa jaunų medelių (daugiausia pušų) ūglius. Taigi buvę daujėniečiai susitinka 
neįprastomis aplinkybėmis. Beje, V. Padaigos sūnus yra buvęs Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministru.

V. Padaiga yra paskelbęs atsiminimų apie Daujėnus. Siūlome keletą fragmentų. 

„ monės, gyvenantys miškuose, kartais pabūgsta miško. Kiekvieną pavasarį berželiai iš-
eina iš tankumynų ir darniomis gretomis artėja prie gryčių. monės kovoja. ik kirvis 
tegali atblokšti puolantį mišką nuo sodybų. Galop žmonėms atsibosta kova. Jie nusilenkia 
likimui. Berželiai, susiėm  už rankų, pradeda šokti palangėse, prašytis į vidų. aktimis 
jie beldžiasi į langus. Kartais pasidaro baisu. mogus pajunta, kad miškas tvirtai jį laiko 
savo glėbyje ir supa amžinoje laiko lingėje.“ 

Tai ištrauka iš „Miško etiudų“, kuriuos periodiškai spausdindavo Pasvalio rajo-
ninis laikraštis.

„Biržų miškų ūkio Daujėnų girininkijos girininko padėjėju buvau paskirtas  metais, 
baig s L  miškų akultetą. Girininkijos raštinė buvo į žem  sudubusios medinės 
trobos viename gale, o paštas – kitame, pačiame bažnytkaimio centre, prie pat turgaus 
aikštės. Atvažiav s į Daujėnus prisistačiau girininkui Leonui Kalveliui. Jis vilkėjo tuo-
met juodą miškininko uni ormą – renčių su trimis žvaigždutėmis žaliuose apykaklės 
antsiuvuose. Rankogaliuose su auksiniais antsiuvais ir sukryžiuotomis ąžuolo šakelėmis 
švytėjo pjautuvu ir kūju paryškintos trys juostelės, juodos gali ė kelnės buvo suleistos į 
aulinius kerzinius batus. Girininkas buvo smulkaus sudėjimo, šviesbruvis mėlynakis su 
šypsenėle lūpose. Sutiko jis mane labai draugiškai, padėjo susirasti būstą. Apsigyvenau 
bažnytkaimio gale, pas šviesaus atminimo senukus amulionius, kurie man užleido visą 
„stanciją“, t. y. seklyčią. Viename jos gale stovėjo kalkėmis dažyta krosnis, ant kurios 
buvo galima gulėti, o kitame – stalas su „zuslanais“, t. y. suolais. Pasienyje pasistačiau 
iš tėviškės atsivežtą geležin  lovą. Pas šeimininkus ir „stalavojausi“. Maitino rūkytais 
lašiniais, kumpiu, kiaušiniene, pienu, sviestu, naminiu sūriu ir duona. Vietoje sriubos, 
kurios niekada nevirdavo, kasdien gaudavau naminio alaus.

Daujėnų girininkas 
Vytautas Padaiga
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Girininkijoje, be girininko ir padė - 
jėjo, dar dirbo meistras, du medienos bro-
keriai, bu alterė, arklininkas, dar apie ke-
liasdešimt nuolatinių darbininkų. Miškus 
prižiūrėjo šeši eiguliai, kurių kiekvieno 
žinioje buvo beveik po tūkstantį ektarų. 
Girininkijai priklausė šiaurinė aliosios 
girios dalis, vadinama Moliūnu mišku, 
kurį prižiūrėjo penki eiguliai, ir Guodžių 
miškas, esantis pusiaukelėje tarp Pasvalio ir 
Vabalninko. Girininkijos susisiekimo prie-
monės: pakinkytas ar pabalnotas arklys, 
keli dviračiai. 

iemą prasidėdavo didžioji me-
džiapjūtė. Vien pagrindinio naudojimo 
kirtimais kasmet pagamindavome apie 
0 tūkstančių m  medienos. Plyno kir-

timo biržes kirsdavo ne vien nuolatiniai 
darbininkai, bet ir dešimtys kolūkiečių, 
suvažiavusių į mišką rogėmis. Medžius 
kirsdavo ir skersuodavo dvirankiais pjū-
klais, šakas genėdavo kirviais. Pagamintus 
rąstus traukdavo arkliais į netoliese prie miško keliukų esančius sandėlius. uo ryto iki 
vakaro liepsnodavo laužai, prie kurių žmonės apšildavo, galąsdavo kirvius bei pjūklus, 
užkandžiaudavo. Kvepėjo aitriais laužų dūmais, arklių mėšlu, pasvalietišku alumi. La-
bai vaizdžiai tokį miško kirtimą aprašė Marius Katiliškis savo romane „Miškais ateina 
ruduo“... Priėm  darbus surašydavome perdavimo-priėmimo aktus, apskaičiuodavome 
pagal medžių rūšis bei asortimentus pagamintos medienos tūrį, įvykdytų išdirbio normų 
skaičių, uždirbtų pinigų kiekį kiekvienam darbininkui. Paskui surašydavome algalapių 
„paklodes“, į kurias buvo įrašomi šimtai kolūkiečių. žtekdavo suklysti viena kapeika, 
ir viską reikdavo pradėti iš naujo.“

Medienos išvežimas anksčiau...

... ir dabar
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Daujėnų girininkijoje dirbo šie girininkai

1. Leonas Kalvelis 1958 02 01–1958 09 11.
2. Vytautas Padaiga 1958 09 16–1960 02 26.
3. Algirdas Pakalnis 1960 02 26–1964 10 10.
4. Jonas Katelis 1964 10 10–1966 01 21.
5. Povilas Norvaiša 1966 01 21–1966 0  06.
6. Alfonsas Ibijanskas 1966 0  06–196  11 20.
. Petras Skukauskas 196  11 20–1984 0  23.
8. Vidmantas Kirdeikis 1984 08 01–1985 01 01.

Nors Daujėnų girininkija buvo didžiausia Pasvalio miškų ūkyje, tačiau 
ir girininkija, ir pats ūkis buvo panaikinti. Pasvalio miškų ūkis prijungtas prie 
Bíržų, o Daujėnų girininkija – prie Kriklinių. Kodėl taip įvyko  Paslaptis čia 
menka – ilgametis Pasvalio miškų ūkio direktorius V. Kazakevičius buvo moks-
lininko tipo vadovas, nesirūpino keliais, technika, specialistais. Kaip geras savo 
srities žinovas ir entuziastas buvo palaikomas tuometinio miškų ūkio ministro 
A. Matulionio. 19 8 m. ministrui išėjus į pensiją, pasirodė, kad visą laiką gerai 
vertintas direktorius, LSSR nusipelnęs miškininkas, visai apleido ūkį, ekonomi-
niai rodikliai buvo bene žemiausi Lietuvoje. Minėto ministro iniciatyva daugelis 
girininkijų buvo iškeltos į miškų vidurį. Dabar tokių girininkijų nebeliko, nes jos 
sudarė daug nepatogumų ten gyvenusiems specialistams ir darbininkams. Dažnai 
į tokias atokias vietas keldavosi gyventi asocialūs asmenys. Jei Daujėnų girininkija 
nebūtų buvusi iškelta į miško glūdumą, tikriausiai būtų išlikusi iki šių dienų. 
Daujėnų miestelyje girininkija buvo įsikūrusi prieš pat mokyklą. Mokinių dėmesio 
negalėjo nepatraukti raiti, uniformuoti girininkijos tarnautojai. Net trys Daujėnų 
krašto gyventojai pasirinko aukštuosius miškininkystės mokslus, juos baigė. Dar 
viena, ko gero, lemiama aplinkybė, dėl kurios panaikintas Pasvalio miškų ūkis, 
kartu ir Daujėnų girininkija, buvo iš Daujėnų apylinkių šiaurinio pakraščio Guo-
džių kaimo dvarponių, vadinamų Čimulunskais, giminės kilusio V. emnolonsko 
veikla. Jis, būdamas Biržų miškų ūkio direktoriumi, taip sutvarkė ūkio kelius, 
mechanizmus, sukomplektavo gerų specialistų komandą, kad pasvaliečiams teliko 
prisijungti prie Biržų. Beje, emnolonskų giminės atstovams senosiose Daujėnų 
kapinėse, bažnyčios šventoriuje, pastatytas paminklas. 

Kriklinių girininkija užima pačią pietinę Biržų–Pasvalio krašto miškų dalį, 
lanku įsiterpiančią į Panevėžio urėdijos teritoriją. Girininkija apima anksčiau 
buvusias Moliūnų, Daujėnų, P šaloto girininkijas ir dalį Pasvalio girininkijos. 
Girininkijos raštinė yra Kriklinių bažnytkaimyje. 

Kriklinių girininkija, iš pradžių vadinta Moliūnų (nuo 1944 06 1  – Daujė-
nų), buvo įkurta 1921 06 01 Daujėnų, Vabalninko ir iš dalies Pasvalio valsčiuose. 
Raštinė buvo Vízorių palivarke, vėliau – nuo 192  m. – Moliūnų vienkiemyje, 
valdiškoje pasodoje. 

1933–1934 m. šiuose miškuose sukurti 3 ūkiai  Moliūnų (1 985 ha), Daujėnų 
(1 21  ha), Guodžių (563 ha). Daujėnų ūkio medynuose 0  sudarė pušynai, 
15  – drebulynai, 10  – beržynai, po 2  – eglynai ir beržynai, 1  – juodalks-
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Kriklinių girininkijos darbuotojai pačių įrengtoje poilsiavietėje (iš 
kairės): eiguliai J. ulonas, S. ivatkauskas, A. Baranauskas, girininko 
pavaduotojas P. Vaitekūnas, stovi girininkas R. Vegys. 200  m.

Miško darbai Daujėnų girininkijoje (iš kairės): šakų genėtojas An-
tanas Karoblis, pjūklininkas Vytautas Kazilionis, girininkas Leonas 
Kalvelis.  m. 
š autoriaus arc yvo
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nynai. Spartaus miškų ūkio intensyvinimo ir girininkijų smulkinimo laikotarpiu 
(1958–19 5 m.) Guodžių miškų bloko pagrindu buvo įkurta Guodžių girininkija. 
Guodžių girininkais dirbo A. Paškevičius, V. Sušinskas ir A. Ibijanskas.

Pasvalio miškų ūkį sujungus su Biržų ūkiu, 1985 m. Daujėnų girininkija 
prijungiama prie Kriklinių, jos plotas padidėja iki 69 093 ha. Girininkijos medynų 
sudėtyje 31  teko beržynams, 28  eglynams, 21  pušynams, 10  juodalksnynams, 
5  drebulynams, 3  uosynams, 2  baltalksnynams. Girininkijos medynų sudėtis 
nuo pokario laikų labai pakito, sumažėjo pušynų, padaugėjo eglynų. Tai ne atsi-
tiktinis reiškinys, o ūkininkavimo pasekmė. Nuo 1960 iki 1990 m. visos Lietuvos 
miškuose neleistinai padaugėjo kanopinių žvėrių. Tai privertė miškininkus įveisti 
eglynus pušynams tinkamuose miškuose bei kituose apželdinamuose plotuose.

Kiekvieno tėviškės kampelio grožis išryškėja aplankius gražiausias gamtos 
vertybes, kurios dažnai įvertinamos aukščiausiu lygiu, suteikiant saugomo gamtos 
paveldo objekto statusą. Didžiausia Daujėnų krašto gamtinė vertybė (kol kas neį-
vertinta) yra didžioji liepa, auganti bažnyčios šventoriuje. Atrodo, kad vienintelis 
žmogus, atkreipęs dėmesį į šią liepą, buvo Pupų Dėdė, prieš 80 metų lankęsis 
Daujėnuose. Gamtos paveldo objektu pripažinto Moliūnų ąžuolo kamienas yra 
beveik 2 m mažesnės apimties. 

Miškininkai visą laiką stengėsi sutvarkyti miškus, pritaikyti juos žmonių 
poilsiui. Baubo gryčia buvo pastatyta 1959 m. netoli Daujėnų girininkijos adminis-
tracijos pastatų. Jos šonai ir viršus padengti žalia eglės žieve, apačioje – apvalūs 
rąstai. Viduje buvo stalas, ant kurio puikuodavosi atsiliepimų knyga. Tačiau di-
džiausias gryčios privalumas – miško aplinka. Prieiti tekdavo siauru, eglių šakų 
užgožtu takeliu, pats namelis buvo didžiulių pušų apsuptyje. Deja, šios pušys 
1995 m. per audrą ir sulaužė šį visų pamėgtą namelį. 

Šalia gryčios buvo „Laumės šulinys“. Apie šią duobę mažai kas ką žino. 
Tačiau ji aprašyta „Mūsų girių“ žurnale 193  metais, autorius eig. Vl. S-ris. 
(Tekstas beveik netaisytas.)

Baubo gryčia
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„Beveik kiekvienoje girininkijoje galima rasti vieną kitą skirtingesn , įdomesn  vietel , 
į kurią dažniau užsuka eigulys, apeidamas mišką, aplanko išėj  ekskursijon mokiniai ar 
pavieniai asmenys, užklyd  į apylink . Apie vieną tokią vietą, kuri yra Moliūnų girinin-
kijos miške, prie Vatkų pievų, čia trumpai papasakosime.

monės ją vadina „ dubele“. ra tai susmuk s į žem  apie  00 m2 žemės plo-
telis. Apie tai „Vaikų darbymečio“  daly,  psl. parašyta: „ 2 m. Moliūnų dvaro 
miške susmuko į žem  0 margų žemės.“ inutė labai perdeda plotą, nes vos įdubus ji 
tesiekė apie  000 m2. mogus, pirmas pastebėj s ją, pasakoja: „Prieš dieną buvo pievų 
pardavimas ir toje vietoje buvo sustatyta daug arklių. Kitą dieną, eidamas pro tą vietą, 
staiga sustojau – prieš akis plati apvali duobė, stačiais krantais, kur vanduo buvo apie 
 m nuo paviršiaus, o storų eglių viršūnės sulig žeme. Vanduo palengva, bet visgi 

pastebimai kilo aukštyn ir po 2 dienų buvo tik per 2 m nuo žemės paviršiaus. Beveik 
kiekvieną dieną, ypač šventadieniais, ją aplankydavo būriai žmonių, net iš tolimesnių 
apylinkių. aigi, vos įdubus, jos gilumas siekė daugiau kaip 20 metrų, o išplauto gipso 
sluoksnis galėjo sudaryti –20 tūkst. kub. metrų.

Šiandien duobė jau gerokai platesnė, nes iš krantų slinko žemės ir į vandenį 
griuvo vis nauji medžiai. Gerokai sumažėjo ir gilumas, kuris šiandieną siekia 0–  m.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos potvarkis
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štisus metus sklidina vandens, priaugusi samanų  rytinis krantas apaug s karklais, 
pietinis staigiai gilėja, iš vakarų ir pietų nuolaidesnis, smėlėtas  vidury matosi pasinėrusių 
medžių viršūnės. okia atrodo ji šiandien užklydusiam praeiviui. Kaitrią vasaros dieną 
paviršiun iškyla daug mažų ir šiek tiek didesnių žuvelių, kurių nežinia kas čia įleido  
vakarais ir rytais galima užtikti besimaudančias ir maisto ieškančias antis.“

Belieka tik pridurti, kad šią „ dubelę“ aplankė ir Pulciniškio kaimo pieme-
nys. Būsimasis profesorius Bronius Baginskas, būdamas tik 9 metų, surišo dvejas 
vadžias, bet duobės dugno nepasiekė. Ši duobė yra tokia pat gamtinė vertybė 
kaip ir Biržų regioninio parko įgriuvos, paskelbtos gamtos paminklais.

Gausi įvykių ir įdomi Daujėnų krašto miškų istorija, kurią išsamiau prisi-
minus būtų galima parašyti atskirą knygą.
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Daujėnų krašto ežerai ir pelkės
Antanas Vadopalas

Panevėžiečių klubo Čikagoje 1963 m. išleistoje „Panevėžio“ monografijoje 
redkolegijos sekretorius Antanas Vadopalas pateikia nemažai medžiagos apie 
Dauj¸nų kraštą. Straipsnyje „Ežerai ir pelkės Panevėžio apskrityje“ rašoma apie 
Daujėnų ežerą, esantį tarp Daujėnų bažnytkaimio ir Bal škių kaimo.  ežerą 
įtekančio upelio pažliugęs slėnys dalija Daujėnus į dvi atskiras kuriavas. Ežero 
plotas apie 50 ha, iš jų trys ketvirtadaliai priklauso daujėniečiams ir vienas ketvir-
tadalis baluškiečiams. Iš ežero į pietus išteka Šaltuonupė. Ežeras negilus, apaugęs 
vilkuodegom, švendrom. Tos žolės žiemą ledų nupjaunamos. Keliose vietose yra 
pravaros, duburiai. Kasant paežerėje markas, randama gyvulių kaulų. 1929–1930 m. 
ežeras nusausintas pagilinant Šaltuonupės tėkmės vagą į ríjos upelį. 

Tarp Lebeníškių bei Linkmeniškių kaimų ir ali sios gírios tumyno yra 
didelis apie 300 ha plotas pažliugusios girios, kur ant kemsynų kupstų auga skur-
džios eglaitės ir pušaitės, vyrauja viksvynai. Vakarų link išteka rijos upelis, kuris 
pradžioje neturi aiškios tėkmės vagos – sruvena viksvynų slėniu. Šiaurės link iš 
pelkių išteka penki upeliai. Du iš jų įteka į Up tę, T tulos intaką, kiti trys į T tulą.

Nuo Linkmeniškių pelkių šiaurės link tęsiasi visas ruožas pelkių – durpynų, 
kurie jungiasi vieni su kitais.

Linkmeniškių pelkės jungiasi su P rijų durpynu. Šis durpynas yra apie 150 ha 
plynas viržynas su gailių, uogienojų kemsais ir priklauso Porijų bajorkaimiui.

Porijų durpynas sąsmauka jungiasi su Gervinų durpynu, turinčiu apie 100 ha 
viržynų. Durpyne yra kelios moreninės kilmės salos, didžiausia apie 2 ha, kur 
auga spygliuočiai. kupacijos metu salose slėpta apylinkės arkliai, vėliau laikęsi 
plėšikai. Durpynas priklausė Gervinų bajorkiemiui. 

Gervinų durpynas jungiasi su Butni nų durpynu (apie 15–20 ha), o šis – 
su G odžių dvaro durpynu (apie 100 ha). Išteka bevardis upelis į Tatulą. Plyni 
viržynai ir kemsynai.

Ežerų ir pelkių 
gyventoja gervė davė 
pavadinimus Gervinų 
durpynui ir Gervinų 
kaimui.  
Jono Danausko nuotr.
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Nuo Guodžių durpyno Bíržų vieškelio link pro Berčiūn lių ir Naríškių 
kaimus apie 6 km tęsiasi banguotas plotas, kur durpynus kerta daug ištįsusių 
akmeninių ruožų, lyg pylimų. Tatai morenų suvilkti akmenų rėžiai, volai, pylimai, 
„kur naktimis velniai ripkas muša“.

Dalis to ploto, kuris iki 1864 m. priklausė adeikių karališkajam dvarui ir 
buvo nenaudojamas, liustracijos metu išdalyta dvaro valstiečiams. Tuose plotuose, 
vadinamuose Kalneliais, yra Petr vkos kaimas.

Šalia šio durpynų ruožo riogso atskiri lieknai  Avilių lieknas, Vazgumbalis 
ir Guodžių pelkės.

Avilių lieknas yra tarp Čìkiškio ir Petraičių kaimų  apie 50–60 ha juodalks-
nyno, vietomis plyno viksvyno. Pavasarį ir rudenį plotas patvinsta  juodalksniai 
auga ant aukštų kelmų kupstų, kuriuos sudaro susiraizgiusios medžių šaknys. 
Iš Avilių liekno išteka Karautės antrasis upelis. Lieknas priklauso Čekiškio ir 
Petraičių kaimams.

Vazgumbalis – apie 15 ha juodalksnyno lieknas, atrodo, užakęs buvęs ežeras. 
Iš Vazgumbalio išteka Karautės tretysis upelis.

Guodžių pelkės yra tarp Dalin vos, Petraičių kaimų ir dvaro  tai apie 200 ha 
plynų viksvynų, iš kur išteka Viešmens upelis.
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Durpynai
Vladas Galvanavičius

Dauj¸nų valsčiaus teritorijoje buvo nemažai pelkių, nuolat šlapių plotų, 
kuriuose ilgainiui susiformavo durpių klodai.

Ši organinės kilmės medžiaga susidaro iš nevisiškai suirusių augalų, me-
dienos liekanų ir humuso. Durpių formavimosi procesas labai lėtas. Per metus 
susidaro tik iki 1 m storio durpių sluoksnis. Susikaupusios durpės yra vertinga 
iškasena. Iš jų gaminamas kuras, kraikas gyvuliams, daromi įvairūs substratai, 
tinkami gėlininkystėje augalams tręšti, bei kita naudinga produkcija.

Daujėnų valsčiaus teritorijoje veikė 5 durpynai. Gana storas durpių sluoks-
nis buvo Purv –G odžių durpyne. Kiek mažesni durpių klodai buvo susikaupę 
Purvų–Butni nų, Barkla nių, P rijų ir Gervinų durpynuose.

Durpės buvo kasamos 1950–1990 m. Tuo laikotarpiu jas plačiai naudojo 
kurui. Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai pirkdavo daug durpių kraiko. Vėliau durpes 
keitė akmens anglis, dujos, o durpių atsargų vis mažėjo. Todėl durpynai nutraukė 
savo veiklą.

Purvų–Guodžių durpynas
Kaip prisimena buvęs Kuro pramonės valdybos Panevėžio durpynų kontoros 

direktorius Aleksas Antanavičius, 1965 m. buvo atlikti Purvų–Guodžių durpyno 
ribų nustatymo bei dokumentacijos paruošimo darbai. Durpyno kraiko laukas tę-
sėsi P svalio ir Bíržų rajonuose. Numatomas riboti plotas buvo apie 2 0 hektarų. 
Ribojimo darbus reikėjo atlikti iki 1966 m.

Bendras durpyno plotas sudarė 1 224 ha. Planuota per metus pagaminti 
82 tūkst. tonų trupininių kuro durpių, iš jų 65 tūkst. tonų būtų perdirbama į 
briketus, 19,5 tūkst. kraiko ir 30,5 tūkst. trąšų.

Durpyno plotuose, kuriuose negaminamos durpės, planuota auginti daugia-
metes žoles ir iš jų gaminti vitamininius žolės miltus.

Durpynui įkurti reikėjo 2,4 mln. rublių kapitalinių įdėjimų. Buvo numatyta 
300 darbo vietų. Pramoninio sektoriaus aikštelė turėjo užimti 15 ha plotą, o pla-
nuojama gyvenvietė – apie 10 ha.

Panevėžio durpynų kontora paprašė, kad Biržų rajonas durpynui perduotų 
80 ha, o Pasvalio rajonas – 185 ha durpingos žemės.

Kaip prisimena A. Antanavičius, durpynui buvo parinkta aikštelė, esanti prie 
vieškelio (dabar asfaltuotas kelias Pasval s–Vabalni kas). Nuo Guodžių kaimo į 
pietus buvo kuriamas pramoninis kompleksas, o į šiaurę – gyvenvietė. Aikštelės 
reljefas lygus su nuolydžiu į rytų ir vakarų puses. Pagal grunto sudėtį vyravo 
priemolis. Gruntinis vanduo buvo 3,5 m gylyje.

Purvų–Guodžių durpynas Biržų apskrities Vabalni ko valsčiaus teritorijoje 
aukštutinio tipo 142 ha pelkėje valdė 100 ha 1,  m gylio gero sudurpėjimo durpių 
sluoksnį. Jo valdose buvo dar 84 ha 1,9 m gylio durpių klodai kitoje aukštutinio 
tipo gero sudurpėjimo pelkėje.

Durpynui sausinti buvo skirtas župio upelis.
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Vyriausybės nutarimu iš gretimų kolūkių durpyno reikalams buvo paimta 
žemė, kurioje įsikūrė kaimas – Purvų–Guodžių durpynas. emės sklypai atriboti 
ir pažymėti nuolatiniais matavimo ženklais. Iškirsti nacionalizuoti sodai, miškas. 
Nugriauta apie 10 pastatų. Durpynas plėtėsi palaipsniui. 1966 m. gruodyje jau 
užėmė 4 2 hektarus. 19 0 m. kasamų durpių plotas sudarė 342,3 ha.

Durpynas turėjo ekskavatorių, kraunamąjį kraną, vikšrinę priekabą, durpių 
trupinimo mašinų, šilumvežį, vagonų, vartytuvų, traktorių.

Sudėtinga gamybos technologija,  
sunkus fizinis darbas
Iš durpių gamybos specialistės  
Aldonos Kazilionienės (Genytės) prisiminimų

Man buvo dvidešimt metų, kai -aisiais, baigusi Kauno politec nikumą ir įgijusi 
durpininkystės specialyb , buvau paskirta dirbti į Panevėžio miesto durpynų kontorą. 
Kontoros vadovas buvo Aleksas Antanavičius, vėliau Antanas Stasiškis. Buvau paskirta 
dirbti į Purvų–Guodžių durpyną meistro pareigoms. uo metu Panevėžio durpynų kontorai 
priklausė šie  durpynai: Kli balės, ndrės, Dab žių, Byga lių ir Purvų–Guodžių. ų 
pačių metų rudenį įsikūriau Guodžių kaime ir pradėjau dirbti. Dirbome trys specialistai: 
vyr. meistras Pranas avakas, mec anikas Jonas Aukštikalnis ir aš, jauna specialistė 
meistrė. avakienė darbavosi ūkio dalyje.

Durpynas buvo eksploatuojamas jau senokai. Pagrindinė produkcija – kraikinės 
durpės, kurios po visų tec nologinių procesų, išdžiovintos buvo surenkamos į specialias 
talpyklas, vadinamas karavanais, apie 0– 0 tonų talpos.

Durpyne visada būdavo gaisrų grėsmė. Durpės buvo gaminamos vasarą. monės 
dirbo  dienas per savait , o lietingą vasarą – ir sekmadienį. Durpyne dirbo vietiniai ir 

Guodžių durpyno 
darbininkai prie 
lokomotyvo.  m. 
Stanislovo Vadopolo 
nuotr.
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iš Panevėžio miesto atvažiav  žmonės. Šauniai dirbo Vida Jarmulkienė ir kitos moterys, 
traktorininkai Aloyzas Keršulis, Juozas Klovas, Jonas Klinga, remontininkas Petras Drau-
čiūnas ir kiti. Moterys dirbo prie laukelių valymo, t. y. surinkdavo kelmelius, kurie buvo 
naudojami patalpoms šildyti. Statybininkų grandis priklausė Durpynų statybos valdybai, 
ruošė naujus durpių eksploatacijos plotus, tiesė geležinkelį produkcijai išvežti iš durpyno.

Be kraikinių durpių, dar pradėta gaminti kompostines ir augalines durpes. Buvo 
pastatytas durpių briketų gamybos abrikas, tačiau jis, deja, nepradėjo veikti.

ždirbdavo žmonės gerai – uždarbiu visi buvo patenkinti. Pagamintas durpes pirko 
kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. Durpes išveždavo iš durpyno pasibaigus sezonui – žiemą. 
Visa tec nika buvo remontuojama žiemą, išskyrus sezoninius gedimus.

Darbininkai gyveno durpynui priklausančiuose bendrabučiuose, t. y. barakuose. Su-
gyveno darniai, tvarkingai. usikaltimų nebūdavo.  gyvenviet  kas savait  atvažiuodavo 
autoparduotuvė – mašina su maisto ir kitomis prekėmis.

Mano vyras Povilas Kazilionis su traktoriumi „Staliniec“ taip pat kurį laiką dirbo 
prie statybų, naujų durpyno plotų įsisavinimo darbų.

Pagrindinė gatvė buvo apsodinta medžiais, žaliavo didelis sodas: šalia durpyno į rytų 
pus  augo obelys, slyvos. amai buvo mediniai. Juose gyveno kolūkio ir durpyno žmonės.

Šio durpyno veikla buvo nutraukta, jis prijungtas prie Šepet s durpyno. Dabar 
Šepetos durpynui priklauso Purvų–Guodžių, Purvų–Butniūnų, endrės, Klimbalės, Da-
bužių, Bygailių durpynai.

0 m. ištekėjau. uo tada dirbau Panevėžyje. 

Barklainių durpynas
Barklainių durpynas priklausė Pramonės ir transporto ministerijai. Darbus 

vykdė Pasvalio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato žmonės. Durpių gamyba 
prasidėjo 195  m. gegužę. Darbas buvo sezoninis. Pasvalio rajono savivaldybės 
archyvuose pavyko surasti šiek tiek duomenų. Traktorių DT-55 vairuoti buvo 
paskirtas Jonas Marozas, o jo pavaduotoju – Stasys Kukoris.  darbą buvo priimti 
šie sezoniniai darbininkai  Vincas Akinskas, Klemas Bartkevičius, Pranė Talačkaitė, 
Jonas Kvedaras, Stasys Pranskūnas, Povilas Mockūnas, Aloyzas Tranavičius, Petras 
Lukušiūnas, Stasė Stipinaitė, Vincė Bačinskaitė, Stasė Piragytė, Bronė Alešiūnaitė, 
Petras Šileika, Kazys Kukurys, Pranas Navalinskas, Juozas Stankevičius, Vladas 
Stankevičius, Povilas Stipinas, Petras Dagys, Kazys Dirsė.

Nuo 1961 m. birželio traktorininku priimtas dirbti Petras Klezys. Tais metais 
į darbą priimti dar buvo Kostė Alešiūnaitė, Stasė igmantavičiūtė, elicija ara-
vitienė, Apolonija Grinskaitė, Antanas Stankevičius, Janina ir Stasė aveckaitės, 
na Kvedarienė, Pranė Vilimavičiūtė, Povilas Rauduvė.

1961 m. rugpjūčio 11 d. Barklainių durpyno brigadininku paskirtas Stasys 
Kukoris. 1961 m. durpynas veikė net iki gruodžio pabaigos.

Traktorius traukė specialią mašiną, kuri gamino durpių briketus, tai yra 
0,35 m ilgio apvalias šlapių durpių juostas. Kai durpės kiek pradžiūdavo, dar-
bininkai tas juostas kėlė nuo žemės ir statė į kūgius, kad baigtų džiūti. Paskui 
briketus surinkdavo. Du rinkėjai ir traktorininkas per dieną nurinkdavo 10 arų 
plotą. Moterys rinko briketus į roges. Traktorininkas vežė juos į aikštelę prie Jono 
Krikščiūno sodybos. Paskui briketus kraudavo į mašinas ir veždavo į Pasvalį.
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Barklainių durpynas užėmė 4 hektarus žemės. Brigadininkas S. Kukoris 
vaikščiodavo į darbą pėsčiomis iš Nauj sodžio kaimo.

Durpės buvo prastos kokybės, todėl 1962 m. šio durpyno veikla buvo su-
stabdyta. 

Porijų durpynas
Šio durpyno plotas buvo 150 ha, kurie anksčiau priklausė Porijų bajorkai-

miui. Porijų durpyną sąsmauka jungė su Gervinų durpynu, apimančiu apie 100 ha 
plotą. Durpyne yra kelios moreninės kilmės salos, kurių didžiausia apima 2 ha, 
joje auga spygliuočiai. kupacijos metais saloje apylinkės gyventojai slėpdavo 
savo arklius, vėliau čia lankydavosi plėšikai.

Gervinų durpynas
Durpynas priklausė Gervinų bajorkiemiui. Jis jungėsi su Butniūnų kaimo 

durpynu (apie 15–20 ha ploto), o šis su Guodžių dvaro durpynu (apie 100 ha).
Nuo Guodžių durpyno Naríškių kaimo link tęsėsi apie 6 km banguotas 

plotas, kur durpynus perkerta daug ištįsusių akmeninių ruožų, lyg pylimų. Tai 
morenų suvilkti akmenų rėžiai, volai, žmonių vadinami pylimais, kur naktimis 
velniai ripkas muša. Tie žemės plotai buvo skurdūs ir nesmagūs.

Iki 1864 m. dalis to ploto priklausė ade kių karališkajam dvarui, vėliau 
buvo išdalyta dvaro valstiečiams. Tie plotai buvo vadinami Kalneliais, dar vėliau 
juos vadino Petrovkos vardu, paskui sulietuvino ir pavadino Petrãičiais. Tačiau 
kaimui, atsižvelgiant į žemės ypatumus, geriau tiktų Kalnelių vardas. Tai kunigo 
saleziečio, teologijos daktaro Juozo eliausko (1913–19 8) tėviškė.

Šalia šio durpyno ruožo driekiasi lieknai  Avilių lieknas, Vazgumbalis ir 
Guodžių pelkės. Jie apima apie 200 ha.

ali sios gírios atšakoje, netoli buvusio Vatkų kaimo, 1913–1914 m. įdubo 
apie 1 ha miško. Atsirado gilus ežerėlis, nebuvo matyti nė nugrimzdusių medžių 
viršūnių.

Purvų–Butniūnų durpynas
2006 m. G. Juozapavičiaus įmonė „Magma“ atliko šio durpyno geologinę 

žvalgybą.
Durpynas yra Pasvalio rajono pakraštyje, 16 km į pietryčius nuo Pasvalio 

miesto centro, 8 kilometrai į vakarus nuo Vabalninko miesto, Daujėnų seniūnijoje, 
tarp Guodžių, Ančiškių ir Porijų kaimų. Durpių klodas tinka substratų, mišinių 
ir kuro durpių gamybai.

Telkinio naudingąjį sluoksnį sudaro holoceno balų nuogulos. Telkinio aslą 
sudaro holoceno limninės, viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės 
priesmėlio ir morenos glacialinės priesmėlio ir priemolio nuogulos. Durpynas 
pradėtas naudoti nuo 1959 m.

Tirtame plote aiškiai vyrauja žemapelkinis geros skaidos durpių klodas. 
Purvų–Butniūnų telkinyje žemapelkinis pramoninio storio klodas aptiktas 9 ,8 ha 
plote, o mišrus durpių klodas – 4,8 ha. Pramoninis durpių klodo storis visame 
pramoninio sluoksnio plote kinta nuo 0 iki 2,9 m.
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Purvų–Butniūnų durpių telkinio 
situacinis planas
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Šviesios durpės aptinkamos retai. Jos sudaro viršutinę dalį žemapelkinio 
klodo šiauriniame tirto ploto masyve ir apatinę dalį pietiniame. Pietiniame masy-
ve šviesių durpių paplitimas sutampa su mišraus klodo riba. Storiausias šviesių 
durpių sluoksnis yra būtent pietiniame masyve ir siekia tik 1–1,1 m.

Tirtame Purvų–Butniūnų telkinio sklype likusios žemapelkinės durpės yra 
gerai susiskaidžiusios. Jų skaidos laipsnis kinta nuo 25 iki 40 proc., vidutiniškai 
pramoniniame klode sudaro 28,8 proc. Aukštapelkinių durpių, sudarančių mišraus 
klodo viršutinę dalį, skaidos laipsnis kinta nuo 40 iki 45 proc.

Durpių drėgmės rodikliai būdingi nusausintam durpynui. Durpių pelenin-
gumas nedidelis. Vidutinis tamsių žemapelkinių durpių peleningumas tirtame 
plote – 3,4 proc., aukštapelkinių durpių – 1,6 proc.

Telkinio eksploatacijos sąlygos nesudėtingos. Durpių gavyba aplinkos būklei 
reikšmingo poveikio nedaro. Visoje tirto ploto dalyje pramoniniai durpių ištekliai 
užima 9 ,8 ha, sudaro 693 tūkst. kub. metrų (14  tūkst. t).

Šviesios durpės paplitusios lokaliai, jų klodas plonas, todėl ištekliai atski-
rai neskaičiuoti. Išteklių identifikavimo kodas 331. Telkinys paruoštas naudojimo 
(kasybos ir rekultivavimo) projektui rengti. Jis papildomai išžvalgytas dabartinio 
savininko užsakymu.

Purvų–Butniūnų durpynas buvo ir anksčiau naudotas. Ši durpyno dalis yra 
ríjos (Pyves s intako) ir Jiešme s vandenskyroje. Nutraukus gavybą, užleistame 

durpyne pagal barelinius griovelius užaugo ploni berželiai, pakraščiuose kai kur 
auga neaukštos pušaitės, vertingo miško čia nėra. Durpynas detaliai buvo ištirtas 
1950 m., tačiau vertingos informacijos nebeišliko. 

Pramoninis viso durpyno plotas 954 ha. Durpių gavybai UAB „Agrokuras“ 
Biržų rajone skirta 632,9 ha. Nuo 195  m. iki 1990 m. čia durpes kasė K piškio 
valstybinė durpių įmonė. Šis plotas 16 metų buvo užleistas. Tyrimų duomenimis, 
pradiniai durpių ištekliai sudarė 2 918 tūkst. t. Durpyną sudarė aukštapelkinis 
(46 proc.), mišrus (19 proc.) ir žemapelkinis (35 proc.) klodai. Dėl buvusios 
gavybos šie santykiai dabar yra iš esmės pasikeitę. Visame UAB „Agrokuras“ 
valdomame žemės sklype pramoniniai durpių ištekliai paplitę 431,5 ha plote, 
sudaro 5 0 3 tūkst. kub. m (992 tūkst. t). Šviesios durpės paplitusios 124,4 ha 
plote ir sudaro 8 4 tūkst. kub. m ( 8 tūkst. t). Išteklių identifikavimo kodas 
331. Šie ištekliai įtraukti į žemės gelmių išteklių registrą. Likusiame 415 ha 
Purvų–Butniūnų durpių telkinio pramoninių išteklių slūgsojimo plote yra apie 
 8 0 tūkst. kub. m (1 633 tūkst. t) detaliai išžvalgytų spėjamai vertingų pasy - 

vių išteklių. Jų identifikavimo kodas 331. Išteklių kiekis nepatikimas. Dabarti-
niame, individualios įmonės norimame naudoti, plote atlikta papildoma telki - 
nio žvalgyba.

Papildomus geologinės žvalgybos darbus pagal sutartį 2006 m. rugpjūčio–rug-
sėjo mėnesiais atliko G. Juozapavičiaus personalinė įmonė „Magma“, topografinius 
darbus – privataus matininko L. Strazdo įmonė, laboratorinius tyrimus – Lietuvos 
geologijos ir geografijos institutas.

Purvų–Butniūnų durpynas yra valstybinė ir privati žemės valda. Pasvalio 
rajone ištirto durpyno dalį – 44,3  ha – valdo privatus asmuo, kita dalis priskirta 
laisvam valstybiniam fondui.
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Visas tirtas plotas (kas 440–500 m) nusausintas rytų–vakarų krypties suren-
kamaisiais kanalais, į kuriuos nutraukiamas vanduo išlikusiais bareliniais grioviais. 
Tik pietinis tirtas plotas yra mažesnis ir iš visų pusių apsuptas surenkamaisiais 
kanalais. Šiaurės vakarinę Purvų–Butniūnų masyvo dalį drenuoja šiaurės kryptimi 
ištekantis Jiešmens upelis, o iš pietinių durpių gavybos laukų vanduo nuteka 
pietų–pietvakarių kryptimi kanalizuotais župio ir rijos upeliais.

Pagal Lietuvos pelkių rajonavimą šis telkinys yra Ram galos–Vabalni ko 
latakingoje lygumoje, į šiaurės rytus nuo Lietuvos vidurio lygumos, o pagal ge-
omorfologinį rajonavimą – Vabalninko moreninėje lygumoje, Mūš s–Nemun lio 
lygumos parajonyje. Pagal prof. A. Basalyko geomorfologinį rajonavimą tai Vabal-
ninko–Sal miesčio mikrorajonas, kuriam būdingas stambiai gūbriškasis, banguotas, 
pelkingasis ir priemolingas kraštovaizdis. Tirtą Purvų–Butniūnų sklypą sudaro 
užleisti gavybos laukai su išlikusiais bareliniais grioveliais, surenkamaisiais ir nulei-
džiamaisiais kanalais. Geologinės žvalgybos plote santykinis reljefo peraukštėjimas 
sudaro tik 0,6–0,8 m. Absoliutiniai aukščiai kinta tarp 54,64–5 ,84 m. emiausios 
vietos aptiktos pietinėje ir šiaurinėje šiaurinio masyvo dalyse, o aukščiausios – 
pietiniame masyve.

Papildomos žvalgybos plotas yra nusausintas. Durpynas nebenaudojamas 
nuo 1990 m., todėl nuleidžiamieji vandens kanalai nebeprižiūrimi, patvenkti bebrų. 
Kanalai apaugę plonais berželiais. Iš durpyno šiaurine kryptimi išteka Jiešmens 
upelis, o pietų–pietvakarių kryptimi – rijos ir župio upeliai.

Geologinių tyrimų apžvalga
Telkinys buvo tyrinėtas tris kartus. Pirmą kartą 193 –1938 m. detalius pa-

ieškos tyrimus atliko Miškų žinybos specialistai. Antrą kartą 1940 m. darbus 
atliko Melioracijos valdybos specialistai. Trečią kartą 1950 m. durpyną detaliai 
išžvalgė „Tekstiltorfprojekt“. Lietuvos durpynų kadastre, remiantis 1950 m. tyrimų 
duomenimis, nurodyta, jog šio durpių telkinio plotas yra 1 388 ha, pramoninis 
plotas – 954 ha, šviesių durpių išplitimo plotas 285 ha. Durpynas yra netaisy-
klingos formos, ištemptas iš šiaurės į pietus trimis lovio pavidalo pažemėjimais. 
Tiriamas plotas patenka į vakarinį lataką. Nuo 195  m. iki 1990 m. jame durpes 
kasė Kupiškio valstybinė durpių įmonė. Vėliau 16 metų šis plotas buvo užleistas. 
Tyrimų duomenimis, pradiniai durpių ištekliai sudarė 2 918 tūkst. t. Durpyną 
sudarė aukštapelkinis (46 proc.), mišrus (19 proc.) ir žemapelkinis (35 proc.) klodai. 
Dėl kasybos sumažėjo aukštapelkinių ir mišraus klodų plotas. Buvusiuose gavybos 
laukuose išliko visa sausinimo sistema. Gavybos laukai nuo supančio miško ar 
laukų atriboti melioracijos grioviais. Gavyba buvo koncentruota centrinėje durpyno 
dalyje. Rytinė jo dalis (Purvų sklypas) buvo nusausinta, iškirstas miškas, tačiau 
gavyba nepradėta. Vėliau šioje teritorijoje vėl užaugo miškas.

Tačiau iš ankstesnių tyrimų medžiagos liko tik nedidelė dalis teksto ir 
miškų taksacijos planas. Dabartinė padėtis smarkiai pasikeitė, palyginti su miškų 
taksacijos planu, todėl plano jau nebeįmanoma panaudoti. Visa kita archyvinė 
ankstesnių tyrimų medžiaga yra dingusi.
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Iš Purvų–Butniūnų durpyno papildomos  
geologinės žvalgybos ataskaitos 
Telkinio susidarymo sąlygos
Palankios sąlygos Purvų–Butniūnų durpių telkiniui susidaryti pradėjo for-

muotis viršutinio pleistoceno paskutinio apledėjimo Baltijos stadijos pabaigoje. 
Baigiant tirpti ledynui, jo vietoje likusiame duburyje susikaupė limnoglacialinės bei 
limninės kilmės nuogulos. Prieledyninėmis sąlygomis šiame pažemėjime nusėdo 
limnoglacialinės kilmės smėlis. Ledynui ištirpus ir jo pakraščiui nutolus, moreninio 
ir limnoglacialinio paviršiaus įdubimas bei jo banguotumas buvo palanki aplinkybė 
žemiausiai pradubusiose vietose susidaryti ežerams. Ežerų pakrantėse augančius 
augalus maitino nuo pakilumų atitekantis įsotintas mineralinėmis medžiagomis 
gruntinis vanduo ir iš aplinkos dirvų į pelkę nutekantys krituliai. Todėl durpių 
telkinio susidarymo pradžioje lokaliuose pažemėjimuose augo žemapelkiniai au-
galai. Kaupiantis šio tipo durpojams, klodas vis augo į viršų ir palaipsniui perėjo 
į tarpinį klodą, o vėliau ir į aukštapelkinį klodą. Vėliau, kai paviršinis durpių 
klodas peraugo pelkę maitinančio gruntinio vandens lygį, pasikeitė hidrologinės 
sąlygos ir paviršinį durpyno klodą maitino tik atmosferos krituliai. Susiformavo 
aukštapelkės kupolas. Šios durpės kaupėsi centrinėje pelkės dalyje iki dabartinių 
laikų, kol pelkė buvo nusausinta ir prasidėjo durpių gavyba.

Telkinio sandara
Naudingąjį sluoksnį sudaro tamsios, geros skaidos durpės, šiaurinio masyvo 

pietinėje dalyje iš viršaus padengtos šviesių durpių klodu. Naudingas durpių klodo 
storis pramoninio sluoksnio plote kinta nuo 0 iki 2,9 m, vidutiniškai sudaro 0,9 m. 

Daugelyje vietų po durpėmis mineralinio pado įdubose aptinkamas sa-
propelio sluoksnis. Didžiausias fiksuotas storis viename taške siekia 1,15 m. Šis 
sluoksnis, taip pat plačiai paplitęs limnoglacialinis smėlis bei moreninis priesmėlis 
ar priemolis sudaro telkinio aslą.

Telkinio kasybos, rekultivavimo sąlygos  
ir gamtos apsauga
Purvų–Butniūnų durpių telkinio tirtas plotas iki 1990 m. buvo eksploa-

tuojamas. Buvę durpių gavybos laukai ir surenkamieji bei bareliniai kanalai yra 
išlikę. Jie neprižiūrėti. Apaugę žolėmis, krūmais ir neaukštais berželiais, patvenkti 
bebrų suręstomis užtvankomis. Mažiau apaugusiuose gavybos laukuose šiaurinio 
masyvo pietinėje dalyje bareliniai grioviai daugelyje vietų yra užnešti supusty-
tomis smulkiadispersinėmis durpėmis. Pietinis masyvas labiau apaugęs medžiais. 
Planuojama gaminti trupinines kuro durpes ir jų mišinius su kitomis durpėmis. 
Todėl, norint pradėti durpių eksploataciją buvusiuose gavybos laukuose, reikės 
pašalinti atželiančius medelius bei krūmus, išrauti kelmus arba juos susmulkinti 
ir surinkti kurui, atnaujinti dalį surenkamųjų kanalų ir barelinių griovelių.

Durpių gavybos apimtį bus galima apskaičiuoti tik sudarant projektą. Kasant 
durpes inžineriniai tinklai nereikalingi. Durpyno naudojimo trukmė bus apskai-
čiuota tiktai parengus naudojimo projektą. Gavybą atnaujinti užleistame durpyne 
ir iškasti visą likusį klodą itin svarbu gamtosaugos požiūriu, nes tik taip bus 
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sustabdytas šios vertingos naudingosios iškasenos nykimas dėl nusausinto klodo 
mineralizacijos.

aliava bus panaudota visuomenės poreikiams tenkinti, o kartu bus sustab-
dytas atmosferos teršimas mineralizacijos metu išsiskiriančiomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis.

Užbaigus kasybą, durpyno vietoje renatūralizacijos būdu bus rekultivuojama 
pelkė. Tai suteiks galimybę ilgainiui atkurti kasybos pažeistą pelkinę ekosistemą. 
Panaikinus durpyne sausinimo sistemą, gali permirkti pelkę supančios teritorijos. 
Norint to išvengti, plotuose, kur durpių gavybos laukai ribojasi su mišku ar žemės 
ūkio paskirties žeme, visi vandens nuleidžiamieji kanalai bus išsaugoti ir toliau 
funkcionuos, t. y. vandens perteklius iš pelkės pakraščių nepateks į gretimus 
miškus. Ten, kur gavybos laukų pakraščiuose plyti pelkė, panaikinus drenažo 
sistemą ir pakėlus vandens lygį, susidarys palankesnės sąlygos didelės drėgmės 
plotams išplisti. Projekte bus numatytos tokios gamtosaugos priemonės, kurios, 
vykdant gavybos ir rekultivavimo darbus, užtikrins žemės gelmių, atmosferos ir 
hidrosferos apsaugą.

emės gelmių apsauga
Durpės bus kasamos tiktai numatytame kasybos sklype ir tiktai tuose plotuose, 

kur liekaninis durpių klodo storis didesnis kaip 30 cm. aliava bus naudojama 
pagal paskirtį – trupininių durpių gavybai, iš jų bus gaminami substratai, mišiniai 
ar kuro durpės. Durpynas saugomas nuo gaisrų, nuo persausinimo ir paviršiaus 
sluoksnio mineralizacijos. Telkinio išteklių apskaitai ir gavybai vadovaus kompe-
tentingas durpių gavybos ir perdirbimo specialistas.

Atmosferos apsauga
Technologiniai procesai, turintys įtakos durpyno aplinkos orui, yra susiję su 

vidaus degimo varikliais varomų savaeigių mechanizmų naudojimu. Kuro markės 
ir išmetamųjų dujų toksiškumas nustatyti savaeigių mechanizmų eksploatacijos tai-
syklėmis. Eksploatacijos eigoje periodiškai bus tikrinama, ar durpyno mechanizmų 
vidaus degimo variklių darbo režimas atitinka nustatytus normatyvus. Bendras 
transporto priemonių tankis bus ne didesnis kaip ir bet kokiuose žemdirbystės 
laukuose. Darbas sezoninis, todėl poveikis atmosferai yra trumpalaikis, jo suminė 
išraiška itin menka. Be to, šis poveikis technologiškai yra neišvengiamas.

idrosferos apsauga
Vandens apsauga nuo galimo teršimo naftos produktais užtikrinama vykdant 

mechanizmų techninę priežiūrą ir pilant kurą tik įrengtoje specialioje aikštelėje su 
kieta danga už išteklių ribų.

Priešgaisrinė sauga
Visi nusausinti durpynai yra potencialūs gaisrų židiniai. Gaisrą sukelti gali 

savaeigių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamos kibirkštys, apdulkėję 
kolektoriai, taip pat savaiminio užsidegimo židiniai. monėje bus sudarytos prieš-
gaisrinės saugos taisyklės, su kuriomis bus supažindinami visi darbuotojai.
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duba. Vaitkų kaimas

š olos išlind s lapiukas žvalgosi.  
Jono Danausko nuotr.
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Atsižvelgiant į vietovės situaciją, geologinę telkinio sandarą, galima teigti, kad 
telkinio eksploatacija ir rekultivavimas esminės įtakos gyvenamajai ir rekreacinei 
aplinkai neturės. Juolab kad arčiausiai esančios pavienės Porijų kaimo sodybos 
yra apie 0,5 km į pietvakarius nuo pietinio tirto masyvo pakraščio.

Apibendrinant galima teigti, kad Purvų–Butniūnų telkinio tirto ploto durpes 
galima sėkmingai kasti kaip žaliavą durpių mišiniams gaminti, naudoti substratų ir 
kuro durpių gamybai, t. y. tais pačiais tikslais, kaip ir buvo naudojamos anksčiau.

Literatūra
1. Juozapavičius G., Juozapavičius J. , Armanavičius A.,  
 Kilda K., Mačiulis T. Biržų rajono Purvų–Butniūnų durpių telkinio 
 papildomos geologinės žvalgybos ataskaita, Vilnius, G. Juozapavičiaus 
 personalinė įmonė „Magma“, 2006.
2. Purvų–Guodžių durpynas. Durpynas ir vandens priimtuvai. Detalūs 
 tyrinėjimai, Kaunas, Pramoninės statybos projektavimo institutas, 1965.
3. Panevėžio miškų urėdija, 1999.
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Melioracijos Daujėnų valsčiuje apžvalga
Kazimieras Vyčas

Dauj¸nų valsčiaus žemės išsidėsčiusios Lietuvos vidurio lygumoje – drėgmės 
pertekliaus zonoje. Todėl, norint gauti gerą derlių, būtina reguliuoti vandens režimą 
dirvožemyje.1 Vien gerai ir laiku suarti lauką neužtenka. Būtina žemę sausinti. 
Patsai paprasčiausias būdas – griovių kasimas, vagojimas. Toliau taikomas lysvinis 
arimas, paviršiaus profiliavimas, kurminimas, galų gale drenažas.

Griovių kasimas rankiniu būdu Bal škių dvare buvo pradėtas apie 1 60 
metus. Vėliau, jau pokario metais, atsirado ekskavatorių ir pramoniniu būdu 
pagamintų grioviakasių.2

Plotai, kuriuos  
reikėjo nusausinti.  
š K. Vyčo arc yvo

1 Galminas ., Kuda-
kas V. Melioracija ir 
aplinkosauga, Vilnius, 
1999.

2 Kinderis . Pokalbiai 
apie melioraciją Lietuvo-
je, Vilnius, 2009.

Vienkaušis  
ekskavatorius.  
š melioracijos  
muziejaus Baisogaloje
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Tuo pačiu laiku upeliai buvo reguliuojami ir didesni grioviai kasami vien-
kaušiais ekskavatoriais, o drenažo tranšėjos – daugiakaušiais ekskavatoriais, kurių 
konstrukcija vis tobulėjo. Nuolat kastos vis gilesnės tranšėjos, o tai buvo labai svarbu.

Griovių kasimo ir drenažo įrengimo darbus bei plotų kultūrinimą Daujėnų 
apylinkėje vykdė P svalio melioracijos statybos montavimo valdybos (MSMV) 
melioratoriai.

Malonu pasakyti, kad mūsų kraštiečiai Daujėnų kaimo jaunuoliai Povilas 
ir Antanas Rasiukai beveik visą savo darbingą amžių dirbo su vienkaušiais eks-
kavatoriais Pasvalio MSMV. Jie kasė griovius ir savo tėviškės laukuose. Čia pat 
dirbo ir smilgietis Petras Šliažas – jis valdė galingiausią to laiko buldozerį S-80 
markės traktorių. 

Užmirkusiuose dirvožemiuose būna sutrikęs vandens ir oro santykis. ras 
ir vanduo dirvožemio kapiliaruose laikosi tose pačiose porų erdvėse, todėl kai 
vandens per daug, vanduo, būdamas sunkesnis, išstumia orą ir užima jo vietą. 
Trūkstant dirvožemyje oro, kartu ir deguonies, susidaro anaerobinės sąlygos – 
mikroorganizmai dirvožemio organines medžiagas suskaido tik iš dalies, todėl ir 
prasideda pelkėjimo procesas.

Su vandens pertekliumi ir pelkėjimu ilgus amžius ir kovojo mūsų protėviai. 
Pati veiksmingiausia priemonė reguliuoti dirvoje oro ir vandens santykį yra drenažas.

Daujėnų valsčiuje drenažo darbai pradėti gana vėlai, tik 1933 m., kai savo 
žemes panoro nusausinti P rijų kaimo ūkininkas Jonas Vasiliauskas.

Sutvarkius dokumentus, emės tvarkymo departamento Melioracijos skyrius 
įteikė Jonui Vasiliauskui bylą Nr. 449, pagal kurią ir buvo nudrenuotas devynio-
likos hektarų žemės plotas. Darbai buvo dirbami rankiniu būdu.

Vėliau, vis dar prieškariniu laikotarpiu, savo dalį žemių nudrenavo pažan-
gaus žemės apdirbimo iniciatoriai  Daujėnų kaimo ūkininkas P. Navazelskis ir 
smilgiečiai P. Navakas bei Vadopalas-Lapėnžentis.

Drenažo darbai išsiplėtė tik sovietmečiu, atsiradus naujoms statybos tech-
nologijoms ir žemės kasimo technikai.

Taigi jau 198  m. Daujėnų seniūnijos laukai buvo baigti sausinti.

Daugiakaušis  
ekskavatorius 
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Jono Vasiliausko 
prašymo aksimilė

Bylos aksimilė
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Daujėnų kolūkio nusausintos žemės  
patikslinimo plano aksimilė
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Pasvalio rajone, palyginti su kitais Lietuvos rajonais, labai mažai įrengta 
tvenkinių – vos keturi. Gražu, kad vieną iš jų turi Smiµgių kaimas. Didžioji dalis 
Lietuvos mažųjų užtvankų pastatytos su šachtine nuopila. Smilgių užtvanka – ne 
išimtis, nors čia tvenkinio gylis nedidelis. Smilgių užtvanka skirta žvejybai ir 
oro drėgmei palaikyti, o dauguma kitų užtvankų – žemės drėkinimo reikmėms.

Smilgių tvenkinio  
pietinis pakraštys. 
Jono Kliučiaus nuotr.
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Medžioklė Daujėnų krašte
Juozas Beniulis

Atleisk, vėrie
r Paukšti, man atleisk.
Aš būsiu neteisus,
Jei pasakysiu „nenorėjau“.
a nesuprantama gnis –

Ji veda, šaukia, 
Kviečia susitikt su tavimi. 
r aš einu... 
Einu ir abejoju,
rokštu,

Laukiu tos akimirkos,
Kuri tau kartais būna paskutinė...
Aš ne iš tų,
Kurie nekenčia
Medžio ir gėlės,
Aš juk ir myliu,
Glostau, sodinu.

Ar aš – klaida
Ar čia tiktai vienintelė
š daugelio trumpam
Suabejotų abejonių
Kas man tą galutin
iesą pasakys ..

Atleisk, vėrie
r Paukšti, man atleisk –
es aš juk viso labo
ik žmogus...

(J. Beniulis „Atleisk, vėrie“)

Visuomenės požiūris į medžioklę nėra vienareikšmis. Ne paslaptis, kad tam 
tikra visuomenės dalis į medžioklę ir medžiotojus žiūri kreivai, aštriai kritikuoja ir 
net smerkia juos. Tokiems „kritikams“ svetima tolerancija, jie net nebando įsigilinti 
į medžioklės esmę, jų požiūris dažnai būna paviršutiniškas. Šie žmonės net nenori 
girdėti kitokių, nepriimtinų jiems argumentų. Jie tvirtina tik viena – medžiotojai 
žudo tenkindami savo iškrypėlišką aistrą. Bet neužmerkime akių prieš akivaizdžią 
tiesą – žudo ne tik medžiotojai. mogus žudo per visą žmonijos gyvavimo istoriją. 
Kitaip jis tiesiog neišliktų gyvas. Kiek gyvulių ir paukščių kasdien paskerdžiama 
skerdyklose, kiek žuvų sugaunama jūrose, ežeruose ir upėse  Bet į visa tai žiūrima 
kaip į normalų, visiems priimtiną ir suprantamą reiškinį, o medžiotojai, kartais ir 
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žvejai, kažkodėl smerkiami. inoma, galima tapti vegetaru ir įrodinėti, kad žmo-
gus išlieka gyvas ir nežudydamas. Betgi augalas irgi gyvas organizmas, nesvarbu, 
kad jis mažai panašus į žmogų. Norint pagaminti vegetarišką patiekalą, reikia 
„nužudyti“ augalą, ir ne vieną. Išeitų, kad ir miškininkai, kirsdami mišką, naikina 
gyvybę, tai yra medį. Be to, mokslininkų, medikų jau ne kartą rašyta, įrodinėta, 
kad vegetarai pasmerkia jeigu ne save, tai savo vaikus, anūkus įvairioms ligoms, 
ypač mažakraujystei. Tačiau vegetarų nėra daug, dauguma žmonių vis dėlto valgo 
mėsą ir žuvį. Paradoksas – kai kurie iš jų vis tiek smerkia medžiotojus. inoma, 
kur kas patogiau nueiti į parduotuvę ar į prekybos centrą ir nusipirkti mėsos, kuri 
ant medžių tikrai neauga, o paskui ramia sąžine visiems įrodinėti  koks aš geras, 
koks „švarus“, aš juk neskriaudžiu gyvūnų, nežudau jų. Vadinamieji „platoniškieji 
gamtos mylėtojai“ žavisi tik drugeliais, gėlytėmis ir stirnaitėmis, aikčioja ir labai 
piktinasi medžiotojais bei žvejais, nepastebėdami, o gal nenorėdami pastebėti, kad 
kasdien, kas valandą, kas minutę pačioje gamtoje vyksta aštri konkurencija ir kova 
dėl išlikimo. Ne tik gyvūnai vieni kitus žudo, stengdamiesi išlikti gyvi. Augalai 
irgi nuožmiai kovoja dėl vietos po saule, skriausdami silpnesnius už save. Kai 
paklausi tokio „gamtos mylėtojo“, kuo jis konkrečiai pagelbėjo tai gamtai, kiek 
pinigų paaukojo kad ir tų žvėrelių globai žiemą, atsakymo dažnai nesulauki.  me - 
džiotojai investuoja į gamtos globą nemažai lėšų ir laiko. Aišku, daug patogiau nie - 
ko nedaryti ir iš tolo, platoniškai „mylėti gamtą“. 

Kita vertus, gamtoje iš tikrųjų yra daug grožio, ir juo nesižavėti neįmano-
ma. Medžiotojai tokie pat žmonės, jie tą grožį tikrai pastebi ir juo žavisi. Kiek 
nuostabių akimirkų patiriama sėdint bokštelyje vakare ir stebint gražų saulėlydį, 
kaip jaudina medžiojant antis ankstyvą rytą, vos vos švintant, savotiškas nendrių, 
meldų, ežero ar pelkės vandens kvapas, besisklaidantis rūkas, tekanti saulė. Arba 
šviesi, žvaigždėta naktis, mėnesiena ir tavo akyse vykstantis naktinis žvėrių ar 
paukščių gyvenimas, judėjimas. Daug nuostabių akimirkų patiria medžiotojas, juk 
jis yra taip arti gamtos ir jos paslapčių. inoma, šalia viso šito dar yra žvėries 
ar paukščio laukimo jaudulys, medžioklės azartas...

Tačiau, be medžioklės šalininkų ir jos smerkėjų, kritikų, yra ir kita, ko gero, 
pati gausiausia visuomenės dalis, kuri į visa tai žiūri tolerantiškai ir racionaliai. 
Jie patys nejaučia potraukio medžioti ar žvejoti, bet nesmerkia ir nepuola kitaip 
galvojančių ir besielgiančių žmonių. Na, gal kartais draugiškai, nepiktai pasišai-
po iš medžiotojų azarto arba jų nesėkmių. Jie mąsto labai blaiviai ir racionaliai  
man nepatinka – aš ir nemedžioju, o jeigu kam to reikia, jeigu jis be šito negali 
gyventi – tegul, man tai neužkliūva. 

Iš tikrųjų galima iki užkimimo ginčytis, įrodinėti savo tiesas, diskutuoti ištisas 
savaites ir mėnesius apie medžioklės reikalingumą ar žalą – niekas dėl to nepasi-
keis. Kas smerkė medžiotojus, tas ir toliau smerks, kas buvo tolerantiškas, toks ir 
išliks, o kad taptum medžiotoju, juo reikia tiesiog gimti. Matyt, taip jau duota iš 
aukščiau, ir nieko čia nepakeisi. Didelė dalis vyrų (o kartais ir moterų) iš prigim-
ties turi potraukį prie ginklų ir medžioklės aistrą, tik ne visada atsiranda proga tai 
aistrai pasireikšti, pabusti, kai kas tiesiog neturi realių galimybių tapti medžiotoju. 

Taigi medžioklė buvo, yra ir išliks sudėtinė kiekvienos tautos, kiekvieno 
krašto kultūros dalis.
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Dauj¸nai taip pat ne išimtis. Čia, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo medžiojama 
nuo seno, tačiau daug kas jau nugrimzdo į užmarštį, nebeliko tų laikų liudininkų, 
todėl reikia džiaugtis ir tuo, ką pavyko surasti.  tos pačios seniausios žinios 
apie Dauj¸nų krašto medžiotojus tesiekia tik prieškarį ir pokario metus. 

Senieji Daujėnų krašto medžiotojai
Ieškant medžiagos apie senuosius Daujėnų krašto medžiotojus kalbėtasi su 

P rijų ir Mik¸nų kaime gyvenančiais vyresnio amžiaus Daujėnų būrelio medžio-
tojais Antanu hainausku ir Broniumi Straževičiumi. Kai ką apie savo dėdę Joną 
Šinkevičių prisiminė ir P rijuose gyvenantis jo sūnėnas Vincas Šinkevičius. Porą 
senelio nuotraukų surado ir pateikė J. Šinkevičiaus vaikaitė ita Dovidonienė. 

Du broliai iš Val kų kaimo Vincas ir Jonas Šinkevičiai, nors iš veidų gana 
panašūs, skyrėsi ūgiu ir pomėgiais. Abu buvo su ūsais, panašių bruožų, tik Jonas 
gerokai lenkė Vincą ūgiu ir buvo aistringas medžiotojas, o jo brolis medžiokle 
nesidomėjo. Kaip prisimena Vinco Šinkevičiaus sūnus (irgi Vincas), dėdė turėjo 
medžioklinį šunį, vardu Bistaras. Šuo buvo gana didelis ir, sprendžiant iš pasako-
jimo, šiek tiek priminė rusų skaliką. inoma, įsigyti grynaveislį medžioklinį šunį 
tais laikais paprastam kaimo medžiotojui buvo gana sudėtinga ir brangu, todėl, 
matyt, medžiota su mišrūnais, turinčiais šiek tiek grynaveislių kraujo ir užtektinai 
aistros bei gabumų medžioklei.

Daugiausia vertingų prisiminimų apie senuosius Daujėnų krašto medžioto-
jus pateikė n anas ainauskas, Daujėnų būrelio narys nuo 1968 m. Beje, tam 
pačiam būreliui priklauso ir jau nema-
žai laiko medžioja jo sūnus Virgi nijus, 
buvęs karo Afganistane dalyvis. Antano 
prisiminimai autentiški, įdomūs ir gana 
tikslūs, detalūs. Tam įtakos, matyt, tu-
rėjo tai, kad Antanas, dar vaikas būda-
mas, kartu su Juozu Aleksandravičiumi 
eidavo seniesiems medžiotojams varyti 
kiškių, lapių ir, žinoma, viską įdėmiai 
stebėdavo bei dėdavosi į galvą.  vaiko 
atmintis stebėtinai gerai užfiksuoja visa 
tai, kas jį labai domina. 

Taigi, kaip prisimena Antanas, 
prieš karą, apie 1940 metus, Porijų kraš - 
te buvo trys aistringi medžiotojai  o-
nas inke i ius  n anas ainauskas 
(prisiminimų autoriaus dėdė), gyvenęs 
Porijų kaimo pakraštyje ties Gervinais, 
ir o ilas u ulis. Visi jie turėjo lei-
dimus. Medžiodavo daugiausia kiškius, 
lapių tuo laiku buvo mažai. Jeigu ku-
riam pavykdavo sumedžioti lapę, tai 
nešdavo ją per Porijų kaimą išdidžiai, 

Vincas ir Jonas Šinkevičiai
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neskubėdami – tegul visi pamato, kaip man šiandien pasisekė... Labai brangus tuo 
metu buvo lapės kailis, tad jas stengdavosi sumedžioti visais įmanomais būdais, 
netgi nuodydavo, išmėtydami pakrūmėse jauką. Vilkų sumedžioti nepasisekdavo. 
Kiškių tais laikais buvo labai daug, o šernas – didelė retenybė, gyvų jų iš viso 
beveik niekas nepamatydavo, tik pėdsakus kartais pastebėdavo. Stirna tuo metu 
irgi buvo gana retas žvėrelis. Gal šitų stambesnių žvėrių nepavykdavo pamatyti ir 
dėl to, kad valdiškuose miškuose paprastiems kaimo medžiotojams tiesiog neleis-
davo medžioti. Porijų krašte perėdavo labai daug tetervinų. Jie dideliais pulkais, 
kartais iki 60 paukščių, nusileisdavo į beržus. Sumedžioti teterviną būdavo labai 
sunku, nes šie paukščiai labai jautrūs ir akyli. Pavasariais, per tuoktuves, kaip 
tada sakydavo, per burbulynę, juos medžiodavo tradiciškai, specialiai tam reika-
lui pasistatę slėptuves-palapines iš eglišakių. Turėdavo iškamšų, kurias tikriausiai 
patys ir pasigamindavo. Pasistatydavo tas iškamšas netoli slėptuvių tetervinų 

Antano ainausko 
anketa
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mėgstamose vietose ir laukdavo auštant, kada prasidės burbulynė. Šiais laikais 
tik pasvajoti galima apie tokią medžioklę, nes Lietuvoje ji jau seniai uždrausta. 
Tiesiog labai mažai beliko tetervinų – aktyvi žmonių ūkinė veikla, melioracija, 
intensyvus žemės ūkis atėmė iš jų biotopą ir tinkamas sąlygas gyventi. Taip pat 
labai daug tuo metu laukuose būdavo kurapkų, jas irgi gana intensyviai me-
džiodavo. Jų dažniausiai ieškodavo prie akmenų krūvų laukų pakraščiuose. Beje, 
medžiojant reikėdavo gauti žodinį žemės savininko sutikimą, o kai kada tekdavo 
ir susimokėti.

A. hainauskas patvirtino, kad J. Šinkevičius tikrai turėjo medžioklinį šunį, 
kuris buvo mišrūnas, bet labai gerai dirbdavo medžioklėje. Medžioklinius šunis 
laikė ir Antano dėdė. Jis turėjo gerą skaliką (atrodo, kad rusų skalikų veislės), 
kuris turėjo puikią uoslę ir labai gerai varinėdavo žvėris. Dėdė dar turėjo ir 
taksą, bet darbininkas iš jo buvo nekoks, dažniausiai tik tursendavo šeimininkui 
iš paskos arba žiemą važiuodavo kartu su juo rogėse. Beje, medžioklė žiemą 
važinėjant rogėmis tuo metu buvo gana populiari.

A. hainausko dėdė buvo vienarankis, bet labai taikliai šaudė – užsidėdavo 
šautuvą ant nutrauktos rankos bigės, buožę prisispausdavo prie peties, nusitai-
kydavo ir sveikąja ranka nuspausdavo gaiduką. Kadangi jo medžioklės draugui 
Povilui Muguliui nelabai sekdavosi pataikyti į žvėrį, tai hainauskas kartais jam 
atiduodavo savo nušautą kiškį, o Povilas išdidžiai jį nešdavosi per Porijus... Ran-
kos Antanas hainauskas neteko skaldydamas akmenis. Tas skaldymas tuo metu 
vykdavo taip  akmenyje būdavo kaltu prakalama skylė, į ją pripilama parako, į 
jį įkišdavo dagtį (vadinamąjį knatą), o virš jo prigrūsdavo sutrupintų plytų. Jas 
reikėdavo kietai sugrūsti. Specialiu kaltu grūdant tą sutrupintą plytą ir sprogo 
užtaisas, kuris sudraskė Antano ranką. Teko ją amputuoti. mogus neteko visos 
plaštakos sulig riešu. 

A. hainauskas (dėdė) buvo labai aistringas medžiotojas. Netgi ardamas 
lauką, jis mesdavo arklius ir plūgą, jeigu tik kur nors pastebėdavo kiškį. Skubė-
davo griebti šautuvą, kuris visada būdavo pastatytas prie kokio krūmo ar medžio 
ariamo lauko gale...

Kokie buvo tuometinių medžiotojų ginklai  Iš pradžių naudodavo vadinamą-
sias cilindrupkas su dideliais atlaužiamais gaidukais. Šautuvai buvo neperlaužiami. 
Vamzdžio storgalyje nuo buožės pusės būdavo padarytas specialus cilindriukas 
(iš čia, matyt, ir šautuvo pavadinimas), ant kurio užmaudavo kapsulę. Kapsulės 
buvo ilgos, visai ne tokios kaip dabartinės. Dūminį paraką supildavo per vamzdžio 
plongalį. Parako niekas nesverdavo, matuodavo jį specialiais kaušeliais. Laikydavo 
jaučio rage, saugodavo nuo drėgmės. Supylę į vamzdį paraką, jį užkišdavo paku-
lomis, grūstuvu kietai sugrūsdavo, tada pildavo šratus. Jų norma būdavo panaši 
kaip ir parako. Šratus užkimšdavo plonu popieriniu kamščiu. Šūvio trenksmas 
būdavo stiprus, pakildavo nemažas dūmų debesėlis... Po šūvio cilindrupkos buožę 
atremdavo į kelmą ir vėl iš naujo užtaisydavo šautuvą. Jeigu medžioklės metu 
netekdavo iššauti, tai namuose būtinai šautuvą ištaisydavo. Specialiu ilgu įrankiu, 
panašiu į kamščiatraukį, ištraukdavo kamščius, išpildavo šratus ir paraką. Užtaisytų 
šautuvų namuose nelaikydavo, nes sakydavo, kad užtaisas gali pritraukti drėgmės 
ir sprogti, perplėšti vamzdį. Šautuvų niekas nevalydavo, nes neturėjo specialių 
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tepalų. Kur pirkdavo paraką ir šratus, neaišku. Tiesa, šratų kartais pasigamindavo 
ir patys medžiotojai. J. Šinkevičius kitokio šautuvo ir nebeįsigijo, iki galo medžiojo 
su cilindrupka. A. hainauskas (dėdė) vėliau pardavė du bekonus ir nusipirko iš 
Levicko, buvusio Karpio dvaro tarno, pravardžiuojamo „pono šunimi“, geresnį 
šautuvą. Šis šautuvas vietos medžiotojų buvo vadinamas žvirupka. Jo vamzdžiai 
buvo ne išlieti, o lyg išpinti, susukti, jų paviršius ne lygus, o margas. Matyt, tokia 
buvo tuometinių šautuvų vamzdžių gamybos technologija. Šautuvas buvo 16 kalibro 
dvivamzdis, su atvirais atlaužiamais gaidukais. Kitokių tuo metu gal ir nebūdavo.

hainauskų giminėje, matyt, buvo stiprūs medžiotojų genai, nes, kaip 
pasakoja jaunesnysis Antanas hainauskas (sūnėnas), jį nuo pat vaikystės labai 
traukė prie įvairių ginklų. Artimiausias Antano draugas buvo Bronius Krikščiū-
nas. Šie berniokai G odžių durpyne, buvusiame rusų aerodrome, prisirinkdavo 
priešlėktuvinio kulkosvaidžio „ rlekon“ šovinių ir sprogdindavo juos, įmetę į 
besikūrenantį laužą. Kitas tų šovinių sprogdinimo būdas buvo toks – padėdavo 
šovinį ant pamato ir mesdavo akmenį iš viršaus. Juodai uždažyti kulkosvaidžio 
šoviniai buvo sprogstamieji, raudonai – padegamieji. Pavojingi buvo pokario metų 
berniukų žaidimai... Ne vienas jų susisprogdindavo arba tapdavo invalidu. Antanas 
irgi buvo susižeidęs ranką, šaudamas iš kažkieno pagaminto savadarbio šautuvo 
varną... Tikru medžiotoju jis tapo tik 1968 m., kada jau buvo susikūrę medžiotojų 
būreliai. Pirmąjį pareiškimą Antanas parašė dar 1966 m., bet tuometiniai valdžios 
pareigūnai labai nenorėjo jo priimti į medžiotojų draugiją ir leisti įsigyti ginklą, 
nes Antano dėdė Stasys pokario metais buvo partizanas, o šio sūnų, Antano 
pusbrolį, nukankino Daujėnų stribai už tai, kad tėvas slapstėsi. Iš sielvarto tėvas 
nusižudė. Tai ir virto kliūtimi Antanui tapti medžiotoju. Tuometinis P svalio 
rajono milicijos viršininkas Jonas Tamulėnas pasakė jam tiesiai šviesiai – esi iš 
banditų šeimos ir medžiotoju nebūsi. Po kurio laiko Antanas pabandė stoti dar 
kartą ir jam pasisekė, nors tuometinis būrelio vadovas Aleksas Bukelis jį buvo 
perspėjęs  „Kažin ar tau leis turėti ginklą “ Bet kažkodėl leido, matyt, persigalvojo. 
Išliko 1966 m. rašytas A. hainausko pareiškimas, kuriame yra daug pasakantys 
įrašai  „  m. kovo 2  d. Atmestas, kaip neišlaik s egzaminų“ ir kitas  „  m. kovo 
22 d. Priimtas“. Akivaizdu, kad tais laikais nė vienas nepageidaujamas kandidatas 
negalėjo „išlaikyti egzaminų.“ Rekomendacijas ir teigiamas charakteristikas Antanui 
parašė tuometinis Daujėnų apylinkės pirmininkas ir būrelio vadovas A. Bukelis, 
Porijų kolūkio pirmininkas Jonas Jasilionis ir kaimynas medžiotojas Bronius Ne-
manis (visi trys šiuo metu jau mirę). Šiaip ne taip pavyko nusipirkti dvivamzdį 
Iž-2  vertikaliais vamzdžiais. Toks šautuvas tuo metu buvo naujovė, teko net 200 
rublių duoti magaryčių, kad rezervuotų tą ginklą Šiaulių parduotuvėje. 

Kai dar nebuvo susikūrę medžiotojų būreliai, su daujėniečiais šiek tiek 
kartu pamedžiodavo ir onas Kuku is, kilęs iš Nauj sodžio kaimo. Apie 1950 m. 
jis gyveno Januškų kaime ir dirbo medžioklės plotų prižiūrėtoju, nors pats tuo 
metu dar nemedžiojo. Padėdavo medžiotojams vėliavėlėmis užtverti vilkus. Vėliau 
eiguliavo Linkamiškyje, bet atvažiuodavo kartu su Antanu Juozalėnu iš Putausk  
kaimo (P nevėžio r.) pamedžioti su daujėniečiais medžiotojais  B. Straževičiumi, 
Povilu Navaku. Tada dar nebuvo konkrečių, apibrėžtų plotų, galėdavai medžioti, 
kur tik nori.
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Vyresni daujėniečiai prisimena, kad pokario metais paslapčia pamedžiodavo 
pamiškėse, pakrūmėse gyvenantys „laisvieji šauliai“. Kai kurie iš jų turėjo pasiga-
minę specialius malūnėlius šratams gaminti. Kadangi tie žmonės jau seniai mirę, 
neetiška būtų minėti jų pavardes. ra išlikęs ne vienas linksmas pasakojimas apie 
šiuos „medžiotojus“. Pasakojama, kaip vieną kartą kažkokioje pakrūmėje kiškiai 
lošė durnių. Jaunas kiškis staiga pašoko ir išsigandęs perspėjo draugus  „Vyrai, 
maunam iš čia – medžiotojai ateina “ Senis kiškis atsistojo ant dviejų kojų, apsidairė 
ir nuramino  „ , nebijokit, čia gi Kostas su Povilu ateina, jie amžinai nepataiko. Lošiam 
toliau  Kozirį ..“ Kitą linksmą pasakojimą apie panašų „šaulį“ pats esu girdėjęs iš 
Alfonso Raugalės lūpų per vieną medžioklę. Sako, slenka žmogelis pakrūme, staiga 
iš po kojų – kiškis. „Sargi, paimk “ Šovė, bet šovinys, matyt, buvo sudrėkęs, nes-
kėlė, tik pavojingai sušnypštė... Medžiotojas metė tolyn šautuvą, kad jis nesprogtų 
rankose, bet buožė juk lengvesnė, šautuvas krisdamas atsisuko vamzdžiu į šaulį. 
Medžiotojas ėmė šokti ant vienos kojos, paskui ant kitos murmėdamas  „Jeigu 
iššaus, tai nors tik vieną koją nutrauks, vis ne abi...“ Ar taip buvo, ar ne, nežinau, 
gal čia tik linksmuolio Raugalės sukurtas pasakojimas, niekas nebepasakys. 

Vienas iš seniausių Daujėnų būrelio medžiotojų yra onius a e i ius, 
gimęs 1936 m. Medžiotoju jis tapo dar 1953 m., prieš tarnybą sovietinėje armi-
joje. Tada Pasvalyjê dar nebuvo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LM D) 
skyriaus, pasvaliečiai medžiotojai priklausė Bíržų skyriui. Tuo metu jau medžiojo 
vyresnis už jį kaimynas Povilas Navakas, jis ir prikalbino Bronių tapti medžiotoju.

Pamedžiojęs porą metų, 1955-aisiais Bronius išėjo tarnauti į sovietinę armiją. 
Tarnavo trejus metus. Grįžęs į medžiotojų draugiją turėjo stoti antrą kartą, šįkart 
jau į Pasvalio skyrių. Tai buvo 1959-aisiais. Reikėjo perlaikyti 
egzaminus ir nueiti į milicijos skyrių leidimo ginklui. Bronius 
tuo metu gyveno Mažioni  kaime. Pirmas jo šautuvas buvo 
vadinamoji „Tulka“ (16 kalibro T -63 horizontaliai supo-

Bronius Straževičius 
su savo laikomis 
Princu ir Aida



3

A A

ruotais vamzdžiais, su išoriniais atlaužiamais gaidukais). Vėliau iš pasvaliečio 
medžiotojo Slanio nusipirko antrą šautuvą. Tai buvo vienas iš tais laikais labiau-
siai tarp Lietuvos medžiotojų paplitusių rusiškų šautuvų vertikaliai suporuotais 
vamzdžiais – 12 kalibro I -2 . Bronius labai mėgo medžioklinius šunis, turėjo 
dvi geras Vakarų Sibiro laikas – Princą ir Aidą. Pirmąjį jis įsigijo iš savo draugo 
Jono Kriuko. Bet apie šunis atskirai.

Bronius prisimena, kad tada, kai jis pradėjo medžioti, būrelių dar nebuvo. 
Licencijų irgi nereikėdavo. Vienas iš seniausių pokario meto medžiotojų buvo ei-
gulys o ilas im elis iš netolimo Balčíškių kaimo. Pareiškimą Biržų medžioklės 
inspekcijai jis parašė 1951 m. Tuo metu jis dirbo Vabalninko girininkijos Storiškių 
eiguvos eiguliu. Šiuo metu P. Šimbelis jau miręs. Kai susikūrė Daujėnų būrelis, 
į jį įstojo e as K e a as iš Porijų, uo as Klo as (tėvas, jo sūnus Juozas įstojo 
vėliau) iš Valakų kaimo ir Jonas Navakas iš Mikėnų kaimo. Pirmuoju būrelio 
vadovu tapo tuometinio Daujėnų apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas 
leksas ukelis. Tuo metu Daujėnų būrelyje buvo apie 20 medžiotojų, visi vietos 

žmonės. Pasvaliečių tuo metu būrelyje dar nebuvo nė vieno. 
195  m. rugsėjo 19 d. medžiotojų gretas papildė girsūdietis e as Ka pa i-

ius, gimęs 1932 m. Jis samdos pagrindais dirbo tuometiniame „Naujo gyvenimo“ 
kolūkyje vairuotoju, nors kolūkio narys nebuvo. ra išlikęs jo pareiškimas Biržų 
medžiotojų draugijos valdybai. Petro „krikštatėviai“ buvo, tai yra rekomendacijas 
parašė J. Balzarevičius ir A. Vilimavičius. P. Karpavičius medžiojo daugiau kaip 
40 metų, tik kelerius paskutinius gyvenimo metus pragyveno be medžioklės ir 
šautuvo. Šiuo metu jau miręs.

Kitas vyresnio amžiaus Daujėnų būrelio medžiotojas buvo onas le i nas, 
tačiau jokių konkretesnių duomenų apie jį nepavyko rasti, nors man pačiam, tada 
dar pradedančiam medžiotojui, teko keletą kartų su šiuo žmogumi pamedžioti. Vė-
liau dėl amžiaus ir sveikatos būklės J. Alešiūnas medžioklėse irgi nustojo dalyvauti. 

1963 m. kovo 30 d. medžiotojais tapo onas asilionis  onius emanis ir 
o ilas l is  e eika. Pastarasis daug metų dirbo Dvareliškių eiguvos eiguliu, 

beje, šį darbą perėmęs iš savo tėvo, irgi medžiotojo, ono e eikos, tarpukario 
Lietuvos eigulio, garsėjusio principingumu ir griežtumu. J. Šešeika buvo gimęs 
1898 m. Dėl J. Jasilionio įstojimo į draugiją yra šioks toks neaiškumas. Dokumentai 
rodo, kad Jonas, gimęs 1934 m., kilęs iš Sal čių apylinkių, iš Poškonių kaimo, 
dirbęs veterinarijos felčeriu Krinčinê, Jonišk lyje, vėliau Porijų kolūkio pirmininku 
ir Daujėnų apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku, pirmą kartą medžiotoju 
tapo 1954 m. Pareiškimas rašytas Biržų medžiotojų draugijai. Jam rekomendacijas 
parašė L. Sinkevičius ir J. Samulėnas. Tačiau yra išlikę ir kiti J. Jasilionio priėmimo 
į draugiją dokumentai. Ko gero, Jonas kurį laiką nemedžiojo, o atvykęs dirbti į 
Porijus antrą kartą įstojo į medžiotojų draugiją. Šįkart jam rekomendacijas parašė 
P. Šimbelis ir . Jankauskas. Visi šitie medžiotojai jau mirę. 

Šiuo metu vyriausias pagal amžių Daujėnų būrelio medžiotojas yra anas 
Ki nis, gimęs 1931 m. Pranas dirbo Šiaulių AMK Pasvalio filiale instruktoriumi, 
vėliau Pasvalio autotransporto įmonėje saugumo technikos inžinieriumi. Kadangi 
buvo politinis kalinys, medžiotoju tapo palyginti vėlai – tik 1965 m. gegužės 23 d. 
Pareiškimas rašytas Biržų medžiotojų ir žvejų draugijos valdybai. Rekomendacijas 
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Pranui parašė S. Arlauskas ir M. Velžys. P. Kiznis daug metų vadovavo Daujė-
nų būreliui. Šiuo metu dar sėkmingai medžioja, yra vienas iš taikliausių būrelio 
šaulių. Pasidomėjus, ar teko anais laikais pamedžioti Sibire, Pranas papasakojo 
vieną epizodą  

„ ai buvo tik vienintelį kartą, kai jau buvau paleistas iš lagerio ir gyvenau kaip tremtinys 
omsko srityje, Asino rajone. Šautuvą man paskolino ir keletą šovinių davė vienas rusas, 

elektros stoties viršininkas, buv s žvalgybininkas.  taigą išėjau vienas. Pakely „išbandžiau 
akį“ ir nušoviau kranklį, įgavau pasitikėjimo savo jėgomis. Vietiniai gyventojai taigoje 
statydavo tokias gaudykles kurtiniams. ai nedidelė duobė, kurios kraštuose pridėta kel-
mų, pagalių, pabarstyta stiklo gabaliukų, gal dar kokio lesalo kurtiniams privilioti. Virš 
duobutės – persiverčianti lentelė. Kurtinys, atsitūp s ant tokios lentelės, nusverdavo ją 
ir atsidurdavo apačioje. Prie vienos tokios gaudyklės pastebėjau visiškai šviežias meškos 
pėdas... Kokį kilometrą lėkiau atgal net neatsigr ždamas...“ 

Taip gerai ir neprasidėjusi pasibaigė pirmoji Prano medžioklė... kadangi norą 
tapti medžiotoju jis pareiškė tik 1965 m., jau dirbdamas Pasvalio autotransporto 
įmonėje, tuometinė valdžia jam jokių kliūčių nedarė. 

Vienas iš vyresnių ir labiausiai patyrusių būrelio medžiotojų yra n anas 
K ik i nas. Jis medžiotoju tapo 19 1 m. balandžio 23 d. Rekomendacijas jam 
davė J. Navakas ir J. Jasilionis. Antanas daug metų išdirbo Porijų, vėliau Daujėnų 
kolūkio vairuotoju. 

Būrelio susikūrimas ir jo vadovai
Kaip prisimena buvęs LM D Pasvalio skyriaus pirmininkas Jonas Juoza-

paitis, šis skyrius susikūrė apie 1963 m., o gal kiek ir anksčiau. Sprendžiant iš 
Broniaus Straževičiaus pasakojimo, Pasvalio skyrius jau buvo susikūręs 1959 m. 
Iki tol pasvaliečiai medžiotojai priklausė Biržų skyriui, nors, skaitant senuosius 

Pranas Kiznis
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dokumentus, randama nemažai painiavos, sunku nustatyti, kelintais metais Pas-
valio medžiotojų draugija (o gal skyrius ) atsiskyrė nuo Biržų. Būrelių iš pradžių 
nebuvo. Medžioklės būdavo organizuojamos šitokia tvarka  rajono valdybos na-
riai Jonas Tamulėnas (tuometinis Pasvalio rajono milicijos viršininkas), Alfonsas 
Samas ir kiti paskirdavo sudarytoms medžiotojų grupėms laukus, kuriuose vyk-
davo kiškių medžioklės, o medžioklėms miške su varovais būdavo parengiami 
grafikai. Susidariusi grupė registruodavosi ten, kur tuo metu būdavo neužimti, 
laisvi plotai – vieną kartą viename rajono pakraštyje, kitą kartą kitame. Taigi 
konkrečių priskirtų plotų nebuvo, medžiodavo „mobilios“ medžiotojų grupės. 
Svarų žodį tvarkant medžioklės reikalus turėjo ilgametis Pasvalio rajono gamtos 
apsaugos inspektorius Juozas Lapinskas. Būreliai (tada jie vadinosi „rateliai“) 
susikūrė 1963 m. ra išlikęs 1963 m. lapkričio 4 d. Pasvalio medžiotojų draugi-
jos valdybos posėdžio protokolas Nr. . Posėdyje dalyvavo šie valdybos nariai  
A. Samas, J. Vaišvila, P. Stankevičius, A. Valunta, S. Arlauskas, J. Tamulėnas. 
Posėdžio pirmininkas buvo A. Samas, sekretorius – J. Vaišvila. Dienotvarkėje 
buvo numatyti du klausimai

1. Medžiotojų ratelių sudarymas Pasvalio rajono teritorijoje.
2. Personalinių bylų svarstymas.
Pirmu klausimu pranešimą padarė gamtos apsaugos inspektorius Juozas 

Lapinskas. Jis siūlė sudaryti ratelius iš ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip  
žmonių. Ratelis privalo iš saviškių išsirinkti vadovą. Ratelio vadovu negali būti 
visuomeninis gamtos apsaugos inspektorius. Nutarta  sudaryti ratelius, taip pat 
parašyti susirinkimo protokolus, o jo nuorašus pristatyti rajono gamtos apsaugos 
inspektoriui. Taigi 1 6  m. lapk i io  . galima laikyti būrelių (ratelių) mūsų 
rajone kūrimosi pradžia. 

leksas ukelis Daujėnų medžiotojų būreliui vadovavo nuo jo susikūrimo 
iki 19 5 m. balandžio 25 d. Išliko Daujėnų medžiotojų būrelio visuotinio narių 
susirinkimo, įvykusio 19 5 m. balandžio 20 d., protokolas. Susirinkimo darbotvar-
kėje buvo numatyti šie klausimai  

1. Būrelio tarybos ataskaita.
2. Būrelio tarybos rinkimai.
3. Būrelio revizijos komisijos rinkimai.
4. Būrelio kasininko rinkimai.
Susirinkime dalyvavo 18 narių, kiti dėl pateisinamų priežasčių neatvyko. 

Ataskaitinį pranešimą padarė A. Bukelis. Jis sakė, kad praėjusio medžioklės sezono 
eksportui sumedžioti skirtų žvėrių planas įvykdytas 100 procentų. 

Sprendžiant iš šio protokolo, Daujėnų būrelyje tuo metu jau buvo ir pas-
valiečių (P. Kiznis, B. Kopūstas).

A. Bukelis šiame susirinkime priminė, kad kiekvienas būrelio medžiotojas 
privalo išvykti tris dienas į savo medžioklės plotus naikinti plėšrūnų (remiantis 
„Plėšrūnų naikinimo konkurso nuostatais“). Rajono gamtos apsaugos inspektorius 
J. Lapinskas priminė medžiotojų pareigą labiau rūpintis žvėrių šėrimu žiemą. 
P. Kiznis pasiūlė reikalauti sumažinti eksportui skirtų sumedžioti žvėrių planą, 
nes sumažėjo būrelio plotai. P. Skukauskas nurodė medžiotojams iš ėdžių išimti 
seną pašarą, kad nekiltų gaisro pavojaus. 
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Nuo 19 5 m. balandžio 20 d. Daujėnų medžiotojų būreliui pradeda vado-
vauti Daujėnų girininkijos girininkas e as kukauskas, jo pavaduotoju tampa 
pasvalietis P. Kiznis. Beje, vieną iš dviejų privalomų rekomendacijų, pareiškus 
norą tapti medžiotoju, 19 8 m. tuometinis būrelio vadovas P. Skukauskas parašė 
ir šių eilučių autoriui.

P. Skukauską apie 1981 m. pakeitė Daujėnų apylinkės vykdomojo komiteto 
pirmininkas onas asilionis. Jis būreliui vadovavo neilgai – apie 3 metus. Rašau 
„apie“ todėl, kad nepavyko surasti protokolo, kuriame atsispindėtų šis būrelio 
vadovų pasikeitimas. Remiuosi savo atmintimi, nes tuo metu jau buvau Daujė-
nų būrelio medžiotojas ir tą pasikeitimą atsimenu, tik, žinoma, negaliu pasakyti 
tikslios datos.

1984 m. vasario 11 d. būrelio valdybos pirmininku išrinktas anas Ki nis. 
Tai rodo tos dienos Daujėnų medžiotojų būrelio ataskaitinio rinkiminio susirinki-
mo protokolas. Susirinkime dalyvavo 26 būrelio nariai, 3 nariai nedalyvavo dėl 
pateisinamų, 2 – dėl nežinomų priežasčių (taigi tuo metu būrelyje buvo 31 na-
rys). Pranešimą apie būrelio valdybos darbą padarė būrelio valdybos pirmininko 
pavaduotojas P. Kiznis. 

 būrelio valdybą išrinkti  Vytautas Butkus, P. Skukauskas, B. Straževičius, 
Juozas Beniulis ir P. Kiznis. Revizijos komisijos nariais tapo A. Krikščiūnas, Al-
bertas Mockūnas, Vytautas ebrauskas. 

Išrinkti ir delegatai į rajono medžiotojų ir žvejų konferenciją  J. Beniulis, 
B. Straževičius, V. Butkus, Juozas Klovas, Kazimieras Grybė, P. Kiznis. 

P. Kiznis, būdamas būrelio vadovu, daug dėmesio skyrė būrelio materialinei 
bazei stiprinti. Anksčiau į kolektyvines medžiokles rinkdavomės Daujėnų girinin-
kijoje. Jo vadovavimo laikotarpiu buvo pastatytas mūrinis pastatas su kambariu 
medžiotojams susirinkti, garažu traktoriui bei priekabai laikyti ir sumedžiotų 
žvėrių apdorojimo patalpa su kanalizacija, apskardintais atlenkiamais stalais, tel-
feriu lupamiems žvėrims pakabinti. sigytos svarstyklės sumedžiotiems žvėrims 
pasverti, traktorius ir skarda dengta priekaba, kurioje medžioklių metu vežiojami 
medžiotojai. Darganotą rudens ar šaltą žiemos dieną medžiotojai gali sušilti prie 
židinio, ramiai papietauti ar susirinkti po medžioklės. Čia dažnai vyksta ir būrelio 
susirinkimai. Ant sienų kabo būrelio plotų planas ir įvairūs stendai. Pranas Kiznis 
labai mėgsta sportinį šaudymą į „bėgantį šerną“. Jo iniciatyva buvo pastatyta 
puiki šaudykla, čia vyksta įvairaus lygio varžybos. Daugelį metų P. Kiznis kartu 
su bendraminčiais Viliumi Variakoju, Kęstučiu Aršvila, Eligijumi Jatkausku gynė 
būrelio garbę rajoninėse varžybose, patys dalyvaudavo įvairiuose respublikiniuose 
renginiuose, netgi sovietiniais laikais buvo išvykę pasivaržyti į tuometinę Čekos-
lovakiją. Pranas tais laikais buvo iškovojęs sporto meistro vardą. Minėti statiniai 
būrelio susibūrimo vietoje buvo praminti tiesiog baze, visi įpratę prie šio pavadi-
nimo, niekas net nesusimąsto, ką reiškia šis žodis, kodėl prigijo šis pavadinimas. 
„Kur važiuojam “ – „  baz .“ Ir visiems viskas tampa aišku.

2002 m. vasario 18 d. būrelio valdybos pirmininku išrinktas Daujėnų prieš-
gaisrinio punkto gaisrininkas n anas o k nas. Jis būreliui tebevadovauja iki 
šiol. Antano vadovavimo laikotarpiu irgi stiprėjo materialinė būrelio padėtis, jo 
iniciatyva į talkas susirinkę medžiotojai prie bazės pastato pristatė nemažą dar-
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žinę, kurioje galima supilti ir laikyti pašarus, iškasė nedidelį tvenkinėlį. Būrelio 
medžiotojai suskirstyti į kelias grupes. Kiekviena grupė įvairiose miško vietose 
pastatė po vieną pašiūrę – šėryklą. Būrelis įsigijo medžioklinį ragą, jo signalai 
labai pagyvina medžiokles bei įvairias šventes. 

Medžiojamosios faunos apskaita
Nuo pat būrelių susikūrimo buvo pradėta tvarkyti medžiojamosios faunos 

apskaitą. Šiuos duomenis metų pabaigoje kiekvienas būrelis privalėjo pateikti 
rajono draugijai (skyriui) arba gamtos apsaugos inspektoriui. Panašios apskaitos 
tebedaromos iki šiol. Rajono draugijos archyve pavyko surasti 1968–19 3 m. aps-
kaitų duomenis, pateiktus tuometinei medžioklės žinovei Meilutei Beloglazovienei 
ir gamtos apsaugos inspektoriui Juozui Lapinskui. Ten yra gana įdomių skaičių, 
kurie rodo, kad tuo metu Daujėnų būrelio plotuose dar buvo ir tetervinų. Tose 
apskaitose, gal ir nelabai tiksliose, vis tiek atsispindi ir bebrų reaklimatizacijos 
rajone laikotarpis, ir kitų žvėrių bei paukščių gausumo pokyčiai. Tokių apskaitų 
duomenys buvo pateikiami ir vėliau dirbusiems rajono medžioklės žinovams  itai 
Liesienei, Vidui Kučneriui, Stasei Juozapaitienei, Skaidrei Stumbrienei, Rimantui 
Kregždei. Apskaitų duomenys buvo ir tebėra perduodami į Vilnių, į LM D centrą, 
o jais remiantis nustatomas kai kurių medžiojamųjų žvėrių skaičius, išduoda-
mos licencijos. Ar tie duomenys anksčiau atitikdavo tikrovę, nesiimu spręsti, tik 
žinau, kad būrelių vadovai kartu su miškininkais aptardavo tuos klausimus ir 
užpildydavo pateiktus apskaitos lapus. Kad ir kaip būtų buvę, skaičiai vis tiek 
turėjo būti apytiksliai, nes jeigu pateiksi per didelį žvėrių skaičių, ypač briedžių 
ir šernų, tai ir sumedžiojimo planas bus didesnis.  sovietų laikais neįvykdyti 
plano nebuvo galima. Taigi būrelis galėjo atsidurti gana keblioje padėtyje. Manau, 
kad realus žvėrių, ypač stambiųjų, skaičius būdavo kiek didesnis negu apskaitos 
lapuose. Dabar padėtis truputį pasikeitusi, būreliams suteikta daugiau savaran-
kiškumo. Tu plotų šeimininkas – tu ir žinokis. Jokių sumedžiojimo planų nebėra, 
tiesiog pagal pateiktus apskaitos duomenis nustatomas leistinų sumedžioti žvėrių 
skaičius. Išmedžiosi per daug, nebeturėsi žvėrių – tavo bėda.  juk kiekvienas 
medžiotojas, kiekvienas būrelis ar klubas nori turėti kuo daugiau medžiojamųjų 
žvėrių ir paukščių. 

Taigi grįžkime prie senųjų faunos apskaitos duomenų. 1968 m. gruodžio 
15 d. apskaitos duomenys rodo, kad Daujėnų būrelio plotuose, tiksliau – Moli nų 
miške, dar gyvena 11 tetervinų (ne 10, o būtent 11). Ar jų ten iš tikrųjų buvo 
tiek, sunku pasakyti, bet faktas, kad tetervinų dar buvo. Nežinau, ar tuo laiku 
Lietuvoje dar buvo leidžiama medžioti tetervinus, bet manau, kad daujėniečiai 
medžiotojai, sprendžiant iš apskaitos duomenų, jau nebeturėjo tokios galimybės. 
Beje, tetervinų labai mažai beliko visoje Lietuvoje. Moliūnų miške jau ne vieną 
dešimtmetį pavasariais nebesigirdi tetervinų tuoktuvių burbulynės. Ir ne medžioklės 
čia kaltos. Sunaikintas šiems paukščiams veistis reikalingas biotopas. Beje, tais 
1968-aisiais apskaitos lapuose įrašyta, kad rajone gyvena 20 bebrų  4 patinai, 4 
patelės ir 12 jauniklių. Tai rodo, kad bebrai visai neseniai buvo atvežti ir paleisti 
į dvi mūsų rajono upes – P vesą ir L¸venį. Daujėnų būrelio plotuose tuo metu 
jų, aišku, dar nebuvo. Dabartiniu metu bebrų yra prisiveisę tiek daug, kad ir 
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miškininkai, ir ūkininkai skundžiasi jų daroma žala. Užtvindomi kai kurie miško 
plotai ir ūkininkų laukai, nudžiūsta medžiai ir sunyksta vandeny atsidūrę pasėliai. 
Daujėnų būrelis kasmet sumedžioja nuo 50 iki 80 bebrų. Tų pačių metų apskai-
toje nurodyta, kad Daujėnų būrelio plotuose gyvena 42 briedžiai, 192 stirnos, 65 
šernai, 205 kiškiai, 9 iš jų baltieji. Beje, baltieji kiškiai jau seniai įrašyti į Lietuvos 
raudonąją knygą ir nebemedžiojami. Apie tauriuosius elnius dar nekalbama, matyt, 
tuo metu jų dar nebuvo atvežta į Lietuvos miškus. 

1969 m. apskaitoje tetervinų skaičius Moliūnų miške kažkodėl padidėjęs iki 15...
19 0 m. apskaitos duomenys rodo, kad bebrų padaugėjo iki 36. Ar jų tuo 

metu jau būta Daujėnų būrelio plotuose, nežinia, ko gero, dar ne. Tų pačių metų 
apskaitoje pažymėta, kad tetervinų skaičius Moliūnų miške dar padidėjo – jų jau 
1 . Šiuo metu pamatyti šį egzotišku virtusį paukštį ar išgirsti jo tuoktuvinį bur-
buliavimą – didelė medžiotojo sėkmė. Su Daujėnų būreliu medžioju jau daugiau 
kaip trisdešimt metų, ir per tą laiką gal tik kokius tris kartus esu matęs teterviną. 
Ir ne Moliūnų miške, o Porijų ir Mikėnų laukuose. Vieną kartą su draugais teko 
nuvažiuoti pasiklausyti pavasarinio tetervinų burbuliavimo į Biržų rajoną, į netolimą 
nuo Porijų Lebeníškių kaimą. spūdžiai nuostabūs ir nepakartojami. Vos vos aušta, 
ir tai vienoje, tai kitoje pamiškės vietoje pasigirsta savotiški, jaudinantys burbulynės 
garsai. Šiek tiek prašvitus, pro žiūronus jau gali įžiūrėti ryškėjančius juodulius... 
Tiesa, dar atsitiktinai yra tekę matyti praskrendančius tetervinus ties Guodžių 
durpynu ir K piškio rajone, netoli Antašavos. Ir viskas. Tiek mūsų, tiek jaunesnei 
medžiotojų kartai nebeteko ir jau nebeteks savo plotuose pamedžioti tetervinų. 

Tais pačiais metais Pasvalio medžiotojų draugijai pateikta tuometinio Daujėnų 
būrelio pirmininko A. Bukelio pažyma, kurioje rašoma, kad „Daujėnų medžiotojų 
būrelio priskirtiniame medžioklės plote šiuo metu yra apie 2 ančių jaunikliai, neskaitant 

 porų suaugusių“... Pažyma rašyta rugpjūčio mėnesį, todėl galima manyti, kad 
rajono draugija reikalavo prieš prasidedant ančių medžioklės sezonui pateikti tokius 
duomenis. Nelabai įsivaizduoju, kaip buvo skaičiuojamos tos antys...

19 0 m. žvėrių apskaita rodo, kad Daujėnų būrelio plotuose tuo metu gyveno 
23 briedžiai (vadinasi, jų mažėja), 93 stirnos, 34 šernai (šių žvėrių irgi sumažėjo), 
5 8 pilkieji kiškiai, 15 baltųjų kiškių, 10 kiaunių, 26 lapės ir 18 mangutų. Galima 
padaryti išvadą, kad tuo metu Lietuvoje pradėjo daugėti ateivių iš Tolimųjų Rytų 
(mangutų, arba usūrinių šunų). Beje, apskaitoje nurodytas ir būrelio plotuose gyve-
nančių kurapkų skaičius – 1 0. Vėliau šių paukščių populiacija ėmė katastrofiškai 
mažėti dėl melioracijos ir laukų bei pievų sukultūrinimo. Apie tauriuosius elnius 
19 0 m. apskaitoje dar neužsimenama. 

19 1 m. apskaitoje pažymėta, kad Pyves s ir Lėve s upėse jau gyvena 43 
bebrai. Kruopščiai „suskaičiuoti“ netgi jaunikliai... Šiaip ar taip, bebrų iš tikrųjų 
tuo metu jau padaugėjo.

19 3 m. apskaitoje nurodyta, kad būrelio plotuose gyvena tik  briedžiai 
(pažymėta, kad Guodžių durpynas į būrelio plotus nebeįskaičiuojamas, todėl galima 
daryti išvadą, kad šio durpyno dalis iki 19 3 m. dar priklausė Daujėnų būreliui), 
36 stirnos, 44 šernai, 485 kiškiai (Daujėnų kolūkio teritorijoje 160, „Naujo gyve-
nimo“ – 220, Porijų – 65). Taigi pilkųjų kiškių tuo metu mūsų būrelio plotuose 
dar buvo gausu, ne taip, kaip dabar. Palyginkime  per trisdešimt su viršum mano 
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medžiotojiško stažo tik vienais metais pavyko sumedžioti 20 
kiškių. Tai buvo rekordas. Kiškių visoje Lietuvoje katastrofiš-
kai sumažėjo. Ir dėl to ne medžioklė čia kalta, o melioracija, gausiai žemės ūkyje 
naudojami chemikalai, įvairios ligos. Kiškių medžioklės tvarka, kiek atsimenu, 
Lietuvoje keitėsi šitaip  iš pradžių šiuos žvėrelius galėjome medžioti tik vieną 
dieną per metus (lapkričio 8-ąją), vėliau leido dvi, o dar vėliau ir tris dienas. 
Konkrečias datas nustatydavo LM D. Kiškių medžioklė tais laikais būdavo didžiulė 
šventė, jos laukdavome ištisus metus. Viena iš tų dienų man buvo ypač sėkmin-
ga – pavyko sumedžioti net tris kiškius, tuo tarpu kitiems medžioklės dalyviams 
sekėsi prasčiau. Dabartiniu metu kiškių medžioklės tvarka yra kiek liberalesnė. Šių 
žvėrelių medžioklės dienų skaičius nustatomas pagal tai, kiek tūkstančių hektarų 
plotų turi būrelis. Pavyzdžiui, Daujėnų būrelio plotai yra 4 tūkst. ha su trupučiu, 
tai ir kiškius mums leidžiama medžioti 4 dienas. Tiesa, būrelio vadovas privalo 
informuoti LM D, kokiomis dienomis būrelio plotuose bus medžiojami kiškiai. 
Jie gali būti medžiojami tiek laukuose, einant grandine arba vadinamuoju katilo 
būdu, tiek krūmuose ir miškuose su varovais.

 štai palyginkime ankstesnius duomenis su 2010 m. Daujėnų medžiotojų 
būrelio plotuose gyvenančių žvėrių ir paukščių apskaita. Briedžių suskaičiuota 18, 
iš jų 4 patinai ir 14 patelių, 38 elniai, iš jų 8 patinai ir 30 patelių, 195 stirnos, iš 
jų 40 patinų ir 155 patelės, 64 šernai, 10 barsukų, 4 vilkai, 200 bebrų ir 2 lūšys.

aunos globa
Gal ir banalokai skamba pasakymas „Neglobosi – nemedžiosi“, tačiau tai 

laiko patikrinta tiesa. Kiekvienas medžiotojas nori savo medžioklės plotuose turėti 
pakankamai medžiojamosios faunos, o kad jos būtų, reikia nemažai paplušėti, 
pasistengti, nepagailėti laiko nei lėšų, priešingu atveju medžioklės plotai bus 

Briedžiai kirtime
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skurdūs. inoma, daugiausia pagalbos žvėrims ir paukščiams reikia žiemą, bet 
kaip sakoma, „roges ruošk vasarą“, o tai reiškia, kad apie artėjančios žiemos 
sunkumus reikia pradėti galvoti jau nuo pavasario. Rūpestingi plotų šeimininkai 
dar šiltuoju metų laiku pradeda kaupti pašarų atsargas. 

Jau sovietų laikais Daujėnų būrelio medžiotojai rūpinosi žvėrių ir paukščių 
globa, stengėsi gausinti fauną. Tai rodo ir Pasvalio draugijos archyve išlikę seni 
būrelio susirinkimų protokolai. Štai 1968 m. liepos 6 d. susirinkimo protokole, 
be kitų svarstytų klausimų, užfiksuotas ir pašarų ruošimas žiemai. Ten rašoma

„Pavieniai medžiotojai pašarų neruoš, tai padarys kolūkiai. Daujėnų kolūkio pirmininkas 
Al onsas Raugalė įsipareigojo pristatyti  000 kg dobilų, Porijų kolūkio pirmininkas Jonas 
Jasilionis – irgi  000 kg dobilų. Medžiotojų draugija atveš 00 kg dobilų.“ 

(Reikia pasakyti, kad tiek A. Raugalė, tiek J. Jasilionis buvo aktyvūs medžiotojai.)
1969 m. rugpjūčio 4 d. Daujėnų medžiotojų būrelio susirinkimo protokole 

rašoma  

„Iš 23 būrelio narių dalyvauja 22. Pirmininkauja P. Skukauskas. Se-
kretoriauja B. Steponavičius. Pagrindinis darbotvarkės klausimas „Pasi-
ruošimas žiemos medžioklės sezonui ir aprūpinimas faunos pašarais“.

Pranešimą padarė Petras Skukauskas.
Kiekvienas medžiotojas turi paruošti po 50 šluotelių ir po 100 

kilogramų gero šieno. Šieną reikia nuvežti pas eigulius J. Lukošiūną, 
Br. Lelį, P. Šešeiką ir į Daujėnų girininkiją. 

Trys kolūkiai  „Porijai“, „Daujėnai“ ir „Naujas gyvenimas“ – 
duoda po 1 000 kg dobilų žvėrelių šėrimui ir po 300 kg šakniavaisių. 
Kiekvieno kolūkio medžiotojai surenka po 500 kg pabirų kurapkų 
lesinimui ir padaro slėptuves.

Kiekvienas medžiotojas įsipareigoja patvarkyti ir prižiūrėti po 
vienas ėdžias, jas aprūpinti pašarais.“

Taigi, kaip matome iš šių protokolų, į faunos globos procesą buvo įtraukti ir 
kolūkiai. pač tie, kurių pirmininkai buvo medžiotojai, mat jie turėjo galimybę ir 
jautė pareigą organizuoti pašarų ruošimą faunai. Kita vertus, medžiotojams reikėjo, 
pasitelkus diplomatiją, rasti bendrą kalbą ir su nemedžiojančiais pirmininkais...

Šiais laikais šluotelių žvėrių pašarui jau niekas neberuošia, tačiau aš pats 
puikiai prisimenu, jog dar apie 19 8–1982 m. reikalauta, kad kiekvienas būrelio 
medžiotojas surištų ir išdžiovintų po 50 šluotelių iš aviečių, jaunų drebulių ar 
kitų medžių šakelių. 

Numelioravus, sukultūrinus laukus, pievas ir pakrūmes, labai sumažėjo 
kurapkų. Jų skaičius, žinoma, kasmet svyruoja, jis labai priklauso nuo to, kokios 
būna žiemos – snieguotos, šaltos ar besniegės ir šiltos. Labai daug kurapkų, ypač 
jauniklių, išnaikina plėšrūnai  lapės, mangutai, kai kurie plėšrieji paukščiai. Šiuo 
metu kurapkos beveik nemedžiojamos, nors medžioklės įstatymas to nedraudžia, 
tam yra nustatyti ir terminai. inoma, kurapkų medžioklės su gerai išmokytu ir iš - 
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laikančiu tilktį šunimi yra labai įspūdingos ir emocingos, bet dėl nedidelio šių 
paukščių skaičiaus jos Lietuvoje nėra labai populiarios. Sovietų laikais medžiotojai 
buvo raginami statyti laukuose slėptuves iš eglišakių ir kurapkas lesinti pabiromis. 
Vėliau buvo suabejota tokios pagalbos kurapkoms veiksmingumu. Atsirado skep-
tikų, manančių, kad tos slėptuvės pakelėse daugiau daromas tam, kad jas galėtų 
pamatyti įvairūs tikrintojai ar šiaip važiuojantys pro šalį žmonės (štai kaip mes 
globojame gamtą), kad slėptuvėmis kurapkos nesinaudoja, žiemą jos daugiausia 
laikosi prie grūdų sandėlių ar kitų ūkinių pastatų, prie sodybų, kad slėptuvės 
dažnai tampa tikrais spąstais paukščiams, nes juos ten gali netikėtai užtikti plėš-
rūnai. Manau, kad tokiuose pamąstymuose yra nemažai tiesos. Pats esu pastatęs 
ne vieną tokią slėptuvę ir pabėręs joje lesalo, bet nė karto nepastebėjau, kad čia 
apsilankytų kurapkos.  prie kolūkių sandėlių tai vienur, tai kitur būdavo ma-
tyti jų pulkeliai. Sakyčiau, kurapkos netgi privengdavo tokių slėptuvių. ymiai 
paveikesnis šių paukščių globos būdas – nuvalyti sniegą nuo nedidelių plotelių 
žiemkenčių. inoma, jei sniego nedaug arba ant jo neužsidėjusi ledo plutelė, tai ir 
to daryti nereikia. Paberti grūdų ar pabirų, žinoma, irgi galima.  vietą pasislėpti 
kurapkos pačios puikiausiai suranda. Na, o nuo speigo apsaugoti šiuos paukščius 
žmogus, manau, tikrai neturi galimybės.

Daujėnų medžiotojų būrelis fauną globojo ne tik sovietų laikais. Globoja ir 
dabar, tik šiek tiek pasikeitė pašarų sudėtis, kolūkių nebėra, pašarus ir kurą reikia 
pirkti iš savų pinigų. Transportas irgi nuosavas. Anksčiau žvėrys gal daugiau 
buvo šeriami pašariniais bei cukriniais runkeliais ir pabiromis su grūdų likučiais, 
o dabar į mišką daugiau išvežama įvairių grūdų, nes runkeliai greit sušąla ir 
sugenda. Buvo laikas, kai visi būrelio medžiotojai privalėjo po porą kartų per 
vasarą nuravėti savąją runkelių normą, o rudenį būdavo organizuojamos talkos 
tiems runkeliams nuimti bei suvežti į būrelio bazę. Ten, supilti į didelę krūvą 
ir uždengti storu šiaudų sluoksniu, jie gulėdavo iki žiemos, tada jau rytais prieš 
medžioklę būdavo pakraunama viena kita priekaba ir išvežama į šėryklas. Vėliau 
runkelių patys nebeaugindavome, pirkdavome juos iš ūkininkų. Tais laikais ru-
denį būdavo sukaupiama ir žiemą išvežiojama į šėryklas po 25–30 tonų runkelių.

Dabartiniu metu būrelis arba perka grūdus iš ūkininkų, arba pats sėja, 
augina, nukulia bei suveža į tam tikslui pastatytą daržinę, o žiemą išvežioja į 
šėryklas. Daugiausia sėjame avižų ir vikių mišinį. Bandymas auginti kukurūzus 
buvo nesėkmingas, tam reikia geros žemės ir daug trąšų, žodžiu, darbo sąnaudos 
ir išlaidos neatsiperka. iemos metu grūdai irgi išvežiojami po šėryklas. 

Visa tai nemažai kainuoja. emės dirbimas, sėja, priežiūra, kūlimas, pašarų 
išvežiojimas po mišką, grūdų pirkimas, degalai – visa tai iš pačių medžiotojų ki-
šenės. Naudojama nuosava technika, ją reikia remontuoti. Tiesa, nemažai pagalbos 
sulaukiama iš medžiojančių ūkininkų  Prano Vyčo, Petro Karoblio, brolių Algio ir 
Rimo Ubavičių. Dažnai savo techniką panaudoja ir būrelio vadovas A. Morkūnas, 
Daujėnų eiguvos eigulys Sigitas ivatkauskas, medžiotojas A. Krikščiūnas ir kiti. 
Būrelis turi traktorių, įsigytą ankstesnio būrelio vadovo P. Kiznio dėka ir rūpesčiu. 

Šiek tiek apie šėryklas. P. Kiznio vadovavimo būreliui laikotarpiu mūsų 
plotuose buvo trys pagrindinės šėryklos. Viena jų buvo vadinama daujėniečių, 
kita – porijiečių, trečia – pasvaliečių. Taigi būrelis neformaliai buvo suskirstytas 
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į tris grupes, kurios ir prižiūrėjo šias šėryklas. Daujėniečių šėrykla stovėjo tarp 
būrelio bazės ir buvusios Daujėnų girininkijos, porijiečių – netoli vadinamosios 
Vatkų sankryžos, pasvaliečių – netoli dabartinės poilsiavietės, kažkada pramintos 
„Jaunyste“. 2010 m. buvo nutarta pastatyti penkias pašiūres-šėryklas, mat seno-
sios jau buvo sugriuvusios, sunykusios ir faktiškai nebefunkcionavo, pašarai buvo 
pilami tiesiog miške. Tam tikslui būrelis buvo suskirstytas į 5 grupes. Kiekviena 
grupė pastatė po pašiūrę (irgi iš savų lėšų, nes reikėjo medienos, šiferio, varžtų 
ir kitų medžiagų). Kadangi 2010–2011 m. žiema buvo labai sunki, šalta ir gili, 
medžioklės varant buvo nutrauktos jau gruodžio pabaigoje. Bendromis pastango-
mis medžiotojai, miškininkai ir ūkininkai nustumdė sniegą nuo pagrindinių miško 
kelių ir prie šėryklų, nes žvėrims, ypač stirnoms, judėti buvo labai sunku. Na, 
ir, žinoma, žvėrys buvo intensyviai šeriami.

Štai atsakymas ir įrodymas tiems, kurie mano, kad medžiotojams rūpi tik 
žudyti, naikinti fauną. Ar tie priekaištautojai išleidžia tiek lėšų, ar paaukoja tiek 
laiko ir jėgų faunos globai  Matome, kad medžiotojų pagalba faunai nėra simboli-
nė, ji reali, rimta, jai reikia daug pastangų, lėšų ir laiko. Pašarai į miškus vežami 
ne kilogramais, o tonomis. Todėl tikrai nėra amoralu tam tikrą dalį žvėrių ar 
paukščių sumedžioti ir suvartoti jų mėsą.  kur dar trofėjai, kurie ilgus metus 
primena sėkmingą šūvį ir patirtas jaudinančias medžioklės akimirkas

Medžioklės laimikiai
Dabar šiek tiek apie Daujėnų medžiotojų būrelio laimikius. Jie, žinoma, 

labai priklauso nuo įvairių aplinkybių, nuo gamtinių sąlygų, nuo faunos šėrimo 
intensyvumo ir kokybės, nuo kovos su brakonieriavimu veiksmingumo ir rezultatų. 
Pavyzdžiui, šiltą ir sniegingą žiemą paprastai labai sumažėja stirnų, nebepadeda 
net šėrimas. 

Pabandykime palyginti pirmųjų būrelio gyvavimo metų medžioklių laimikius 
su dabartiniais. 

ra išlikę kai kurie ankstesnių laikų sumedžiotų laimikių duomenys. Štai 
per 1968–1969 m. medžioklės sezoną sumedžiota 40 zuikių, 6 lapės, 4 mangutai, 
11 šernų. 

Aktyviai tuo metu buvo naikinami plėšrūnai. Tiesa, anksčiau buvo gerokai 
kitoks požiūris į juos. Tais laikais plėšrūnais buvo laikomi ir valkataujantys šunys 
bei katės. Pagal dabar galiojančius įstatymus šaudyti šunis ir katinus griežtai drau-
džiama. Eutanaziją gali atlikti tik veterinarijos gydytojas, bet pirmiausia gyvūną 
reikia pagauti. Šunų šaudymas laikomas barbariška atgyvena. Jokiu būdu nesu už 
tai, kad šunys būtų šaudomi, tuo labiau kad patys gyvūnai tikrai nekalti, kalti 
jų šeimininkai, išmetę gyvūnus, palikę juos likimo valiai. Bausti reikėtų tokius 
šeimininkus, tačiau išsiaiškinti, kam priklauso vienas ar kitas valkataujantis gy-
vūnas, kas tas beširdis, praktiškai neįmanoma. Gyvūnas turi kuo nors misti, jis 
priverstas valkatauti, medžioti laukinę fauną. pač tokie valkataujantys gyvūnai 
pavojingi pavasarį ir vasaros pradžioje, kai visur pilna žvėrių ir paukščių jauniklių. 
Katės pjauna ant žemės perinčių paukščių jauniklius, mažus kiškučius.  didesnę 
ar mažesnę gaują susibūrę šunys greit išmoksta „kolektyvinės medžioklės“ būdų. 
Atsiranda šunų ir vilkų mišrūnų, kurie daug pavojingesni už paprastus šunis ir 
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net laukinius vilkus, nes mažiau bijo žmonių. Pastaruoju metu didele problema 
tapo iš miestų atvežami ir prie miestelių bei kaimų paleidžiami šunys. Ištisas 
savaites, mėnesius jie bastosi po gyvenvietes ir aplink jas, kartais tampa agresyvūs 
ir pradeda puldinėti vaikus ar net suaugusiuosius, pėsčiuosius ir dviratininkus. 
Dar yra žmonių, kurie nežino naujų įstatymų ir pasikeitusio požiūrio į valkatau-
jančių naminių gyvūnų naikinimą. Jie skundžiasi, su viltimi žiūri į medžiotojus – 
nušaukit, išvaduokit mus nuo šių valkatų, o nei medžiotojai, nei policininkai šito 
daryti negali. Seniūnijos ir rajonų savivaldybės praktiškai bejėgės, nes šungaudžių 
paslaugos neįperkamos, išsiaiškinti, kas yra šių valkataujančių gyvūnų šeimininkai, 
neįmanoma, nubausti nėra ką. Taip ir sukasi užburtas ratas. 

Plėšrieji paukščiai nebemedžiojami jau seniai, nors dar iš vaikystės prisime-
nu, kaip tuometiniai medžiotojai kartais nušaudavo kokį vanagą ir kaimo žmo-
nės džiaugdavosi, dėkodavo už sunaikintą jų vištų naikintoją. Ne paslaptis, kad 
nemaža dalis medžiotojų nelabai gerai pažįsta plėšriuosius paukščius ir nesunkiai 
gali sumaišyti vištvanagį ar suopį su kokiu nors retu panašios išvaizdos ir dydžio 
plėšriuoju paukščiu. Tie, kurie domisi ornitologija, žinoma, tokios klaidos nepa-
darytų, bet gerų paukščių žinovų tarp medžiotojų nedaug. Dar mažiau jų buvo 
ankstesniais laikais, todėl neretai vietoj vištvanagio ar suopio krisdavo koks nors 
vapsvaėdis ar mažasis erelis rėksnys. Jeigu tik paukštis riestu snapu ir lenktais 
nagais, tai jau ir vanagas... Taigi labai laiku buvo paskelbtas draudimas medžioti 
plėšriuosius paukščius. Kranklių ir šarkų šiuo metu irgi nemedžiojame, nes jų 
labai sumažėjo, nors anksčiau jie buvo laikomi dideliais kenkėjais ir plėšrūnais. 
Tiesą pasakius, daug jų ir būdavo, todėl ir daroma žala buvo aiškiai juntama. 
Jie naikindavo kitų paukščių dėtis ir jauniklius, o krankliai neretai pagriebdavo 
ne tik mažutį, bet jau ir ūgtelėjusį kiškiuką. Sovietų laikais būdavo organizuo-
jami plėšrūnų naikinimo konkursai, į rajonų draugijas kaip įrodymą reikėdavo 
pristatyti sumedžiotų keturkojų ausis ar paukščių kojas. Vienais metais Daujėnų 
būrelis buvo tapęs tokio konkurso nugalėtoju ir už tai gavo papildomą licenciją 
šernui sumedžioti...

Na, o dabar žvilgtelėkime į dar vieną anų laikų, t. y. 19 5 m. sausio 6 d. 
ataskaitą apie to sezono laimikius. Ten rašoma, kad Daujėnų medžiotojų būrelis 
pagal planą turėjo sumedžioti 6 briedžius ir visus juos sėkmingai sumedžiojo. 
Vietoj 9 „planinių“ šernų sumedžiota 10. Taip pat sumedžiotos 8 stirnos (tiek, 
kiek reikalavo „iš aukščiau nuleistas“ planas). Visi šie žvėrys buvo atiduoti drau-
gijai, kaip tada sakydavo, eksportui. Iš tikrųjų, matyt, tais laikais valdžia daug 
sumedžiotų žvėrių parduodavo užsienio šalims ir gaudavo nemažai valiutos.  gal 
tam tikra žvėrienos dalis nukeliaudavo ant aukštos valdžios vyrų stalo  Kas ten 
žino  Viena tikrai aišku, kad tais metais laimikiai tikrai nebuvo gausūs, išskyrus 
briedžius, o paragauti žvėrienos medžiotojams taip ir neteko...

 štai praeito sezono laimikiai. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. ba-
landžio 15 d. sumedžiota  1 elnias (jauniklis), 1  stirnų, iš jų 3 patinai, 10 patelių, 
4 jaunikliai, 3  šernai, 43 bebrai, 28 lapės, 15 mangutų,  kiškiai, 1 kiaunė, 12 
didžiųjų ančių. Kaip matome, laimikiai gerokai gausesni negu 19 5 m.

Kadangi Daujėnų būrelyje pradėjau medžioti 19 8-aisiais, tai puikiai prisi-
menu, kad tais laikais medžioklės varant buvo vadinamos „planinėmis“, nes tiek 
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kitose tuometinio gyvenimo srityse, tiek ir medžioklėje reikėjo vykdyti valdžios 
nustatytus planus. Dar ir dabar ne vienam vyresnio amžiaus medžiotojui vietoj 
pasakymo „varymo medžioklės“ išsprūsta „planinės“, nors jau daugiau kaip 20 
metų jokių medžioklės planų būreliams niekas viršesnis nebeprimeta. Taigi, kiek 
prisimenu, tais laikais per sezoną sumedžiodavome po –8 briedžius, nuo 15 iki 
20 šernų. Sumedžiojamų stirnų skaičius nebuvo pastovus, jis svyruodavo, bet, 
kiek prisimenu, dvidešimties neviršydavo. Elnių dar keletą metų nemedžiojome, 
nes jie mūsų krašte tik buvo pradėję plisti. Atsimenu, kaip, akimis nulydėję 
atgal pro varovus lekiantį raguotį, vienas kitą klausdavome  „Kada ateis toks lai-
kas, kada ir juos galėsime pradėti medžioti “ Tas laikas atėjo gana greitai. Kasmet 
buvo leidžiama sumedžioti po keletą patelių ir po vieną kitą patiną, tačiau mes, 
eiliniai medžiotojai, tik pasvajoti galėjome apie visų geidžiamą trofėjų – patino 
galvą su gražiais ragais. Tie ragai atitekdavo tuometiniam „elitui“ – rajono val-
džios vyrams, jų draugams, kartais dar būrelių vadovams. Tuo galima įsitikinti, 
pavarčius anų metų trofėjų katalogus. Todėl su didžiausiu užsidegimu vasario 
ir kovo mėnesiais lėkdavome į mišką arba pamiškes ieškoti numestų elnių ragų. 
Jų ieškodavome netoli šėryklų, pamiškėse, želmenų laukuose. Keldavomės dar su 
tamsa, apie ketvirtą valandą ryto, ir motociklais arba automobiliais birbdavome 
prie šėryklų, kurias noriai lankydavo elniai. Stengdavomės vienas kitą aplenkti... 
Kai kam sekdavosi geriau, kai kam blogiau. Turiu prisipažinti, kad aš buvau iš 
tų, kurie puikiai žinojo, kada ir kur reikia ieškoti tų ragų, bet sėkmė vis kažkaip 
mane aplenkdavo... Kai kuriems mano draugams sekdavosi geriau. 

Nei briedienos, nei elnienos dar ilgokai neteko paragauti, nes žvėrieną pri-
valėjome atiduoti draugijai, kurios darbuotojai vėliau ją išgabendavo į Panevėžį. 
Pusę sumedžiotų šernų – taip pat. Vienu žodžiu, didžioji dalis žvėrienos „nuei-
davo eksportan“. Tiesa, sumedžiotų briedžių patinų galvos su ragais atitekdavo 
sėkmingo šūvio autoriui. Su stirnomis irgi buvo panašiai. Dar vieną kitą rublį, 
prisimenu, gaudavome už sumedžioto kanopinio „eksportinio“ žvėries kailį, nors 
patys jų nelupdavome. Vasarą šernus medžiodavome tykodami bokšteliuose prie 

„Varymo medžioklės“ 
pradžia
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pasėlių. Buvome susiskirstę į tris grupes  pasvaliečių, daujėniečių ir porijiečių, kie-
kviena grupė visai vasarai gaudavo po vieną licenciją, mat šernų licencijų skaičius 
buvo labai ribojamas. Miške, prie vadinamosios Vatkų sankryžos, buvo pastatytas 
vienintelis stacionarus bokštelis. Jokio viliojimo prie bokštelių tais laikais nebuvo, 
daugiausia šernų sumedžiodavome prie pasėlių  kviečių, avižų, kukurūzų. Lapių 
ir mangutų kailius irgi privalėjome atiduoti valstybei, tai yra nuvežti į Pasvalio 
kailių supirkimo punktą, ten už juos gaudavome keletą rublių. Lapių ir mangutų 
kailiai tuo metu turėjo didelę paklausą, madingi buvo kailiniai, paltų apykaklės, 
kepurės iš natūralių kailių, todėl „juodojoje rinkoje“ išdirbtas kailis kainuodavo 
iki 200 rublių (tais laikais tai buvo nemaži pinigai, neblogas maždaug mėnesio 
atlyginimas). Suprantama, kad medžiotojai stengdavosi dalį sumedžiotų kailinių 
žvėrelių nuslėpti, neįrašyti į medžioklės lapus. Didelis džiaugsmas buvo padova-
noti žmonai lapės arba manguto, o dar geriau – kiaunės kailį... Tokia tais laikais 
buvo tikrovė. Beje, truputį vėliau valdžia kiek suminkštėjo ir leido būreliui vieno 
sumedžioto briedžio mėsą panaudoti savo reikmėms. Kaip tik man pirmam ir 
pasisekė tokį briedį, tiksliau, antrametį briedžioką sumedžioti. Atsimenu, medžioklė 
vyko per vadinamąsias „spalio šventes“, tai yra lapkričio aštuntąją. Miške buvo 
gana tirštas rūkas, bėgantis briedis atrodė gerokai didesnis... Po taiklaus mano 
šūvio draugai mane traukė per dantį, sakė, čia rūkas tave taip paveikė, galėjai 
didesnį pakloti, mėsos būtų buvę daugiau...

vėrių skaičius ir laimikiai bėgant laikui keitėsi – vienų padaugėdavo, kitų 
sumažėdavo. Vienu metu buvo labai pagausėję elnių. Man pačiam tais laikais 
teko matyti prabėgančią maždaug trisdešimties elnių bandą. Dabar mūsų plotuo-
se tokių dalykų nebepamatysi, šių žvėrių gerokai sumažėjo. Briedžių, kaip jau 
rašiau, maždaug prieš trisdešimt metų irgi buvo gerokai daugiau. Kai atsikūrė 
nepriklausoma Lietuva, vienu metu medžioklės reikalų tvarkymas buvo perduotas 
miškininkams, o jie, kaip žinoma, su briedžiais nelabai linkę draugauti. Iš dalies 
tai ir suprantama – juk briedžiai naikina jų triūsą, nugraužia pasodintų pušaičių 
viršūnes ir jaunas šakeles. Briedžių sumedžiojimo limitai tuo laikotarpiu buvo 
gerokai padidinti. Prie briedžių mažėjimo nemažai prisidėjo ir tuo laikotarpiu 
išplitęs brakonieriavimas. Atsirado „veikėjų“, turinčių nelegalių graižtvinių gin-
klų, naktinio matymo prietaisų, važinėjančių galingais visureigiais.  briedis – 
didelis ir nelabai atsargus žvėris, į tokį pataikyti, turint galingą ginklą su gera 
optika, gana nesunku. Atėjo laikas, kai mūsų būrelis begaudavo po vieną arba 
dvi licencijas briedžiams sumedžioti. Vis sunkiau darėsi juos aptikti. Atėjo laikas, 
kai, gavę vienintelę licenciją, taip ir nesugebėjome surasti ir sumedžioti briedžio 
patelės. Nuo tada briedžių ir nebemedžiojame. Beje, ne mes vieni. Visoje Lie-
tuvoje padėtis buvo panaši. Džiugu, kad pastaraisiais metais briedžių vėl ėmė 
daugėti. Prieš porą metų suskaičiavome net penkis iš vieno kvartalo išbėgančius 
briedžius. Tačiau licencijų šiems žvėrims medžioti iki šiol duodama labai nedaug 
ir mūsų būrelis jų dar negauna, nors jau tikrai po vieną kitą briedį galėtume 
sumedžioti. Šernų dabar sumedžiojame daugiau negu sovietų laikais, tačiau jau 
retenybe tapo pamatyti stambų kuilį, vadinamąjį „agronomą“.  anksčiau jų 
tikrai būdavo nemažai. Aš pats esu sumedžiojęs įspūdingai atrodantį maždaug 
200 kilogramų svorio žvėrį, kurio iltys įvertintos sidabro medaliu. Dabar, matyt, 
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šernai tiesiog nebespėja užaugti tokio 
dydžio ir svorio. Stirnų skaičius labai 
priklauso nuo gamtinių sąlygų, nuo sniego dangos storio žiemą. Buvo metų, kai 
sumedžiodavome daugiau kaip 30 stirnų, iš jų kokius 5 patinus. Šiemet, matyt, jų 
medžiosime mažiau, nes praėjusi žiema buvo labai sunki, šalta ir gili. Jau kuris 
laikas panaikintos licencijos šernams medžioti. Tai buvo protingas sprendimas, 
būreliams ir klubams suteikta teisė šeimininkiškai tvarkytis savo plotuose. Kai kas 
būgštavo, jog medžiojant be licencijų labai nukentės šių žvėrių populiacija. Nieko 
panašaus neatsitiko, šernų netgi padaugėjo, ypač ten, kur jie intensyviai šeriami. 
Dabar jau panaikintos ir licencijos stirnų patelėms, nes gyvenimas parodė, kad 
toks medžioklių „reguliavimas iš aukščiau“ visiškai nereikalingas, patys medžiotojai 
žino, kiek žvėrių jie gali sumedžioti 
savo plotuose. Licencijos išliko tik el-
niams ir stirninams (patinams). Kiškių 
mūsų būrelio plotuose niekada nebuvo 
daug, mažai jų sumedžiojama ir dabar. 
Lapių ir mangutų skaičius nepasikeitė, 
ir sumedžiojama jų maždaug tiek pat, 
kiek ir anksčiau. Lygiai taip pat ir 
ančių. Intensyviau medžiojami bebrai, 
nes jų labai padaugėjo, ūkininkai ir 
miškininkai skundžiasi šių žvėrelių 
daroma žala. Pastaraisiais metais per 
sezoną sumedžiojama iki 80 bebrų, o 
kartais ir daugiau. 

Po sėkmingos medžioklės. 200  2 

Pora sumedžiotų bebrų
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Lūšis medžioti buvo uždrausta tais pačiais metais, kai aš tapau medžiotoju – 
19 8-aisiais. Tiesa, vieną lūšį per klaidą tų pačių metų rudenį mūsų būrelio vyrai 
nušovė. Vyresni medžiotojai kažkaip pražiopsojo informaciją apie lūšių medžioklės 
uždraudimą ir... nepraleido retos progos... Buvo daug džiaugsmo – vis dėlto šitoks 
egzotiškas žvėris sumedžiotas... Nusifotografuota su retu trofėjumi. Ir tik paskui 
prasidėjo nemalonumai – baudos, informacija per radijo laidą „Gamta, medžioklė, 
žūklė“... domus sutapimas – tą patį savaitgalį dar viena lūšis buvo sumedžiota 
Vilniaus rajone. Irgi, matyt, dėl nepakankamos informacijos... Beje, visiškai atsitikti-
nai aš toje medžioklėje nedalyvavau. Apie tą draudimą puikiai žinojau, nes buvau 
„šviežiai iškeptas“ medžiotojas. Gal būtų pavykę įspėti tuos, kurie šito nežinojo .. 
Lūšys – labai atsargūs ir paslaptingi žvėrys ir juos pamatyti yra nepaprasta sėkmė, 
galima sakyti, vos ne kiekvieno medžiotojo svajonė. Apvalių šios miškinės katės 
pėdų tekdavo pamatyti ne taip jau retai, ypač iškritus šviežiam sniegui. Kas keleri 
metai šie žvėrys netikėtai medžioklių metu pasirodydavo tai vienam, tai kitam 
mūsų būrelio medžiotojui. Kartais viena kita lūšis tiesiog tyliai peršokdavo liniją 
arba motina su vienu ar net dviem „kačiukais“ atsitūpdavo prieš pat linijoje sto-
vintį medžiotoją... Jau buvau pramedžiojęs apie trisdešimt metų, kai tokia netikėta 
laimė nusišypsojo ir man. Varymas buvo ilgas ir sunkus, jo pabaiga – smailėjančios 
trapecijos formos. Stovėjau flange netoli tos trapecijos pabaigos ir išgirdau varovus 
rėkiant  „Radome ką tik papjautą stirną  Dar šilta “ sitempiau, tarsi nujausdamas, 
kad kažkas tuoj turi pasirodyti. Ir pasirodė. Prieš mane buvo nedidelė retmė ir 
į ją įšoko... lūšis. Didelė, graži, tvirtomis, storomis kojomis. šoko tyliai, be jokio 
garso, ir sustingo, įsistebeilijusi į mane. Tarp mūsų buvo ne daugiau kaip 10–12 
metrų... Aš net kvėpuoti nustojau, bijojau sukrutėti. inojau, kad tai truks labai 
neilgai ir šis seniai lauktas susitikimas su retu žvėrimi tuoj išnyks lyg sapnas... Bet 
tai dar ne viskas. Suaugusi lūšis tebestovėjo sustingusi, kai šalia netikėtai atsirado 
perpus už ją mažesnis jauniklis. Jis manęs net nepamatė ir kuo ramiausiai priėjo 
prie motinos. Paskui lūšis kaip netikėtai pasirodė, taip ir dingo eglių tankmėje. 
Paskui ją – ir jauniklis. Maždaug už kokių aštuoniasdešimties metrų į kairę nuo 
mano stovėjimo vietos buvo pagrindinė linija, tai lūšis, kaip vėliau išaiškėjo, iš-
bėgo į ją ir, padariusi porą šuolių, dingo medžiotojams iš akių. Ją matė ne tik 
du arčiausiai stovėję medžiotojai – Valdas Bukelis ir Povilas Balčiūnas, bet ir kiti 
toliau ar arčiau buvę medžioklės dalyviai. Keista, bet jauniklis pagrindinėje linijoje 
nepasirodė, matyt, kažkur prasmuko pro varovus ar tiesiog pasislėpė tankmėje. 
Štai toks buvo mano vienintelis susitikimas su lūšimi. 

Neapsiriksiu pasakęs, kad vienas iš geidžiamiausių kiekvieno medžiotojų 
laimikių yra vilkas. Šis gražus, nuovokus ir gudrus žvėris daug kam kelia pa-
garbą. inoma, jeigu tau vilkai papjovė avį ar veršiuką, o gal net keletą ar visą 
bandą (visai neseniai taip atsitiko vienam Daujėnų avių augintojui), tai didelės 
simpatijos ir pagarbos šitiems žvėrims, bent jau kurį laiką, tikrai nejausi, tačiau 
kai pagalvoji kiek giliau ir plačiau, tai suvoki, kad vilkui irgi reikia ėsti, jis ne-
suvokia, ką galima papjauti maistui, o ko – ne. Kiekvienas plėšrūnas renkasi 
lengviau pasiekiamą grobį. Beje, prieš daugelį metų aš irgi buvau atsidūręs pa-
našioje padėtyje – vieną naktį vilkai papjovė vieną ir mirtinai apdraskė dar dvi 
mano avis, kurios ganėsi netoli Bal škių fermų esančioje ganykloje. Kai kas tuo 
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metu nepiktai pasišaipė  „ aip jums, medžiotojams, ir reikia...“ Vaizdelis, taip sakant, 
tikrai buvo ne iš maloniųjų, ir nuotaika... na, kaip čia pasakius... inoma, ir 
nuostoliai šiokie tokie. Bet visa tai laikini dalykai. Medžiotojai neapykantos vilkams 
nejaučia. Vilką jie vertina kaip lygiavertį varžovą, protingą žvėrį, su kuriuo įdo-
mu susirungti – kuris kurį pergudraus   kad vilkas, kaip medžioklės trofėjus, 
yra tikrai nelengvai pasiekiamas, gali paliudyti kiekvienas medžiotojas. Vilkų 
medžioklė jau kuris laikas limituojama, ir manau, kad tai protingas sprendimas. 
Šis žvėris tikrai turi teisę gyventi Lietuvos miškuose. Bet, kaip dažnai pas mus 
būna, yra ribotai mąstančių žmonių, linkusių į besąlygiškus kraštutinumus. Vieni 
mano, kad vilkai visiškai nereikalingi ir juos reikia išnaikinti visus iki vieno, 
kiti – priešingai, ieškodami pigaus populiarumo, stengdamiesi sužadinti neme-
džiotojiškos visuomenės dalies gailestį vilkui ir neapykantą medžiotojams, vaiz-
duoja gamtos saugotojus ir „gynėjus“, kuria įvairias asociacijas, organizuoja ren-
ginius, nukreiptus prieš vilkų medžioklę. Šleikštu darosi žiūrint į tokių „veikėjų“ 
miestuose publikuojamas nušautų kruvinų vilkų padidintas nuotraukas, kuriomis 
siekiama sukelti nelabai susivokiančių apie vilkus žmonių pasibjaurėjimą ar gai-
lestį.  kodėl jie šalia nepademonstruoja vilkų sudraskytų gyvulių nuotraukų  
Vaizdas būtų, švelniai tariant, nelabai estetiškas... Ne, tokie „veikėjai“ labiau lin-
kę smerkti ir kaltinti tų papjautų gyvulių savininkus – o kodėl jūs neprižiūrit 
savo gyvulių, kodėl kiekvieną vakarą jų nesuvarot į tvartus, kodėl nenaudojat 
kitų apsaugos priemonių  Pabandytų patys atsidurti tų nukentėjusių žmonių kai-
lyje, tuo labiau kad nuostolių jiems niekas – nei valdžia, nei jokios visuomeninės 
organizacijos – neatlygina. Juokingai atrodo ir plačiai išreklamuota tokių vilkų 
„gynėjų“ akcija  nupirkta pora Podhalės aviganių ir padovanota vienai ūkininkei. 
Neprisipirks juk kiekvienas ūkininkas tokių šunų, o ir nauda ar poveikis labai 
abejotini. Neprieštarauju, tai geri šunys, bet ir jie jokiu būdu negarantuoja šim-
taprocentinės gyvulių apsaugos nuo vilkų. ra vienas patikimas, laiko išbandytas 
būdas – reikia reguliuoti šių žvėrių populiaciją. Ne beatodairiškai naikinti, o 
protingai, racionaliai reguliuoti. Vilkai Daujėnų būrelio plotuose dažniausiai pa-
sirodo du kartus per metus  antroje vasaros pusėje, kai vilkės mokina savo vaikus 
medžioklės įgūdžių ir pjauna lengviau jiems įveikiamus naminius gyvulius, ir 
žiemą, medžioklių su varovais pabaigoje. Tada jie dažniausiai atklysta iš ali sios 
gírios masyvų. Kiek prisimenu, per trisdešimt su viršum metų mūsų būrelio 
plotuose yra sumedžioti 6 vilkai, dar du sužeisti ir, nors dėtos visos įmanomos 
pastangos, jų nepavyko susekti ir pavyti. Vilkus yra sumedžioję šie Daujėnų bū-
relio medžiotojai  a. a. Jonas Jasilionis, a. a. Petras (Adolis) Maminskas, Juozas 
Klovas, Julius Dulksnys, Sigitas ivatkauskas ir Virginijus hainauskas. Kelių 
šaulių šūviai į vilkus buvo nelabai taiklūs... Taigi statistika būtų maždaug tokia – 
vidutiniškai vienas vilkas per 5 metus. Galima drąsiai teigti, kad žalos vilkų 
populiacijai mūsų kraštuose tikrai nepadaryta... Man pačiam, kol buvau Daujėnų 
būrelyje, teko tris kartus iš arčiau susidurti su vilkais. Pirmas kartas buvo vieną 
ankstyvą vasaros pabaigos rytą, kai trise (aš, A. Morkūnas ir a. a. P. Maminskas) 
nedideliu bortiniu sunkvežimiu važiavome į Naujasodžio palaukę pasitikti grįž-
tančių iš pasėlių šernų. Dar buvo visiškai tamsu. Prie keliuko tarp Toleikio ir 
Vyčo sodybų, kairėje pusėje, buvo nemažas kukurūzų laukas. Staiga sunkvežimio 
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šviesos užgriebė porą priekyje blizgančių akių. Ant keliuko kažkas stovėjo. Švie-
siai pilkas, ant aukštų kojų. Stabtelėjome. „Kas ten – stirna  e, atrodo, didelis 
vilkinis šuo. Kieno jis  ikriausiai Kazilionio “ – vienas po kito ėmėme spėlioti. „ e, 
vyrai, čia ne šuo, čia vilkas “ – pirmas, atrodo, susigaudžiau aš. Griebėme šautuvus, 
o ant jų uždėti prožektoriai, laidai susipynę. Kol iššokome lauk ir sukišome šo-
vinius į vamzdžius, vilkas smuko į kukurūzus – tiek jį ir tematėme... Antras 
kartas buvo, atrodo, 1983 m. sausio pradžioje. Vyrai aptiko į kvartalą įėjusių ir 
iš jo neišėjusių dviejų vilkų pėdas. Suvažiavo iš viso rajono gal 50 medžiotojų. 
Vieni buvusioje Daujėnų girininkijoje gamino vėliavėles su ritėmis, kiti protarpiais 
atsargiai tikrindavo, ar neišėję iš tos vietos vilkai. vėrys gulėjo ramiai ir nejuto 
pavojaus. Tačiau žiemos diena trumpa, penktą valandą jau temsta, todėl galų gale 
pamatėme, kad nebespėsime apsupti vėliavėlėmis vilkų ir nutarėme tiesiog užsto-
ti du kvartalus, nes žmonių buvo daug.  vidų įėjo varovai. Man pagal ištrauk-
tą numerį atiteko vieta ties tankiu eglynėliu. Iš kairės – nedidelė aikštelė, apau-
gusi retais medeliais. Jau buvo prieblanda. Nieko nesitikėjau, tačiau staiga išgirdau 
per drėgną sniegą atšuoliuojantį žvėrį. Sustojo. Jaučiu – visai čia pat, ne toliau 
kaip už kokių 8–10 žingsnių, bet nieko nematau, priekyje labai tankios eglutės... 
Metėsi į šoną, aplenkė aikštelę ir šoko per liniją. Pamačiau tik ilgą ištęstą šešėlį. 
Šuolis buvo galingas – vėliau nustatėme pagal pėdas. Pasirodė tik kokią sekundę 
ir niro po tankiomis eglės šakomis kitoje linijos pusėje. Tiek mano, tiek kaimyno 
iš kitos pusės Viliaus Variakojo paleisti šūviai į tas eglės šakas nebuvo taiklūs... 
Šovėme tiesiog instinktyviai, suvokę, kad kitos progos nebebus, tuo labiau kad 
prietemoje darėsi sunku matyti. Tikimybė pataikyti buvo gal kokie penki procen-
tai... Antras vilkas tą vakarą irgi sėkmingai išnešė sveiką kailį. Kiek prisimenu, 
jis išbėgo ten, kur buvo didesnis tarpas tarp medžiotojų. Trečias susitikimas su 
vilku buvo panašus, toks pat nesėkmingas, tik tada neteko net iššauti. Iš ryto 
aptikome dviejų vilkų – patelės ir patino – šviežias pėdas. Kadangi snigti buvo 
nustoję tik paryčiui, ėmėme žvalgyti, apvažiuodami keliukus ir didesnes linijas. 
Vyrai, ieškodami pėdų, vienu metu net pamatė tuos vilkus, bet tik labai trumpai. 
Tąkart irgi buvo suvažiavę medžiotojai iš viso rajono. Man teko vadovauti šiai 
atsakingai medžioklei. Kadangi žmonių buvo daug, išdėsčiau juos skersai viso 
Moliūnų miško vienoje tiesėje. Medžiotojai stovėjo ir šonuose, prie kelio, labiau-
siai tikėtinose vietose, kur galėtų mestis vilkai. Deja, vietoj mano nurodytų šešių 
medžiotojų Naujasodžio palaukėje atsistojo tik penki – nepaklausė mano nurody-
mo. Pačiu pakraščiu, beveik palauke, ten, kur kaip tik pritrūko vieno medžioto-
jo, ir nubėgo vilkė. Paspruko. Man teko atsistoti kitame krašte, jau beveik Mo-
liūnų palaukėje. Priekyje – didelė neseniai iškirsta biržė, tik vienoje vietoje kelių 
tankių eglių guotelis. Ten ir atsistojau. Atspėjau atbėgančio vilko „maršrutą“. Po 
ilgo stovėjimo staiga priekyje, prieš eglutes, išgirdau atbėgančio „šuns“ lekavimą... 
Čia pat... Vilko per tankias eglutes nematau. Dar sekundė – ir žvėris iššoks iš 
vienos ar kitos eglučių pusės... Staiga – šūvis iš kairės. Neatlaikė gerokai toliau, 
biržės pakraštyje, stovėjusio kaimyno nervai... Jam tai buvo tolimas šūvis, nors, 
aišku, per iškirstą biržę atbėgantį vilką jis pamatė gerokai anksčiau.  iki manęs 
vilkas jau buvo prišuoliavęs per  metrus – tuo įsitikinome apžiūrėję pėdas. Tai-
gi nei kaimynui, nei man... Vilkas metėsi šiek tiek atgal ir į miško gilumą, nu-
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bėgo išilgai beveik visos medžiotojų linijos. Buvo daug šūvių, bet tik eiguliui 
Antanui Baranauskui pavyko sužeisti žvėrį. Galutinį tašką padėjo vietos eigulys, 
mūsų būrelio medžiotojas Sigitas ivatkauskas. Jam pavyko numatyti galimą su-
žeisto vilko bėgimo kryptį ir pastoti jam kelią. Sigito šūvis buvo taiklus. Vilkas 
iš tikrųjų buvo įspūdingo dydžio, tik sulysęs. Kailis jau daug metų kabo Sigito 
namuose ant sienos, kartais jis papuošia Daujėnų būrelio palapinės sienas per 
rajono medžiotojų šventes. Štai tokie buvo mano susitikimai su tikrais laukiniais 
vilkais mūsų būrelio plotuose.

Ne man vienam nepavyko išnaudoti galimybės sumedžioti vilką. Panašiai 
atsitiko ir Albinui Bukeliui (jaunesniajam). Varėme per labai sunkų kvartalą. Va-
rovams buvo sunku prasibrauti pro tankius sąžalynus, perbristi gana gilias balas. 
Pasirodo, tame tankiai prižėlusiame, sunkiai pereinamame kvartale ir slėpėsi vienas 
iš vilkų, matyt, jam ten ramiau buvo. Tą dieną žvėris varinėjo ir Arūno alenso 
laika Naida, iš išvaizdos labai panaši į vilką. Tai ir sumaišė kortas Albinui, kuris 
netikėtai prieš liniją iššokusį vilką palaikė medžiokliniu šunimi. Kai susigaudė, 
paleido skubotą šūvį. Paspaudė ne tą gaiduką, iššovė ne grankulkes, o kulką. 
inoma, nepataikė, ir vilkas skubiai dingo medžiotojams iš akių. Kai susikrimtęs 

Albinas po medžioklės paskambino tą dieną nemedžiojusiam Dangirui Morkūnui, 
norėdamas pasiguosti, šis nuramino  „Ką padarysi, gal dar ateis “ Buvo linksma 
ir graudu... „Devyniolika metų laukiau, pražiopsojau šitokią progą, o jis paguodė – gal 
dar ateis...“ – juokėsi Albinas.

Daugelis medžiotojų svajoja sumedžioti laukinę žąsį, nors tai pavyksta toli 
gražu ne kiekvienam. Tai labai atsargūs ir akyli paukščiai. Turbūt nėra nė vieno 
medžiotojo, kuriam nepradėtų smarkiai belsti širdis išgirdus artimą laukinių žąsų 
klyksmą ar gagenimą ir pamačius nelabai aukštai skrendantį jų trikampį. Bet 
tai daugeliu atvejų pasitaiko kaip tyčia ne medžioklės metu... ąsys dažniausiai 
sumedžiojamos atsitiktinai, jų rudeninio perskridimo metu, kai nusileidžia lesti į 
želmenų laukus, ražienas ar į vandens telkinius. Kartais sumedžioti vieną kitą žąsį 
pavyksta per ančių medžioklę. Mūsų būrelio plotuose su specialiais faneriniais 
profiliais ir laukdami tam tikslui iškastuose bunkeriuose iki šiol dar niekas lauki-
nių žąsų nemedžiojo, nes nėra pastovių vietų, kur šie paukščiai kasmet nusileistų 
pailsėti ar palesti. Esu vienas iš tų laimingųjų, kuriems teko sumedžioti vieną 
kitą laukinę žąsį. Trise (su dviem svečiais iš Kríklinių būrelio Juozu ulonu ir 
Jonu akarevičiumi) nuvažiavome į Mikėnų žvyro karjero tvenkinius pamedžioti 
ančių. Aš jau buvau sumedžiojęs vieną kryklę, kuri plūduriavo vandenyje. Su 
sūnumi Audriumi, kuriam tuo metu buvo apie 10–12 metų, taigi tada jis buvo 
tik stebėtojas – būsimas medžiotojas, atsisėdome į aukštas švendres, tikėdamiesi 
sulaukti atskrendančių ančių. Prie to paties tvenkinio, tik kitoje pusėje įsikūrė 
Juozas. Jonas tuo metu ėmėsi saugoti kitą, tolimesnį tvenkinį. Deja, jam iššauti 
taip ir neteko... Visiškai atsitiktinai užskrido nedidelis penkių žąsų pulkelis ir 
pradėjo leistis į tą tvenkinį, kurio pakraštyje mes sėdėjome. Mums abiem su Juo-
zu pasisekė sumedžioti visas penkias atskridusias žąsis, nes po pirmų sėkmingų 
šūvių likusios pasimetė ir ėmė sukti ratus virš mūsų galvų. Todėl ir rašau, kad 
pavyko sumedžioti „vieną kitą“, nes sunku nustatyti, kiek kuris iš mūsų paleido 
sėkmingų šūvių... Tai buvo baltakaktės žąsys juodomis netaisyklingomis dėmėmis 
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išmargintomis krūtinėmis. Daugelis pažįstamų medžiotojų mums tada pavydėjo... 
Tiesa, kiek atsimenu, vieną žąsį (irgi atsitiktinai) šalia Daujėnų esančiame karjere 
yra sumedžiojęs Albinas Bukelis (vyresnysis). Gal būta ir daugiau panašių atvejų, 
bet apie juos neteko girdėti. Beje, mūsų medžioklės įstatymai leidžia medžioti tik 
dvi laukinių žąsų rūšis  baltakaktes ir želmenines. Pilkąsias medžioti draudžiama.

Didelės laukinių ančių gausos Daujėnų būrelio plotuose niekada nebūta, nors 
žinau būrelių, kurių plotuose ančių dar mažiau. Pagrindinė mūsų būrelio ančių 
medžioklės vieta – vadinamasis Smilgių „ežeras“. Tai visiškai ne ežeras ir net 
ne ežeriukas, o paprasčiausias tvenkinys. Kadaise, dar sovietų laikais, tuometinio 
„Naujo gyvenimo“ kolūkio pirmininko Maldeikio iniciatyva ir pastangomis ties 
Smiµgių kaimu buvo užtvenktas ríjos upelis. Jis nuo vadinamojo Staliūnienės 
tilto (vieta, kur kažkada gyveno Staliūnienė) pamažu išplatėjo, išsiliejo į šonus 
ir pasidarė panašus į nedidelį ežeriuką su medžiais ir krūmais apaugusia sala 
viduryje. Šis tvenkinys iš karto tapo mėgstama daugelio žmonių poilsio vieta. 
Vasarą čia netrūksta maudynių ir kitokių pramogų mėgėjų, prie gana žuvingo 
tvenkinio pilna įvairiausio amžiaus žvejų. Riba, iki kurios leidžiama medžiotojams 
ančiauti, yra aukštos įtampos elektros perdavimo linija, einanti skersai Smiµgių 
tvenkinio. Antys dažniausiai ir laikosi už tos ribos ties tvenkinio viduriu, apie 
salą, tankiuose meldų, nendrių bei švendrų sąžalynuose. Ties Smilgiais daug žvejų 
ir kitokių poilsiautojų, todėl antys čia atskrenda tik trumpam, kai „prispiria rei-
kalas“. Sezono pradžioje ančių Smilgių „ežere“ būna nedaug, daugiausia vietiniai, 
čia išsiperėję ar iš aplinkinių balų bei griovių suskridę paukščiai. Dauguma jų 
suskrenda vakarais, prieš temstant, tačiau kai kurie laikosi ir dieną. Gausiausia 
rūšis – didžiosios antys, bet kartais užskrenda ir dryžgalvių bei rudgalvių kryklių 
pulkeliai. Perisi čia ir baltakakčiai laukiai, kurie taip pat medžiojami, bet juos 
sunku nušauti – kilus pavojui, jie nekyla į orą, o įplaukia į tankius sąžalynus ir 
meistriškai pasislepia. Ančių Smilgių užtvankoje pagausėja vėlyvą rudenį, maž-
daug spalio mėnesį, kai iš šiaurės ima traukti gana gausūs keliaujančių paukščių 
būriai, tik ne visada pasiseka pataikyti atvykti į medžioklę tuo momentu. Antra 
rimtesnė ančių medžioklės vieta yra rekultivuoti Mikėnų karjerai. Tiesa, anksčiau 

Plaukiu atnešti anties
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ten mūsų būrelio ančių medžioklės plotai buvo gerokai didesni, mums priklausė 
ir karjerai kairėje kelio pusėje už Povilo Navako sodybos, netgi buvusio Šaka nių 
kaimo ištvinusi pamiškė, kurią mėgdavo antys, tačiau po paskutinio plotų perda-
lijimo ši teritorija atiteko Panevėžio rajono Pyvesos būreliui. Medžiojame antis ir 
melioracijos ištiesintoje rijos upės vagoje, įvairiuose grioviuose, užlietose lankose 
bei iškastose duobėse, visur, kur yra vandens. Kartais jas galima užtikti pačiose 
netikėčiausiose vietose. Prisipažinsiu – ši daug emocijų suteikianti medžioklės 
rūšis yra viena iš mano pačių mėgstamiausių. Vis dėlto būrelio ančių medžioklės 
metiniai laimikiai gana kuklūs – viena kita dešimtis sumedžiotų paukščių.

Jau kuris laikas uždrausta ir labai graži, emocinga, senas tradicijas mūsų 
krašte turinti pavasarinė slankų medžioklė. Nemanau, kad tai buvo protingas, 
racionalus sprendimas, tačiau kažkam iš tuometinių jau nepriklausomos Lietuvos 
medžioklės aukščiausio rango „tvarkytojų“ ir taisyklių rengėjų atrodė kitaip. Norėjo 
bet kokia kaina įtikti „Europai“, parodyti, kokie mes uolūs jos iniciatyvų vykdy-
tojai. Tačiau ta „Europa“ visiškai nereikalavo iš mūsų besąlygiško paklusnumo, 
mes turėjome galimybę išsaugoti savo krašto medžioklės tradicijas. Neišsaugojome... 
 kaip smagu būdavo šiltą, ūkanotą pavasario vakarą pastovėti kokioje nors miš-

ko aikštelėje, ant kvartalinės linijos ar tiesiog pamiškėje ir palaukti atskrendančio 
slankos patinėlio, pasiklausyti jo paslaptingo, prislopinto, girgždančio kvorksėjimo 
ir ciksėjimo, kuriam akompanuodavo gausus ir linksmas strazdų bei liepsnelių 
choras... Tiesa, jau ir tais laikais pasitaikydavo šios medžioklės priešininkų, teigian-
čių, kad dėl tokio menko medžioklės laimikio, karvelio dydžio paukštelio, neverta 
triukšmauti miške pavasarį, trikdyti kitus paukščius ir jauniklius pradedančias 
vesti šernes. Tačiau aš įsitikinęs, kad tas trumpas pavasarinis slankų medžioklės 
sezonas nei kitiems miško paukščiams ir žvėrims, nei pačiai slankų populiacijai 
jokios pastebimos žalos tikrai nepadarydavo. Ir šernų būdavo gausu, ir paukščiai 
niekur nedingdavo, o medžiojami būdavo tik slankų patinėliai (patelės tuoktuvių 
metu beveik neskraido, tupi ant žemės, laukdamos „kavalierių“, ir tik trumpam, 
išgirdusios artėjantį patinėlio kvorksėjimą, neaukštai pakyla, pasitikdamos „jau-
nikius“, todėl sumaišyti jas su patinėliais beveik neįmanoma). Be to, tokiu metu 
pas mus pasirodo daugiausia praskrendančios, dar ne vietinės slankos, todėl šią 
medžioklę uždrausti nebuvo jokių pateisinamų motyvų.

Būrelio medžiokliniai šunys
Nepakeičiamas medžiotojo pagalbininkas yra geras medžioklinis šuo. Būtent 

geras, nes, deja, vien šuns eksterjeras ir kilmės dokumentai dar negarantuoja, kad 
šuo gerai dirbs medžioklėje. Net to paties lizdo šuniukai kartais būna skirtingi – 
vienas puikiausiai dirba, o kitas – visiškas tinginys. Taip pat nėra šimtaprocentinės 
garantijos, kad puikiai dirbs gerų tėvų palikuonis. Daug priklauso ir nuo šuns 
šeimininko, nuo jo žinių ir patirties bei gebėjimo išmokyti jauną šunį. Aš pats 
per netrumpą savo, kaip medžiotojo, gyvenimą, esu turėjęs daug medžioklinių 
šunų, bet tikrai gerų iš jų buvo nedaug. Na, sakykim, neblogų buvo, bet gerų 
tik keletas. Turiu pripažinti, kad vieną kitą esu pats sugadinęs per savo nepa-
tyrimą. Tada atrodė kitaip, dabar, žinoma, tokių klaidų nebedaryčiau ir kitiems 
galiu patarti, kaip nereikia mokyti jauno šuns. Pirmas mano medžioklinis šuo, 
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tiesa, be dokumentų, buvo dėl spalvos 
išbrokuotas (vietoj juodo plauko – pil-
kas) lietuvių skalikas Palkanas. vėris 
jis varinėjo puikiai, skalijo bėgdamas 
šviežiu pėdsaku, bet paniškai bijojo 
šūvio. Kaltas dėl to buvau aš pats. 
Dabar tai prisimenu su šypsena, bet ką 
padarysi, noras turėti gerą medžioklinį 
šunį buvo didelis, o patirties ne per 
daugiausia... Šį šunį pratinau prie šū-
vio taip  padaviau savo šautuvą ir tris 
šovinius mokyklos kūrikui a. a. Vincui 
Grinskiui, beje, buvusiam frontininkui, 
taigi žmogui, turėjusiam reikalų su gin-
klais, ties smėlėta pakriauše pastačiau 
taikinį ir paprašiau iššauti, kai duosiu 
signalą. Pats su šunimi nuėjau nuo jo 
daugiausia kokius 60 metrų. Turėjau 
gabalinio cukraus šuniui paskatinti. Po 
pirmo šūvio šuo truputį sunerimo. Paė-
jau arčiau, maždaug per pusę atstumo. 
Po antro šūvio šuo ėmė blaškytis, suktis 
man apie kojas. ukrus jam, žinoma, 
visai neberūpėjo... Po to priėjau su 
šunimi prie pat šaulio. Jis iššovė ir dar davė šuniui pauostyti vamzdį... Po tokios 
„pamokos“ mano Palkanui medžioklėje užtekdavo tik pamatyti medžiotoją, pakė-
lusį šautuvą – šuo žaibiškai dingdavo ir atsirasdavo namuose, kad ir kažin kaip 
toli nuo tos vietos jie būdavo... Laiko šunims mokyti skirdavau daug, kartu su 
savo augintiniais išvaikščiojau visus aplinkinius miškus ir laukus, bet toli gražu 
ne visada pasiekdavau norimą rezultatą. pač nesisekė su laikomis. Tai visiškai 
nesidomėdavo šernais, tai šūvio bijodavo (šįkart jau ne dėl mokymo klaidos, o 
tiesiog iš prigimties, nes šūvio baimę šunys paveldi), tai varinėdavo žvėris be jokio 
balso, tiesiog prapuldavo kokiam pusvalandžiui ar valandai ir likdavo tik spėlioti, 
kur tas šuo buvo ir ką veikė, arba medžioklės metu dingdavo kaip į vandenį ir 
jokios ilgalaikės paieškos neduodavo rezultatų – gal kur pasiklydo, gal kas nors 
„priglaudė“, gal į brakonieriaus kilpą įkliuvo. Turėjau tikrai perspektyvią Vakarų 
Sibiro laiką Bairą, buvo graži, augalota, puikaus eksterjero ir gana anksti pradėjo 
domėtis šernais. Ir ką gi – antroje medžioklėje nusivijo žvėris kartu su patyrusiu 
P. Maminsko skaliku Moru, skalikas grįžo, o ji ne. Du mėnesius ieškojau, visur 
važinėjau, klausinėjau – kaip į vandenį. Lygiai taip pat prapuolė ir kita jauna 
laikutė. Dar viena balta Vakarų Sibiro laikų veislės kalytė Bela jau pirmo sezono 
metu dirbo nepriekaištingai, nors nebuvo gero eksterjero – pernelyg smulki. Lai-
kyti jos nebegalėjau vien dėl to, kad turėjo vieną didelę ydą – pjovė naminius 
paukščius, ir savus, ir svetimus.  tą savo „veiklą“ įtraukdavo ir šiaip jau kultū-
ringą bei santūrų mano dratharą ondą, užkrėsdavo jį blogu pavyzdžiu... Belos 

Aš su savo laika Baira
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padaryti nuostoliai nebeatsvėrė teikiamos naudos ir pasitenkinimo medžioklėje... 
Na, bet apie savo šunis šiek tiek vėliau, dabar grįžkime į senesnius laikus ir 
prisiminkime vyresnius mūsų būrelio šunininkystės entuziastus.

Vienas iš jų – Antanas Krikščiūnas. Šis patyręs medžioklinių šunų augintojas 
yra turėjęs ir rusų, ir lietuvių skalikų, bet aš jų jau nebeprisimenu, mat tais laikais 
dar nemedžiojau. Apie juos žinau tik iš Antano pasakojimų. Pats pirmas jo šuo, 
beje, tikrai geras, kurį puikiai prisimenu, buvo laika Sievieras (kadangi kažkokio 
karininko buvo atvežtas iš Rusijos, turėjo rusišką vardą Sievier – „Šiaurė“). Antanui 
tą laiką atidavė Boleslovas Juozalėnas, gretimo panevėžiečių būrelio medžiotojas. 
Sievieras neturėjo dokumentų (tada dar niekas griežtai jų nereikalaudavo) ir iš 
išvaizdos buvo panašesnis į Rytų, o ne į Vakarų Sibiro laiką. Šuo dirbo tiesiog 
profesionaliai, nors, kiek žinau, jo gabumai medžioklei išryškėjo gana vėlai. Rasti, 
varyti ir sulaikyti šernus jam ypač sekdavosi poroje su Broniaus Straževičiaus 
Vakarų Sibiro laika Princu. Tiesa, kartais viršų paimdavo patiniškas agresyvumas, 
pasitaikydavo, kad „kolegos“ vidury varymo susipjaudavo, bet taip būdavo retai. 
Sievieras senatvėje turėjo vieną keistą ligą – kartais nei iš šio, nei iš to nugriūdavo, 
nebevaldydavo užpakalinės kūno dalies, lyg koks paralyžius ištikdavo. Aš pats tai 
mačiau vieną vienintelį kartą, kai Antanas padavė man savo šunį einant į varymą. 
Nusivedžiau jį į kvartalinę liniją, laukiu varymo pradžios. Staiga prie mano kojų 
Sievieras nugriūva. Ant priekinių kojų dar stovi, o užpakalio visiškai nebevaldo. 
Išsigandau, nebežinau, ką daryti. Bet nieko, pasivoliojo keletą minučių ir atsistojo. 
Vėl kaip niekur nieko ėmė bėgioti. Iki šiol nežinau, kas tai per liga buvo.

Kitas vyresniosios kartos medžioklinės šunininkystės entuziastas buvo B. Stra-
ževičius. Jis turėjo dvi puikias Vakarų Sibiro laikas  patiną Princą ir jo dukterį 
Aidą. Princą buvo pirkęs iš savo draugo panevėžiečio Jono Kriuko. Šis šuo jau 
turėjo kilmės dokumentus. Buvo kiek neįprastos Vakarų Sibiro laikoms tamsiai 
pilkos, vietomis juodos spalvos. Tuo metu, matyt, tokie spalvų nukrypimai buvo 
leidžiami. Princas visą savo medžiotojišką gyvenimą dirbo puikiai ir paliko savęs 
vertą palikuonę – dukterį Aidą. Ši kalė buvo augalota, 
rudos lapės spalvos su didelėmis baltomis dėmėmis. 
Tokia ruda spalva dabar Vakarų Sibiro laikų eksterjere 
nepageidautina, ji būdinga karelų suomių laikoms. Nors 
gerokai apkūni, Aida dirbo puikiai, taip, kaip ir turi 
dirbti laika. Jeigu privesta prie kvartalo Aida pakeldavo 
galvą ir imdavo uosti orą, žinodavome – kažkur neto-
liese yra šernų. Dar vieną gerą šuniuką, vardu Aras, 
turėjo Bronius. Tiesa, negrynaveislį, paprastą kiem - 
sargiuką. Tai buvo kiek vėliau, kai medžiotoju tapo jo 
žentas ilvaras Vaičiulis. Tiesą sakant, Aras buvo lyg 
ir nelegalas – neturėjo nei medžioklinio šuns išvaizdos, 
nei kilmės dokumentų, bet visus tiesiog sužavėda-
vo šio paprasto šuniuko medžioklės azartas, uoslė, 
sumanumas, orientacija, todėl į jo kilmę ir išvaizdą 
niekas nebekreipdavo dėmesio. Trumpomis kojytėmis 
jis mikliai apibėgdavo kvartalą, apieškodavo kiekvieną 

Broniaus Straževičiaus Aida
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kampelį. Varydavo žvėris kaip tikras skalikas, surasdavo sužeistus. Mane vieną kartą 
maloniai nustebino šio mažo šuniuko sumanumas. Kadangi stovėjau kvartalinės 
linijos krašte, po geros kanonados varymo pabaigoje iš gretimo (nevaryto) kvartalo 
išlindo Aras, atbėgo pas mane ir visa savo išvaizda, visais judesiais ėmė kviesti eiti 
kartu, tarsi sakydamas  „Einam su manimi, ką aš tau parodysiu.“ Paklausiau, nuėjau. 
Aras priekyje, aš – iš paskos. Šuniukas nuvedė mane tiesiai prie nebegyvo šerno. 
Jeigu ne Aro sumanumas, to šerno, ko gero, net nebūtume ieškoję... 

Daug metų mūsų būrelio medžiotojams puikiai talkino Arūno alenso Va-
karų Sibiro laika Naida. Šiuo metu jai vienuolika metų, taigi ši puiki kalė jau 
nebegali medžioti, nebeturi jėgų. Trumpas šuns gyvenimas... Naida buvo pirkta iš 
Romaldo Balzario, o šis jos motiną buvo parsivežęs iš Ukmergės, iš Jono Badiko-
nio. Ukmergiškiai nuo seno garsėja geromis Vakarų Sibiro laikomis. pač puikiai 
Naida puldavo šernus (aš ir pats su ja esu ne vieną sumedžiojęs), aplodavo 
kiaunes, surasdavo sužeistus žvėris. Arūnas su Naida ne tik medžiodavo savo 
būrelio plotuose, bet ir dalyvaudavo respublikinėse varžybose voljere su šernu, 
kartu su kitais komandos nariais gindavo rajono garbę. Gaila, kad Naida taip ir 
nepaliko savęs vertų palikuonių. 

Aš pats turėjau Naidos brolį, irgi gerą Vakarų Sibiro laiką. Barsas surasdavo 
šernus, juos aplodavo, varydavo ir stabdydavo, greitai ir lengvai susitvarkydavo 
su mangutais varymo metu, padėdavo juos ištraukti iš urvo. Nors buvo gana 
stambus, bet lįsdavo į urvus, aišku, tik tiek, kiek leisdavo jo matmenys. pač 
urvuose ir prie jų gražiai jis darbuodavosi kartu su mano taksiuke Dora, kurią 
buvau gavęs iš P. Kiznio, beje, didelio taksų veislės gerbėjo. Dora aktyviai ieško-
davo žvėrių urvuose, po žeme, Barsas – paviršiuje. Laika užuosdavo ir imdavo 
kasti žemę ties žvėries guoliu, po to puldavo į pagalbą taksiukei. Beje, su Dora 
medžiodavau ne tik mangutus, bet ir bebrus urvuose. Kalytė buvo labai darbšti, 
azartiška, turėjo savotišką, tik taksams būdingą darbo manierą ir stiprų, sodrų 
balsą. Greitai patikrindavo urvus, po to trumpam išlįsdavo pasižiūrėti, ar aš tebesu, 
ar nepalikau jos, o tada jau, įlindusi pro kitą landą, imdavo atakuoti mangutą ar 
barsuką. Dora taip ir žuvo „kovos lauke“, tiksliau, po žeme. Tikriausiai barsukas 
užkasė. Arba įstrigo kur nors urve. Kokį pusvalandį buvo girdėti jos lojimas po 
žeme tai vienoje, tai kitoje vietoje, lyg negalėtų sustabdyti ar išvaryti žvėries. 
Paskui nutilo. Veltui su medžioklės draugu laukėme Doros išlendant, veltui jos 
ieškojome tą patį vakarą ir kitą dieną. Net kastuvo neturėjome, nes buvo labai 
šalta, buvom pasiėmę tik šautuvus. Tikėjomės, kad taksiukė išvarys į paviršių 
lapę, bet taip ir nesulaukėme. Surasti kalytę tokiame dideliame ir giliame urvyne 
nebuvo jokios vilties – neiškasi juk visų urvų, tuo labiau kad žemė stipriai įšalusi. 
 ir kur kasti  Labai gaila buvo šios narsios kalytės. 

Doros sūnus Džimis irgi dirbo puikiai. Valdas Bukelis su juo medžiojo ne 
tik bebrus urvuose, bet ir vesdavosi į medžiokles su varovais. Džimis skalydavo, 
bėgdamas žvėries pėdsaku, tik niekaip nespėdavo kartu su skalikais ir kitais 
dideliais šunimis – trumpokos buvo jo kojytės... Per vieną varymą medžiotojas 
Juozas Baliūnas net spėjo nufotografuoti, kaip šis taksas, užšokęs stovinčiam šernui 
ant nugaros, peša šerius, o didieji šunys tik sukasi aplink ir loja. Drąsus buvo 
šuniukas. Ne kartą veterinarijos gydytojai jam siuvo bebrų padarytas žaizdas, bet 



106

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

tai neatšaldė Džimio medžioklės azarto. 
Ir į vandenį noriai puldavo, nešdavo 
nušautas antis, tik ne visada norėdavo 
jas atiduoti šeimininkui... 

Vienu metu aš turėjau neblogą 
foksterjerą Maksą, kuris buvo stambus, 
kiek peraugęs standartinį ūgį, turėjo 
stiprų medžioklės instinktą, puikiai 
lindo į urvus, tačiau buvo vienas trū-
kumas – Maksas dirbo tyliai, be balso. 
Mes su Rolandu Gasiūnu jį buvome 
praminę smaugiku. Kai vikri Rolando 
foksterjerė Era urvuose surasdavo žvėrį 
ir pradėdavo loti, leisdavome smaugi-
ką, kuris iš karto sustabdydavo žvėrį 
vietoje. Belikdavo tik iškasti šunis ir 
jų užspaustą mangutą...

Valdas yra didelis lietuvių skali-
kų veislės gerbėjas ir entuziastas. Beje, 
kaip ir jo tėvas Albinas Bukelis. Mes visi 
trys priklausome prieš ketvertą metų 
įkurtai Lietuvių skalikų augintojų sąjungai (LSAS). Buvau vienas iš iniciatyvinės 
grupės šiai sąjungai įkurti narių. Tai įvyko 200  m. spalio 13 d. Telšiuose. r-
ganizaciją įkurti buvo skausminga ir sunku, patyrėme didžiulį LM D vadovybės 
spaudimą, matyt, kažkam buvome neparankūs, kažkas bijojo „paleisti vadeles“ iš 
rankų... Atsilaikėme. Subūrėme darbingą skalikininkų branduolį, per trumpą laiką 
įregistravome sąjungą, pradėjome organizuoti renginius  varžybas, parodas, lauko 
bandymus, pačiomis įvairiausiomis progomis, įvairiausiuose renginiuose ėmėme 
pristatinėti vienintelės lietuviškos veislės šunis, populiarinti juos ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų. Mūsų gretos beregint pradėjo gausėti, nes žmonės patikėjo 
mumis, pamatė, kad vyksta rimtas darbas. Šiuo metu LSAS jau turi daugiau 
kaip 50 narių, ne vienas iš jų laiko po du ir daugiau skalikų. Apskritai lietuvių 
skalikų Lietuvoje pastaruoju metu vėl pagausėjo, padaugėjo jų gerbėjų, sumažėjo 
skeptikų, manančių, kad tai sunkiai valdomi, nepaklusnūs, toli varantys šunys. 
Antrai kadencijai sąjungos prezidentu išrinktas kupiškėnas Ričardas Barzdenis, 
kurio žmona Lidija, beje, kilusi iš Daujėnų krašto, iš Porijų. Jau tradicija tapo 
medžioklės vien su skalikais. Joms greitai prigijo pavadinimas „Skalikų gausmas“. 
Tokios medžioklės vyksta tai viename, tai kitame Lietuvos krašte, tai Aukštaitijoje, 
tai emaitijoje. 2011 m. tokia medžioklė įvyko Anykšči  rajono Skiemoni  būre-
lio plotuose, dar viena rengiama Taurag s rajone. Beje, antrąjį „Skalikų gausmą“ 
suorganizavo mūsų būrelis. Tokiose medžioklėse dalyvauja dešimt ir daugiau 
skalikų, kurie ne tik varo žvėris, bet ir padeda surasti sužeistus. LSAS nariai 
tokiose medžioklėse būna tik varovai, net šautuvų nesineša.

Ne vienus metus Albinas Bukelis (vyresnysis, mat būrelyje yra du Albinai 
Bukeliai, tėvas ir sūnus) medžiojo su lietuvių skaliku Džimiu. Tai buvo labai 

Aleksas Bukelis su skaliku Bariu
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stambus, įspūdingas patinas. Neblogai varinėjo žvėris, buvo nesulindusių į urvus 
mangutų siaubas. Albino sūnus Valdas irgi turėjo darbštų lietuvių skaliką Lordą, 
kuris ne tik varė žvėris bendrose medžioklėse su varovais, bet ir buvo suradęs 
nemažai sužeistų ir nušautų šernų. Šis skalikas turėjo „ypatingą žymę“ – kažku-
riame tankumyne Lordas nebesugebėjo išsisukti nuo šerno kontrpuolimo ir neteko 
uodegos galo – šernas ją nukando. Šią vasarą atsitiko nelaimė – Lordą, ieškantį 
naktį šauto šerno ir netyčia įbėgusį į gretimo būrelio plotus, nušovė kažkoks 
piktadarys. Visą dieną ieškojęs savo skaliko, Valdas pavakary jį rado nušautą prie 
pat Pasvalio–Vabalninko kelio. Niekaip negaliu suprasti ir pateisinti „medžiotojų“, 
šaudančių medžioklinius šunis. Tai tiesiog išsigimimas. Nors kaltininkas buvo 
beveik aiškus, bet... nepagautas – ne vagis. 

Aš pats esu laikęs ir dabar tebelaikau ne vieną lietuvių skaliką. pač gerai 
dirbo mano Tauris. Buvo smulkokas, per žemo ūgio, nes mažas būdamas sunkiai 
sirgo, bet šiaip taip išsikapstė. Labai anksti pradėjo dirbti. Kai pirmą kartą pavijo 
ir aplojo šernus, buvo vos penkių mėnesių. Buvo nukentėjęs nuo stamboko kuilio, 
nesugebėjo išsisukti nuo jo kontrpuolimo. vėris sustojo visai netoli medžiotojų 
linijos, Tauris ilgai ir smarkiai lojo ant jo. Medžiotojai tuo metu negalėjo ateiti 
šuniui į pagalbą, nes šernas, nors ir šuns puolamas, nejudėjo iš vietos, o palikti 
stovėjimo vietas leidžiama tik pasibaigus varymui. Vienu momentu pasigirdo šuns 
aiktelėjimas. Trumpa tyla, vėl karštas šuns skalijimas ir šernas pro medžiotojus 
išlėkė į pamiškę. Šuo iš paskos. Šūviai buvo netaiklūs, žvėris sėkmingai pabėgo. 
Šernas, matyt, trinktelėjo šnipu šuniui per gerklę, tačiau jos neperpjovė, o tik 
smarkiai sumušė. Gerklė labai sutino, Tauris kokias tris dienas nei ėdė, nei gėrė. 
Tačiau per savaitę pasitaisė ir jau kitoje medžioklėje vėl puikiausiai dirbo. Nuo 
šernų nukentėję šunys elgiasi dvejopai. Vieni pradeda bijoti šernų, kiti ima dar 
niršiau dirbti, tarsi norėdami atkeršyti už sužeidimą. Štai mano skalikė ėja jau 
pirmojo savo sezono metu visai neblogai varinėjo šernus, tačiau vieną kartą grižo 
šlubuodama, kruvina priekine koja. Prieš tai ji pro mane pravarė šernę su keliais 
pirmamečiais, jau gerokai ūgtelėjusiais šerniukais. Varė karštai, paskutiniam šer-
niokui vis grybštelėdama už šerių. Pravarė visai pro pat mane, bet ne medžiotojų 
linijos link, o atgal. Aš tuo metu buvau varovas. Skalikė, matyt, nukentėjo nuo 
šernės, kuri neapsikentusi šoko ginti savo palikuonių... Nuo to karto ėja ėmė 
vengti šernų, nors stirnas ir elnius varinėjo puikiai. Dabartiniu metu turiu jauną, 
dvejų metų amžiaus skalikę Betą, ir jau ryškėja neblogi darbinio šuns požymiai. 

Kai kurie medžiotojai mėgsta įvairių veislių medžioklinius šunis, kiti turi 
vieną pačią mėgstamiausią veislę. Pavyzdžiui, Valdas Bukelis simpatizuoja lietuvių 
skalikams ir taksams, o jo brolis Albinas – bavarų kalnų pėdsekiams ir dratharams. 
pač bavarų pėdsekiams. Šie puikūs šunys dar neseniai buvo gana reti Lietuvoje, 

apie juos sklandė legendos. Būreliui turėti bavarų ar anoverio pėdsekį buvo 
tiesiog prabanga, nes šios veislės šuniukai kainavo labai brangiai. Dabartiniu metu 
bavarų pėdsekių Lietuvoje jau yra nemažai. Šie šunys iš kitų veislių išsiskiria 
tuo, kad turi labai gerą uoslę ir, jeigu yra gerai išmokyti, gali surasti sužeistą ar 
sumedžiotą žvėrį praėjus parai ar net dviem. Tiesa, paruošti šiuos šunis nelengva, 
reikia turėti nemažai žinių, patirties, laiko ir kantrybės.  ir pats sekimas yra 
sudėtingas ir nelengvas darbas. Neretai tai tenka daryti naktį arba esant blogam 
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orui, prastam matomumui, reikia brautis per brūzgynus, narplioti žvėries paliktas 
pėdsakų kilpas. Paprastai sekama su ilgu, dešimties dvylikos metrų pavadėliu, 
šuniui uždėjus platų antkaklį, kad nesmaugtų ir leistų pėdsekiui laisvai kvėpuoti. 
Pavadėlis velkasi žeme, vedlys jį prilaiko, leisdamas šuniui laisvai judėti. Reikia 
mokėti tą pavadėlį prilaikyti, kad jis neįsipainiotų kur nors tankumyne. Šuo turi 
eiti lėtai, ramiai, kruopščiai uostinėdamas žemę. Pajutęs netoli žvėrį, šuo paprastai 
susijaudina, sunerimsta. Tada jis paleidžiamas nuo pavadėlio, jau laisvai nubėga 
prie žvėries ir jį aploja. Kai kas leidžia savo pėdsekiui žvėries ieškoti be pavadė-
lio, jeigu jis ieško taip, kaip reikia. Sekti sužeisto žvėries pėdsakais geba ir kitų 
veislių medžiokliniai šunys  taksai, jagdterjerai, foksterjerai, dratharai, laikos, ypač 
gerai – lietuvių skalikai. inoma, norint, kad šuo išmoktų sekti, reikia nemažai 
padirbėti. Tačiau bavarų pėdsekiai yra specializuota veislė, skirta būtent sužeistiems 
žvėrims sekti, ir jai keliami labai dideli, sudėtingi reikalavimai. Kitų veislių šunys 
lauko bandymuose seka maždaug 15 valandų senumo dirbtiniu kraujo pėdsaku, 
o bavarai – po dvigubai ilgesnio laiko tarpo. odžiu, šitie šunys yra tikri savo 
amato specialistai. Albinas jau kuris laikas augina, veisia bavarų pėdsekių veislės 
šunis, medžioja su jais. Pirmąją bavarę Rubi Albinui aš padėjau surasti ir parsivežti 
maždaug prieš septynerius metus. Kitų Albino bavarų pėdsekių vardai yra Dela 
ir Dingo. Dratharės (mano undos dukters) vardas Dara. Kitas bavarų pėdsekių 
augintojas mūsų būrelyje yra ygintas ansonas. Jis su savo augintiniais Runa, 
Ruste ir Čepiu gana sėkmingai padeda surasti ne tik savo, bet ir kitų medžiotojų 
pašautus žvėris, ypač šernus.

Medžioti vandens ir sausumos paukščius be paukštinių šunų neleidžia 
medžioklės taisyklės. Tai pagrįstas reikalavimas, nes be gerai išmokyto šuns 
paprastai sunku ar visai neįmanoma surasti į tankius žolių, nendrių sąžalynus 
ar gilų vandenį nukritusių paukščių. Šias funkcijas visai neblogai gali atlikti ne 
tik paukštiniai, bet ir kitų veislių šunys  jagdterjerai, foksterjerai, laikos, skalikai 
ir netgi taksai, jeigu yra to išmokyti. Tačiau aukštoje žolėje ar tankiame krūme 
pasislėpusį paukštį surasti ir prieš jį nutilkti sugeba tiktai tikri paukštiniai šunys  
dratharai, kurtsharai, pointeriai, seteriai. Man jau daug metų paukščių medžioklėje 
talkina dratharai (šiurkščiaplaukiai vokiečių paukštiniai šunys). Tai energingi, 
azartiški, bet kartu ir labai nuovokūs, nesunkiai dresuojami ir klusnūs šunys, 
beje, tinkami ne tik paukščių medžioklei. Mano pirmas dratharas buvo vardu 
ondas, jis dirbo nepriekaištingai, ne tik antis iš vandens nešdavo, bet ir kiškį 

lodamas varydavo, o po sėkmingo šūvio atnešdavo medžiotojui, bandydavo ir 
šernus aploti. Jau aštunti metai su manim kartu medžioja kita dratharė, vardu 
unda.  medžioklę su varovais jos nesivedu, bet ančių ir kurapkų medžio-

klėje ji man puiki pagalbininkė. Jos palikuonys paplitę po visą Lietuvą – nuo 
Kla pėdos iki Lazdíjų, Marijãmpolės ir Pabrad s. Visi medžiotojai, kurie yra 
įsigiję undos vaikų, džiaugiasi jų darbinėmis savybėmis. Jau yra nemažai ir 
šios kalytės anūkų...

Buvo ir daugiau mūsų būrelyje medžioklinių šunų, pavyzdžiui, Justo Ka-
zilionio rusų europinė laika Pepė, Dangiro Morkūno Vakarų Sibiro laika aras. 
Pastarasis buvo labai gražaus eksterjero, bet gana agresyvaus charakterio – ne 
tik pjaudavosi su kitais šunimis, bet ir vienam kitam medžiotojui grybštelėdavo 
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už kojos, todėl šeimininkui teko jį parduoti. Aš pats irgi pardaviau savo užau-
gintą rusų skaliką Bosą, kuris jau pirmo sezono metu neblogai varinėjo žvėris, 
turėjo stiprų, gražų, melodingą balsą. Pardaviau todėl, kad šis skalikas labai toli 
varydavo, dažnai pasiklysdavo ir vos ne po kiekvienos medžioklės jo tekdavo 
ieškoti po 3–5 dienas. Bosą nupirko vienas medžiotojas iš emaitijos, didelis rusų 
skalikų veislės šunų gerbėjas.

Kalbėdamas apie medžioklinius šunis, dar norėčiau prisiminti vieną gana 
įdomų nuotykį iš savo medžiotojiško gyvenimo. Tai buvo ganai seniai.

Iš vakaro Adolis Maminskas sužeidė šerną, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, 
buvo nemažas, maždaug pusantro šimto kilogramų kuilys. Šauta buvo vėlai, 
žiemos diena trumpa, greit sutemo ir sekti žvėries nebegalėjome. Rytojaus die-
ną vis dėlto nusprendėme paieškoti to sužeisto šerno. Susirinkome keturiese  
aš, A. Maminskas, A. Bukelis (vyresnysis) ir J. Klovas. Pasiėmėme tris šunis  
Maminsko lietuvių skaliką Morą, mano dratharą ondą ir laikutę Belą. Sniego 
buvo labai daug, vos ne iki juosmens. Pėdsakai buvo gerai matyti, tačiau sekti 
reikėjo ilgai. Vienas iš mūsų – J. Klovas – po kurio laiko pasišalino, jam reikėjo 
kažkur išvažiuoti. Liko trys medžiotojai ir trys šunys. Šernas buvo gerai supai-
niojęs pėdsakus, suko ratą po rato. inojome, kad sužeistas kuilys dažnai taip 
daro – apsuka ratą ir atsigula šalia savo pėdsako, kad galėtų netikėtai užpulti 
persekiotojus. Vienu momentu mes, nebegalėdami sugaudyti pėdsakų, kurių buvo 
daugybė, kažkaip pasimetėme ir išsiskirstėme. Pėdsakai atvedė į labai tankų, 
jauną eglyną. Išėjau į nedidelę, maždaug dešimties metrų pločio aikštelę. Staiga, 
žiūrėdama į eglyną, pradėjo loti mano laikutė. Supratau, kad šernas čia pat, 
laikutė jaučia kvapą ir loja. Pamatyti žvėrį praktiškai nebuvo jokios galimybės, 
nors bandžiau tai atsistodamas, tai atsitūpdamas ką nors įžiūrėti po tankiomis 
eglučių šakomis. Staiga išgirdau stiprų, piktą kriuktelėjimą ir tiesiai prieš save 
pamačiau pražiotą mane puolančio kuilio snukį. Tarp mūsų bebuvo likę ne dau-
giau kaip pusantro metro. Dar sekundė – ir būtų man labai blogai pasibaigę. 
Spėjau du kartus, jau nebesitaikydamas, vos ne įrėmęs šautuvo vamzdžius šernui 
į šnipą, iššauti du šūvius. Nežinojau, ar pataikiau. Šokau už artimiausios eglutės, 
pargriuvau, nes buvo daug sniego, greitai vėl sugrūdau šovinius į vamzdžius. 
iūriu – nebėra aikštelėje šerno. Grįžo, atsitraukė. Tuoj pasigirdo smarkus visų 

trijų šunų lojimas. Prisėlinu prie eglučių sienos ir jų šakų prieblandoje matau 
šerną bei kūliais apie jį besiverčiančius šunis. Reikia dar kartą šauti, bet negaliu, 
bijau, kad kulka kliudys kurį nors šunį. Vis dėlto nutaikiau akimirką, kai šunys 
atšoko, ir iššoviau. Kai subėgo draugai ir ištraukė iš po eglučių šerną, paaiškėjo, 
kodėl jis manęs toliau nebepuolė, o grįžo atgal. Pirmuoju šūviu – kulka – aš jam 
numušiau iltį, antruoju – grankulkėmis – sutrupinau visą šnipą. Jis nebegalėjo 
toliau manęs pulti, tapo nebepavojingas. Visa tai įvyko per labai trumpą laiką, 
daugiausia per porą minučių. Po to staiga pajutau, kad linksta kojos ir darosi 
silpna. Atsipalaidavus po staiga patirto didelio streso, apima silpnumas. Papra-
šiau draugų, kad luktelėtų bent dešimt minučių, kol atsigausiu... Esu patyręs ne 
vieną šerno puolimą, ypač kai medžiodavau su šunimis, bet šitas atvejis buvo 
pats pavojingiausias.
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Būrelio tradicijos ir šventės
Daujėnų medžiotojų būrelis, kaip ir dauguma kitų, turi savų tradicijų, tęsia 

senas ir kuria naujas. Rimtesnių jubiliejų proga buvo pasveikinti būrelių vadovai 
P. Kiznis ir A. Morkūnas, taip pat buvo pasveikintas V. Bukelis, kai jo žmona 
pagimdė dvynukus. Niekada nepamirštami tie būrelio nariai, kuriuos ištinka ar-
timų žmonių netektis.  laidotuves nuvažiuoja būrelio atstovai, į rajoninį laikraštį 
„Darbas“ įdedama užuojauta. Rengiamos nors nereguliariai būrelio šventės, kuriose 
dalyvauja ir medžiotojų šeimos nariai  žmonos, vaikai. Būrelis dalyvauja kas antri 
metai organizuojamose rajoninėse medžiotojų šventėse, kurios dažniausiai vyksta 
Kriklinių parke. 2011 m. būrelis tapo visų tos šventės metu organizuojamų varžybų 
nugalėtoju. Tokiose šventėse statomos būrelių palapinės, jos išradingai papuošiamos 
įvairiomis gamtinėmis medžiagomis, medžioklės trofėjais  žvėrių kailiais, ragais, 
iltimis, paukščių iškamšomis. Būreliai turi savo vėliavas. Po iškilmingos šventės 
atidarymo ir vėliavos pakėlimo ceremonijos vyksta šaudymo į lėkštutes, virvės 
traukimo, rąsto vilkimo, rankų lenkimo ir kitokios varžybos. Šitose šventėse irgi 
dalyvauja medžiotojų šeimų nariai. Kadangi būrelis turi savo šaudyklą, joje kasmet 
vyksta rajono būrelių šaudymo varžybos. Šaudoma kulkomis į „bėgantį šerną“. 
Jau gražia tradicija tampa kaimynų varžybos. Jų metu visų būrelių, kurių plotai 
ribojasi su mūsų būrelio plotais, atstovai rungiasi šaudydami į „bėgantį šerną“. 
Mūsų plotai ribojasi su Pasvalio, Narad vos, Kriklinių, Pasvalio rajono „Pyvesos“, 
Panevėžio rajono „Pyvesos“, Biržų rajono A čiškių būrelių plotais. Taigi kaimynų 
nemažai, tik gaila, kad ne visi atvyksta į tas varžybas, nors ir kviečiami. Būrelis 
kiekvienais metais lapkričio mėnesį dalyvauja rajono draugijos organizuojamose 
Šv. uberto šventėse. Šiemet mūsų būrelio plotuose, netoli bazės, prie kelio, ve-
dančio į Daujėnų eiguvą, mūsų būrelio medžiotojo eigulio S. ivatkausko iniciatyva 
pastatyta labai graži krikščioniškojo pasaulio medžiotojų globėjo švento uberto 
skulptūra. Visų švenčių ir varžybų atidarymo metu man tenka pūsti medžioklės 
ragą, dažnai kepami šašlykai, verdamos medžiotojiškos sriubos ir košės. Beje, mūsų 

Mūsų svečiai švedai
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būrelio plotuose kartais pamedžioja ir svečiai iš užsienio. Vienoje medžioklėje yra 
dalyvavęs amerikietis, kitoje – norvegas. Dažniausiai atvažiuoja svečiai iš kitos 
Baltijos jūros pusės – švedai. Kartą buvo atvykęs pamedžioti vienas svečias, drauge 
atsivežė ir vertėją. Kitą kartą atvažiavo net 10 medžiotojų iš Švedijos. Paskutinis 
vikingų palikuonių vizitas pas mus buvo prieš porą metų. Buvo žadėję atvykti 
septyni, bet dėl įvairių priežasčių sulaukėme tik keturių, visų jau gana solidaus 
amžiaus. Pamedžiojome, maloniai pabendravome su svečiais po medžioklės. Man 
tą dieną pasisekė sumedžioti vieną po kito išbėgusius į liniją net du nemažus 
šernus. Dar vieną šerną to varymo metu paguldė D. Morkūnas. Švedams tai pa-
darė didelį įspūdį, nes savo krašte jie medžioja daugiausia briedžius. otografavo 
mane su šernais iš visų pusių. Vakare net dainuoti pradėjome. Pirmas uždainavo 
švedas, mes, žinoma, negalėjome atsilikti...

Medžioklės anksčiau ir dabar
Laikui bėgant keičiasi medžioklės būdai ir požiūris į juos. Sovietų laikais 

vienam nebūdavo galima medžioti, net smulkios faunos medžioklėje turėjo dalyvauti 
bent trys medžiotojai. Kuo buvo motyvuojamas toks draudimas, neaišku – gal 
nepasitikėta pavieniais medžiotojais, o gal tiesiog siekta „ugdyti kolektyviškumo 
jausmą“. Dabar to reikalavimo nebėra, gali medžioti ir vienas, žinoma, jeigu turi 
medžioklės lapą. Pagrindinis medžioklės būdas anais laikais buvo kolektyvinės 
medžioklės su varovais ir šunimis. Tykodami iš bokštelių medžiodavome tik vasarą 
prie pasėlių. Na, dar buvo gražios ir emocingos slankų, ančių, kiškių medžioklės. 
Graižtvinių šautuvų eiliniams medžiotojams niekas neleisdavo įsigyti, keletas jų 
būdavo saugoma rajono draugijos seifuose. Būrelių vadovai ir, žinoma, rajono 
valdžios vyrai galėdavo juos „išsirašyti“ vienai medžioklei, ypač tada, kai reikėjo 
vykdyti elnių ir briedžių bei stirnų sumedžiojimo planus. Dabar, žinoma, jokių 
planų nebėra. Kodėl būdavo draudžiama įsigyti graižtvinius ginklus  Gal tuome-
tinė valdžia nepasitikėjo paprastais žmonėmis, gal nenorėjo prarasti privilegijų, 
gal manė, kad eiliniai medžiotojai yra „nesubrendę“ turėti ir naudoti karabinus. 
 gal bijojo, kad tie ginklai lemiamu momentu gali būti atsukti prieš ją .. Šiaip 

ar taip, nepasitikėjimo žmonėmis ir keisčiausių draudimų tais laikais netrūko. 
Ir ne tik medžioklės srityje. Valdžia kišosi į visus reikalus, stengėsi kontroliuoti 
ir prižiūrėti žmones. Dabar karabiną gali nusipirkti kiekvienas medžiotojas, net 
nebereikia trejų metų stažo. Tačiau lazda visada turi du galus. Paskaičius jaunų 
medžiotojų, ypač turtingesnių, internete skelbiamų minčių, susidaro įspūdis, kad 
pradedama iš aukšto žiūrėti į lygiavamzdžius šautuvus naudojančius medžioto-
jus, manoma, kad šie ginklai beveik nebereikalingi, vos ne atgyvena. Atsiranda 
nemažai „erelių“, besipuikuojančių labai brangiais karabinais, trivamzdžiais šautu-
vais su galingais, irgi ne vieną ir ne du tūkstančius litų kainuojančiais optiniais 
taikikliais, naktinio matymo prietaisais. Kuo brangesnis medžioklės „inventorius“, 
tuo tu šaunesnis...  eilinius, ne tokius turtingus medžiotojus „ereliai“ žvelgia iš 
aukšto. Kitas dalykas – graižtvinis ginklas jauno, nepatyrusio ir dažnai karšto me - 
džiotojo rankose gali kelti pavojų aplinkiniams (ne tik medžiotojams, bet ir ki-
tiems netoliese esantiems žmonėms). Aš labai atsargiai žiūriu į graižtvinių ginklų 
naudojimą medžioklėse su varovais. Jeigu medžiotojas su karabinu pastatomas kur 
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nors flange, toliau nuo pagrindinės linijos, – viskas gerai. Bet šaudyti iš graiž-
tvinio ginklo į varovų pusę, stovint pagrindinėje linijoje, manau, tikrai nesaugu 
ir pavojinga. Nebent šaunama atgal į pro liniją prabėgusį žvėrį. inau, kad yra 
nemažai manančių kitaip, ypač tarp jaunų medžiotojų. Diskutuodami apie nelai-
mingus atsitikimus medžioklėse, jie tvirtina, kad lygiavamzdis toks pat pavojingas, 
kaip ir karabinas, bet juk graižtvinio ginklo kulka lekia gerokai toliau... Kai kurie 
Lietuvos būreliai taip ir medžioja. Mes – dar ne. Tikėkimės, kad ir nemedžiosime. 
Graižtvinis ginklas labai reikalingas medžiojant iš bokštelių – medžiotojas turi kur 
kas daugiau galimybių atrinkti tinkamą žvėrį, geriau pataikyti, smagesnis pats 
šūvis. ra ir kita medalio pusė. Jeigu medžiotojas linkęs brakonieriauti, karabi-
nas jam labai praverčia, nes galima gerokai iš toliau pasiekti žvėrį. Taip daroma 
didelė žala faunai, medžiojami perspektyvūs, nemedžiotini žvėrys. Kita vertus, 
kirvis kvailio rankose irgi gali virsti pavojingu įrankiu, tačiau protingas žmogus 
jį visada naudos tik pagal paskirtį...

Jauni medžiotojai, dabartiniai dvidešimtmečiai, jau neprisimena 1991 m. 
sausio 13-osios lemtingų įvykių, kurie įtraukė ir tuometinius medžiotojus. Ne 
vienas iš jų tomis dienomis važiavo į Vilnių budėti prie Seimo, kai kurie rūmų 
gynėjams buvo atidavę savo ginklus arba net patys buvo tarp gynėjų. inoma, 
gerai, kad neprireikė tų ginklų panaudoti. Atsimenu, atrodo, jau gruodžio mėnesį, 
o gal sausio pradžioje, sovietų valdžia, jausdama Lietuvos gyventojų nuotaikas 
ir, matyt, bijodama ginkluoto pasipriešinimo, įsakė visiems medžiotojams atiduoti 
savo ginklus vietos milicijos skyriams. Atseit tik laikinai saugoti. Tuo „laikinu-
mu“ mes įsitikinome tada, kai trys beveik visiškai nauji Daujėnų kolūkio mažo 
kalibro šautuvėliai buvo nuvežti į Pasvalio vidaus reikalų skyrių, o iš ten – į 
Vilnių. Taip niekas daugiau jų ir nebepamatė... Nežinau, ar atsirado medžiotojų, 
kurie savo noru atidavė ginklus milicijai. Kilo didžiulis pasipiktinimas – kaip gali 
paimti mūsų nuosavą turtą, neduodami jokios garantijos, kad bus grąžintas.  ir 
patys milicininkai nelabai buvo suinteresuoti priimti medžioklinius šautuvus. Tuo 
įsitikinome, kai mūsų būrelio medžiotojas Petras (Adolis) Maminskas nuvežė savo 
dvivamzdį į Pasvalį atiduoti „saugoti“. Milicininkai tik nusijuokė, pačiupinėjo jo 
rankos raumenis ir pasakė  „ avo rankovė, kaip matom, netuščia, sveikatos turi, pats 
ginkis. Mes irgi tavo šautuvėlio neapsaugosime...“ Taip ir grįžo žmogus atgal namo 
su šautuvu. Daugiau, kiek žinau, niekas iš mūsų būrelio savo ginklų neatidavė, 
nors kai kas gąsdino  „Kur jūs dėsitės, atvažiuos kareiviai, įrems automatą į krūtin ...“ 
Neatvažiavo... Šautuvus slėpėme kas kur galėjome. Jeigu neklystu, tie reikalavimai 
ir gąsdinimai pasikartojo net du kartus, tačiau tikslo nepasiekė. Pirmą kartą abu 
savo šautuvus buvau nunešęs ir paslėpęs pas kaimynus Majauskus, antrą kartą 
įkišau į aruodą su grūdais. Kitą savaitgalį po Sausio 13-osios įvykių vėl buvo 
medžioklė su varovais. Išsitraukiau savo dvivamzdį iš grūdų ir – į mišką. Stoviu 
linijoje, sukišu į vamzdžius šovinius. Girdžiu, atūžia, atitreška šernų banda, o aš 
niekaip negaliu uždaryti šautuvo, kažkas trukdo. Šernai nuūžė kažkur į šoną, 
ramiai apžiūriu šautuvą, bandydamas nustatyti, kas čia neleidžia jo uždaryti. 
 gi žiūriu – grūdas palindęs po vamzdžių kabliais, kurie įsikabina į trinkelę...

Kaip jau minėjau, keičiasi ne tik ginklai, bet ir medžioklės būdai. Iš Vakarų 
Europos atėjo mada visur statyti stacionarius bokštelius ir tykoti žvėrių prie papil -
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tų pašarų krūvos. Nesu griežtai nusiteikęs prieš šitokį medžioklės būdą, pats turiu 
pasistatęs porą bokštelių ir patykoju juose žvėrių, bet su nerimu pastebiu, kad 
vis daugiau atsiranda medžiotojų, kurie pripažįsta vien tik tokią medžioklę. Netgi 
pasigirsta balsų, kad reikėtų nutraukti medžiokles su varovais, atseit išvaikomi iš 
plotų žvėrys. Čia irgi yra dvi medalio pusės. Anksčiau, kai visi būreliai medžiodavo 
daugiausia su varovais, buvo panaši padėtis. Jeigu žvėrys ir perbėgdavo trumpam 
į gretimo būrelio mišką, tai netrukus vėl grįždavo, nes ir ten rasdavo tą pačią 
„tvarką“. Dabar aplinkybės pasikeitė. Dauguma aplinkinių būrelių riboja medžiokles 
su varovais, ten gausiai šeriama ir medžiojama dažniausiai prie stacionarių bokš-
telių. Iš tikrųjų, jeigu kiekvieną savaitgalį varinėsi žvėris savo miške, tai jie išeis 
kitur, tai yra „pateks į kaimyno puodą...“ Nori nenori tenka riboti medžiokles su 
varovais dideliame miške ir pasitenkinti krūmynais bei nedideliais laukų miškeliais. 
Tačiau jeigu kiekvieną savaitgalį šukuosi tuos krūmus ir miškelius, iššluosi iš ten 
visą smulkiąją fauną, o ir stambesni žvėrys, kurie protarpiais ten užklysta, bijos 
ateiti. Be to, mano įsitikinimu, medžioklės su varovais pačios linksmiausios, pačios 
smagiausios. Bent jau man. Gal tai jaunystės ilgesys, o gal tiesiog noras pabūti 
gerų draugų, linksmų bendraminčių būryje, pasijuokti, draugiškai pasišaipyti vie-
niems iš kitų, pailsėti, atsipūsti nuo darbų ir kasdienės rutinos.  vienam sėdėti 
visą vakarą ar net pusę nakties bokštelyje, ypač žiemą, kai šalta, kalenti dantimis, 
laukti ir gana dažnai nesulaukti žvėries – nuobodybė. Jeigu geras oras, nešalta, 
jei giedra ir šviečia mėnesiena – puiku, galima ir pasėdėti porą trejetą valandų. 
pač vasarą prie pasėlių. Tačiau aš labiau mėgstu judrias, gyvas medžiokles su 

šunimis, nesvarbu, su kokiais – skalikais, laikomis, urviniais ar paukštiniais. Man 
nepatinka tos nesveikos lenktynės – kas daugiau papils pašarų prie savo bokšte-
lio, kas daugiau prisivilios ir nušaus žvėrių. Vis kad tik man, kad tik prie mano 
bokštelio... Nebe medžioklė, o kažkokios mėsos paruošos. inoma, visa tai nemažai 
ir kainuoja, pašarai nepigūs. Kai kas mąsto šitaip  „Jeigu aš pilu prie bokštelio daug 
pašarų, tai ir žvėrys yra mano.“ Kai kurių būrelių medžiotojai beveik atsisakė me-
džioklių su varovais, prisistatė pilną mišką tokių bokštelių, veža pašarus nemažais 

Vienas varymas –  
du šernai
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kiekiais ir sėdi tuose bokšteliuose vos ne kiekvieną vakarą. Iš pradžių atrodo, kad 
labai daug šernų nušaunama, kad jų nemažėja, priešingai, daugėja, kad tai pats 
efektyviausias medžioklės būdas.  po poros trejeto metų pasirodo, kad žvėrių 
pradeda mažėti. Iš tikrųjų – kur tiems žvėrims gyventi, kur pasislėpti, jeigu pilnas 
miškas bokštelių  Iš dangaus šernai juk nekrinta, be to, dažnai medžiojami prie 
bokštelių žvėrys pasidaro atsargesni, pradeda jų vengti arba paėsti ateina labai 
vėlai, antroje nakties pusėje. Kai medžiojama tik šitokiu būdu, kiekvienas galvoja 
vien apie save, o ne apie faunos gausinimą. Jau rašiau, kad nesu kategoriškai 
nusiteikęs prieš medžiokles iš stacionarių bokštelių, tačiau, mano nuomone, viskam 
yra ribos. Čia negali būti jokių lenktynių. Turi būti griežtai atskirti du dalykai  
žvėrių šėrimas tam skirtose šėryklose ir viliojimas prie bokštelių. Viliojant žvėris, 
nebūtina pilti daug pašarų, juk galima parodyti nemažai išradingumo, išbandyti 
įvairius viliojimo būdus, pasidalyti savo patirtimi su kitais. Reikia mokėti derinti 
įvairius medžioklės būdus ir nepulti į kraštutinumus. Medžioklė pirmiausia turi 
teikti kuo daugiau teigiamų emocijų, bendravimo su panašiais į save bendraminčiais 
malonumą, o ne vien tik materialios naudos. inoma, ne pro šalį kartais parsinešti 
iš medžioklės vieną kitą kilogramą žvėrienos, bet kai tai tampa vieninteliu tikslu, 
jau blogai. Belieka tikėtis, kad medžioklė „prie lovio“ ateityje netaps pagrindiniu 
ir vieninteliu medžioklės būdu.

Medžioklės draugai
Metai bėga labai greitai, viskas keičiasi. Atrodo, dar taip neseniai mes, 

jauni medžiotojai, pilni jėgų, energijos ir azarto, mokėmės iš vyresniųjų, labiau 
patyrusių, žiūrėjome į juos su pagarba, galėjome visą dieną pravaikščioti po miš-
ką ar laukus ir beveik nepavargti, neuždusdami pabėgėti kelis šimtus metrų, o 
štai dabar kažkaip keistai pasijuntame, kai jaunesni medžioklės draugai užleidžia 
vietą atsisėsti, kai suvokiame, jog vis sunkiau darosi ilgesnį atstumą nubristi per 
gilų sniegą... Kai prisimeni, kad medžiojai ir su tuo, ir su anuo, o jie jau seniai 
ar dar nelabai seniai išėjo į „amžinuosius medžioklės plotus“, kad į jų vietą atėjo 
kiti, kurie tų išėjusiųjų, buvusiųjų jau neprisimena, jų pavardės jaunimui nieko 
nebesako, štai tada ir pajunti tą nenumaldomą laiko bėgimą.  juk tie išėjusieji 
vaikščiojo tais pačiais medžioklės takais, tomis pačiomis kvartalinėmis linijomis, 
važinėjo toje pačioje dengtoje traktoriaus priekaboje, sėdėjo ant tų pačių kėdžių 
būrelio bazės kambarėlyje... Ir ne viena daina sudainuota kartu su jais po sėkmin-
gos medžioklės... Kiekvienas paliko savo pėdsaką, įvairių prisiminimų apie save.

Todėl pirmiausia ir reikėtų paminėti tuos, kurių pavardės būrelio būstinėje 
kabančiame kukliame stendelyje surašytos po užrašu  ie me iojo ka u su mumis.

Paties pirmojo tame sąraše alionio, kurio vardas, atrodo, buvo Juozas, aš 
jau neprisimenu, nes tada dar nemedžiojau. Kad toks žmogus buvo mūsų būre-
lyje, kad į medžiokles jis atvažiuodavo motociklu su priekaba, prisimena senieji 
medžiotojai  Antanas Krikščiūnas ir Bronius Straževičius. Tiesa, vieną medžiotoją – 
Lipniškio eiguvos eigulį Juozą Palionį – pažinojau, bet, kiek žinau, jis medžiojo 
su Kriklinių būreliu.  gal kokiu momentu jis buvo ir mūsų būrelio medžiotojas 
arba tiesiog atvažiuodavo pamedžioti į svečius. Vis dėlto negaliu tvirtinti, kad 
tai buvo tas pats žmogus. 
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Antrasis sąraše – onas ai ekonis, su kuriuo, nepaisant amžiaus skirtumo, 
teko ne vieną dainą kartu sudainuoti. Tai buvo malonaus, draugiško būdo, tvirto 
sudėjimo vyras, turėjo sodrų, gražų baritoną ir puikią klausą. Beje, jo brolis Petras, 
su kuriuo ir dabar dar retkarčiais, pasitaikius progai, sudainuojame, yra profesio-
nalus chorvedys ir, nors būdamas garbaus amžiaus, dar tebedirba šį darbą. Jonas 
į medžiokles važinėdavo iš ade kių, kiek prisimenu, irgi motociklu su priekaba. 
inia apie ankstyvą jo mirtį mus visus, tuometinius būrelio medžiotojus, labai 

sukrėtė. Jonas mirė gana jaunas, būdamas maždaug penkiasdešimties.
Ilgametis Daujėnų girininkijos girininkas e as kukauskas, kurį laiką 

vadovavęs būreliui, buvo vienas iš tų dviejų vyresnių medžiotojų, kuris parašė 
man rekomendaciją stojant į medžiotojus. Apie jį jau rašyta anksčiau. 

Vieno iš girsūdiečių brolių a insk  – asio – aš irgi nepažinojau. Kai 
pradėjau medžioti, būrelyje jo jau nebebuvo. Pasakojo, kad jis irgi mirė netikėtai, 
gana jaunas, kaip ir jo brolis o ilas  su kuriuo teko ne vienus metus kartu pa-
medžioti. Povilas irgi buvo tvirto sudėjimo, fiziškai stiprus, gana santūrus vyras. 
Kažkodėl prisimenu jį dalyvaujantį rankos lenkimo rungtyje per būrelio šventę 
vadinamojoje Porijų oloje. Kiek žinau, nedaug kas tada galėjo nulenkti Povilo 
ranką... Tačiau ir tvirti medžiai kartais staiga nulūžta. Tai mums buvo labai ne-
tikėta ir skaudi žinia. Dar palyginti jaunas ir tvirtas vyras buvo. 

Su e u akalniu teko kartu pamedžioti tik vienus, o gal dvejus metus. 
Pakalniai iš Porijų kažkur išsikėlė, o po kurio laiko sužinojome, kad jis žuvo. 

Mano gero draugo Juozo Klovo, dabar gyvenančio Panevėžio rajone, Berči -
nuose, tėvukas, irgi uo as Klo as, kiek prisimenu, dėl amžiaus ir sveikatos būklės 
aktyviai jau nebemedžiojo, o gal ir visai nebeturėjo bilieto, tačiau tą linksmą, 
šnekų senuką gerai pažinojau, ne kartą esu buvęs pas jį ir namuose Valakų kaime. 

Ilgametis būrelio kasininkas pasvalietis K s u is ila taikliai šaudė ir 
dalyvaudavo įvairiose varžybose. Gerai jį pažinojau. 

Daugybė įvairių prisiminimų sukelia mano gero draugo e o aminsko pa-
vardė. Jį mes visi vadindavome Adoliu, nes, kaip jis pats pasakojo, prieš krikštynas 
kūmai šiek tiek padaugino ir užmiršo vardą, kurį buvo pasakę tėvai... Taigi pakrikštijo 
pirmu pasitaikiusiu vardu, kurį prisiminė. Adolis buvo nepaprastai azartiškas me-
džiotojas. Mes, jo nuolatiniai draugai, kartais neatlaikydavome ilgalaikio medžioklių 
maratono, o jis – kaip niekur nieko. Stebėdavomės jo sveikata – dienomis sunkiai 
fiziškai dirba tiek namuose, tiek kolūkyje, o savaitgaliais, vakarais ir naktimis ištisai 
medžioja... Buvo sauso sudėjimo, fiziškai stiprus, judrus, greitos reakcijos, karštoko 
būdo. Su juo neretai atsitikdavo įvairių linksmų dalykų, kuriuos prisimenu iki šiol. 
Kol turėjo vertikalų dvivamzdį, visą laiką šaudydavo pro šalį, daug kas iš jo pasi-
šaipydavo, bet kai nusipirko horizontalų Iž-ą, beje, visiškai naują, padėtis iš esmės 
pasikeitė. Nuo to laiko Adolis tapo vienu taikliausių būrelio medžiotojų. Kadangi 
turėjo greitą reakciją, neretai vieną po kito paguldydavo po du ar net tris šernus. 
Jeigu išgirsdavome du iš karto vienas po kito paleistus šūvius, žinodavome – ten 
Adoliukas vėl „pasižymėjo“... Mirė irgi labai netikėtai, būdamas 45 metų, ko gero, 
dar jaunesnis negu anksčiau minėtieji J. Vaičekonis ir broliai Stravinskai. 

onas e eika, ilgametis Dvareliškių eiguvos eigulys, dirbęs dar tarpukario ne -
priklausomos Lietuvos metais, mirė jau sulaukęs garbaus amžiaus. Medžiojančio jo aš  
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nebeprisimenu, labai jau didelis buvo amžiaus skirtumas, bet šį senuką irgi pažino-
jau. Jo sūnus, taip pat ilgametis tos pačios eiguvos eigulys o ilas l is e eika 
pratęsė per anksti išėjusiųjų sąrašą, mirė irgi netikėtai, būdamas maždaug penkias-
dešimties. Tiesa, Algis kartu su manimi Daujėnų plotuose nebemedžiojo, tada jis jau  
priklausė tuometiniam P mpėnų būreliui, tačiau pažįstami buvome labai gerai. 

Dar nemažai teko kartu pamedžioti su ilgamečiu Daujėnų kolūkio pir-
mininku, iš Kupiškio rajono J odpėnų miestelio kilusiu l onsu au ale, kurį 
vyresni daujėniečiai iki šiol prisimena su šypsena, ne tiek kaip pirmininką, kiek 
kaip neišsenkančios fantazijos išdaigininką, reto talento humoristą, apie kurį iki 
šiol pasakojamos linksmos istorijos. Linksma būdavo, kai Raugalė atvažiuodavo 
ar ateidavo į medžioklę... Ne vieną jo pasakymų ir išdaigų prisimenu iki šiol. 
Štai, pavyzdžiui, auštant renkamės prie sankryžos ties Veriūgos namais į kiškių 
medžioklę. Ateina Raugalė ir iškart linksmai pasisveikina  „Sveiki, vargo broliai  
Velnias, namuose badas, tai, sakau, nors kiškį nusišausiu...“ 

 l  ai on  pamačiau ir įsidėmėjau jau pačią pirmąją dieną, kai dviračiu 
nuvažiavau į Daujėnų girininkiją stažuotis, tai yra dalyvauti medžioklėje kaip 
varovas. simintinos išvaizdos buvo senukas  nelabai aukštas, smulkaus sudėjimo, 
gunktelėjęs... Daug metų dar teko su juo pamedžioti. Vaitonis buvo ne vietinis, 
atsikėlęs, atrodo, iš Biržų krašto. Buvo labai aktyvus, azartiškas medžiotojas, tačiau, 
savo nelaimei, nemokėdavo atsikirsti aštrialiežuviams būrelio vyrams, kurie kartais 
pjaute pjaudavo juokus nelabai suprantantį senioką... Kuo daugiau Algis pyksta, 
tuo daugiau šie traukia per dantį. Taip jau būna vyriškoje kompanijoje, ypač tarp 
medžiotojų. Vaitonis turėjo išimtinę, rajono valdžios suteiktą „privilegiją“ Pasvalio 
mieste medžioti kovus, kurie keldavo 
triukšmą, teršdavo šventorių ir senąsias 
kapines. Tai ir vaikščiodavo senukas po  
miestą su savo žaliai nudažytu (kad var - 
nos ne taip bijotų) vienvamzdžiu šau-
tuvėliu... Pasvaliečiai buvo pripratę prie 
to vaizdo ir šūvių, net nebekreipdavo 
dėmesio. Algis Pasvalyje gyveno vienas 
ir mirė jau būdamas garbaus amžiaus.

Palyginti jaunas mirė onas a-
akas iš Mikėnų kaimo. Daug metų 

pramedžiota kartu su Jonu, daug pri-
siminimų išlikę. Atsimenu jo vieną la-
kią frazę, iš kurios dar ilgokai juokėsi 
būrelio vyrai. Po nepasisekusios kiškių 
medžioklės, nesėkmingai pravaikščioję 
po laukus visą dieną, jau ruošėmės 
skirstytis, kai netikėtai Jonas pasiūlė  
„Gal nueinam prie ermų, kiškių neradom, 
tai nors karveliams atkeršysim...“ 

Vienas iš pačių linksmiausių bū - 
relio aštrialiežuvių buvo žemaitis iš  Tel - 

Jonas avakas
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ši  au as u kus  didžiąją savo gyvenimo dalį pragyvenęs Pasvalyje. Šiuo atve -
ju mūsų likimas toks pats, nes aš irgi žemaitis, didžiąją gyvenimo dalį pragyve - 
nęs Pasvalio rajone. Vytautas buvo veterinarijos gydytojas, daug metų išdirbo 
Pasvalio veterinarijos įstaigoje, į pabaigą netgi ėjo vyriausiojo gydytojo pareigas. 
Aukštas, tvirtas, juodaplaukis, su ūsais ir nedidele, tvarkingai pakirpta barzdele, 
visada geros nuotaikos, linksmas. Neretai Vytautui pasitaikydavo ir prašauti 
ar varant pasiklysti, nes nelabai orientuodavosi būrelio plotuose, tačiau jis ne-
nusimindavo, mokėdavo „pasiaiškinti“. Prisimenu, vieną rytą būrelio būstinėje, 
atsistoję prie didelio būrelio plotų žemėlapio su pažymėtomis kvartalinėmis 
linijomis, grioviais, keliais, rodydami ilga, smailia lazda, planavome būsimus 
varymus. Vytautas irgi aktyviai dalyvavo, pritardamas arba nepritardamas nu-
matytoms varymo kryptims linksėjo galva, tarsi viską suprasdamas, ir tik pačioje 
pabaigoje, lyg tarp kitko, netikėtai paprašė  „  dabar parodykit man žemėlapyje, 
kur mes esame.“ Viskas jam iki tol buvo „aišku“, tik viena mažytė smulkmenėlė 
liko – sužinoti, iš kur išvažiuosime į plotus... Vytautas irgi papildė tų per anksti 
išėjusių penkiasdešimtmečių mūsų būrelio medžiotojų liūdną sąrašą. Taip pat 
mirė labai netikėtai ir staigiai. 

Buvusio būrelio vadovo lekso ukelio nepažinojau, nes kai atsikėliau į 
Daujėnus dirbti ir gyventi, jis jau gyveno kitur, dirbo Guodžių durpyno įmonės 
direktoriumi. Daug esu apie jį girdėjęs, kiek žinau, jis mirė gerokai vėliau, kai 
aš jau daug metų buvau pramedžiojęs su Daujėnų būreliu.

Geri draugai buvome ir su tuometiniu Daujėnų kolūkio pirmininku onu 
anke i iumi, kuris irgi daug metų pramedžiojo su mūsų būreliu. Jis nemažai 

prisidėjo prie mūsų bazės pastato statybos, paremdavo būrelį pašarais žvėrims 
šerti. Jonas buvo draugiškas vyras, mėgo linksmą kompaniją. Daug švenčių švęsta 
kartu su juo, daug malonių prisiminimų išlikę... Gerokai per anksti paliko mus 
Jonas, labai gaila, bet toks jau žmogaus likimas. 

Su e u K e a u iš Porijų irgi nemažai medžiota, bet paskutiniais savo 
gyvenimo metais šis senukas jau buvo padėjęs šautuvą. Matyt, amžius, sveikata 
ir jėgos nebeleido medžioti. Mirė Petras jau garbaus amžiaus. 

Labai šilti prisiminimai apie gydytoją iš Pasvalio inc  a kausk . Tai buvo 
labai malonaus būdo, kultūringas, inteligentiškas, turintis puikų humoro jausmą 
senukas. Jo humoras buvo švelnus ir nieko neužgaudavo. Atsimenu, kartą, pa-
sibaigus varymui gražiame, vos ne kurortiniame pušyne netoli Šešeikos sodybos 
Vincas mandagiai paprašė  „Vyrai, būkit žmonės, duokit užsirūkyti, per daug grynas 
oras, galva kažko sukasi...“ Kitą kartą, gruodžio mėnesį, kai trumpa žiemos diena 
neleidžia ilgiau pamedžioti, po pietų sėdint mūsų dengtoje priekaboje, kaip visada 
greitas uždainuoti Antanas Krikščiūnas užtraukė posmą. Vincas bematant ėmė 
tildyti  „Ša, vyrai, negalima, juk adventas...“ Kai grįžę į bazę paragavome pasvalie-
tiško alučio, Vincas pats pirmas užtraukė  „ ykus buvo vakarėlis“... 

Kai dar buvau jaunas medžiotojas, vienus kitus metus teko pamedžioti su 
onu le i nu iš Girsūdų, tačiau labai neilgai. Gal dėl amžiaus, gal dėl kitų 
priežasčių Jonas daug metų nebemedžiojo. Mirė vėliau, jau nebūdamas medžiotoju.

Visai neteko pamedžioti su oniumi emaniu iš Porijų, nes kai tapau 
medžiotoju, Bronius jau nebemedžiojo, tačiau šį žmogų puikiai pažinojau.
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 mun as i inskas, dirbęs tuometinėje milicijoje ir tvarkęs leidimų gin-
klams reikalus, mūsų būrelyje buvo palyginti neilgai, gal trejus ar ketverius metus. 

Palyginti neilgai mūsų būreliui priklausė ir tuometinis Daujėnų kolūkio 
sekretorius anislo as ala, kuris vėliau perėjo dirbti į Pasvalio policiją. Stasys 
buvo iškalbingas vyras, turėjo puikų humoro jausmą, geras organizatorius. Akty-
viai medžiojo gana trumpai, gal dėl to, kad vėlokai tapo medžiotoju, o gal ir dėl 
kitokių priežasčių. Daug teko su Stanislovu bendrauti darbo reikalais, atsimenu 
nemažai jo pasakytų linksmų, lakių frazių. 

Neilgai su mūsų būreliu medžiojo ir girsūdietis l as anelis. Anksčiau 
priklausė kitam rajono būreliui. Dėl pablogėjusios sveikatos buvo priverstas mesti 
medžioklę. Vėliau, būdamas dar gana jaunas, neturėdamas nė penkiasdešimties, mirė. 

Kitas girsūdietis e as Ka pa i ius  buvęs „Naujo gyvenimo“ kolūkio vai-
ruotojas, pramedžiojo daugiau kaip 40 metų. Matyt, dėl amžiaus ir pablogėjusios 
sveikatos metė medžioklę. Prisimenu vieną Petro pasakytą frazę, kuri pralinksmino 
tos dienos medžioklės dalyvius, daug kas ją ir vėliau prisiminęs nusijuokdavo. 
Buvo labai sniegingos žiemos pavakarys, varėme kvartalą prie vadinamosios 
Vatkų šėryklos. Petras, nors ir pramedžiojęs daug metų, nelabai orientuodavosi 
plotuose ir tą kartą varydamas truputį nuklydo į šoną. Brisdamas per gilų sniegą, 
aš pakėliau po eglute gulėjusį šerną, o po to susitikau Petrą. Visi varovai jau 
buvo baigę varymą, nebesigirdėjo jų balsų. Išvedžiau Petrą ant kelio, jis lengviau 
atsiduso ir, lengvai pyktelėjęs, pasakė  „Po perkūnais, pribraižo ant sniego tų kreivų 
linijų, nebežinai žmogus nei kaip išeiti iš tų šabakštynų“... Mat, planuodami varymą, 
medžioklės vadovai ir tie, kurie geriau pažinojo mišką, šautuvų buožėmis, kojomis 
ar pagaliais braižydavo planą  „ ia linija, čia griovys, čia kelias, vėjas iš tos pusės...“

Keletą metų mūsų būrelyje buvo Pasvalyje gyvenantis, bet iš Daujėnų krašto 
Baukų kaimo kilęs buvęs ilgametis Pasvalio milicijos viršininkas onas au i onis. 
Po darbo milicijoje Jonas dirbo tuometiniame rajono vykdomajame komitete, vėliau 
ėmėsi teisės reikalų konsultanto praktikos. Jono žinios ir įgūdžiai mums dažnai 
padėdavo tvarkant įvairius teisinius ir kitokius dokumentus. 

 Daug metų kartu pramedžiojome su ilgamečiu Pasvalio autotransporto 
įmonės direktoriumi uliumi a a nu. Kai tapau būrelio nariu, iš pradžių, kaip 
jaunas medžiotojas, laikiausi šiokiu tokiu atstumu nuo rajone žinomo ir gerbiamo 
vadovo, vėliau ta amžiaus ir padėties skirtumo riba ištirpo ir mes labai draugiškai 
bendraudavome. Kiek prisimenu, Julius dažnai prašaudavo pro šalį, bet vis tiek 
aktyviai dalyvaudavo visose medžioklėse. Buvo geras bitininkas, vis sakydavo, 
kad, išėjęs į pensiją, mes medžioklę ir užsiims vien bitininkyste. Vienas atsitikimas 
giliai įsirėžė į atmintį. jome užstoti kvartalinę liniją, priekyje ėjo Julius. Jis buvo 
nedidelio ūgio ir, atsimenu, vilkėjo juodą odinę striukę. Nusileidome į slėnį, kur 
buvo gana šlapia. Netikėtai susipynus kojoms, jis griuvo į purviną balą. Nejučio-
mis prunkštelėjau, nes neįmanoma buvo susilaikyti, bet tuoj susitvardžiau – juk 
vis dėlto aš jaunas medžiotojas, o jis – gerokai vyresnis, rajone žinomas žmogus. 
Aplenkiau jį, pakilau į kalnelį. Iš dešinės man atsistojo Petras Pakalnis, aš buvau 
antras. Tik mums dviem tada ir neteko iššauti. Pasipylė šernai. Labai daug šernų. 
Šūvių – kaip kare. Atsimenu, per tą varymą krito penki deglieji. Buvo ir šūvių pro 
šalį. Tačiau vienas šūvis sugriaudėjo ypač aštriai, net ausyse suzvimbė. Pasirodo, 
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Julius, likęs pakalnėje, atsisėdo ant kelmo ir atbėgus šernams šovė. Šūvio metu 
šaulį net apsuko atgal, į priešingą pusę – tokia stipri buvo atatranka. Mat Julius, 
atsikėlęs iš balos, nepasižiūrėjo į šautuvo vamzdžius ir šie liko užkimšti purvo. 
Medžiotojai puikiai žino, ką tai reiškia... Vieną vamzdį nuo plongalio kokius 10–15 
centimetrų tarsi žirklėmis būtų kas prakirpęs ir išvertęs į šonus... Atsimenu, Julius 
paskui parsisiųsdino naujus vamzdžius iš Iževsko šautuvų gamyklos. 

Labai jaunas mus paliko auksinių rankų meistras, puikus šaltkalvis, tekintojas 
ir suvirintojas u enijus iplinskas. 

Gražiai sutardavome su pasvaliečiu, kilusiu iš Baukų kaimo oniumi 
au u e. Jis dirbo Autotransporto įmonėje maršrutinių autobusų vairuotoju arba 

vežiodavo autobusais įvairias ekskursijas. Bronius buvo taiklus šaulys, retai kada 
prašaudavo pro šalį.

Paskutinis šiame liūdname sąraše – porijietis onas asilionis, buvęs būrelio 
vadovas. Apie jį jau rašyta anksčiau. Kol buvo jaunesnio amžiaus, Jonas labai 
aktyviai medžiojo, vėliau, pablogėjus sveikatai, į medžiokles su varovais nebe-
važiuodavo, tačiau medžioklei neliko abejingas, sakydavo, kad nori dar pasėdėti 
bokštelyje. Jonas Daujėnų krašte paliko gilų pėdsaką, nes turėjo gabumų dailei – 
drožė iš medžio, statė įvairius akmenis, sutvarkė Baltąjį šaltinį ir Šventabalą, įkūrė 
Porijų parką, jam vadovaujant buvo pastatyta Porijų ola. 

Tai tokie mano prisiminimai apie mus jau palikusius įvairaus amžiaus me-
džioklės draugus.  dabar reikėtų išvardyti tuos, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nebemedžioja su mūsų būreliu. Vieni išsikėlė gyventi kitur ir priklauso 
kitiems būreliams, kiti dėl laiko stokos, sveikatos, amžiaus ar įvairiai susiklos-
čiusių gyvenimo aplinkybių visai metė medžioklę. Apie kiekvieną iš jų būtų 
galima parašyti, bet jie ir patys gali papasakoti apie save ir tą laikotarpį, kada 
buvo mūsų būrelio nariai. Todėl tik pateiksiu tų žmonių sąrašą. Jeigu ką nors 
praleisiu ar suklysiu, teatleidžia man skaitytojai, juk neklysta tik tas, kuris nieko 
nedirba. Taigi su mūsų būreliu jau nebemedžioja šie žmonės  Stanislovas Balnys, 
Jonas Baniulis, Julius Dulksnys, Rolandas Gasiūnas, Kazimieras Grybė, Vygantas 
Gumbelevičius, Egidijus Jatkauskas, Romas Jurkšaitis, Juozas Klovas, Virginijus 
Kripaitis, Antanas Kvedaras, Stasys Kvedaras, Genadijus Kuznecovas, Aivaras Mal-
dutis, Egidijus Marozas, Paulius Masys, Tadas Masys, Paulius Misiūnas, Albertas 
Mockūnas, Julius Navakas, Algis Povilauskas, Petras Urbonas, Kęstutis Vaičiulis. 

Dabartiniu metu Daujėnų būrelyje yra 48 medžiotojai. inoma, dalis jų 
aktyviai nemedžioja, bet bilietus prasitęsia ir tebėra mūsų sąraše. Štai tas sąrašas

1. Aleksas Aglinskas
2. Juozapas Baliūnas
3. Povilas Balčiūnas
4. Audrius Beniulis
5. Juozas Beniulis
6. Marius Beniulis
. Albinas Bukelis (jaunesnysis)
8. Albinas Bukelis (vyresnysis)
9. Valdas Bukelis

10. Antanas hainauskas
11. Virginijus hainauskas
12. Vismantas Čemeška
13. Raigedas Čeponis
14. Edgaras Daukša
15. Vaclovas Gudauskas
16. Aidas Guokas
1 . Eligijus Jatkauskas
18. Marius Jurkšaitis
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19. Petras Karoblis
20. Vydmantas Karoblis
21. Justas Kazilionis
22. Pranas Kiznis
23. Antanas Krikščiūnas
24. Kęstutis Merkelis
25. Gintautas Mėkelis
26. Kęstutis Michailovas
2 . Darius Mikalauskas
28. Gintaras Milišauskas
29. Aleksandras Misiūnas
30. Antanas Morkūnas
31. Dangirutis Morkūnas
32. Alvydas Pilis
33. Antanas Straževičius

Kaip matome, kai kurios pavardės kartojasi. ra du Morkūnai, nors jokio 
giminystės ryšio tarp jų nėra, du Straževičiai – dėdė ir sūnėnas, trys Bukeliai – 
tėvas ir du sūnūs, trys Beniuliai – tėvas ir du sūnūs, du hainauskai – tėvas ir 
sūnus, du Vyčai – tėvas ir sūnus, du broliai Ubavičiai, du Karobliai, nors abu 
ne giminės. Aišku, šis sąrašas greitai gali pasikeisti – vieni išeina, kiti ateina. Čia 
pateikti 2011 m. lapkričio duomenys.

Vietoj pabaigos
Laikas bėga, viskas keičiasi, todėl būtina fiksuoti tai, ką dar galima užfik-

suoti – kad neliktų tik nebylus sąrašas išėjusiųjų stendelyje... Manau, kad bent jau 
buvusiems, dabartiniams ir būsimiems mūsų būrelio medžiotojams, jų šeimoms, 
giminėms, o gal ir dar platesniam skaitytojų, kurie nėra nusiteikę prieš medžioklę, 
sluoksniui bus įdomu paskaityti šiuos puslapius. Atsiprašau, jeigu ką praleidau, 
jeigu pasitaikė kokių netikslumų. Suprantu, kad kiekvienas, pramedžiojęs bent 
keletą metų, turi ką prisiminti ir papasakoti. Bet aš vienas už visus to padaryti 
tikrai negaliu...

Šį savo rašinį skiriu medžioklės draugams, ginklo broliams, visiems, su 
kuriais šimtus kartų išbraidyti visi mūsų miškai, keliukai ir kvartalinės linijos, 
laukai, krūmai, su kuriais patirta daugybė nuotykių ir smagių akimirkų, su ku-
riais palydėtas ne vienas saulėlydis ir pasitiktas ne vienas auštantis rytas arba 
praleista medžioklėje ne viena pilna paslapčių ir kantraus laukimo naktis. Visiems, 
su kuriais kartu ankstyvą ūkanotą rytą braidyta po meldynus, pagriovius, keliant 
antis arba laukiant jų vakare, su kuriais šiltą, ūkanotą vakarą laukta paslaptingo 
traukiančių slankų kurksėjimo... Na, ir žinoma, mūsų žmonoms, kurioms esame 
dėkingi už jų kantrybę ir supratimą, už tas ilgas, lėtai slenkančias valandas, lau-
kiant iš medžioklės sugrįžtančių vyrų...

34. Bronislovas Straževičius
35. Aurimas Trybė
36. Algis Ubavičius
3 . Rimas Ubavičius
38. ilvaras Vaičiulis
39. Vilius Variakojis
40. Robertas Veikšas
41. Dainius Vyčas
42. Pranas Vyčas
43. Arūnas alensas
44. Egidijus igmantavičius
45. Antanas ubavičius
46. ygintas ansonas
4 . Vytautas ebrauskas
48. Sigitas ivatkauskas
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Paukščiai Daujėnų krašte
Juozas Beniulis

Paukščiai – neatsiejama mūsų gamtos dalis, suteikianti jai gyvumo, išraiš-
kingumo, spalvingumo. Nyku būtų emėje be paukščių. mogus, stebėdamas 
paukščius, klausydamasis jų giesmių, jaučia džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę, 
visa tai suteikia jam dvasinę ramybę. Kaip malonu ankstyvą pavasarį išgirsti su-
grįžusio varnėno pasveikinimą arba pamatyti jį patį, tokį iš vaikystės pažįstamą, 
mielą juodą paukštelį, nutūpusį ant obels šakos, elektros laido ar namo stogo 
tavo sodyboje... Jau prieš tai, šiek tiek atšilus orui, pasigirsta pirmieji nedrąsūs 
pavasario pranašai – prie daržinės ima nerūpestingai čirškauti žvirbliai, kažkaip 
drąsiau ir linksmiau, visai ne taip, kaip žiemą, suskamba zylutės „pink pink“. Net 
skaidrioje vasario dangaus žydrynėje smagiai besivartantys juodi krankliai, ir tie 
kažkaip džiugiai nuteikia – ateina pavasaris... Ar ne malonu pasigirti kaimynui, 
draugui ar šiaip pažįstamam – jau girdėjau pirmąjį vieversį, tarsi kokį sidabrinį 
varpelį virš lopais nuplikusių, pavasarėjančių laukų.  pirmosios pempių dejonės 
virš pažliugusių pievų, ganyklų ir dirvų, linksmas sugrįžusio gandro kalenimas, 
pirmoji pamatyta kielė, pirmoji parskridusi kregždutė... Eini vakare į atgimstantį, 
pavasariu kvepiantį mišką parsinešti beržo sulos, o ten tave pasitinka visokiais 
balsais balseliais skambantis strazdų, liepsnelių ir kitokių nematomų paukštelių 
choras. eini į mišką tarsi į kokią bažnyčią, skambančią nuostabiomis gamtos 
vargonų trelėmis.  čia, žiūrėk, kažkur aukštai pasigirsta tai sustiprėjantis, tai 
pritylantis perkūno oželio mekenimas, retkarčiais ciktelėdama virš kvartalinės 
linijos ar jaunuolyno pragirgžda pirmoji vakaro slanka, kažkur tolimoje pamiškė-
je suklykia gervė. Apima didelis džiaugsmas, tarsi po ilgo išsiskyrimo sugrįžo, 
susirinko artimieji ir visokiais balsais skelbia pasauliui  „Mes jau čia, savo tėviškėje, 
savo namuose...“

Daugelis žmonių džiaugiasi paukščiais, pasiklauso jų giesmelių, tačiau dėl 
pačių įvairiausių priežasčių negali ar tiesiog nenori jų stebėti ir geriau pažinti. Na, 
gal žmogus turi labai daug darbų ir rūpesčių ir jam nėra kada užsiimti ,,tokiais 
niekais“, gal turi kitokių pomėgių ir užsiėmimų  Jam tiesiog gražu, kad čiulba 
kažkoks paukštelis, o kas – kikilis, čivylis, liepsnelė, krosnilanda ar devynbalsė – 
koks gi skirtumas  Gražu, ir tiek. inoma, įprasčiausius paukščius, tuos, kurie 
nesunkiai pastebimi ir girdimi, kurie gyvena arčiau žmogaus, daugelis puikiai 
pažįsta. Niekas nesumaišys varnėno ir lakštingalos giesmės, kiekvienas atskirs baltąjį 
gandrą nuo pilkosios gervės, tačiau jeigu paklausi, kuo skiriasi patys paprasčiausi 
varniniai paukščiai, tokie kaip kovas ir kranklys, neretas gali ir susipainioti.

Paukščiais domiuosi nuo pat vaikystės. Tam, matyt, turėjo įtakos daugy-
bė perskaitytų knygų apie gamtą, man, kaip ir daugeliui įvairių kartų Lietuvos 
žmonių, besidominčių gamtos paslaptimis, ypač didelis autoritetas buvo ir tebėra 
Tadas Ivanauskas. Be to, augau prie miško, viskas, kaip sakoma, buvo ranka pa-
siekiama. Kiekvieną laisvą valandėlę galėjai išeiti į mišką arba laukus ir grožėtis 
gamta, pajusti pažinimo džiaugsmą. Kartu su trejais metais vyresniu pusbroliu 
Alfredu savaitgaliais per dieną sukardavome po penkiolika dvidešimt kilometrų, 
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apvaikščiodavome visus aplinkinius miškus, pievas, laukus ir krūmynus, ban-
dydami nufotografuoti įdomesnius gamtos objektus. Turėjome aštrų, jaunatvišką 
regėjimą, daug ką įdomaus pastebėdavome, tik kad tie mūsų fotoaparatai labai 
jau paprasti buvo – iš pradžių „Smienos“, vėliau „ enitai“, teleobjektyvai mums 
tada dar tebebuvo neįgyvendinama svajonė, taigi galimybes turėjome gana ribotas. 
Pavydėjome mokyklos direktoriui, kuris irgi beveik visą laisvalaikį praleisdavo 
fotografuodamas gamtą – jis turėjo net du teleobjektyvus, vadinamąjį fotošautuvą, 
o tais laikais tai buvo savotiška prabanga. Paukščių stebėjimas ir pažinimas man 
buvo malonus, bet epizodiškas užsiėmimas. Kurį laiką visa tai teko nutrauk-
ti – tarnavau sovietinėje armijoje, mokiausi, rūpėjo kiti dalykai. Kai apsigyvenau 
Dauj¸nuose, vėliau Kríkliniuose, galimybių atsirado daugiau, gamta vėl buvo čia 
pat, tačiau, kaip dažniausiai būna, mėgstamam užsiėmimui vis pritrūkdavo laiko. 
Pastebėjęs ar išgirdęs kokį įdomesnį, retesnį, man dar nepažįstamą paukštį, steng-
davausi užsirašyti, kaip jis atrodė, kur ir kada jį mačiau, kokia buvo jo giesmė. 
 tada jau ieškodavau atsakymo ornitologinėje literatūroje... Prieš daugelį metų, kai 

dar gyvenau Daujėnuose, į šį miestelį atlikti praktikos buvo atvykusi tuometinio 
Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų biologų grupė, vadovaujama 
žinomo ornitologo Vytauto Logmino. Jo knygą „Lietuvos paukščiai“ aš jau turėjau 
ir dažnai naudodavau atpažindamas paukščius. Beje, ir dabar dar neretai ją atsi-
verčiu. Taigi teko šiek tiek pabendrauti su šiuo žmogumi, jis man padėjo pažinti 
kai kuriuos retesnius paukščius ir kitus gyvūnus, gyvenančius Daujėnų apylinkėse, 
pataisė mano, kaip savamokslio, klaidas (pavyzdžiui, iki to laiko aš painiojau 
laukio ir nendrinės vištelės balsus). Aš jam parodžiau garsaus ornitologo, vadinto 
„ uvinto tėvu“, Teofilio ubavičiaus tėviškę, supažindinau su tuomet dar gyvu 
Teofilio broliu Povilu ir sūnėnu Antanu. Vėliau, jau gyvendamas Krikliniuose, 
buvau įstojęs į Lietuvos ornitologų draugiją (L D), keletą metų dalyvavau jos 
veikloje, šiek tiek prisidėjau prie Lietuvos paukščių atlaso sudarymo. Dalyvavau 
ir kituose projektuose, stebėdavome žiemojančius paukščius, vasarą skaičiuodavo-
me griežles, juoduosius gandrus, kovus ir t. t. Labai įdomu buvo bendrauti su 
jaunu kaimynu Dainiumi Baronu, kuris gerai pažinojo paukščius, buvo savotiškas 
šios srities fanatikas. Aš, nors gerokai vyresnis, mokiausi iš Dainiaus, nes toje 
srityje jis buvo akivaizdžiai pranašesnis. Atvažiuodavome stebėti paukščių ir į 
Daujėnų apylinkes, ypač prie Smiµgių „ežeriuko“. Gaila, Dainius neilgai gyveno 
kaimynystėje, netrukus išsikėlė gyventi ir dirbti į Lanči navą, paskui į rasus, 
baigė mokslus, tapo profesionaliu miškininku. Tuo metu šiek tiek bendravau ir su 
jaunaisiais ornitologais (tada dar moksleiviais) iš P mpėnų  Broniumi Jarecku ir 
Čerkausku. Dalyvavimas L D veikloje užimdavo nemažai laiko, dar buvo darbas, 
šeimos reikalai, kiti užsiėmimai  muzika, saviveikla, šiek tiek literatūra ir dailė, 
kraštotyra, medžioklė, kinologija. Taigi tiesiog ėmiau nebesuspėti, todėl iš draugijos 
veiklos pasitraukiau, tačiau paukščius ir dabar kiekvienai progai pasitaikius stebiu 
savo malonumui, stengiuosi užfiksuoti kiekvieną susitikimą su kokiu nors retesniu 
sparnuočių pasaulio atstovu, išsiaiškinti, kas jis toks. Ne vienas, žinodamas šį 
mano pomėgį, pastebėjęs kokį nors jam nepažįstamą paukštį, klausia manęs, kas 
tai galėtų būti. Kiek sugebu, paaiškinu, nors iš kito žmogaus pasakojimo kartais 
gana sunku nustatyti, koks tai paukštis. Turiu šiek tiek ornitologinės literatūros, 
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be to, daug ką galima išsiaiškinti inter-
nete, taigi galimybių pažinti paukščius 
dabar yra daugiau, tik kad to laiko 
vis trūksta...  pažinti vis naujus spar-
nuočių pasaulio atstovus taip įdomu. 
Juk pažinimo džiaugsmas yra vienas iš 
didžiausių gyvenimo malonumų. 

Nelaikau savęs dideliu ornitolo-
gijos žinovu, bet, remdamasis savo pa - 
stebėjimais, užrašais, prisiminimais, pa-
sistengsiu nors trumpai aprašyti ma-
tytus ir girdėtus Daujėnų apylinkių 
paukščius, ypač retesnius. inoma, ga-
liu kai kur ir suklysti, bet stengsiuosi 
to, kuo ir pats šiek tiek abejoju, nerašyti, kad neapsirikčiau ir nesuklaidinčiau kitų. 

Turbūt nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nepažintų varnėno, dar kitaip va-
dinamo špoku (Sturnus vulgaris). Be šio mielo paukštelio neįsivaizduojame savo 
sodybų vienkiemiuose, gyvenvietėse ir netgi miesteliuose. Gal todėl šitą paukštį 
mes labiausiai ir lepiname, kiekvieną pavasarį iškeliame vis naujų inkilų, kartais 
pamiršdami, kad tų inkilų, tiesa, mažesnių matmenų, reikia ir kitiems paukšte-
liams  zylėms, musinukėms. Bet kaip nemylėti to šnekučio, kuris vienas iš pirmųjų 
mums ima skelbti pavasario pradžią  Tiesa, vasaros antroje pusėje, kai prinoksta 
vyšnios, ne vienas ir pakeiksnojame šiuos uogautojus, ir visais įmanomais būdais 
stengiamės juos išbaidyti iš savo sodų. Dažniausiai bėdą suverčiame ne „saviems“, 
vietiniams varnėnams, bet svečiams, atklydusiems iš šiaurės. Kitas visiems puikiai 
pažįstamas paukštelis yra dirvinis vieversys (Alauda arvensis), taip pat paplitęs ne 
tik Daujėnų krašte, bet ir visoje Lietuvoje. Tačiau yra ir kitų, retesnių vieversių 
rūšių. Prieš daugelį metų pušyne netoli Šešeikos sodybos (Dvareliškių vienkiemio) 
man atsitiktinai pasitaikė aptikti miškinio vieversio – lygutės (Lullula arborea) liz-
dą. Spėjau net pamatyti iš lizdo pakylantį paukštelį. Galima daryti prielaidą, kad 
lygutės gyvena mūsų miškuose ir pamiškėse. Šie paukšteliai mėgsta sausesnes 
vietas. Gegutės ( uculus canorus) balsą visi puikiai pažįsta, tačiau ją pačią turbūt 
ne visiems yra tekę matyti, nes tai gana paslaptingas paukštis. Dabar tikriausiai 
niekas nebetiki mitu, kad po kurio laiko gegutė gali virsti paukštvanagiu, nors 
anksčiau vyresnio amžiaus žmonės tikindavo, kad būtent taip ir yra. Juos suklai-
dindavo šiek tiek panaši šių paukščių išvaizda, dydis, spalva ir skersiniais dry-
žiais išmarginta krūtinė bei pilvas. Pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje visus 
žavi nuostabios lakštingalos (Luscinia luscinia) trelės, kartais skambančios vos ne 
per visą naktį, tačiau pasigirti, kad pasisekė pamatyti šį neišvaizdų, pilką, mažą 
paukštelį, toli gražu ne kiekvienas gali. Labai jau šita nuostabiai skambaus balso 
giesmininkė sugeba užsimaskuoti, pasislėpti šviežiai sulapojusių krūmų žalumoje.

Tikrai nėra Lietuvoje žmogaus, nepažįstančio mūsų nacionaliniu paukščiu 
laikomo baltojo gandro ( iconia ciconia). Tiesa, ne tik mes, lietuviai, jį laikome 
savu, „tautišku“ paukščiu – ir daugiau tautų mano taip pat, bet esmės tai nekei-
čia. Nuo senų laikų baltasis gandras gyvena žmogaus kaimynystėje ir yra toks 
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visiems įprastas, savas ir mielas, tiek apie jį visko prirašyta ir pripasakota, kad 
nebesinori kartoti. prastas ir dažnas šis paukštis ir Daujėnų krašte. Norėčiau 
tik paminėti vieną baltojo gandro savybę, kuri kartais šiek tiek stebina. Jeigu 
šiam paukščiui patiko vieta, nesvarbu, ar medis, ar elektros stulpas, ar stogo 
kraigas, jis būtinai įsikurs ten bet kokia kaina, nors, atrodo, galėtų rasti daug 
patogesnių vietų, kuriose žmonės jo labai laukia. Atsimenu, kaip atkakliai gandrų 
pora laikėsi elektros stulpo, esančio prie pat judraus kelio, vedančio į P rijus, 
Daujėnų miestelio pakraštyje, šalia a. a. Juozo Streko (buvusios Tamulionių) so-
dybos. Jeigu neklystu, vienu metu buvo keičiami elektros stulpai ir gandralizdį 
teko sunaikinti, o kitais metais gandrai tiesiog ant plikų laidų ėmė krautis naują 
lizdą. Tada elektrikai padarė jiems specialų metalinį rėmą ant atskiro stulpo 
(be laidų) ir paukščiai ten mielai apsigyveno.  kiek yra buvę atvejų, kai metų 
metais stovi ant stulpo arba ant medžio iškeltas vežimo ratas, metalinės lovos 
galas ar specialiai sukaltas rėmas, o gandrai iš tolo aplenkia tą, atrodo, tokią 
patogią vietą ir nenori ten apsigyventi. Ko tik nedaro žmonės, norėdami, kad 
gandras apsigyventų kur nors netoliese, – ir visas medžių šakas apipjausto, kad 
paukščiams būtų patogu priskristi prie lizdo, ir žabų prikaišioja, pripina į pa-
ruoštą lizdavietę, ir mėšlo arba šiaudų ten prideda, netgi metalinių blizgančių 
monetų įkiša (yra toks burtas) – nežiūri gandrai į tą pusę, ir tiek. Prieš daugelį 
metų, kai dar gyvenau Daujėnuose, sukalėme medinį rėmą, atrodo, tokį patogų 
lizdui sukti. A. a. Petras Budavičius įkėlė jį į aukštą vinkšną, kuri augo mokyklos 
stadiono gale, apipjaustė jos šakas, bet praėjo daug metų, o gandrai ten taip 
ir neapsigyveno. Nepatiko vieta, ir viskas. Dabar tos vinkšnos nebėra, likęs tik 
didžiulis kelmas. Dauguma mūsų žmonių baltąjį gandrą myli, nors pastaruoju 
metu pasigirsta balsų, kad jų jau prisiveisė per daug, kad jie išnaikina labai 
daug mažų kiškučių, bet manau, kad tas teiginys gerokai perdėtas, per daug 
sutirštintos spalvos. Gal, progai pasitaikius, gandras ir pagauna vieną kitą kiškutį, 
juk ne vien varlėmis ir graužikais minta, bet šiuos paukščius kaltinti dėl to, kad 
jau daugelį metų tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje labai sumažėjo kiškių, tikrai 
būtų nelogiška. Kiškių sumažėjimo priežastys, manau, visai kitokios  dėl inten-
syvios žmogaus ūkinės veiklos pasikeitęs biotopas, sukultūrinti laukai, masinis 
chemikalų naudojimas, pagausėjo lapių ir mangutų, o gal ir ligų, kurioms ypač 
jautrūs kiškiai. Manyčiau, kad varniniai ir plėšrieji paukščiai kiškiams padaro 
daug daugiau žalos negu gandrai. Taigi baltasis gandras tikrai nėra didžiausias 
kiškių priešas. Juk šie paukščiai visą laiką gyveno Lietuvoje, jų visada buvo 
gausu, o ir kiškių anksčiau buvo labai daug, ir abi tos rūšys puikiai sugyveno, 
tai ko jiems pyktis dabar

Tiesa, dar reikėtų paminėti, kad daujėniečiai jau keletą metų turi ,,savą“ 
gandrą, kuris ir vaikus mėgsta pavaikyti (matyt, kažkada šie buvo jį paerzinę), ir 
lizdą buvo susisukęs ant seniūnijos pastato kamino, ir laikraščiai apie jį ne kartą 
rašė, net per televiziją rodė. Taigi šis gandras jau senokai išgarsėjo, tapo žinomas 
gerokai plačiau už savo „gyvenamojo arealo“ ribų. Sužeistą jį kadaise priglaudė, 
išgydė ir iki šiol maitina daujėnietė Stasė Vadapolienė. Nors gandras skraido, 
bet susirasti poros jam kažkodėl nesiseka. Gal dėl keistoko elgesio gentainiai jį 
tiesiog ignoruoja
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Baltasis gandras visiems puikiai pažįstamas, o jo artimą giminaitį – juodąjį 
gandrą ( iconia nigra) – nedažnas gali pasigirti matęs. Tai labai atsargus paukštis, 
didelis slapukas, vengiantis žmonių, lizdą sukantis aukštuose medžiuose miške, 
nuošaliose vietose. Šį paukštį esu porą kartų matęs ali sios gírios pakraštyje netoli 
Kriklinių, žinojau netgi lizdą, susuktą senoje pušyje netoli melioracijos perkasto, 
paversto paprasčiausiu grioviu Svali s upelio. Tačiau buvusioje Daujėnų valsčiaus 
teritorijoje, būtent Moli nų miške, šį atsargų paukštį esu matęs tik vieną vienintelį 
kartą. Pamačiau jį visiškai atsitiktinai, važiuodamas mašina. Gandras skrido gana 
neaukštai, palei pat kelią, todėl jį puikiausiai įžiūrėjau. Daugiau juodojo gandro 
Daujėnų apylinkėse neteko matyti, todėl negaliu tvirtinti, kad jis šiuo metu čia 
gyvena, nors, žinoma, tokia tikimybė yra. 

Ankstesniais metais į Raudonąją knygą įrašytą pilkąją gervę (Grus grus) pa-
matyti buvo didžiulis džiaugsmas. Kai dar gyvenau Daujėnuose, visiškai atsitiktinai, 
važiuodamas vadinamuoju naujuoju Porijų keliu, Petrãičių kaimo teritorijoje, už 
buvusios Juozo Šimkūno sodybos, pirmą kartą pamačiau pulkelį gervių. Kadangi 
šie paukščiai tuo metu buvo gana reti, labai apsidžiaugiau ir ilgokai grožėjausi 
netikėtai atsivėrusiu reginiu. Paskui dar kokį trejetą kartų prie to paties kelio 
(tiesa, vėliau, nebe tais pačiais metais) teko ir vėl pamatyti gerves, tik šį kartą 
buvusio Gervinų kaimo teritorijoje. Ne veltui, matyt, šis kaimas ir buvo gavęs tokį 
pavadinimą. Tada aš pamaniau, kad migruojančios gervės nuo senų laikų tiesiog 
mėgdavo toje vietoje nutūpti pailsėti.  gal jos ten kažkada ir perėjo  Kaip ta 
vietovė atrodė iki melioracijos, jau nebeatsimenu, nes kai atsikėliau į Daujėnus 
gyventi, čia jau buvo pliki, numelioruoti laukai. Dar vieną nemažą pulkelį gervių 
mačiau Puµciniškio kaimo teritorijoje, lauke už Vitkauskų sodybos. Taigi tada 
netikėti susitikimai su gervėmis buvo reti, atsitiktiniai ir palikdavo neišdildomą 
įspūdį. Dabar padėtis iš esmės pasikeitė. Šiuo metu gervių gerokai pagausėjo, jos 
tapo įprastais, daugeliui žinomais ir ne kartą matytais paukščiais. Tiek pamatyti, 
tiek išgirsti pilkąją gervę dabar taip paprasta, kad niekas nė kiek nebesistebi. 
Maža to, kai kur didžiuliai gervių pulkai taip nusiaubia ūkininkų laukus, kad 
šie už galvų stveriasi, nebežino, kaip apsiginti nuo šių paukščių. Galiu paminėti 
vieną pavyzdį, tiesa, tai buvo ne Daujėnų valsčiaus teritorijoje, o už Kriklinių 
esančiame Bani nių kaime. Prieš porą metų didžiulis gervių pulkas užplūdo 
ūkininko Stasio Aleksandravičiaus bulvių lauką ir išrovė daugybę bulvių laiškų, 
taigi padarė didžiulių nuostolių, nes šio ūkininko pagrindinė auginama kultūra 
buvo būtent bulvės. Apie šį įvykį rašė ir laikraščiai. Nuo ankstyvo pavasario 
iki rudens dažnai galima išgirsti vasarojančių gervių balsus Moliūnų miške arba 
palaukėje ties Moliūnų kaimu. Ir ne tik išgirsti, bet ir pamatyti pačius paukščius. 
Vasarojančios gervės – daugiausia jauni paukščiai, nesudarę tais metais porų ir 
neperintys jauniklių. Laikosi jie paprastai nedidelėmis grupelėmis, nors pasitaiko, 
kad susimeta ir į gana gausius būrius. Taigi gervių padėtis šiuo metu keistoka, 
dviprasmiška – jos tebėra įrašytos į Raudonąją knygą, taigi saugomos, tačiau toli 
gražu nebe reti, greičiau priešingai, gana gausiai mūsų kraštuose išplitę paukščiai. 
inoma, išbraukus gerves iš Raudonosios knygos, niekas nepasikeis, niekas šių 

gražių paukščių nesiruošia naikinti, mažinti jų skaičiaus, tačiau ūkininkams, matyt, 
reikės gerokai pasukti galvas, kaip apginti savo laukus nuo neprašytų viešnių.
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Pavieniai pilkieji garniai (Ardea cinerea) irgi neretai pasirodo Daujėnų apy-
linkėse, nors čia jie neperi, matyt, atskrenda iš kitų vietovių mūsų tvenkiniuose 
ir karjeruose pasigauti vieną kitą smulkią žuvytę. Ten, kur šių paukščių daug, 
ypač žuvininkystės ūkių tvenkiniuose, jie pridaro nemažai žalos, tačiau mums 
pilkieji garniai tikrai nepavojingi. Pats esu ne vieną kartą matęs skrendantį pilkąjį 
garnį, kurį nesunku nuo kitų panašių paukščių atskirti pagal „s“ raidės formos 
kaklą. Teko šį žveją pastebėti Mikėnų žvyro karjere arba šiaip kokioje nors baloje 
stovintį ir laukiantį užsižiopsojusios žuvelės.

Vienintelį kartą teko pamatyti labai retą mūsų kraštuose paukštį – didįjį 
baublį (Botaurus stellaris). Vaikščiojau Smilgių tvenkinio pakrante ir staiga ties sala 
pro medžius ir neaukštus krūmus pamačiau kylantį gana didelį raibą paukštį. 
Pirmą akimirką pagalvojau, kad tai nendrinė lingė ar vištvanagis, bet tuoj su-
pratau, kad apsirikau. Paukštis, matyt, užsižiopsojo ir prisileido mane gana arti, 
per kokius dešimt metrų. Jis pakilo iš aukštų tvenkinio pakraščio žolių. Aiškiai 
pamačiau jo pailgą gelsvai žalsvą snapą ir tokios pat spalvos ilgokas, plonas ko-
jas. Paukštis pakilo ir nuskrido skersai tvenkinio, bet aš spėjau nustatyti, kad tai 
didysis baublys, nes buvau daug apie jį skaitęs ir matęs jo nuotraukų bei spalvo-
tų paveikslėlių. Šis retas paukštis, įrašytas į Raudonąją knygą, matyt, atsitiktinai 
buvo užklydęs į Smilgių tvenkinį, čia jis niekada nėra gyvenęs, o man tiesiog 
atsitiktinai pasisekė pamatyti jį gana iš arti. Baubliu jis vadinamas dėl savotiško 
balso, panašaus į jaučio baubimą. Tą balsą esu girdėjęs tik iš įrašų, gamtoje jo 
neteko išgirsti, nes didysis baublys pas mus negyvena. Tiesa, garbaus amžiaus 
kriklinietė elicija Adomonienė tvirtina, kad jos vaikystės laikais nemažai baublių 
būta užpelkėjusiame Kriklinių ežere, kurio jau seniai nebėra. Taigi galima spėlioti, 
kad kažkada didieji baubliai galėjo gyventi ir Daujėnų ežere, kurio dabartiniu 
metu jau irgi nebėra. 

Pilkoji varna ( orvus corni ) – paprastas, visiems pažįstamas paukštis, todėl 
plačiau rašyti apie jį neverta. Gal tik reikėtų konstatuoti, kad seniau pilkųjų varnų 
Daujėnų apylinkėse būdavo gana gausu, o pastaraisiais metais jų gerokai suma-
žėjo. Kokios priežastys tai lėmė, neaišku. Kiek prisimenu, pilkosios varnos savo 
pamėgtose vietose perėdavo keletą metų iš eilės, nors ir be paliovos trikdomos bei 
naikinamos kaip plėšrūnės. Iš tikrųjų, jos sulesdavo nemažai mažesnių paukščių 
kiaušinių ir jauniklių. Beveik kasmet pilkosios varnos sukdavo lizdą ir perėdavo 
jauniklius vienoje pušyje Daujėnų pakraštyje, už S. Majausko ir A. Baranausko 
sodybų, S. Kazilionio sodyboje Baluškių kaime, J. Čingos – Nauj sodžio kaime, 
Daujėnų parke, Moliūnų miško pakraštyje ties Naujasodžio kaimu. Pilkosios varnos, 
priešingai negu kovai, nemėgsta sukti lizdų arti viena kitos, jos pasirenka atskirus 
medžius, tačiau šiaip nesibodi savo giminaičių  kovų, kuosų, netgi kranklių, drau-
gijos, ypač pavasarį, vos atšilus. Rudenį jos mėgsta nedideliais pulkeliais sutūpti 
ant elektros tiekimo laidų, ant aukštų medžių arba tiesiog ganyklose.

Kuosą ( orvus monedula) irgi turbūt pažįsta daugelis. Keista, kad pastaraisiais 
metais šio paukščio Daujėnų miestelyje nematyti. Kodėl jos išnyko, niekas negali 
pasakyti. Prieš kokius dvidešimt penkerius trisdešimt metų jų būdavo pilna, tai 
buvo įprastas paukštis, o dabar dairykis nesidairęs – nebėra. Atsimenu, šaltais 
vasario ar kovo vakarais jos pulkais sutūpdavo ant elektros laidų, stulpų, medžių 
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ir kiauksėdavo, tarsi šaukdamos vėluojantį pavasarį.  kai sušildavo, pradėdavo 
lįsti į kaminus, ventiliacines pastatų angas, kišdavo ten stagarus, sukdavo lizdus. 
Pakeiksnodavo jas žmonės dėl šių išdaigų, bandydavo gintis nuo neprašytų vieš-
nių, dėdami ant kaminų angų groteles. Net mokyklos pastatą buvo labai pamėgę 
šie paukščiai. Atsimenu, pačiame tolimiausiame antro aukšto kabinete pavasarį 
mokinius linksmindavo ir dėmesį blaškydavo kuosų kiauksėjimas virš lubų – 
įsibrovusios pro ventiliacijos angą, jos ten sukdavo lizdą ir perėdavo jauniklius. 
Atakuodavo šie paukščiai ir sporto salę, neretai pavasarį pro lubose esančias 
angas pradėdavo kristi kuosų suneštos smulkios medžių šakelės...

Kuosą nuo pilkosios varnos atskiria daugelis (pilkoji gerokai didesnė, jos 
juoda galva, kaklas, ypač priekinėje dalyje, taip pat sparnai ir uodega, o kuosa 
gerokai mažesnė, pilkas tik jos kaklas ir pakaušis, likusi kūno dalis juoda), bet 
kranklį ( orvus cora ) su kovu ( orvus rugilegus) dažnai sumaišo (abu juodi). Kai 
kas tik numoja ranka – et, varna ir tiek... Tačiau šie paukščiai gana skirtingi. 
Kovai arba kovarniai – mažesni, mėgsta didelį gentainių būrį, bendruomeniški 
paukščiai, suka lizdus kolonijomis aukštuose, senuose medžiuose, o krankliai 
gerokai didesni (patys didžiausi mūsų varniniai paukščiai), palikuonius augina 
atskirai nuo savo giminaičių. Kovai minta daugiau augaliniu maistu, o krankliai – 
plėšrūnai, sugeba net kiškelį nudobti, bet daugiausia minta dvėseliena. Jeigu virš 
kurios nors miško vietos sukiojasi krankliai, žinok, kad ten, žemai, guli negyvas 
žvėris ar paukštis. Krankliai – labai akyli ir protingi paukščiai, išgyvenantys iki 
šimto metų, taigi turi laiko ir patirties sukaupti... Vyresnio amžiaus kovą nuo 
kranklio galima atskirti ne tik pagal dydį, bet ir pagal šviesią dėmę virš snapo. 
Jauni kovai tokios dėmės neturi, jie nuplinka vėliau. Krankliai visą laiką išlieka 
juodi. Kovų Daujėnų krašte pastaraisiais metais sumažėjo. Prieš kurį laiką di-
delės jų lizdų kolonijos būdavo ties bažnyčia, senuose šventoriaus medžiuose, 
Bal škiuose ties B. Bieliausko sodyba, jeigu neklystu, ir Girs dų parke. kyrėdavo 
jie šalia gyvenantiems žmonėms garsiu karksėjimu, ypač vakarais, be to, išmatomis 
teršdavo aplinką. Tačiau kaip malonu pamatyti kovų pulkelį žiemos pabaigoje, 
vos pradėjus tirpti sniegui. Jų pasirodymas pranašauja, kad pavasaris jau visai 
visai čia pat... Krankliai jauniklius pradeda perėti anksčiausiai iš visų varninių 
paukščių – dar vasario mėnesį. Ne vienus metus kranklių pora augino jauniklius 
aukštame medyje susuktame lizde Daujėnų kapinių pakraštyje, ties smėlio karjero 
pakraščiu. Teko kranklių lizdų užtikti ir kitur, pavyzdžiui, miško pakraštyje ties 
Daujėnų medžiotojų būrelio šaudykla. Labai daug kranklių prieš kokius dvidešimt 
penkerius metus suskrisdavo iš visų apylinkių į Barkla nių kaime buvusį sąvartyną, 
kur kolūkių laikais būdavo išmetamos nugaišusių gyvulių maitos. Dabar kranklį 
pamatyti – ne retenybė, bet jų irgi likę šiek tiek mažiau. 

Gerokai pastaraisiais metais sumažėjo ir šarkų (Pica pica). Kol dar nebuvo 
numelioruota buvusio Daujėnų ežero teritorija, ten telkšojo balos, pasitaikydavo net 
gilių, klampių duobių, viskas buvo apaugę viksvomis ir tankiais karklų krūmais, 
pro kuriuos kartais būdavo beveik neįmanoma prasibrauti. Va ten tai būdavo 
tikra šarkų karalystė, nes užakusiame, apaugusiame krūmais ežere – idealios 
sąlygos gyventi šiems paukščiams. Kiekvienais metais šioje buvusio ežero terito-
rijoje rasdavau po kokius keturis penkis šarkų lizdus. Sukdavo šarkos lizdus ir 
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kitose vietose – krūmuose ties buvusia Daujėnų kolūkio arklide, Daujėnų parko 
pakraštyje. Šarkos – gražūs, netgi, sakyčiau, elegantiškos išvaizdos paukščiai, bet 
kartu ir dideli plėšrūnai, pridarantys nemažai bėdų mažesniems paukšteliams, 
mat plėšia jų lizdus.

Labai spalvingą, gražų paukštį – kėkštą (Garulus glandarius) – pažįsta visi, 
jų pilna aplink Daujėnus, Girsūd s ir P rijus esančiuose miškuose. iemą net 
lesyklas aplanko šie gražuoliai. Tačiau artimą jo giminaitę riešutinę ( uci raga 
caryocatactes), manau, retas kuris yra matęs. Šis paukštis dar kitaip vadinamas 
juoduoju kėkštu. Tai mažesnis už varną, maždaug kuosos dydžio paukštis, ku-
rio juosvai rudas kūnas išmargintas baltomis apvaliomis dėmelėmis. Dar vienas 
aiškiai matomas šio paukščio požymis – balta dėmė ant uodegos galo. Riešutinę 
mūsų miškuose dažniausiai galima pastebėti rudenį. Ar pas mus ji peri, negaliu 
pasakyti, gal tik užskrenda iš šiaurės, bet pats esu ne kartą pastebėjęs ir girdėjęs 
šį paukštį Moliūnų miške, ties vadinamąja Vatkų sankryža. Balsas savotiškas, šiek 
tiek panašus į kuosos ir šarkos „kerr kerr“ (juk artima giminaitė).

Iš vištinių paukščių Daujėnų apylinkėse gyvena jerubės (Bonasa bonasia), 
pilkosios kurapkos (Perdi  perdi ), griežlės ( re  cre ), putpelės ( oturni  coturni ), 
laukiai ( ulica atra), nendrinės vištelės (Gallinula c loropus), labai retai pasirodo ir 
vienas kitas tetervinas ( etrao tetri ). Kurtiniai ( etrao urogallus) šiuose kraštuose 
niekada negyveno, nėra jų čia ir dabar. Tetervinai kadaise buvo įprasti šio krašto 
gyventojai, tarpukario metais juos medžiodavo vietos medžiotojai. Porijietis An-
tanas hainauskas prisimena, kad tada tetervinų būdavo gana daug. Pasikeitus 
kraštovaizdžiui, numelioravus tetervinų mėgstamus kampelius, šie paukščiai tapo 
retenybe. Aš pats juos Daujėnų apylinkėse mačiau tik trejetą kartų. Tai buvo visai 
atsitiktiniai susitikimai su šiais gražiais ir atsargiais paukščiais. Pirmą kartą vieną 
teterviną pamačiau lauke važiuodamas naujuoju Porijų keliu. Netoli tos vietos yra 
buvęs G odžių durpynas, jo vietoje dabar telkšo seklūs ežeriukai, iš visų pusių 
apsupti miško. Tą vietą žmonės vadina Veceliuku, ten jau Biržų rajonas. Ko gero, 
iš to buvusio durpyno ir buvo atskridęs tetervinas. Dar porą kartų atsitiktinai 
tetervinus mačiau Mik¸nų kaime. 

Jerubė Moliūnų miške – įprastas ir neretas paukštis. Einant mišku, kartais 
netikėtai vos ne iš po kojų išgąsdinta pakyla ši daili miško vištelė su kuoduku ant 
galvos ir juodu dryžiu skersai uodegos. Vieną kartą, man važiuojant mašina, per 
kelią perbėgo visa gausi jerubės šeimynėlė. Jerubiukai, išsirikiavę vorele, turseno 
paskui mamą iš vienos kelio pusės į kitą... Tai buvo Moliūnų miško pradžioje, 
vos tik įvažiavus į mišką nuo Baluškių ir Naujasodžio kaimų pusės. 

Kurapka mūsų kraštuose irgi dar gana dažnas paukštis, nors šaltos, sniegin-
gos žiemos ir plėšrūnai kartais jas  smarkiai praretina. Kurapkos nuolatos gyvena 
Moliūnų kaimo teritorijoje esančiame lauke, kuris yra kairėje kelio pusėje, jeigu 
važiuosime į Kriklinius nuo Daujėnų pusės. Daugybę kartų įvairiais metų laikais 
tame lauke esu matęs ir girdėjęs šiuos paukščius. Gyvena kurapkos ir buvusio 
Miestelíškių kaimo teritorijoje, jų pastebėjau Barklainių kaimo laukuose, už akmens 
skaldyklos, netoli Baltojo šaltinio, Mikėnų kaime šalia buvusio žvyro karjero.

Griežlės ir putpelės – nedideli ir labai atsargūs paukščiai, gyvenantys 
laukuose. Jų, ypač griežlių, netrūksta ir Daujėnų apylinkėse. Tiesa, šių paukščių 
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nesudėtingas giesmeles (jeigu taip galima jas pavadinti) esu girdėjęs daugybę kar-
tų, bet pamatyti šių paukščių dėl jų nepaprasto gebėjimo slėptis niekada neteko. 
Atrodo, visai čia pat, už kokių dešimt metrų, šiltą vasaros vakarą girdi griežlės 
„dredre, dredre“ arba putpelės „pit pilik“, o pamatyti, kas čia triukšmauja, nesise-
ka. Nepadeda net žiūronai – ką ten įžiūrėsi tankiame javų lauke... Kai dar buvau 
L D narys, vieną vasarą teko skaičiuoti griežles. Kartu su D. Baronu važinėjome 
ir vaikščiojome po Moliūnų ir Bauk  kaimų laukus, ganyklas ir skaičiavome šias 
mažas višteles pagal jų keliamą triukšmą  Nemažai suskaičiavome.

Kiekvieną vasarą Smilgių tvenkinyje kartu su antimis gyvena ir laukiai. 
Daug kas juos laiko ančių giminaičiais, bet jie tik iš pirmo žvilgsnio panašūs. Ir 
vieni, ir kiti gyvena vandenyje, ir vieni, ir kiti plaukioja, bet laukys priklauso ne 
ančių giminei, o vištinių šeimai. Gerai įsižiūrėjus matyti, kad laukio visas kūnas 
juodas, tik papilvė pilka, bet ryškiausias požymis, skiriantis jį nuo ančių, yra 
baltas platokas ruožas ant kaktos virš snapo. Iš čia ir pavadinimas „laukys“ (nuo 
žodžio „laukas“ – taip vadinami gyvuliai, turintys ant kaktos ir nosies platoką 
baltą ruožą).

Pastaruoju metu neteko įsitikinti, ar dar gyvena Smilgių tvenkinyje nen-
drinės vištelės, o anksčiau jų ten tikrai būdavo. Nemažai jų gyvendavo ir tada 
dar nenumelioruotame, krūmais ir viksvomis apaugusiame, užakusiame Daujėnų 
ežere. Tarp krūmų telkšodavo nemaži ir kartais gana gilūs vandens ploteliai, 
kuriuose ir laikydavosi šios slapukės. Jas pamatyti būdavo gana nelengva, bet 
įmanoma. Dažnai girdėdavau jų balsus, tačiau iš pradžių klydau manydamas, kad 
tai laukių balsai. Kada į Daujėnus atvyko Vilniaus pedagoginio instituto studentai 
biologai, jų vadovas, patyręs ornitologas Vytautas Logminas mano klaidą ištaisė, 
paaiškino, kad tai ne laukių, o nendrinių vištelių balsai. Iš pirmo žvilgsnio šie 
giminingi paukščiai gerokai panašūs, bet nendrinės vištelės mažesnės, jų viršutinė 
kūno dalis rusvai pilka. Ryškiausi požymiai, skiriantys šiuos paukščius, yra rau-
dona nendrinės vištelės snapo viršaus ir kaktos pagrindo spalva, geltonas snapo 
galiukas. Savitas ir nendrinės vištelės plaukimo būdas – plaukdamas šis paukštis 
linguoja galvą ir kilnoja uodegą.

Paprastasis suopis (Buteo buteo) – įprastas paukštis mūsų kraštuose, jį pažįsta 
daugelis, tik kai kas painioja su vištvanagiu (Accipiter gentilis), nors šie paukščiai 
turi nemažai skirtingų požymių. Skiriasi ne tik išvaizda bei spalva (suopio vir-
šutinė kūno dalis rusvos spalvos, apatinė išmarginta gelsvai ar balsvai rusvomis 
dėmėmis, ant vištvanagio apatinės kūno pusės – skersiniai dryžiai, skrendančių 
paukščių siluetai irgi skiriasi, vištvanagio uodega kiek siauresnė ir ilgesnė už 
suopio, pastarojo sparnai šiek tiek ilgesni). Skiriasi ir medžioklės stiliumi. Suo-
pis, ieškodamas grobio, suka ratus virš laukų, kartais pakimba vienoje vietoje, 
o paskui staigiai krenta žemyn ir čiumpa kokį nors užsižiopsojusį graužiką ar 
paukštelį. Vištvanagis grobį dažniausiai puola iš pasalų, kartais net laviruodamas 
tarp medžių šakų. Panašiai medžioja ir gerokai mažesnis jo gentainis – paukš-
tvanagis (Accipiter nisus). Aukštai skraidantį suopį galima supainioti nebent su 
mažuoju ereliu rėksniu (A uila pomarina). Be žiūronų kartais sunku atskirti šiuos 
paukščius. Pagrindinis skirtumas – mažojo erelio rėksnio tarsi žmogaus pirštai 
išskėstos sparnų galų plunksnos. Tą požymį man parodė V. Logminas, kai pro 
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žiūronus stebėjome aukštai sukantį ratus plėšrųjį paukštį. Tai buvo Dumbliūn lių 
kaime šalia garsaus gamtininko ornitologo Teofilio ubavičiaus tėviškės. Taigi 
gana retas plėšrusis paukštis – mažasis erelis rėksnys – gyvena ir pas mus.

Dažna ir įprasta Daujėnų krašte nendrinė lingė ( ircus cynaenus). Vasaros 
pabaigoje ir rudenį šiuos paukščius galima pamatyti skraidančius virš Smilgių 
tvenkinio. Čia jos kartais ir peri vaikus. Esu nufotografavęs lizdą su keturiais 
jaunikliais, kurie skyrėsi ūgiu, nes plėšriųjų paukščių vaikai išsirita ne vienu 
metu. Tą lizdą man parodė D. Baronas, o jam – du jauni ornitologai iš Pumpėnų. 
Lingės lizdą atrasti gana sunku, jis buvo sukrautas tankiame nendryne. Pastaruoju 
metu gana dažna tapo artima nendrinės lingės giminaitė – javinė lingė ( ircus 
cynaenus). Pats esu ne kartą matęs šį anksčiau retoką mūsų kraštuose paukštį, 
skraidantį virš lauko Moliūnų kaime (tas pats laukas, kuriame gyvena kurapkos), 
taip pat Val kų kaime, netoli vadinamojo senojo Porijų kelio. Pagal daujėniečių 
pasakojimus, jie dažnokai mato panašius paukščius, skraidančius virš dabar jau 
numelioruoto ir paversto ganyklomis buvusio Daujėnų ežero. Pats jų ten nesu 
matęs, sprendžiu tiktai iš pasakotojų nurodytų požymių. Labai nesunku atpažinti 
javinės lingės patiną iš jo melsvai pilkos spalvos ir balto pilvo bei antuodegio. 
Lingės nuo kitų plėšriųjų paukščių skiriasi laibai ilgais sparnais ir ypatingu 
skrydžiu. Skrenda aukštai keldamos sparnus ir linguodamos į šonus. Todėl jos 
ir vadinamos lingėmis.

Tikriausiai pasitaiko Daujėnų apylinkėse ir kitų plėšriųjų paukščių  startsa-
kalių, pelėsakalių, sakalų keleivių, galbūt kai kurių erelių rūšių, bet aš konkrečių 
atvejų nesu užfiksavęs, todėl negaliu tvirtinti, kad tokie paukščiai čia gyvena ar 
pasirodo perskridimų metu.

Naminė pelėda (Sri  aluco) irgi yra įprastas paukštis Daujėnų krašte. Nak-
timis ne vienas yra girdėjęs pelėdos riksmą. Gana dažnai per medžioklę sėdžiu 
bokštelyje, o aplink tyliai suka ratus šis paslaptingas naktinis paukštis. Kartais 
atrodo, kad tuoj nutūps ant galvos... 

Vieną kartą vėlų rudenį medžioklės metu netyčia tankumyne pabaidžiau 
keletą šviesios spalvos pelėdų. Nespėjau gerai įsižiūrėti, bijau apsirikti, bet spėju, 

endrinės lingės 
jaunikliai Smilgių 
tvenkinyje
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kad galėjo būti uralinės pelėdos (Stri  uralensis), kurių vakarinė paplitimo riba 
ir yra mūsų kraštas. 

Tikriausiai pas mus pasitaiko ir kitų pelėdų rūšių, bet man tiesiog neteko 
jų matyti.

prastas paukštis Daujėnų apylinkėse yra mažasis apuokas (Asio otus). Nakti-
mis miške neretai galima išgirsti jo ūbavimą. Ne vienus metus šis paukštis perėjo 
Prano Bieliausko sodyboje augančioje eglėje. Man pačiam yra tekę daryti mažojo 
apuoko iškamšą Pranui Navalinskui, kuris kažkur rado negyvą, jau sustingusį 
paukštį. Didysis apuokas (Bubo bubo) – retas paukštis, natūralioje aplinkoje Daujėnų 
apylinkėse jo nemačiau, bet esu girdėjęs patyrusio miškininko Povilo Vaitiekūno 
pasakojimą apie tai, kaip dienos metu Moliūnų miške jam netikėtai teko gana iš 
arti pamatyti lazdyno krūme tupintį didįjį apuoką. 

Laukinės žąsys mūsų krašte neperi, tačiau jų labai daug praskrenda per 
pavasarinę ir rudeninę trauką. Daugiausia tai želmeninės (Anser abalis), pilkosios 
(Anser anser) ir baltakaktės (Anser albi rons) žąsys. Aukštai skrendančias žąsis 
sunku atskirti, nebent iš balsų. Pilkosios žąsies balsas labai panašus į naminės 
žąsies balsą, o želmeninės žąsies – labiau tęsiamas, graudokas, panašus į dejonę. 
Baltakaktės žąsies balsas labai skambus, aukštoko tono, iš toli girdimas. Jeigu 
pavyksta žąsis pamatyti iš arčiau (o tai būna retai, nes žąsys – labai protingi ir 
atsargūs paukščiai), nesunku atskirti šias tris rūšis. Pilkoji labai panaši į naminę, 
tik mažesnė, želmeninės žąsies tamsus kaklas ir galva, juodas snapas su skersine 
geltona juostele, o baltakaktę atskirti galima pagal baltą dėmę virš snapo ir juodas 
netaisyklingas dėmes ant krūtinės.

Prieš daugelį metų teko matyti gana retą mūsų kraštuose paukštį – papras-
tąją berniklę (Branta bernicla). Ši nedidelė juoda žąsis vėlyvą rudenį vaikštinėjo 
želmenų lauke, esančiame tarp tuometinės kolūkio arklidės ir buvusio Daujėnų 
ežero. Gal buvo sužeista ar nusilpusi ir atsilikusi nuo pulko

Jau daug metų įprastu mūsų krašto paukščiu yra tapusi gulbė nebylė ( y-
gnus olor). Šių paukščių pora kiekvienais metais išperi ir užaugina vaikus Smilgių 
tvenkinyje. Anksčiau gulbių pora buvo pamėgusi ir išeksploatuotą Daujėnų smėlio 
karjerą. Dabar jų ten lyg ir nebematyti, tikriausiai dėl to, kad vasaros metu čia 
susirenka labai daug poilsiaujančių žmonių.

Labai retai išgirsti ir gulbės giesmę – tik tada, kai pamatai skrendantį gulbių 
giesmininkių ( ygnus cygnus) pulkelį. Kartą tokį pulkelį teko pamatyti skrendant 
virš Naujasodžio kaimo laukų.

Labiausiai mūsų kraštuose paplitusi antis yra didžioji (Anas platyr ync os), 
ją puikiai pažįsta visi. Šie paukščiai perisi visur – Smilgių užtvankoje, Mikėnų 
karjeruose, grioviuose, kartais visiškai neįtikėtinose vietose, pavyzdžiui, ne vienus 
metus ši antis išaugindavo šeimynėlę išbetonuotoje buvusioje Baluškių fermų 
mėšlidėje, kuri laikui bėgant buvo prisipildžiusi vandens ir priaugusi įvairių van-
dens augalų. Tačiau šalia šios visiems gerai pažįstamos ančių rūšies gana neretos 
mūsų krašte yra dryžgalvės (Anas uer uedula) ir rudagalvės (Anas crecca) kryklės. 
Pavasarį, kai gaigalai būna pasipuošę vestuviniais apdarais, šias dvi kryklių rūšis 
gana lengva atskirti, bet rudenį – sudėtinga, tuo labiau kad šios mažos antelės 
skraido tyliai ir greitai, darydamos viražus ore, o skrendančią didžiąją antį gali-
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ma pirma išgirsti (pagal tylų sparnų švilpčiojimą), o tik paskui pamatyti. Vasarą 
ir rudenį pagrindinis požymis, skiriantis šias dvi abiejų lyčių kryklių rūšis, yra 
sparnų veidrodėlis (taip vadinama pailga kitokios spalvos juostelė ant anties spar-
no). Pačios mažiausios anties – rudagalvės kryklės – veidrodėlis yra ryškiai žalios 
spalvos su metalo blizgesiu ir aprėmintas baltomis juostelėmis, o šiek tiek didesnės 
dryžgalvės kryklės veidrodėlis ne toks ryškus, blankesnis, matinio atspalvio. Bet 
pabandyk įžiūrėti tuos greitai skrendančios antytės veidrodėlius...

Teko pastebėti mūsų kraštuose ir retesnių ančių rūšių, bet tik pavasarį ir 
rudenį. Vieną vienintelį kartą mačiau, kaip iš griovio Šaka nių kaime, ties buvusia 
Masilionių sodyba pakilo šaukštasnapė antis (Anas clypeata). Ją nesunku atskirti iš 
didoko, plataus, panašaus į šaukštą snapo. Ši ančių rūšis pas mus neperi, matyt, 
tiesiog užklysta per rudeninius ar pavasarinius perskridimus. Trejetą kartų teko 
pamatyti ir rudagalvių ančių (Ayt ya perina). Kartą mačiau keturias rudagalves 
rudenį Mikėnų karjere ties Povilo Navako sodyba, kitus du kartus pastebėjau 
poreles pavasariais Pyves s upėje ties Dumbliūnėlių kaimu, beje, turėjau galimybę 
gerai jas apžiūrėti pro žiūronus. Visiškai galimas daiktas, kad ši ančių rūšis peri 
ir pas mus, nes iš žvejų pasakojimų susidariau vaizdą, kad jie irgi Pyvesos upėje 
kartais mato būtent šiuos paukščius.

Kaip jau anksčiau minėjau, Daujėnų krašte vykusios biologijos studentų 
praktikos metu bendravau su patyrusiu ornitologu V. Logminu. Jis man Smil-
gių užtvankoje parodė labai retą Lietuvoje paukštį – rudakaklį kragą (Podiceps 
grisegena). Kaip jis tada sakė, šis paukštis iki tol buvo pastebėtas tik dviejose 
vietose – Kret ono ežere ir uvintê. Smilgių užtvanka buvo trečioji vieta. Tais 
metais šie reti paukščiai perėjo mūsų užtvankoje, bet vėliau jau niekada jų ten 
nebepastebėjau. V. Logminas man parodė, kaip galima atskirti rudakaklį kragą 
nuo kitų kragų. Jo viršugalvis ir nedidelis kuodukas juodi, skruostai pilki, bet 
pats pagrindinis požymis, matomas iš gana toli, – ryškiai ruda kaklo spalva. 
Ausuotasis kragas turi net du kuodus, panašius į ragus. Esama ir kitų kragų 
rūšių, bet pas mus jų nėra.

Smilgių užtvankoje retkarčiais galima pastebėti ir juodakaklį narą (Gavia 
arctica). Prieš daugelį metų gyvą šį paukštį man buvo atnešę atpažinti Algis Ka-
zilionis ir Saulius Kalvėnas. Gal tai buvo dar nepaskrendantis jauniklis, nes jokių 
sužeidimų lyg ir nepastebėjome. Paukštis jau buvo gana didelis, su visais savo 
rūšies požymiais ir spalvomis – juoda, stambiomis baltomis dėmėmis išmarginta 
nugara, pilka galva ir užpakaline kaklo dalimi, juoda priekine kaklo dalimi, baltu 
pilvu, su juodomis juostomis ant kaklo ir krūtinės šonų, smailiu ir aštriu juodu 
snapu. Dabar jau nebegaliu prisiminti, kur šis paukštis buvo rastas ar pagautas. 
Apžiūrėję ir nustatę jo ,,tapatybę“, narą paleidome.

Pastaruoju metu Daujėnų apylinkėse mažiau pastebima rudagalvių kirų (La-
rus ridibundus), nors anksčiau jų čia užskrisdavo dideli pulkai – net visas laukas 
baltuodavo. Kartais jie sekdavo paskui žemę purenančius traktorius. Skraidydavo 
virš vandens telkinių arba plūduriuodavo ant vandens. monės dažnai juos klai-
dingai vadindavo žuvėdromis.

Beje, upinę žuvėdrą (Sterna irundo) esu ne kartą matęs Smilgių užtvankoje 
ir Mikėnų karjere. Ji mažesnė už kirą, ilgais smailiais sparnais ir giliai įkirpta 
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uodega. Pati pilka, viršugalvis juodas. Snapas raudonas, juodu galiuku. Pas mus 
šie paukščiai, atrodo, neperi, matyt, tik trumpam užskrenda.

prasti Smilgių užtvankos gyventojai – didžioji krakšlė (Acropcep alus arun-
dinaceus), mažoji krakšlė (Acropcep alus scirpaceus) ir ežerinė nendrinukė (Acrop-
cep alus sc oenobaenus). Šiuos atsargius mažus paukštelius, meldynų, nendrynų 
ir švendrynų gyventojus, gana sunku pamatyti, tačiau jų balsus prie užtvankos 
girdi kiekvienas žvejys ar poilsiautojas, tik, žinoma, retas kuris atpažįsta, kokie 
tai paukšteliai. Karklinės nendrinukės (Acropcep alus palustris) lizdelį su kiaušiniais 
esu radęs Dumbliūnėlių kaime prie Pyvesos upės. Lizdelis buvo susuktas ant 
žolių kuokšto maždaug pusės metro aukštyje. Toje lankoje dalgiu pjoviau šieną, 
todėl nesunku buvo tą lizdelį pamatyti, įsidėmėjau, iš ko jis susuktas, kuo išklo-
tas, kaip atrodo kiaušiniai, o paskui pagal aprašymus nustačiau, kas šio lizdelio 
šeimininkas. Palikau nenupjautą plotelį žolės aplink lizdą ir paukštelis, atrodo, 
sėkmingai išsiperėjo jauniklius.

Iš tilvikinių paukščių pas mus gausiausiai gyvena slankos (Scolopa  rustico-
la) ir perkūno oželiai (Gallinago gallinago). Dalis slankų pas mus peri, kita dalis, 
matyt, migruoja kitur, tačiau savotišką patinų vestuvinę giesmę – duslų „kvorr 
kvorr“, panašų į sausos odos gurgždėjimą bei ciksėjimą – galima girdėti jau nuo 
kovo, vos tik nutirpsta sniegas ir šiek tiek sušyla oras, iki liepos ar net rugpjūčio. 
Tai ,,kavalieriai“ ieško patelių, skraidydami virš drėgnų kvartalinių linijų, biržių, 
jaunuolynų. Maloniai nuteikia ir perkūno oželio mekenimas pavasarį. Patį paukštį 
pamatyti nelengva, pirmiausiai išgirsti tą savotišką garsą, tai sustiprėjantį, tai 
pritylantį, ir tik retkarčiais gali pastebėti aukštai danguje besivartantį tamsų taš-
kelį. Šis nedidelis šviesiapilvis tilvikas, išskėtęs uodegos plunksnas, staigiai krenta 
žemyn ir tada pasigirsta tas savotiškas mekenimas, sukeltas virpančių uodegos 
plunksnų. Pavasaris visus svaigina, visiems susuka galvas...

Krantinius tilvikus (Actitis ypoleucos), kurie yra gerokai mažesni už slankas 
ir net už perkūno oželius, ne kartą esu stebėjęs pro žiūronus Mikėnų karjere. 
Brastinių tilvikų ( ringa oc ropus) pasitaiko kiek rečiau, bet esu matęs jų pavasarį 
Moliūnų lauke, ties pamiške, kur telkšodavo nemažos balos.

Daujėnų apylinkėse kartais tenka pastebėti ir retesnių tilvikinių paukščių – 
didžiųjų kuolingų ( umenius ar uata) ir griciukų (Limosa limosa). Šių paukščių 
esu matęs netoli Smilgių kaimo, vieną kartą kairėje kelio, vedančio į Smilgius, 
kitą kartą ganykloje tarp Petro Šležo sodybos ir Smilgių tvenkinio. Griciukas nuo 
kuolingos skiriasi tuo, kad yra mažesnis, maždaug karvelio dydžio, turi ilgą, tiesų 
snapą ir ilgas kojas. Kuolinga didesnė ir jos snapas ne tiesus, o lenktas žemyn. 
Tai didžiausias tilvikinis paukštis. Nei kuolinga, nei griciukas pas mus tikriausiai 
neperi, juos tik atsitiktinai pastebėjau pavasarinės traukos metu.

Gana įdomus paukštis yra lėlys ( aprimulgus europaeus). Tai sutemų paukštis, 
skraidantis tyliai kaip šešėlis, jo tiesiog neįmanoma išgirsti. Lėlio snapas trumputis, 
kūnas pilkai rusvos spalvos, išmargintas dėmelėmis. Lėlys – dažnai pasitaikantis 
paukštis mūsų krašte.

Turbūt ne kiekvienas gali pasigirti iš arti matęs plėšriąją medšarkę (Lanius 
e cubitor). Man tik vieną kartą yra tekę stebėti šį paukštį ir, kad ir labai keista, 
ne kur nors gamtoje, o pro savo kambario langą. Tuo metu gyvenau name, ku-
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ris ir dabar tebestovi priešais Daujėnų mokyklos pastatą. Vieną rytą, žvilgtelėjęs 
pro langą, pamačiau ant jazmino krūmo šakos tupintį keistą paukštelį, šiek tiek 
didesnį už varnėną. Krito į akis jo pilkai balta spalva ir ryškus juodas dryžis, 
einantis nuo snapo per akis. Juodos spalvos buvo ir ant sparnų bei uodegos. Bet 
labiausiai mane nustebino kruvinas jo snapas, o pats paukštis tupėjo šalia ant 
smailios jazmino šakelės pamauto, jau pusiau sulesto žvirblio. Medšarkė gana 
ilgai man pozavo, spėjau pavartyti ornitologinę literatūrą ir išsiaiškinti, koks tai 
paukštis. Baigusi lesti žvirblį, netikėta viešnia nuskrido savais keliais. 

Didįjį margąjį genį (Dendrocopus major) pažįsta ir yra matę daugelis, šitie 
gražūs paukšteliai kartais žiemos metu aplanko ir mūsų lesyklas. Miške dažnai 
galima išgirsti negarsų genio stuksenimą į medžio kamieną, jo trumpą ciktelė-
jimą ir pamatyti savotišką, banguojantį šio girios kalvio skrydį. Juodąją meletą 
(Dryocopus martius), pačią didžiausią genių šeimynos atstovę, turbūt yra matęs 
nedaugelis, nors jos išvaizda gana įspūdinga, ypač ryškus raudonas pakaušis 
paukščio kūno juodame fone. Savotišką meletos „kulkosvaidžio seriją“, panašią į 
tankų stuksenimą pagaliu į pušies kamieną arba į nuo vėjo svyruojančio didelio 
medžio girgždėjimą, yra girdėjęs daugelis. Tai vadinamieji tuoktuviniai tarškinimai. 
Šiaip juodoji meleta, ypač skrisdama, triukšmingai kryksi, jos balsas girdėti labai 
toli. Juodosios meletos giminaitė žalsvoji, arba žalioji, meleta (Picus viridis) yra 
retesnė. Moliūnų miške jos neteko pastebėti, tačiau kartą šį paukštį atsitiktinai 
pamačiau Krikliniuose – matyt, buvo trumpam atskridusi iš aliosios girios. Ji 
mažesnė už juodąją giminaitę, taip pat turi ryškiai raudoną pakaušį, bet viršutinė 
jos kūno dalis žalsvai gelsva, apatinė – gerokai šviesesnė.

Moliūnų miške gyvena ir gana reta Lietuvoje karvelių rūšis – uldukai ( o-
lumba oenas). Tiesa, jie dideli slapukai, pamatyti juos sunku, tačiau išgirsti galima. 
Jų burkavimas „hū hū“ po truputį greitėja, o paskui staiga nutrūksta. Uldukai 
labai panašūs į mums įprastus naminius arba uolinius karvelius. Labai įprastas 
mūsų kraštuose yra pats didžiausias karvelis – keršulis ( olumba palumbus). Jį tikrai 
yra matęs daugelis, ypač rudenėjant, kai pribręsta javai pamiškėse. Šie paukščiai 
mėgsta palesti tokiose vietose, o nakties poilsio nutūpia aukštuose medžiuose miško 
pakraštyje. Šį karvelį nesunku atskirti iš pilkai melsvos spalvos, rausvos krūtinės 
ir vieno ryškaus skiriamojo bruožo – baltų dėmių ant kaklo ir sparnų priekyje. 
Maždaug prieš dvidešimt metų gana gausu Daujėnuose buvo pietinių purplelių 
(Streptopelia decaocto). Jų buvo pilna pačiame miestelyje, ypač centre. V. Logminas 
stebėjosi, kad šie pietinių kraštų gyventojai jau apsigyveno ir Šiaurės Lietuvoje. 
Tai mažesni už naminį karvelį, lieknesni, rausvai violetinėmis pilko atspalvio 
plunksnomis paukščiai. Gana nesunku juos atpažinti iš juodos siauros juostelės 
viršutinėje kaklo dalyje. Labai savotiškas ir jų balsas, pagal kurį šią rūšį galima 
atskirti nuo kitų karvelių, – gana aukštų tonų „hu hūū hu“. Pietiniai purpleliai 
Daujėnuose gyveno ne vienus metus, bet dabar kažkodėl jų ten nebėra. Kodėl 
išnyko, niekas negali pasakyti.

Juodąjį strazdą ( urdus merula) ir strazdą giesmininką ( urdus p iolomelos) yra 
matę ir girdėję daugelis, ypač pavasario vakarais, kada nuo jų balsų tiesiog plyš - 
ta miškas. Juodasis strazdas panašus į varnėną, tik didesnis, todėl nesunkiai paste - 
bimas. Strazdo giesmininko plunksnos raibos, ne tokios ryškios, užtat labai skardus 



13

A A

balsas su įvairiausiomis moduliacijo-
mis. Smilginis strazdas ( urdus pilaris) 
taip pat gana dažnas paukštis Daujėnų 
apylinkėse, jį galima atpažinti iš raibų 
plunksnų ir rusvos spalvos pečių.

Prie strazdų choro ankstyvą pa-
vasarį labai dera ir liepsnelių (Erit acus 
rubecula) giesmės. Šį mažą paukštelį 
lengva išgirsti, bet nelengva pastebėti, 
nebent pro žiūronus. Pilkšva viršutinė 
kūno dalis ryškiai skiriasi nuo oran-
žinės krūtinės.

Kaip ir visoje Lietuvoje, Daujėnų 
apylinkėse gausu pilkųjų musinukių 
(Muscikapa striata) ir margasparnių musinukių ( icedula ypoleuca). Jos dažnai 
apsigyvena ir žmonių iškeltuose inkiluose, tik landa turi būti nedidelė – apie 3 
centimetrus, ir pats inkilas, žinoma, mažesnis. Pilkoji musinukė yra kuklių pilkų 
spalvų, o margasparnės jos giminaitės apdaras ryškesnis, sudėliotas iš juodų ir 
baltų dėmių. Nežinia dėl ko žuvusią margasparnę musinukę esu radęs netoli 
Daujėnų mokyklos pastato.

ra tekę pastebėti, tiesa, nedažnai, keletą mažyčių, bet labai spalvingų 
paukštelių – dagilių ( arduelis carduelis). spūdingas jų apdaras susideda iš kelių 
spalvų – geltonos, raudonos, juodos, rusvos, baltos.

Prieš daugelį metų pirmą kartą Moliūnų miške gana iš arti pamačiau ant 
neaukšto krūmo šakelės striksinčią karetaitę ( roglodytes troglodytes). Šį mažą, pil-
ką paukštelį nesunkiai galima atpažinti iš aukštyn užriestos uodegos. Karetaitės 
nereti paukščiai mūsų miškuose.

Turbūt daugelis yra matę čivylį ( arduelis cannabina), bet tikriausiai retas 
kuris jį atskiria nuo kitų nedidelių paukštelių. Patelės yra kuklesnių spalvų, o 
patinėlį galėtų atskirti kiekvienas akylesnis stebėtojas, ypač jei po ranka turi 
žiūronus. Nors nugarinė šio paukštelio pusė kuklių pilkai rusvų spalvų, ta-
čiau į akis krenta raudonos spalvos kakta, viršugalvis, pagurklis ir krūtinė bei 
įkirpta uodegėlė. Čivyliai dažnai mėgsta susisukti lizdelius gyvatvorėse, ypač 
tujose, kituose tankiuose sodybos sodiniuose. Lizdas būna gerai paslėptas, bet 
palyginti neaukštai. 

Kikilis ( ringilla coelebs) irgi dažnas mūsų sodybų, kaimų ir miestelių gy-
ventojas. Visi daugybę kartų girdėjo jo savotišką neilgą, tolygiai greitėjančią ir 
netikėtai nutrūkstančią giesmelę. Tai gana spalvingas paukštelis, jį nesunku pažinti 
iš baltų juostelių juoduose sparnuose, juodos kaktos, pilkai melsvo viršugalvio ir 
pakaušio, raudonų skruostų ir rausvos krūtinės. Patelių spalvos, kaip ir daugelio 
paukščių, ypač žvirblinių, kuklesnės. 

Neretai mūsų sodybas aplanko, o kartais ir lizdelius žmogaus kaimynystėje 
susisuka žaliukės ( arduelis c loris). Tokį pavadinimą šis paukštelis gavo nuo 
žalsvai gelsvos viršutinės ir geltonos apatinės kūno dalies spalvos. Savotiškas jų 
snapelis – balsvos spalvos, storokas.

Strazdas sodyboje
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iemą neretai į mūsų sodybas užklysta nedideli juod-
galvių sniegenų (Pyrr ula pyrr ula) pulkeliai. Šiuos gražius 
paukštelius, manau, pažįsta visi. pač į akis krenta ryškiai 
raudonos patinėlių krūtinės, juodos galvos, sparnai ir uodegos bei melsvai pilki 
pečiai. Raudongalvė sniegena ( arpodacus eryt rinus) retesnė mūsų kraštuose, vis 
dėlto ne kartą vasaros metu girdėjau jos savotišką, nesudėtingą, bet gana ryškiai 
išsiskiriančią iš kitų paukščių balsų giesmelę. Raudongalvės sniegenos balsiukas 
gana stiprus, aiškiai girdimas. Tiesa, pamatyti šį paukštelį nelengva.

Gana dažni žiemos metu mūsų sodybose svečiai iš šiaurės – svirbeliai 
(Bombycilla garrulus). Jie ypač mėgsta apsilankyti ten, kur likę kokių nenuskintų 
uogų, pavyzdžiui, vynuogių. Svirbeliai – labai gražūs paukšteliai. Juos visiškai 
nesunku pažinti iš raudonos kaktos, rusvos spalvos kūno, ryškiai margų sparnų, 
bet pats ryškiausias jų požymis – gana nemažas kuodelis ant pakaušio. Jie nieka-
da neatskrenda po vieną. Jeigu išgirsti savotišką negarsų šių paukštelių „sirrrr“, 
gerai apsidairyk ir netrukus kur nors medžių šakose pamatysi svirbelių pulkelį. 

Mūsų miškuose ir parkuose galima pamatyti alksninukų ( arduelis spinus) 
pulkelių. Jie irgi mėgsta giminaičių draugiją. Atpažįstami iš gelsvai žalios kūno 
spalvos su juodomis dėmelėmis.

Ir visoje Lietuvoje, ir Daujėnų krašte gausu zylių giminės atstovų. Labiausiai 
paplitusi ir visiems pažįstama yra didžioji zylė (Parus major), bet žiemą į lesyklas 
kartais atskrenda ir mėlynosios zylės (Parus caeruleus), kurias nesunku atskirti iš 
mėlynos spalvos viršugalvio, sparnų ir uodegos. Mūsų miškuose gana įprasta ir 
pilkoji zylė (Parus palustris), jos apdaro spalvos kur kas kuklesnės  viršugalvis ir 
gerklė juodi, viršutinė kūno dalis rusvai pilka, skruostai ir pilvas balkšvi.  pa-
prastąją pilkąją zylę labai panaši šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus). Jas labai 
lengva sumaišyti, skiriasi tik juoda viršugalvio dėmė – šiaurinės zylės kiek didesnė, 

Svečiai iš šiaurės – 
svirbeliai
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pailgesnė ir ne blizgančios, o matinės spalvos. Nereta pas mus ir kuoduotoji zylė 
(Parus cristatus). Kuoduotųjų spalvos kuklesnės už didžiųjų ir mėlynųjų zylių spalvas, 
tačiau jas nesunku atskirti pagal smailų kuoduką. Uodeguotųjų zylių (Aegit alos 
caudates) mūsų kraštuose lyg ir neteko pastebėti, bet visai galimas dalykas, kad 
jos gyvena ir čia. Moliūnų miške teko pastebėti artimų zylių giminaičių bukučių 
(Sitta europea) ir lipučių ( ert a amiliaris). Šie paukšteliai vikriai laipioja medžių 
kamienais žemyn ir aukštyn, ieškodami vabzdžių ir kirminų. pač įdomu stebėti 
žemyn galva lipantį bukutį. Jį nesunku atskirti iš juodo dryželio, einančio per 
akis, pilkai melsvos viršutinės kūno dalies, rudų šonų ir trumpos uodegos. Lipu-
čio spalvos kiek kuklesnės, viršutinė kūno dalis rusvai pilka su baltais dryželiais.

Labai dažna mūsų kraštuose geltonoji starta (Emberiza citrinella). Tikriau-
siai daugelis ją yra matęs ir girdėjęs jos giesmelę, bet nepažįsta šio gana ryškių 
spalvų paukštelio. Geltonąją startą nesunku atpažinti iš vyraujančios ryškiai gel-
tonos spalvos. Viršutinė kūno dalis rusvai pilka su juodais ruožiukais, antuodegis 
oranžinės spalvos.

Baltąją kielę (Motacilla alba) pažįsta visi, ji įprasta mūsų kraštų gyventoja, 
nevengia artimos žmonių kaimynystės, o jos giminaitę geltonąją kielę (Motacilla 
lava) pamatyti gerokai sunkiau. Ją prieš porą dešimtmečių pušyne prie Daujėnų 
smėlio karjero parodė D. Baronas. Tai nėra retas paukštis, tiesiog ją sunkiau pa-
stebėti negu jos artimą giminaitę, mums įprastą baltąją kielę. Geltonoji kielė savo 
pavadinimą gavo nuo geltonos spalvos apatinės kūno dalies.

Gyvena mūsų kraštuose ir kūltupiai ( enant e oenant e). Be žiūronų, žinoma, 
juos gana sunku pastebėti. Kūltupiai mėgsta tupėti ant akmenų krūvų laukuose, 
pakrūmėse, todėl ir pavadinimas jų, matyt, kilęs iš žemaitiško akmens pavadinimo 
„kūlis“ (tupi ant kūlio). Kūltupius nesunku atskirti iš ryškiai balto antuodegio. 
Uodega juoda su baltais pakraščiais, viršutinė kūno dalis pilkos ir rudos spal-
vos. Dar vienas ryškus kūltupių bruožas – tupėdami jie dažnai linguoja, kraipo 
uodegą ir galvą.

Tiek Daujėnuose, tiek visuose aplinkiniuose kaimuose gausu langinių (De-
lic on urbica) ir šelmeninių ( irundo rustica) kregždžių. Kregždes visi pažįsta, jos 
gyvena vos ne kiekvienoje sodyboje, 
tačiau dažnas nežino, kaip atskirti šias 
dvi rūšis. Langinės kregždės truputį 
mažesnės už šelmenines, jų antuodegis 
baltas, trumpesnė ir mažiau iškirpta 
uodega. Jų lizdai uždari, su apvalia 
landa šone, jie dažniausiai lipdomi iš 
lauko pusės prie mūrinių pastatų sienų, 
o šelmeninių kregždžių lizdai pusiau 
atviri, dubens formos. Ir lipdomi jie 
tvartuose, daržinėse. Šelmeninė kregždė 
truputį didesnė, ilgesne ir labiau iš-
kirpta uodega, jos viršutinė kūno dalis 
ištisai juoda, apačia balta, apie snapą 
yra nedidelė raudonai ruda dėmelė. Šelmeninė kregždė
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Prieš dvidešimt su viršum metų Daujėnų smėlio karjere gyveno nemaža urvinių 
kregždžių (Riparia riparia) kolonija. Iš tolo būdavo matyti daugybė jų urvelių karjero 
šlaituose. Dabar šių paukštelių karjere nebėra. Matyt, kai karjeras buvo išplėstas 
ir išvežta labai daug smėlio, nebeliko tinkamų vietų šiems paukšteliams perėti. 
Urvinė kregždė mažesnė už savo giminaites, mažiau iškirpta uodega, viršutinė 
kūno dalis rusvai juodos spalvos.

Pabaigoje dar norėčiau trumpai parašyti apie vieną gana retą gyvūnų (šįkart 
nebe paukščių) rūšį, gyvenančią Daujėnuose. Tai varlė česnakė (Pelobates uscus). 
Ją man jau minėtos studentų ekspedicijos metu parodė ornitologas V. Logminas. 
Ši varlė buvo aptikta Daujėnų miestelyje prie buvusio mokyklos bendrabučio 
pastato (dabar ten įrengta šarvojimo salė). Varlė įdomi tuo, kad gyvena ne tik 
vandenyje, bet ir žemėje, daugiausia smėlyje.  Daujėnai kaip tik ir yra smėlio 
kraštas. Gal tiksliau šį gyvūnėlį reikėtų vadinti ne varle, o rupūže, tik jos oda 
ne ruplėta, o lygi. Kūno spalva rusvai marmurinė. Ant užpakalinių kojų česnakė 
turi mažus kastuvėlius, kuriais gali greitai įsirausti į žemę. Dar vienas būdingas 
šios varlės bruožas – pailga tamsi dėmelė akies viduryje eina ne horizontaliai, 
kaip kitų varlių, o vertikaliai. Savotiškas ir šių varlių balsas, kurį galima išgirsti 
pavasarį. Tai ne kurkimas, o tylus ir švelnus tuksenimas.
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Daujėnų gandras Dinas
Stasys Mackevičius

Dauj¸nų seniūnijoje gali išvysti begales gražių kraštovaizdžių ir nuostabią 
gamtą. Gamtoje pamatysi puikiai žinomų paukščių bei retesnių šio krašto spar-
nuočių. Retas kuris paukštis mūsų krašte yra taip gerai žinomas, kaip baltasis 
gandras. Jį yra matę ir pažįsta visi. Kiekviename seniūnijos kaime yra po kelis 
gandralizdžius, kuriuose peri gandrų poros. Pas mus gandrai globojami. Jie ramiai 
žiūri į netoliese dirbančius žmones, o pievose stypčioja visai arti jų. Gyvendamas 
šalia žmonių, gandras jaučiasi saugiau. Net ir paties gandro lizde neretai peri 
žvirbliai, kielės ir kiti smulkūs paukščiai. 

Senieji daujėniečiai baltąjį gandrą – Lietuvos nacionalinį paukštį – dar va-
dina starkumi, busilu, gužučiu, bacijonu. Gandras – mieliausias sodybos kaimynas, 
atnešantis laimę tiems namams, šalia kurių apsigyvena.

Nuo seno Daujėnų valsčiaus žmonės gandro sugrįžimui ruošdavosi iš anksto, 
stengdavosi prisivilioti į savo kiemą. Ir ne bet kokį pagrindą lizdui sukti iškeldavo. 
 medį įkeltos akėčios ir ant jų apsigyvenę gandrai – būsiąs geras javų derlius. 
Kad sektųsi kelionės, gandralizdžiui medyje ar ant trobos įtaisydavo seną ratą. 
Kad nesirgtų ir nekristų gyvuliai, pritaisydavo ant tvarto.  kad gandrai pasirinktų 
būtent jų sodybą arba kiemą, į iškeltą gandralizdį įdėdavo sidabrinių pinigėlių.

Šio krašto žmonės per Blovieščius kovo 25-ąją švęsdavo Gandrines, nes pra-
sideda šiltasis metų pusmetis. Sugrįžęs gandras tarsi išvaiko paskutinius žiemos 
likučius. Buvo tikima, kad sugrįžtantis gandras ant uodegos parnešąs baltąją kielę, 
kuri išspardo nuo balų paskutinius ledokšnius. Dar senoliai sako, kad šią dieną 
meškos ritasi iš guolio. Jei vėjas neša nuplėštus nuo stogo šiaudus, jie tardavo  
„Lekia meškos plunksnos.“

Dar vienas su šia švente susijęs tikėjimas, kurį pasakojo mano senelis Petras 
aičikas, – kad ūkininkai per Gandrines apžiūrėdavo javų sėklą, pažarstydavo 

rankomis aruoduose. Taip žadino grūde tūnančią gyvybę. Šeimininkės pakilodavo 
išlaikytas kopūstų galvas. Kaip ir per kitas svarbias kalendorines šventes, Gandri-
nių dieną būdavo draudžiamų darbų. Netaisydavo tvorų, nekaldavo žemėn kuolų. 
Negalima nieko skolinti iš namų, nes gyvuliai susirgs. Iš miško neveždavo žabų, 
kad vasarą gyvačių į kiemą neprišliaužtų.

Daujėnietė mokytoja Virginija Jurkšaitienė sukūrė dainos posmus apie pa-
vasarį, gandrus ir daujėniečius

Pavasario saulė jau šviečia aukštai, 
Girdėjot ar matėt – jau grįžo gandrai.
š karto nušvito veiduos šypsena –
Gandrai – juk tai meilė, 
Sparnuos jų – daina.

Priedainis
i gerai, gerai, gerai, 

Kad sugrįžo jau gandrai. 
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Džiaugias seniai ir jauni –
Dar Daujėnai bus gyvi.

Pabudo jau žemė ir kviečia rytais 
Kiekvieną pasveikint ir džiaugtis gandrais. 
Pavasariu džiaugtis ir būti kartu, 
Dalinti daug meilės – turėt daug draugų.

Priedainis

 jeigu netyčia – juk žinot, kaip būna, 
Palieka juk kartais visus ta ortūna, 
ubraukime ašaras, galvas aukštyn. 
žtraukime dainą ir ženkim pirmyn.

Priedainis

Gandrai numato, nujaučia, kada bus sausa ir nederlinga vasara. Lietuviai 
jau baigia pamiršti pranašystes apie mūsų kraštams būdingus orus. Vasaros orų 
prognozes patvirtina gamtos meteorologai gandrai. Gyvūnų globėjų asociacijos 
darbuotoja Lolita Grėblikienė sako, kad vis dažniau sulaukia žmonių skambučių, 
pranešančių, kad gandrai iš lizdų meta savo vaikus. Šie paukščiai taip elgiasi tada, 
kai jaučia, kad negalės išmaitinti palikuonių. Jausdami, kad sezonas bus sausas, 
karštas ir nederlingas, jie išmeta silpniausius gandriukus, pasilieka tik tiek, kiek 
pajėgs išmaitinti. Kai kurie žmonės, nežinodami šios priežasties ir manydami, kad 
gandriukas netyčiomis iškrito, bando jį įkelti atgal į lizdą, tačiau tai nepadeda – 
gandrai ir vėl išmeta jauniklį laukan. Taip atsitiko 2006 metų pavasarį Daujėnų 
seniūnijos ríjos vienkiemyje, kai daujėnietė Stanislava Vadapolienė, anksti ryte 
pamelžusi karvę, važiavo su dviračiu iš ganyklos pro gandralizdį ir išgirdo po 

Globėja Stanislava 
Vadapolienė su  
augintiniu Dinu. 
Stasio Mackevičiaus 
nuotr.
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medžiu dilgynių krūme cypsėjimą. Nulipusi nuo dviračio ir įbridusi į dilgynes, 
pamatė gulintį gelsvos spalvos pūkuotuką. Stasei pagailo švelnaus mažylio. Pa-
ėmusi į rankas apžiūrėjo ir nustatė, kad bus išmestas iš lizdo. Tąkart gandrų 
šeimynos lizde liko klegėti du tos pačios vados paukščiai. Gandriuką Stanislava 
parsinešė namo. Tuojau atsirado jos sūnus Virginijus ir seniūnijos darbininkas 
Sigitas Kalvėnas, apžiūrėjo ir patarė šį mažą, pasmerktą mirčiai gandriuką mėginti 
auginti namų sąlygomis.

Suradusi nedidelę kartoninę dėžutę, įklojusi į ją paklotą, Stanislava Vadapolienė 
ėmėsi mažylio globos. Gandriukas vis garsiau cypsėjo. Šeimininkė suprato, kad jis 
nori lesti, nori būti pamaitintas. Kaip tik ji buvo neseniai nusipirkusi vienadienių 
viščiukų ir jiems lesinti kombinuotųjų pašarų. Pamirkiusi tuos pašarus ir padariusi 
mažučius gumuliukus, pražiodžiusi gandriuko snapelį pradėjo jį maitinti. Maitinimo 
pradžia buvo sunki, reikėjo daug kantrybės. Pakeldama snapą įpildavo vandens. 
Visą laiką gandriukas tik tupėjo. Tai truko apie tris savaites. Pamažu pradėjo pats 
stengtis vaikštinėti, palesti maisto, iš dubenėlio gerti vandenį. Praėjus dviems savai-
tėms, jam duodavo smulkiai supjaustytos šviežios mėsos, šviežios žuvies gabaliukų, 
virtos dešros. Mažąjį augintinį pamilo kaimynai, miestelio gyventojai, moksleiviai.

Gandriukas augo sparčiai, jo priežiūra tapo lengvesnė. Gandro augintojai ir 
globėjai, pamatę kad našlaitis sveikas ir žvalus, nutarė jam suteikti vardą. Buvo 
paskelbtas vardo paieškos konkursas tarp vaikų. Vardas turėjo būti vyriškas, nes 
pastebėta jo vyriškos lyties požymių. Netruko praeiti nė savaitė, kai anūkai Rena-
tas ir svaldas pasiūlė suteikti Dino vardą. Šis vardas reiškia „aktyvus gynėjas“. 
Vardui niekas neprieštaravo.

Kai paaugo Dino sparnai, jo globėjai atsirado dar vienas rūpestis, kaip jį 
išmokyti skraidyti. Tą darbą pradėjo pamažu. Kieme buvo nenaudojamas stalas. 
Moteris, išsinešusi Diną, pastatydavo ant stalo, pamažu pastumdavo žemyn ir jis 
pradėdavo skleisti sparnus, plasnoti. Tokių procedūrų prireikė gana daug. Būda-
mas ant žemės, pats pradėjo sparnus judinti, kelti, šokinėti, plasnoti ir galų gale 
mėgino skristi. Gandro šeimininkei buvo didžiulis džiaugsmas, kai jos augintinis 
pirmą kartą praskrido virš kiemo. Globėja, matydama, kad kieme skraidyti per 
ankšta, įsidėjo Diną į rankinę ir dviračiu nuvažiavo į plačius laukus. Lauke to-
liau mokytasi skraidymo meno. Mažylį palikusi ant žemės, Stanislava nubėgdavo 
tolyn, jis paskrisdavo ir nusileisdavo prie jos. Taip kartodavo kelias dienas, kol 
pagaliau Dinas išmoko normaliai skristi ir nusileisti. Gandriukas įprato gerai skrai-
dyti  Stanislava Vadapolienė su dviračiu važiuoja į ganyklą pas karvę, o Dinas 
paskui globėją skrenda. Kol ji melžia karvę, jis pats vienas ieško varlių, sliekų, 
kitų vabalėlių. Vieną dieną gandro augintoja Diną paleido prie to gandralizdžio, 
iš kurio jis buvo išmestas. Netrukus ant žemės nusileido abu tėvai ir pradėjo 
jį pulti, mušti. Pajutęs pavojų Dinas skubiai atlėkė pas savo užtarėją Stanislavą, 
kad jį apgintų. Nuo to karto moterį gandras lydi visur, net ir grybaujant lenda į 
mišką kartu su šeimininke. Kiek vėliau Dinas nuskrisdavo pats vienas į tą pačią 
ganyklą prie karvės ieškoti maisto ir pats vienas vakarais sugrįždavo nakvynės. 
Nakvoja jis ūkiniame pastate kartu su naminiais paukščiais.

Kai vištos vakarais eina tūpti į tvartą, tai ir Dinas pats eina kartu. Tokia 
svečio viešnagė vištų viršininkui gaidžiui nepatiko. Puolė Diną snapu, sparnais ir 
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pentinais, tačiau Dinas nepasidavė, supykęs snapu kelis kartus įgnybo, papurtė 
gaidelį, tas nuliūdęs, nuleidęs galvą nuėjo į šalį pas vištas. Nuo to laiko gaidys 
ir gandras buvo ne priešai, o geri draugai. Su katėmis Dinas sutaria gerai, nesi-
pyksta tarpusavy, tik jos kartais iš snapo ištraukia šviežią žuvį ar strimelę, kai 
gandras neša į kibirą nuplauti. Tada jis snapu sutarškina ir katės išsigąsta. Dinas 
turi viską nuplauti. Jis pasidarė maistui išrankus, bet kokios žuvies ar bet kokio 
maisto neima. Jam skaniausios – šviežios strimelės ir varlės. Mėgsta kaimišką 
varškės sūrį ir varškę.

Dinas – Daujėnų šerifas
Smalsusis Dinas savo ilgomis kojomis aplanko kiekvieną Daujėnų miestelio 

sodybą. Dirbdami savo daržuose ar šiaip pagerbdami gandrą gyventojai jį pavai-
šina sliekais, šviežia mėsa, sugautomis varlytėmis, kitais jam skaniais produktais. 
Jis vaikšto tik gatvės viduriu, nenori pasitraukti. Vietiniai vairuotojai prie gandro 
elgesio pripratę, todėl nusileidžia ir aplenkia išdidų paukštį. Dinas, nors ir sun-
kaus charakterio, miestelio gyventojams bei svečiams yra malonus ir draugiškas. 
Tačiau ilgai atsimena savo skriaudėjus, jiems keršija. Kai gandriukas buvo mažas, 
vaikai eidami jį paerzindavo ar pabaidydavo su rykštele. Dabar juos pamatęs ir 
atpažinęs, puola norėdamas atsilyginti skriaudėjams. Ateina ir prie parduotuvės, 
„patikrina“ pirkėjų krepšius. Nesulaukęs dėmesio, jis nesidrovi snapu gnybtelėti 
pirkinių maišelio. monės, nuolankūs jo atžvilgiu, ištraukia iš maišelio ką beturė-
dami. Taip tie gyventojai tampa jo draugais. Jeigu kuris žmogus nieko neduoda ir 
dar pabaido, Dinas ant jo smarkiai supyksta. Sutikęs tą patį žmogų kitą kartą, jį 
atpažįsta, pasiveja ir stengiasi jam įgnybti. Jeigu žmonės, kurie jį buvo užpykdę, 
ateina pas jo globėją, Dinas juos išveja iš kiemo. Miestelio gyventojai, moksleiviai 
juokaudami gandrą ėmė vadinti Daujėnų šerifu.

Stovėdamas ant vienos kojos gandras retkarčiais apžvalgo miestelio teritoriją 
nuo Daujėnų kultūros namų stogo. Šis pastatas yra priešais Stanislavos Vadapo-
lienės sodybą, miestelio centre. Dinas mato visur – kas aria, šienauja, žemę pu-

Dinas aplankė  
daujėniet   
ną Kasciuškien .  

S. Mackevičiaus 
nuotr.
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rena, ravi daržus ir atlieka kitus darbus. Nužiūrėjęs, kur jam atrodo naudingiau, 
atskrenda „patikrinti“.

iemą gandrui išlaikyti reikia nemažų išlaidų. Augintiniui reikia pirkti 
šaldytų strimelių, virtų dešrų ir kitų priedų, kad būtų žvalus ir sveikas. Vasarą 
išlaidų sumažėja, mat gandras didžiąją maisto dalį susiranda pats. Pusryčius, 
vakarienę Dinas nori gauti iš savo globėjos. Su globėja augintinis labai susidrau-
gavo. Supranta savo vardą.  šeimininkės kvietimą raudonsnapis greitai atsiliepia, 
labai mėgsta, kai jį panešioja.

Dinas suka gandralizdį
Dinas, daugiau kaip ketverius metus skraidęs po Daujėnų miestelį ir jo 

apylinkes, nesirūpino savo būstu, nereaguodavo į parskrendančius gentainius. 
Tapęs Daujėnų miestelio simboliu, penktų metų pavasarį nusprendė atsisakyti 
vištų draugystės. Paveiktas savo giminės pavyzdžio ir pagautas pavasarinio jaus-
mo, pradėjo krauti gandralizdį, gyvenamąją vietą išsirinko netoli, kaimynystėje 
ant seniūnijos pastato kamino, kuris yra nenaudojamas. Prinešęs įvairių šakų, 
šapelių juos tvarkė, ruošė, pasidarė gūžtą. Kai viskas buvo atlikta, Dinas į tvartą 
negrįždavo, o nakvodavo savo būste ir dvi savaites laukė atskrendančios draugės. 
Draugė neatsirado. Atskridusi iš kažkur gandrų pora Diną iš jo paties lizdo išvarė. 
Sugrįžti į gūžtą neleido. Tada Dinas sugrįžo atgal pas buvusius savo draugus ir 
laukia kito pavasario ir draugės. Tikėkimės, kad sulauks.

Dinas tapo Daujėnų miestelio simboliu. Su juo susipažinti atvyksta miestelio 
svečiai, pro šalį keliaujantys turistai. Atvyksta Lietuvos žurnalistai. Apie Diną 
rašo laikraščiai, jį rodo televizija. Jis tapo garsus ne tik Pasvalio apylinkėse, bet 
ir visoje Lietuvoje.

Literatūra 
Molis S. oologijos skaitiniai, Kaunas, 1983. 
Panevėžio rytas, 2011, bal. 19.
Darbas, 2011, liepos 23.



1

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Senovėje ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikais Lietuvoje bei 
emaitijoje augo ir ošė galingos girios. Ir Dauj¸nų krašte žaliavo miškai, kurie 

užėmė didžiąją žemių dalį. Tai dabartiniai ali sios girios tęsiniai, o tas miškas 
vadinosi Tr kas. Tr kui atminti turime Trakų ir Patrak s kaimus.1

Iki pat  a. pradžios dar žaliavo didžiuliai ąžuolai Girs dų, Bauk , 
id nių, Mik¸nų, Lev niškių, Čìkiškių ir kituose kaimuose. Tai buvusio Trako 

miško palikuonys. Kai kurie iš šių milžinų turėjo net vardus. Pavyzdžiui, ríjos 
vienkiemyje žaliavęs Tauro, Smiµgių kaimo galulaukėje – Nargelio, o Gu bėje – 
Storpilvio ąžuolas.2

Apylinkės kraštovaizdis atspindi Lietuvos vidurio lygumos šiaurinės dalies 
sanklodą. Anksčiau, iki didžiųjų žemės sausinimo darbų, čia vietomis matėsi 
ryškūs ledyno palikti pėdsakai. Smarkūs jo vandenys tarp gūbrelių išplovė ilgus 
slėnių liežuvius, kuriais šniokšdavo pavasarinis ir rudens vanduo. Tos tėkmės 
buvo gausios ir tekėjo link Pyves s, ríjos, Jiešme s ir mažesnių Vorupio, Vi grio, 
Juodžio ir kitų upelių. Kai kurios atskiros tėkmės turėjo net vardus  Pratakas, Liū-
nelis, Liūnas ir kitos. Per potvynį čia nei išbrisi, nei išvažiuosi. Daug kur šiuose 
liežuviuose yra gausiai susikaupusių 
organinių medžiagų – tai seklūs dur-
pynėliai. Tokiose vietose melioratoriai 
yra įrengę kultūrines ganyklas.

Čia gyveno sėliai
Kazimieras Vyčas

Trakas – didybė mūsų

1 Kudaba Č. pių pakrantėmis, Vilnius, 19 .
2 Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji fotografuotinė laida, 
Vilnius, 1991, t. 2.

rako miško lopinėlis. J. Kliučiaus nuotr. 
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Didžiulės vandens atsargos lyg užkonservuotos susikaupė Vaizgumbalio, 
idonių, Čekiškių, Šarkabalos, Porijų, Juodžio, Mikėnų, Dalin vos ir kitose pelkėse 

bei balose.
Senovėje dėl drėgmės pertekliaus daugelyje vietų nebuvo galima ankstėliau 

pradėti pavasarinių žemės darbų, todėl plačiai išplito lapuočių miškas su puikio-
mis aikštelėmis. Čia augo ne tik ąžuolai, beržai, klevai, uosiai, alksniai, karklai, 
na, žinoma, ir liepos. Užtat bičių, bičių .. 

Pavasarį, praūžus protakomis vandeniui, šlapiose Trako vietose pasklisdavo 
geltonžiedės purienos. Paskui sužaliuodavo kiti žolynai – puikiausios ganyklos 
žvėrims, o vėliau ir galvijams.

Tie šlapi Trako plotai žmonių netraukė – šie kūrėsi kalvotesnėse vietose. 
 jų buvo ne taip ir daug  Smilt nės, Bal škių, Barkla nių ir Daujėnų kalvelės 

su nedideliu Daujėnų ežerėliu, na, ir Smiµgiai prie ríjos upelio.
Mūsų žemė įdomi dar ir tuo, kad turi gipso, kuris kartais krečia išdaigas. 

Netoli Barklainių kaimo galima rasti piltuvo formos duburį, atsiradusį gilesniame 
grunto sluoksnyje ištirpus gipsui. ra ir daugiau tokių įgriovų.3

Senojo tikėjimo liekanos
Kaip žinoma, senovės lietuviai, būdami pagonys, garbino gamtą ir jos reiš-

kinius. Mūsų krašte geriausiai tai primena Daujėnų Šventabala.
Lietuvoje yra įamžinta nemažai senojo mūsų tikėjimo atributų ir vietų. Dar 

ir dabar keletas upių tebevadinamos Švent siomis, yra Šve tupis, Šventd brė, 
taip pat Šventežerio, Latakio, Ladukės ežerai, daug šventų akmenų, šventakalnių, 
žinoma Šventagirė ir kitos panašios vietos. Tačiau šventa bala – tik viena, mūsiškė. 

Šventabalos vanduo yra pagarsėjęs kaip stebuklingas, šventas. Juo daugy-
bė žmonių gydė savo negales ir ne vienas pasveiko. Legendos apie Šventabalos 
galias plito toli už apylinkės ribų. Baluškių senelis Rapolas Čeponis, gimęs apie 
1845 m., pasakodavo, kad jo seneliai ir tėvai svarbiausiu vaistu nuo visų ligų 
laikė Šventabalos vandenį. Jie prausdavo skaudamas vietas tiesiog baloje arba iš 
ten parsineštu vandeniu namuose. Taip esą buvo nuo neatmenamų laikų. Kad 

3 Lietuviškoji tarybinė en -
ciklopedija, Vilnius, 1981, 
t. 8. 

Šventabalos vaizdai. 
20 0 m.  
J. Kliučiaus nuotr.
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būtų geriau prieiti toje pelkėje prie „stebuklingojo“ šaltinėlio, žmonės patiesė net 
keletą lieptų.

Daujėnų balos reikšmė, mums tapus krikščionimis, nė kiek nesumažėjo. 
Maža to, apie balą buvo pasakojama legenda, kad čia paskendusi anksčiau bu-
vusi bažnyčia, todėl dabar reikėtų atstatyti ją naujai. Esą ir jos medienos likučiai 
kartkarčiais išplaunami iš balos, o kad tai buvusių lieptų liekanos, retas tesuprato. 

1938 m. dėl Šventabalos likimo susigrūmė senasis paveldas ir mokslas. Tais 
metais Daujėnuose ir apylinkėje siautėjo akių liga trachoma. Iš Kauno atvažiavo 
mokslininkų, gydytojų brigada, vadovaujama Pasvalyjê gimusio akių gydytojo 
Petro Avižonio, ištirti trachomos protrūkio. Greitai buvo nustatyta, kad tą bėdą 
sukelia Daujėnų Šventabalos vanduo – per jį platinamos trachomos bacilos. Iš-
vadoje buvo nurodyta, kad „šventą šaltinėlį“ reikia sunaikinti. monės su tokiu 
sprendimu nenorėjo sutikti. Nenorėjo suprasti ir to fizikos „susisiekiančių indų“ 
dėsnio, kuriuo kauniečiai aiškino, kodėl Daujėnų stebuklingasis vanduo laikosi ant 
kalno ir dar trykšta šaltinėliu. Tik kai Daujėnų jaunalietuviai baloje iškasė šulinį 
ir pažemino šaltinėlio vandens horizontą, o kartu nurimo ir trachomos protrūkis, 
konfliktas baigėsi  šaltinėlis liko gyvuoti.

Nuo to laiko Daujėnų Šventabalos stebuklingos galios gerokai susilpnėjo.
1958 m., sovietų laikais, užsimota šį šaltinėlį visai sunaikinti.  jo šulinį 

felčeris Povilas Liukpetris pradėjo pilti chlorkalkes, pagrįsdamas šį veiksmą tuo, 
kad vėl galinti kilti kokia nors epidemija. Vėliau šaltinėlį išvis užvertė. Tačiau 
srovės jėga buvo tokia galinga, kad vanduo vis tiek vietomis prasiveržė į paviršių. 
monės šią vietą tebelankė ir piktinosi bolševikų poelgiu.4

 Daujėnų Šventabalą panašių įgriovų šiame krašte, kaip ir visoje Šiaurės 
Lietuvoje, yra ir daugiau. Ne visos įgriovos yra užlietos vandens ar šaltiniuotos – 
kai kur negiliai įdubę tik viršutiniai grunto sluoksniai. Tokios duobės, atsiradusios 
dėl ištirpusio gipso, pamažu užpilamos rieduliais ir gruntu, o galiausiai užariamos.

Mineraliniai vandens šaltinėliai daugiausia yra pastovūs ir trykšta nuo neat-
menamų laikų. Jie dažniausiai turi ir kvapą, kuris primena supuvusių kiaušinių dė tį.  
Visi išskiria baltų nuosėdų, o jų vagos tėkmės dugnas nusidažęs baltai. Kaip ir visų šal - 
tinių, jų vanduo yra gerai nufiltruotas ir skanus atsigerti. Geriant nejusti jokio kvapo.

Šaltinėliai yra nevienodo dydžio ir galingumo. Gruntinio vandens šaltinė-
liuose vandens temperatūra maždaug vienoda ir pastovi tiek vasarą, tiek ir žiemą. 
Todėl didesnieji žiemą neužšąla. Visi šie mineralinio vandens šaltinėliai turi vieną 
bendrą savybę  jų vanduo gydo nuo kai kurių ligų, visų pirma nuo reumato.

Kai kurie šaltinėliai turi vardus  Barkla nių Balt sis, Smiµgių Verdìnė, Girs dų 
Kãrvės, Bauk  Šaltínis ir kiti.

Baltasis šaltinis yra netoli nuo Daujėnų – Barklainių kaime. Melioratoriai nu tie - 
sė kelią, o Daujėnų seniūnija gražiai sutvarkė aplinką. Šaltinio maldininkai ne lan - 
ko, bet turistų čia būna nemažai. Prie jo dar neįrengta automašinų aikštelė, bet pa - 
vieniams automobiliams sustoti yra kur.

Turistui įrengtas šulinys atrodo iš - 
vaizdžiai, o šaltas mineralinis vanduo ma - 
lonus atsigerti, nors šiaip jau aplinkui jus - 
ti sieros ar supuvusių kiaušinių kvapas.5

4 Ikamas G. Bolševikai Šventabalos neįveikė, Dau-
jėnai, Vilnius, 199 .

5 Beniulis J. Baltasis šaltinėlis, Daujėnai, Vilnius, 199 .
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Baltasis šaltinis

Smilgių Verdenė.  
J. Kliučiaus nuotraukos
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Smilgių Verdenė
Smilgių kaime, netoli kelių kryžkelės, prie pat rijos upelio kranto, nuo 

neatmenamų laikų iš duburio gilumos veržiasi galinga mineralinio vandens srovė. 
Šaltinio dubuo yra gana didelis – tai galingiausias šaltinis.

Verdenės versmės gyvenimas sietinas su Smilgių kaimo egzistencija  Smilgiai 
klesti – puošiasi ir Verdenės versmė. Praeityje gausiai lankoma vaikų, mokinių 
ir šiaip žmonių, per pastarąjį dvidešimtmetį sumenko  žole užžėlė takas, niekas 
nebešienauja šaltinėlio pakrančių, žemės užnešė kanalą, kuriuo vandens perteklius 
nutekėdavo į riją.

Maliūpių šaltinis
Dar vienas mineralinio vandens šaltinėlis atsirado visai neseniai, apie 2006 

metus, griovyje netoli Maliūpių kaimo. domu, kad pradžioje, kaip pasakoja jį 
pirmą kartą pamatęs Smilgių gyventojas Jonas Stuknys, naujo šaltinėlio akis buvusi 
griovio šlaite. Vėliau, po metų, jis pasislinko į griovio vidurį ir jau spėjo nudažyti 
griovio dugną baltai. Neužmiršo paskleisti ir būdingo kvapo.

Taip, Smilgiuose tikrai atsirado naujas šaltinėlis. Jis yra prie pat kelio 
Pasval s–Vabalni kas. Juo domisi daugelis pro šalį važiuojančių keleivių. Gaila, 
kad jis dar niekur neįregistruotas ir neturi žymimosios lentelės.

Daujėnų ežeras
Šis ežeras savo plotu buvo nedidelis, bet skyrėsi nuo kitų Lietuvos ežerų 

šiek tiek kitokia prigimtimi  jo vanduo pasipildydavo panašiai kaip Šventaba-
los – susisiekiančių indų principu. Ežero viduryje aiškiai matėsi platus šalti-
niuotas paviršiaus ruožas. Ten buvo duburys. Kaip tik čia keisdavosi vandens 
horizontas. 

Vietos gyventojai dar ir dabar prisimena, kad vandens horizontas priklausė 
nuo orų kaitos, nuo slėgio. Keičiantis vandens lygiui, ežeras skleidė nemalonų 
ausiai garsą. Tą garsą žmonės vadino baubimu.

Pamažu ežeras vis mažėjo – vyko pelkėjimo procesas, bet labai jau lėtai ir 
sustabdyti jį buvo gana lengva. Tačiau pasielgta kitaip. Ketvirtajame dešimtmetyje 
ežerą užsimota nusausinti. Tuo metu dėl kasimo technikos stokos nepavyko tų 
užmačių įvykdyti – rankomis kasamas nuvedamasis vandens kanalas nepasiekė 
reikiamo gylio, bet vandens horizontas gerokai pažemėjo. Pakraščiai nusausėjo, 
ežeras susitraukė, bet liko duburiai. Ežero baubimo garsas dar vis kartkarčiais 
tebebuvo girdimas.

Atrodytų, tada reikėjo sustoti ir nebedarkyti tokį reliktą turinčio ežero, bet 
kur tau ..

Sovietų laikais užsimota galutinai jį pribaigti. Ežero vietoje įrengti moky-
tojų daržai.

Nuo to laiko niekas nebegirdi baubimo, niekam neberūpi ir orų kaita – 
Daujėnai prarado vieną lankytinų vietų.
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Smilgių kaime prie šios kryžkelės  
išgr žtas gilusis gr žinys.  
J. Kliučiaus nuotraukos
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Gręžinys, pasiekęs mineralinį vandenį
193  m. Smilgių kaime, netoli kelių sankirtos ir pieninės, buvo išgręžtas 

120 metrų gylio gręžinys. Pasipylė stipri artezinio vandens srovė. Tas mineralinis 
vanduo priminė Birštono Vytauto versmės vandenį. Mūsų gręžinio paskirtis buvo 
tirti geologinę žemės sudėtį, todėl po kurio laiko nutarta gręžinį užkomparuoti. 
Tai padaryti ilgai nesisekė ir vanduo keletą dešimtmečių veržėsi į aplinką. Jei 
kalbame apie Daujėnų mineralinius vandenis, visada reikėtų prisiminti, kad Smil-
giuose yra gręžinys, kur vanduo trykšta iš gilesnių žemės sluoksnių. 

Pilkapiai – mūsų senovės liudytojai
Dabartinis Daujėnų žmogus gana mažai žino apie mūsų protėvius sėlius. 

Kartais net iš viso abejojama, ar tikrai mūsų krašte gyventa sėlių. Apie sėlių ap-
gyventas vietoves turime daug medžiagos ir literatūros, bet mums rūpi Daujėnai, 
o Daujėnai buvo sėlių apgyvento arealo pakraštys, todėl ginčų kyla net ir tarp 
mokslininkų.

Manoma, kad aukštesnėse Daujėnų apylinkių vietovėse žmonės jau gyveno 
akmens amžiaus mezolito laikotarpiu. Tai patvirtina daug to laikotarpio radinių.

Dalis jų yra sukaupta Daujėnų pagrindinėje mokykloje ir pavienių žmonių 
kolekcijose. Netoli Daujėnų, P mpėnuose, po durpių sluoksniu rastas labai senas 
raginis ietigalis, o jei pridėsime kitus rastus raginius ginklus, įrankius, papuošalus 
ir kitką, tai turėsime pripažinti, kad žmonės čia gyveno labai seniai.

Mūsų protėviais laikomi pietvakariniai sėliai. Vakarinės jų arealo ribos sutapo 
su Lėve s upe, toliau tęsėsi iki pat Mūš s, o nuo ten driekėsi į šiaurę. Didžiausia 
ir svarbiausia sėlių upė – Dauguv . Jų sostinė buvo kairiajame Dauguv s krante, 
dabartiniame Jìkabpilio rajone, ir vadinosi S¸lpilis.

Jonas Šedys tyrinėjo Aknyst s, bìlių, nuškio ir R kiškio VII amžiaus 
santuokų bei laidotuvių metrikų knygas6 ir nustatė, kad tose pavardėse daug 
sėliškų žodžių. Tai liečia K majus, Sk piškį, Bíržus, P biržę ir kitus kraštus. Jisai 
S¸los žemių pavardes skirsto į tris kilmės darinius.

Pirmiausia – pavardės, dažnos ir Sėlos krašte, ir visoje Lietuvoje.
 antrąjį darinį įtrauktos pavardės, kurios visos arba didesnioji dalis susi-

telkusi Sėlos plote.
Trečiąjį sudaro pavardės, kurių kilmė neaiški arba kurių nurodyta kilme 

verta suabejoti.
Aš noriu pateikti antrosios dalies pavardes, kurios, pasak Jono Šedžio, daž-

niausiai pasitaiko buvusiame Sėlos areale. Tai Adomonis, Adomėnas, Astrauskas, 
Aukštikalnis, Balčiūnas, Babickas, Baltušis, Bieliūnas, Braknys, Budreika, Činga, 
Čiurlys, Davidonis, Dovydėnas, Glemža, Gurklys, Jodokas, Juodelė, Juozėnas, 
Kalpokas, Kubilius, Kumelys, Kumštis, Kurklietis, Lašas, Laužikas, Lekerauskas, 
Mačiūnas, Mačiukas, Matuzevičius, 
Navakas, Pagirys, Pauliukas, Pyragius, 
Piekarskas, Peškaitis, Raugelė, Ruplys, 
Rudinskas, Sabalys, Skardžius, Skeirys, 
Skerdys, Skvarnavičius, Speičys, Sta-

6 Šedys J . Pavardėse – sėlių pėdsakas  Juodupė. 
nuškis, Vilnius, 2012.

 Vanagas A. Mūsų vardai ir pavardės, Vilnius, 1982  
Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1985, t. 1.
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kionis, Stapulionis, Stuoka, Stuknys, Šakenis, Šimkūnas, Šimkevičius, Vadopalas, 
Vainiūnas, Valkiūnas, Vapšys, Vėbra, Vėgėlė, Vileišis, Vizbaras, ubrickas, abulis, 
aldokas, abulionis, umbakis, vironas, Stašys, Pečiūra, Vaičiuška, iauka ir 

dar kai kurios kitos.
inoma, tų pavardžių J. Šedys pateikė daug daugiau. Aš šiuo pavyzdžiu 

norėjau atkreipti dėmesį tik į tai, kad jos būdingos Daujėnų kraštui.

Sėlių genties išnykimas
Sėliai buvo didelė baltų gentis ir taikiai sugyveno su savo kaimynais žiem-

galiais ir lietuviais, bet jiems taip ir nepavyko sukurti valstybės. Visi jie turėjo 
ne tik panašių papročių ir tradicijų, bet, svarbiausia, buvo tos pačios religijos 
žmonės. Sėliai, kaip teigia igmas inkevičius, turėjo savo kalbą. Kazimieras 
Būga manė, kad ji buvo artima kuršių kalbai, bet kiti mokslininkai nurodo ją 
turėjus bendrybių su lietuvių kalba.8 Nors ši mūsų protėvių kalba ir nepaliko 
rašto paminklų, bet pradėjo nykti tik VII– VIII a. Daug sėliškų žodžių esama 
mūsų dabartinėje lietuvių kalboje  sėlinti, žliaugti, maukti, želmuo, griežtis... Jų 
yra ir latvių kalboje. arasų miestas ne tik išsidėstęs sėlių žemėje, bet ir pats jo 
vardas yra sėliškas – „ežeras“.

Sėliai gana anksti susidūrė su atsibasčiusiu į Dauguvos žemupį Kalavijuočių 
ordinu, kuris jau 1208 m. juos užpuolė. Tais pačiais metais sugriovė svarbiausią 
jų taikųjį Sėlpilio miestą ir tvirtovę. Čia pat paskelbė, kad kraštas jau yra pa-
krikštytas ir visi šio krašto žmonės tampa krikščionimis. Taip Dauguvos vidu-
rupyje atsirado vokiečių. Vietiniai sėliai tapo katalikais, o dar vėliau, po dviejų 
šimtmečių, persimetė į reformatų tikybą. Sėliai galutinai suskilo ir tapo Lietuvos 
ir Latvijos gyventojais. Vis dėlto visų sėlių ordinui nepavyko pavergti ir pavers-
ti krikščionimis. Mūsų senoliai ir jų žemės ilgainiui perėjo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės globon.

V a. viduryje Lietuvos sėlius, gamtos garbintojus pagonis, lenkų kunigai, 
vienuoliai ir kiti dvasininkai vertė krikščionimis. Tada prasidėjo didysis lietuvių, 
sėlių ir žemaičių niveliavimas pagal lenkiškąją pasaulėžiūrą  Lietuvos žemių sėliai 
pamažu sulietuvėjo, bet lenkiškai ideologijai pasipriešino ir nepasidavė, nors isto-
rijoje būta ir gana kritiškų momentų. Tai liudija visoje buvusioje sėlių teritorijoje 
likę kryžiai su lenkiškais užrašais. Tokių užrašų yra ant Daujėnų šventoriaus 
kryžių ir ant bažnyčios sienų. Lenkišką dedikaciją turi ir 1881 m. Girsūdų kaime 
pastatytas kryžius.

Polonizacija giliau įleido šaknis tik rytinių sėlių žemėse – arasų ir Da g-
pilio apylinkėse. Čia ir šiandien gana daug žmonių gimtąja laiko ne lietuvių, o  
lenkų kalbą.

8 inkevičius . Lietuvių antroponimika, Vilnius, 
199  Būga K. Rinktiniai raštai, Vilnius, 1958, t. .
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Daujėnų krašto augalija ir grybai
Juozas ulonas, Juozas Beniulis

Trumpas įžanginis žodis
Šį straipsnį, žinoma, turėjo rašyti specialistas botanikas, bet taip jau atsitiko, 

kad tokio žmogaus tarp šios knygos bendraautorių neatsirado, todėl šio darbo 
teko imtis mums, dviem Juozams, gyvenantiems kaimynystėje. Kodėl mums  Aš 
nesu didelis augalijos – samanų, kerpių, įvairių žolių ir laukinių gėlių – žinovas, 
tiesa, medžius, augančius šiame krašte, daugiau ar mažiau pažįstu, grybų rūšių 
irgi nemažai žinau, nemažai laiko praleidžiu gamtoje, kiekvienai progai pasitaikius, 
bandau išsiaiškinti, koks čia augalas, pasitelkdamas literatūrą arba internetą, ta-
čiau šioje srityje man dar daug neartų dirvonų... Mano kaimynas Juozas, daugiau 
kaip dvidešimt metų išdirbęs girininku Kriklinių girininkijoje, kuriai priklauso ir 
Daujėnų eiguva, esanti Moli nų miške, puikiai pažįsta augalus, atmintinai moka 
daugumos jų ne tik lietuviškus, bet ir lotyniškus pavadinimus. Visiems, krimtu-
siems miškininkystės mokslus, buvo dėstomi šie dalykai, tačiau ne visi vienodai 
gerai išmoko pažinti augalus, ypač smulkiuosius  žoles, samanas, kerpes ir t. t. 
Tam reikia didelio potraukio, noro pažinti ir studijuoti specialią literatūrą, na, ir, 
žinoma, geros atminties. Visų šių dalykų Juozui tikrai netrūksta, jis yra perskaitęs 
daugybę knygų, be to, jo darbas susijęs su gamta (dabar dirba eiguliu). Todėl ir 
buvo paprašyta jo pagalbos.

Kai kam gali kilti klausimas  o kodėl apie Dauj¸nų krašto augaliją rašo 
žmonės, gyvenantys Kríkliniuose  Atsakysiu visai paprastai. Pirma, aš pats še-
šiolika metų esu pragyvenęs Dauj¸nuose, šiuo metu ten ir dirbu, todėl manau, 
kad su šiuo kraštu esu glaudžiai susijęs. Antra, kaip minėjau, Juozas daug metų 
dirbo girininku ir puikiai pažįsta Moliūnų mišką, kuris yra buvusio Daujėnų 
valsčiaus teritorijoje, žino, kokie augalai ten auga. Tiesa, čia bus rašoma ne 
tik apie miško, bet ir pievų, laukų bei gyvenviečių augalus, tačiau Kríkliniai 
yra visai netoli Daujėnų, juos teskiria dešimt kilometrų, todėl augalija tiek čia, 
tiek ten praktiškai tokia pati. Tiesa, Juozas minėjo, kad ali sios gírios, kuri 
prasideda už Kriklinių, augalija šiek tiek skiriasi, bet jis apie tai ir nepateikė 
jokios medžiagos.

Kadangi mėgstu fotografuoti gamtą, niekada nepraleidžiu progos nukreipti 
fotoaparato objektyvo į mane sudominusį augalą. Per keletą metų tokių nuotrau-
kų prisirinko nemažai, aš jas laikiau kompiuteryje, o dabar, rašant straipsnį apie 
augaliją, jos labai pravertė. 

Taip ir atsirado šis bendras mūsų darbas. Kadangi Juozas puikiai pažįsta 
augalus, tačiau neturi straipsnių rašymo patirties, jis pateikė visą reikalingą me-
džiagą, o man teko ją sutvarkyti, sudėlioti viską „į atitinkamas lentynas“. Darbo, 
žinoma, buvo daug, nes man buvo pateiktas tik augalų sąrašas. Reikėjo nors 
trumpai tuos augalus aprašyti, kad nebūtų vien sausas sąrašas, tad teko pasitelkti 
mokslinę literatūrą, paieškoti informacijos internete.

Visų augalų, žinoma, tokios apimties straipsnyje neaprašysi, kai kas gal ir 
liks nepaminėta, tačiau esminius dalykus stengsimės pateikti. Bijodami prasilenkti 
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su tiesa, sąmoningai neminėsime kai kurių labai retų augalų, nes nesame įsitikinę, 
kad Daujėnų krašte jų yra.  jeigu koks susidomėjęs specialistas ims ir paprašys 
parodyti, kur jie auga  Taigi rašysime tik tai, ką tikrai žinome. 

Pateiksime Daujėnų krašte augančių augalų sąrašą ir jų trumpus apibūdinimus. 

Kerpės (Lic enes)
a inis ė is (Grap is scripta). Miltuotos arba grūdėtos žievelės pavidalo. 

Auga ant lygios lapuočių medžių žievės.
la ioji pla u ė (Lobaria pulmonaria). pač mėgsta augti ant ąžuolų kamienų.
iu k ioji me kapė ė (Peltigera praete tata). Auga ant pūvančių kelmų, 

medžių kamienų.
linė spuo ė (Lecidela elaeoc roma). Su juodais spuogeliais, auga ant me-

džių žievės.
lninė iu ė ( ladonia rangi erina). Auga pušynuose ir aukštapelkėse.
ulkė oji iu ė ( ladonia coniocraea). Auga pušynuose ant žemės, senų kel-

mų, kartais ant medinių stogų.
als a u ė iu ė ( ladonia clorop aea). Auga ant žemės, pūvančių kelmų ar 

nugriuvusių medžių.
u lusis pl nke is ( ypogimnia p ysodes). Auga ant medžių kamienų ir šakų.
eapi ė oji ke uo ė (Parmeliopsis ambi ua). Auga ant medžių kamienų 

ir šakų.
a o asis ke as (Parmelia sulcata). Auga ant pietinės medžių kamienų pusės, 

mėgsta saulę.
o inė ie a ė (Evernia prunastri). Auga ant lapuočių medžių kamienų 

ir šakų.
Kuo uo oji ke enė ( snea sub loridana). Auga ant beržų, kitų lapuočių 

medžių kamienų ir šakų.
ėleninė ie a nė (Pseudevernia ur uracea). Auga dažniausiai ant spy-

gliuočių medžių žievės.
osinė amalina (Ramalina ra inea). Auga dažniausiai ant uosių, klevų ir 

kitų lapuočių medžių kamienų miškuose, soduose, gyvenvietėse, pakelėse.
ai inė iau e ė (P yscia stellaris). Auga ant pakelės medžių.

ieninė el onke pė ( ant oria parietina). Geltonos spalvos, auga ant medžių 
žievės, senų medinių ir mūrinių tvorų, akmenų, stogų, o kartais ir ant aprūdi-
jusios geležies.

il inuo ė (Lepraria species). Auga ant medžių žievės ir samanų.

Dumbliai (Algae)
ami oji mau a im ė (Spirogyra neglecta). Auga visuose gėluose vandenyse.
apusis mau a a is ( ara ragilis). Labai plastiškas augalas, prisitaikantis 

gyventi įvairios temperatūros vandenyse.
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Samanūnai (Broyp ita)
K inė api elė ( onocep alum conicum). Iki 20 cm aukščio ir maždaug 2 cm 

pločio kerpsamanė, auganti drėgnose vietose.
ap as oji ma an ija (Marc anta polymorp a). Iki 10 cm ilgio ir 2 cm plo-

čio kerpsamanė, kurios vyriškas gniužulas viršuje, moteriškas apačioje. Gausiai 
beria sporas.

l u iuojan sis sklen uonis (Ricciocarpos natans). Auga ir sausumoje, ir 
vandenyje (dvi formos). Mėgsta mažus vandens telkinius ir išdžiūvusius jų du-
gnus. Gana retas ir saugotinas augalas.

an eninė i ija (Riccia luitans). Siauro gniužulo kerpsamanė. Mėgsta sto-
vinčius vandenis. 

kel a i nė pelija (Pellia endivii olia). Gniužulo pakraščiai garbanoti. Mėgsta 
karbonatingus paviršius. 

apa inė sena (Plagioc ila asplenioides). Nuo 5 iki 15 cm aukščio kerpsama-
nė, šiek tiek primenanti papartį. Auga tiek lapuočių, tiek mišriuosiuose miškuose, 
upelių ir kitų vandenų pakrantėse, mėgsta derlingą, humusingą dirvožemį.

i an ė lu u ė (Lop ocolea bidentata). Iki 5 cm ilgio ir 2–4,5 mm pločio 
stuomeninė kerpsamanė, šiek tiek primenanti papartį, tik jos lapeliai daugiausia 
2,5 mm ilgio. Mėgsta įsiterpti tarp kitų samanų ir kitokių drėgnų substratų. 

a ano asis kiminas (Sp agnum s uarrosum). Stambi stuomeninė šviesiai 
žalia samana, auganti vejomis. Mėgsta paunksmę.

a elano kiminas (Sp agnum magellanicum). Stambi stuomeninė samana, 
auganti įvairiose pelkėse ir užpelkėjusiuose miškuose, dažniausiai ant kupstelių. 

au onasis kiminas (Sp agnum rubellum). Grakštesnis už anksčiau minėtus 
gentainius, auga rožinės spalvos vejomis, mėgsta kitų kiminų kaimynystę. 

a ns o o kiminas (Sp agnum arnstor ii). Grakšti stuomeninė samana. Auga 
kartu su kitais kiminais raudonomis vejomis.

u p ninis e u linis (Polytric um strictum). Iki 20 cm aukščio. Auga ve-
jomis aukštapelkėse ir pelkėtuose miškuose. 

ap as asis e u linis (Polytric um cimmune). Iki 30 cm aukščio. Taip pat 
mėgsta aukštapelkes arba slėnesnes miškų vietas.

ap as oji skel a an ė ( issidens adiant oides). Sporogono kotelis raudonas. 
Auga pelkėse, drėgnuose miškuose ant kupstų.

ako oji n an ė (Dicranum scoparium). Auga miškuose ant akmenų, apie 
medžių kamienus. 

els oji al anė (Leucobryum glaucum). Iki 10 cm aukščio, skersai ban-
guotais lapais. Auga miškuose.

i oninė i m nė (Racomitrium canescens). Auga smėlėtuose miškuose.
au usis pe k n u is ( unaria ygrometrica). Iki 3 cm aukščio. Auga be-

veik visur.
enk a al is s e pis (Po lia nutans). Auga vejomis arba būriais sausuose 

miškuose. Sunkokai pastebimas. 
elkinė an ė (Aulacomnium palustre). Auga vejomis pelkėtuose miškuose.
els ėjan ioji mnija (Mnium stellare). Iki 10 cm aukščio. Auga drėgnuose 

miškuose ir pievose.
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in ialapė lap nė (Plagiomnium undulatum). Auga drėgnuose miškuose, 
pelkių pakraščiuose.

laks ieno oji e i ija ( ed igia ciliata). Auga ant akmenų, riedulių iški-
lais kupsteliais. 

lunksninė pliusnė ( eckera pennata). Turi ilgą, šliaužiantį išsišakojantį stiebą. 
Auga ant medžių kamienų, kartais ant akmenų patiesalais.

ieilė ne ė ( ontinalis atipyretica). Iki 50 cm ilgio. Auga vandenyje ant 
įvairių substratų.

alminė june ė ( limacium dendroides). Šiek tiek primena miniatiūrinę palmę. 
Pagrindinis stiebas po žeme. Auga drėgnose pievose, miškuose būreliais. 

Kai ioji al inu ė ( ratoneuron commutatum). Auga pelkėtose, kalkingose 
vietose.

elkinė u ė ( alliergonella cuspidata). Auga pelkėtuose miškuose, pievose, 
durpynuose.

ap as oji ilsamanė (Pleurozium s reberi). Iki 15 cm ilgio. Auga kilimėliais 
miškuose ir aukštapelkėse, mėgsta pušynus.

ilinė plunksnė (Ptilium crista-castrensis). Iki 10 cm ilgio. Mėgsta slėsnesnes 
ir drėgnesnes miškų vietas. Auga vejomis.

alinė ė ( ylocomium splendens). Iki 20 cm aukščio. Auga miškuose 
ir aukštapelkėse. 

Pataisūnai (Lycopodiop yta)
a usis a i is ( uperzia selago). Iki 30 cm aukščio. Statūs, susiglaudę ūgliai 

sudaro tankią puokštę, kurios viršūnės vienodo aukščio. Auga ūksmėtuose miš-
kuose, šlaituose, pelkėse ant kupstų, apie senų medžių šaknis. 

a aisas a in ius (Lycopodium annotinum). Gulsčias stiebas iki metro ilgio, 
nuo jo kyla iki 30 cm aukščio ūgliai. Auga spygliuočių ir mišriuosiuose miškuose.

a enso sela inėlė (Selaginella martensii). Iki 25 cm aukščio. Mėgsta drė-
gmę ir pavėsį.

Asiūklūnai (E uisetop yta)
alinis asi klis (E uisetum luviatile). Antžeminis ūglis iki 8 mm skersmens, 

lygus arba su negiliomis vagelėmis, iki 120 cm aukščio. Auga vandens telkinių 
pakraščiuose, balose, pelkėse, krantuose, grioviuose. Daugelis jį yra matę, tik ne 
visi žino, kaip šis augalas vadinasi.

iu k usis asi klis (E uisetum yemale). Antžeminis ūglis iki 1 m aukščio, 
iki 6 mm skersmens. Auga pušynuose, sausuose mišriuose miškuose, pamiškėse. 

i inis asi klis (E uisetum arvense). Pavasarį ūgliai išauga nuo 15 iki 50 cm 
aukščio, maždaug 4 mm skersmens. Auga dirvose, laukų pakraščiuose, pakelėse, 
kartais pievose, dykvietėse. Daržų ravėtojus piktina ši įkyri piktžolė, vietos žmonių 
dažnai vadinama „eglute“.

i kinis asi klis (E uisetum sylvaticum). Nuo 20 iki 60 cm aukščio. Pavasarį 
būna gelsvai rusvas, vėliau pažaliuoja. Auga įvairiuose miškuose. 

e u inis asi klis (E uisetum palustre). 20–50 cm aukščio, labai panašus į 
anksčiau minėtus savo gentainius.
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Šertvūnai (Polypodiop yta)
i ialapis ak s (Pteridium a uilinum). Nuo 50 iki 150 cm aukščio. Auga 

miškuose, pamiškėse, proskynose, krūmuose. Dažnas mūsų kraštų augalas, tačiau 
daugelis jo neskiria nuo kitų paparčių rūšių ir vadina tiesiog paparčiu.

ap as asis lu niapapa is (At yrium ili - emina). Iki 1 m aukščio. Auga 
drėgnuose miškuose, krūmuose. 

apioji sp a ė ( ystopteris ragilis). Iki 30 cm aukščio. Auga pavėsyje, ant 
šlaitų, drėgnuose, ūksmėtuose miškuose, akmenų, mūrų plyšiuose. 

ikampis ik apapa is (Gymnocarpium dryopteris). Iki 30 cm aukščio nedi-
delis papartėlis. Auga įvairiuose miškuose, mėgsta drėgmę ir pavėsį.

Kelminis papa is (Dryopteris ili -mas). Iki 1 m aukščio. Auga įvairiuose 
miškuose ir krūmuose, pavėsingose ir drėgnose vietose. Labai dažnas, visų pa-
žįstamas mūsų kraštų augalas.

kiau e inis papa is (Dryopteris cristata). emesnis už kelminį papartį, iki 
0 cm aukščio, auga pelkėse, pelkėtuose miškuose. 

Pušūnai (Pinop yta)
ap as oji e lė (Picea abies). Iki 45 m aukščio, spygliai iki 2 cm ilgio. Labai 

dažnas, visų puikiai pažįstamas medis.
ap as oji pu is (Pinus sylvestris). Iki 50 metrų aukščio. Irgi visų puikiai 

pažįstamas medis, mėgstantis šviesius atvirus plotus, labai nereiklus, pakenčiantis 
nederlingą dirvožemį, augantis smėlynuose.

Be šių dviejų savaime pas mus augančių spygliuočių medžių, Daujėnų 
krašte galima pamatyti ir atvežtinių rūšių. Pavyzdžiui, netoli Daujėnų eiguvos, 
prie kelio, vedančio link Vatkų sankryžos, auga labai senas eu opinis maume is 
(Lari  decidua). Maumedžių miškininkai yra pasodinę ir kitose vietose, kai kas 
juos augina sodybose. Maumedis ypač gražus pavasarį, kai išleidžia minkštus 
šviesiai žalius spyglius. Rudenį jis tuos spyglius numeta ir šaltuoju metų laiku 
stovi neišvaizdus, tarsi nudžiūvęs. Soduose, parkuose, sodybose, kapinėse galima 
pamatyti įvairių kitų pačių žmonių pasisodintų atvežtinių medžių rūšių, tokių 
kaip eu opinis kukme is ( a us baccata), i ioji poc ė (Pseudotsuga menziesii), 
pilkasis kėnis (Abies concolor). pač mėgstama sodinti sodybose dekoratyvias 
ir nereiklias dirvožemiui kalnines pu is (Pinus mugo), aka ines ujas ( uja 
occidentalis) bei kitas tujų rūšis  kolonines, piramidines, rutulines ir kt. Labai 
mėgstama sodybose auginti dėl savotiškos melsvai žalsvos spalvos spyglių -
i sias si a ines) e les (Picea pungens). inoma, visų sodybų dekoratyvinių 

medžių čia nesuminėsime. 
Atskirai reikėtų paminėti šiaip jau įprastą Lietuvoje spygliuotį augalą – pa-

p as j  ka a  (Juniperus communis). Deja, šešiolika metų išgyvenęs Daujėnuose ir 
daugybę kartų išmaišęs aplinkinius miškus, taip niekur ir neradau šio man nuo 
vaikystės mielo augalo, nors vyresnio amžiaus žmonės pasakodavo, kad kadagių 
anksčiau šiame krašte būdavo nemažai, ypač apie P rijus. Galbūt kas nors man 
paprieštaraus ir mane pataisys, gal kur nors šių augalų Daujėnų krašte ir yra, 
tačiau man kažkodėl nepasisekė jų aptikti. Užtat koks buvo mano džiaugsmas, 
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kai, atsikėlęs į Kríklinius, bevaikščiodamas po aliąją girią, aptikau pirmąjį kada-
gį. Vėliau jų radau ir daugiau, keletą parsinešiau ir pasisodinau sodyboje. Beje, 
kadagį persodinti nėra lengva, ne visada jis prigyja. Reikia pataikyti jį pasodinti 
taip, kad šakos ir šaknys atsidurtų tokioje pat padėtyje, kokioje buvo ir ankstes-
nėje augimo vietoje, tai yra kad būtų atgręžtos į pietus, rytus, vakarus ar šiaurę. 

Gaubtasėkliai (Magnoliop yta)
Dviskilčiai (Magnoliopsida)
Magnolijažiedžiai (Magnoliidae)
u opinė pipi lapė (Asarum europaeum). Nuo 5 iki 10 cm aukščio. Auga 

lapuočių ir mišriuosiuose miškuose. Lapai beveik apvalūs, primena vandens lelijos 
lapus, tik mažesni.

ap as oji an ens lelija ( ymp aea alba). Auga stovinčiuose ir lėtai tekan-
čiuose vandenyse. Visiems gerai pažįstamas labai gražus vandens augalas, žydin-
tis dideliais baltais su geltonu viduriu žiedais. Nuosavuose vandens telkiniuose 
auginamos įvairių spalvų dekoratyvinės, dirbtinai išvestos šių augalų rūšys.

ap as oji l nė ( up ar lutea). Lapai 20–30 cm dydžio, žiedai 4–5 cm 
pločio, geltoni, purka turi 10–20 spindulių. Daug kas lūgnes klaidingai vadina 
vandens lelijomis, nes jos auga tokiuose pačiuose stovinčiuose arba lėtai tekan-
čiuose vandenyse, lapai beveik identiški, tačiau lūgnės žiedai mažesni ir visiškai 
geltoni. Labai daug lūgnių auga Smilgių tvenkinyje. 

ap as oji ne is ( eratop yllum demersum). Nuo 30 cm iki 2 metrų aukščio. 
Auga stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse. ydi liepos ir rugpjūčio mėne-
siais. Prie vaisių pamato – du dygliukai.

Vėdrynažiedžiai (Ranunculidae)
an ialapė ku klė (Batrac ium circinatum). Nuo 10 cm iki 2 metrų aukščio. 

Lapai povandeniniai, ištraukti į paviršių nesusiglaudžia. Auga stovinčiuose ir lėtai 
tekančiuose vandenyse. ydi birželio ir liepos mėnesiais.

elkinė pu iena ( alt a palustris). Iki 30 cm aukščio augalas tuščiavidu-
riu stiebu, augantis šlapiose pievose, upelių pakrantėse, krūmų ir miškų balose, 
grioviuose. Pavasarį akį džiugina ryškiai geltonais žiedais. Šis augalas visiems 
pažįstamas ir įprastas. 

ap as asis u ulis ( rollius europaeus). Nuo 30 iki 60 cm aukščio. Auga 
šlapiose pievose, pamiškėse, miško aikštelėse, krūmuose ir pakrūmėse. Lapai 
karpyti, plaštakiškai suskaldyti. ydi geltonais apvaliais žiedais gegužės–birželio 
mėnesiais. Daugelis yra matęs šį gana įprastą mūsų kraštų augalą.

a po oji juo olė (Actaea spicata). 30–60 cm aukščio. Stiebo pamatas ap-
augęs rudais žvyneliais. Lapai ilgakočiai, dideli, dažnai dukart trilapiai. iedai 
smulkūs, balti arba gelsvai balti. Pavadinimą gavo, matyt, nuo blizgančių, sul-
tingų, juodų uogų.

i inis a uolis ( onsolida regalis). Auga dirvose, dirvonuose, dykvietėse. 
iedai rausvi arba balti.

iskiau ė i uoklė ( epatica nobilis). Visiems pažįstamas ir visų mėgstamas 
augalas, dažniausiai vadinamas žibute, pavasarį miškuose džiuginantis akį melsvai 
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violetiniais, o kartais ir rausvais žiedeliais. Beje, du įdomūs dalykai – žibuoklių 
sėklas platina skruzdėlės, o patys šie augalai yra nuodingi.

el on ie ė plukė (Anemone ranunculoides). 15–25 cm aukščio augalas, 
pavasarį pražystantis ryškiai geltonais žiedais. Geltonžiedė plukė labai panaši į 
savo gausiau augančią ir labiau palitusią sesę – baltažiedę plukę. Balandžio ir 
gegužės mėnesiais daug geltonžiedžių plukių matyti važiuojant per Moliūnų mišką 
Daujėnų–Kriklinių keliu.

al a ie ė plukė (Anemone nemorosa). pač gausi plukių rūšis, pavasarį 
pasipilanti miškuose, miškų aikštelėse, krūmuose, tarpmiškių pievose. Visi puikiai 
pažįsta šį augalėlį, žydintį baltais žiedeliais su geltonais viduriukais.

a oji s u ena (Myosurus minimus). Nuo 2 iki 10 cm aukščio. Auga javų 
laukuose, dirvonuose, pūdymuose, drėgnose pakelėse, pakrantėse. ydi balandžio–
birželio mėnesiais. iedo vainiklapiai geltonai žali, kai vaisiai bręsta, žiedsostis 
labai pailgėja ir tampa panašus į pelės uodegą.

Geltonžiedė plukė

Baltažiedė plukė
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uo in asis ė nas (Ranunculus sceleratus). Nuo 20 iki 60 cm aukščio. 
Auga grioviuose, pelkių pakraščiuose, pakrantėse, šlapiose dirvose. ydi visą 
vasarą mažais žalsvai geltonais žiedais. Labai nuodingas.

elkinis ė nas (Ranunculus lingua). Iki 130 cm aukščio. Stiebas status, 
tuščiaviduris, lapai 2–4 cm pločio. Augimvietės panašios kaip ir nuodingojo vė-
dryno. ydi visą vasarą geltonais nedideliais žiedeliais.

e e inis ė nas (Ranunculus lammula). Nuo 10 iki 45 cm aukščio. Stie-
bas kylantis, tvirtas, ties apatiniais bambliais kartais įsišaknijantis. iedai 8–20 mm 
skersmens, blizgantys. Augimvietės panašios kaip ir kitų vėdrynų.

um uo asis ė nas (Ranunculus bumbosus). Mažesnis, iki 35 cm aukščio. 
Auga šlaituose, dirvonuose, sausose pievose. iedkočiai vagoti, žiedas geltonas, 
maždaug 25 mm skersmens.

a o asis ė nas (Ranunculus polyant emus). Iki 60 cm aukščio. Stiebas 
status, pamatiniai lapai plaštakiškai penkiaskilčiai. Auga pamiškėse, paupiuose, 
pievose, retuose miškuose, šlaituose. iedai, kaip ir visų vėdrynų, geltoni.

liau ian sis ė nas (Ranunculus repens). Iki 40 cm aukščio, stiebas ne 
status, o šliaužiantis, kartais kylantis. Augimvietės ir žiedai panašūs į kitų vėdrynų.

Ka u inis ė nas (Ranunculus cassubicus). Iki 60 cm aukščio. Pamatinis 
lapas dažniausiai vienas, labai platus (iki 10 cm pločio), dantytais kraštais.

uksakuo is ė nas (Ranunculus auricomus). Iki 45 cm aukščio. Pamatiniai 
lapai karbuotai dantyti.

i usis ė nas (Ranunculus acris). Iki 1 m aukščio. Auga pievose, gany-
klose, dirvonuose, miškuose.

ilno asis ė nas (Ranunculus lanuginosus). Nuo 30 iki 0 cm aukščio. 
Apaugęs ilgais, pasišiaušusiais plaukeliais. Auga lapuočių ir mišriuosiuose miš-
kuose bei parkuose. 

a asa inis i ie is ( icaria verna). Nedidelis, nuo 5 iki 20 cm aukščio, 
stiebas gulsčias arba kylantis, lapai širdies formos, blizgantys. ydi balandžio–ge-
gužės mėnesiais geltonais žiedeliais.

ina a lapis in i is ( alictrum a uilegi olium). Nuo 40 iki 120 cm aukščio. 
Mėgsta saulėtas vietas, gerą, puveningą žemę. Puošnus, žiedai gausūs, violetiškai 
rausvos spalvos. 

a asis in i is ( alictrum minus). Nuo 30 iki 100 cm aukščio. Auga 
sausose pievose, pakrantėse, šlaituose, krūmuose.

el onasis in i is ( alictrum lavum). Iki 1 m aukščio. Auga griovių šlai-
tuose, krūmuose, miškuose, drėgnose pievose. 

iau alapis in i is ( alictrum lucidum). Nuo 40 iki 120 cm aukščio. Au-
gimvietės tos pačios, kaip ir kitų vingirių. iedai gelsvai baltos spalvos. Gana 
paplitęs.

ap as asis au e kis (Berberis vulgaris). Nuo 150 iki 300 cm aukščio. Auga 
sausuose šlaituose, miškuose, pamiškėse, krūmuose. Tankus, dygliuotas krūmas. 
iedai geltoni, kvapūs, susispietę į nusvirusias kekes. Uogos ryškiai raudonos, 

pailgos, malonaus kvapo, rūgštaus skonio.
i ioji u nia olė ( elidonium majus). Nuo 30 iki 0 cm aukščio. Stiebas 

status, šakotas, lapai švelnūs, plunksniškai suskaldyti į 3–5 skiltis. Viršutinė lapų 
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dalis žalios spalvos, apatinė – pilkai žalios. Geltoni žiedai susitelkę į skėtiškus 
žiedynus. Liaudies medicinoje šviežiomis šio augalo sultimis naikinamos karpos.

i inė a uona (Papaver dubium). Nuo 25 iki 0 cm aukščio. Auga javuose, 
pūdymuose, pakelėse, dykvietėse. ydi gegužės–liepos mėnesiais ryškiai raudonais 
3–  cm skersmens žiedais. Ją visi yra matę ir daugelis pažįsta. Nors yra piktžolė, 
bet traukia akį puošniais ryškiais žiedais.

mil ninė a uona (Papaver argemone). Nuo 15 iki 30 cm aukščio. Auga 
javuose, dykvietėse, pakelėse. ydi gegužę–liepą. Nuo dirvinės aguonos lengva 
atskirti pagal žiedus, kurie turi tik 4–5 siaurokus žiedlapius.

Ir visoje Lietuvoje, ir Daujėnų krašte darželiuose auginamas puikusis ij nas 
(Paeonia lacti lora), ais inis ij nas (Paeonia o icinalis), siau alapis ij nas (Paeo-
nia tenui olia), ypač mėgstama pilnavidurė jo forma. Beje, Daujėnų krašte bijūnai 
vadinami pina ijomis. Be to, kiekviena šeimininkė seniau visada darže užsiau-
gindavo a ini  a uon  (Papaver somni erum), tačiau pastaraisiais dešimtmečiais 
Lietuvoje pradėjus plisti narkomanijai, šių augalų mūsų krašte labai sumažėjo. 
monės vengia auginti aguonas, nes už didesnį negu numatytą įstatymuose jų 

kiekį gali būti nubausti. Kai kas anksčiau prie namų augindavo ir pilnavidures 
aguonas, jos puošdavo sodybas, dabar retai kur jas bepamatysi.

i inė i lia ė ( umaria vaillantii). Nuo  iki 25 cm aukščio. Auga 
daržuose, laukuose, šiukšlynuose. ydi birželio–rugsėjo mėnesiais, žiedų vainikėlis 
violetiškai rausvas. Augalo sultys ėda akis panašiai kaip dūmai.

ap as asis enis ( orydalis solida). Iki 20 cm aukščio. Auga miškinguose 
šlaituose, krūmuose, miškuose. ydi balandžio–gegužės mėnesiais rausvai violeti-
niais žiedais. Lapai šiek tiek primena rūtų lapus.

Gvazdikažiedžiai ( aryop yllidae)
a inė li ė (Stellaria media). Iki 30 cm aukščio, stiebas gulsčias arba 

kylantis, su viena išilgine plaukelių eile. Visų daržų ravėtojų pažįstama ir ne-
mėgstama piktžolė.

i kinė li ė (Stellaria nemorum). Iki 50 cm aukščio, lapai iki 5 cm ilgio. 
Auga drėgnuose miškuose, krūmuose.

K mok ninė li ė (Stellaria olostea). Stiebas kylančiu pamatu, trapus, 
lapai standūs, apatinė gysla ir kraštai šiurkštūs. Auga miškuose.

iau alapė li ė (Stellaria graminea). Nuo 10 iki 40 cm aukščio. Stiebas 
kylantis, lapai ploni. Auga miškuose, krūmuose, palaukėse, pakelėse, pievose.

an eninis pas enis (Myosoton a uaticum). Nuo 15 iki 100 cm aukščio, 
stiebas kylantis, apatiniai lapai kotuoti, pliki, viršutiniai apaugę plaukeliais. Auga 
drėgnuose miškuose, pagrioviuose, pakrančių krūmuose.

ap as oji la u ė ( erastium olosteoides). Iki 30 cm aukščio. Lapai storoki, 
plaukuoti, 2–3 cm ilgio. Auga laukuose, dirvonuose, dykvietėse, krūmuose, miškuose. 

i inė la u ė ( erastium arvense). Iki 30 cm aukščio. Apaugusi plaukeliais. 
Mėgsta sausą dirvožemį  smėlynus, šlaitus, pakeles, pievas, dirvonus.

io alapė smil ė (Arenaria serpylli olia). Nuo 5 iki 20 cm aukščio. Šiek tiek 
primena čiobrelį. Augimvietės  laukai, pievos, dykvietės, karjerai, pakelės, miško 
aikštelės.
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i slė smil a ai ė (Moe ringia trinervia). Iki 25 cm aukščio. Stiebas kylan-
tis, kiek gulsčias ir plaukuotas. Lapai iki 2 cm ilgio. Auga miškuose, pamiškėse, 
krūmuose.

au iame ė klės enė (Sclerant us perennis). Iki 20 cm aukščio. Sausų miškų, 
smėlynų, pakelių augalas. 

iename ė klės enė (Sclerant us annus). Aukštis ir augimvietės tokios kaip 
ir daugiametės klėstenės. Skiriasi tuo, kad vienmetės žiedų kuokeliai kelis kartus 
trumpesni už taurėlapius (daugiametės – vienodo ilgio).

i inis ke s (Spergula arvensis). Iki 50 cm aukščio. Lapų apačioje – išilginė 
vagelė. Auga laukuose, dykvietėse, pušynuose. 

aus oji posmil ė (Spergularia rubra). Iki 25 cm aukščio. Lapo viršūnė su 
spygliuku. Auga dirvose, dykvietėse, kirtimuose, ant lauko keliukų.

maliukė (Lyc nis viscaria). Iki 60 cm aukščio. Stiebas status, viršutinė jo 
dalis dervuota (todėl ir vadinama smaliuke). Mėgsta sausas pamiškes, šlaitus, 
pievas, miško aikšteles, dirvonus.

ilka ie ė ais ena (Lyc nis los-cuculi). Iki 80 cm aukščio. Stiebas briaunotas. 
Auga drėgnose, užpelkėjusiose pievose, krūmuose.

ak ioji u oja (Gypsop ila elegans). Auginama soduose, gėlynuose, kapinėse.
us i usioji nak i ie ė (Silene nutans). Iki 60 cm aukščio, stiebas status, 

prie jo nemažai lapų skrotelių. Auga miškuose, miško aikštelėse, pamiškėse.
al asis akin s (Silene pratensis). Iki 90 cm aukščio, viršutinė dalis liaukin-

ga. iedai balti. Auga dykvietėse, laukuose, pakrūmėse, pakelėse, pagrioviuose.
uls iasis u no is (Amarant us blitoides). Iki 50 cm aukščio. Auga dykvie-

tėse, panamėse. ydi rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Retokas. 
o inis u no is (Amarant us blitum). Augimvietės  pakelės, šiukšlynai, 

panamės, daržai, dirvos. Piktžolė šliaužiančiu stiebu.
iu k usis u no is (Amarant us retro le us). Auga ten, kur ir kiti burnočiai. 

Iki 1 m aukščio piktžolė, paplitusi mūsų laukuose. Lapai pražanginiai, smailėjantys.
a e io alan a ( enopodium s raiderianum). Iki 0 cm aukščio augalas, 

apaugęs plaukeliais, maloniai kvepia. Auga šiukšlynuose, upių slėniuose.
anaminė alan a ( enopodium bonus- enricus). Iki 60 cm augalas, turintis 

daug stačių stiebų. Stiebai nešakoti, vagoti. Auga daržuose, patvoriuose, pana-
mėse, dykvietėse.

al oji alan a ( enopodium album). Nuo 20 iki 150 cm aukščio piktžolė, 
gausiai paplitusi mūsų laukuose, visų gerai pažįstama. Stiebas ir lapai su mil-
tišku apnašu.

la ioji alan nė (Atriple  patula). Iki 80 cm aukščio. Stiebas stačias, pli-
kas, nuo pat pamato gausiai šakotas. Augimvietės panašios kaip ir kitų balandų.

mulkioji nė (Rume  acetosella). Nuo 10 iki 60 cm aukščio, bet papras-
tai būna apie 20 cm. Liemeninė šaknis su gausiais pumpurais ir atsišakojimais. 
Auga sausose pievose, dirvose, miškuose, smėlynuose. ydi visą vasarą, kartais 
iki spalio mėnesio.

al omoji nė (Rume  acetosa). Nuo 30 iki 100 cm aukščio. Auga 
pievose, miškuose, dirvose, smėlynuose. Kartais auginama ir daržuose. Visų gerai 
pažįstama.
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an eninė nė (Rume  a uaticus). Aukšta, nuo 80 iki 150 cm aukščio. 
Lapkočių viršutinė pusė su grioveliu. Auga krantuose, grioviuose, šlapiose pievose. 

ukalapė nė (Rume  obtusi olius). Nuo 50 iki 120 cm aukščio. Stiebas 
su lenktomis šakomis. Auga pamiškėse, dykvietėse, ganyklose, pievose, pakelėse. 
Vietos žmonių kartais vadinama a klia e  a klio ne.

a o inis a a a as (R eum r abarbarum). Nuo 1 iki 2 m aukščio. Savaime 
neauga, auginamas daržuose kaip daržovė.

ijoklinis pelė i k is ( allopia convolvulus). 15–110 cm ilgio, stiebas briau-
notas. Auga dirvose, soduose, dykvietėse.

ak minis pelė i k is ( allopia dumetorum). 50–200 cm ilgio, beveik apskritu 
stiebu. Auga krūmuose, pamiškėse, upelių pakrantėse. 

ap as oji a olė (Bistorta major). 30–100 cm aukščio. Apatinė lapų pusė 
melsva. Lapai pražanginiai, pailgi, kotuoti. Stiebas stačias, standus, plikas. Nesun-
kiai atpažinti galima pagal balkšvai rožinius žiedus, susibūrusius į pailgas varpas 
ant aukštų stiebų. Kartais vartojama kaip vaistažolė.

ap as oji aka olė (Polygonum aviculare). Nuo 5 iki 50 cm aukščio. Auga 
dykvietėse, ant takų, laukuose, daržuose, mėgsta žmonių mindomas vietas, todėl 
ir vadinama takažole. Dažnai vartojama kaip vaistažolė. Didina kraujo krešėjimą, 
tinka šlapimo takų ligoms, šunvotėms, spuogams gydyti, skatina plaukų augimą. 
Daugelis šį augalą pažįsta.

mainis is (Persicaria amp ibia). 30–150 cm aukščio. Auga stovinčiuose 
vandenyse, grioviuose, senvagėse, užutekiuose. Augdamas sausumoje, pakeičia 
išvaizdą (gal dėl to ir būdmainis ). iedynai varpiški, žiedai rausvi.

umpamak is is (Persicaria lapat i olia). 20– 0 cm aukščio. iedkočiai, 
apyžiedžio lapeliai ir apatinė lapų pusė su geltonomis taškinėmis liaukutėmis. 
Auga laukuose, upelių pakrantėse, pagrioviuose, daržuose.

Ka usis is (Persicaria ydropiper). 20–60 cm aukščio. Auga upelių pa-
krantėse, drėgnose dirvose, laukuose, miškuose, ant keliukų. Daržuose – piktžolė.

ėmė asis is (Persicaria maculosa). Išvaizda panašus į kartųjį rūgtį, tik 
jo lapai dėmėti. Augimvietės  laukai, daržai, dykvietės, pakrantės.

a asis is (Persicaria minor). Mažesnis už savo gentainius, lapai iki 
8 mm pločio. Auga ant miško keliukų, šlapiuose miškuose, grioviuose, krantuose.

ėjamasis ikis ( agopyrum ersculentum). Savaime pas mus neauga, bet 
pastaraisiais metais kai kur sėjamas kaip grūdinė kultūra. Medingas augalas.

amameliažiedžiai ( amamelidae)
ap as asis uolas ( uercus robur). Šį medį visi puikiai pažįsta. 
ap as asis uksme is (Bu us sempervirens) pas mus savaime neauga, tačiau jį 

mėgstama sodinti kapinėse, sodybose. Tai dekoratyvinis krūmas storais, odiškais lapais.
Ka po asis e as (Betula pendula). Visų pažįstamas medis. Nuo kitų beržų 

rūšių skiriasi tuo, kad jaunos jo šakelės ir ūgliai karpoti. Šakos nulinkusios.
iekninis e as (Betula umilis). Auga lieknuose, žemapelkėse, kitose drė-

gnose vietose, karklų kaimynystėje. Tai daugiau krūmas negu medis. Apyretis.
uo alksnis (Alnus glutinosa). Visų pažįstamas medis, tik kai kas jį painioja 

su baltalksniu. Juodalksnio žievė tamsesnė, apačioje šiurkštesnė, jauni ūgliai rausvai 
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rudi, išmarginti šviesiais taškeliais, lipnūs. Jauni lapai taip pat lipnūs. Mediena 
pjovimo vietoje greitai įgauna rudai oranžinę spalvą. Mediena labiau vertinama 
už baltalksnio. Auga šlapiuose miškuose, raistuose, krantuose.

al alksnis (Alnus incana). ievė lygi, pilkšva, plona, blizganti. Pagal ją 
baltalksnį lengva atskirti nuo juodalksnio. Nemėgsta labai šlapių vietų.

ap as asis la nas ( orylus avellana). Jį visi puikiai pažįsta.
Sodybose kartais auginamas aikinis ie u me is (Juglans regia) – atvežtinis, 

pas mus savaime neaugantis augalas.

Dilenijažiedžiai (Dilleniidae)
ap as oji jona olė ( ypericum per oratum). Nuo 15 iki 80 cm aukščio. Stie-

bas stačias, tiesus, dvibriaunis, plikas. Lapai pailgi, iki 3 cm ilgio. ydi geltonais 
žiedais, susitelkusiais į šluoteles. Auga dirvonuose, pamiškėse, krūmuose, pievose, 
šlaituose. Vartojama kaip vaistažolė žaizdoms, pūliniams, kvėpavimo takų, inkstų 
ligoms gydyti, tačiau gana nuodinga ir su ja reikia elgtis atsargiai.

Ke u iaunė jona olė ( ypericum maculatum). Iki 80 cm aukščio. Stiebas 
stačias, keturbriaunis, viršutinėje dalyje šiek tiek šakotas.

elkinis ailis (Ledum palustre). Iki 30 cm aukščio. Auga pelkėse, užpelkė-
jusiuose pušynuose. ydi gegužę–liepą. Nemažai jų auga netoli Daujėnų eiguvos 
vadinamajame Rabačio lauke, taip pat pušynuose netoli buvusios Dvareliškių 
eiguvos. Turi stiprų, specifinį, su niekuo nesupainiojamą kvapą, nuo kurio kai 
kam pradeda skaudėti galvą.

iau alapė al u a (Andromeda poli olia). Iki 30 cm aukščio. Auga aukšta-
pelkėse. ydi gegužės–rugpjūčio mėnesiais baltai rausvais žiedais, susitelkusiais 
į kekes. Panaši į gailį.

ai o as (Vaccinium uliginosum). Nuo 20 cm iki 1 metro aukščio, išsišakoju-
siomis plikomis šakomis ir ilgu šakniastiebiu. Auga pelkėse, pelkių pakraščiuose, 
miškuose. Uogos panašios į mėlynes, tik didesnės. Šį augalą daugelis pažįsta, 

Paprastoji jonažolė
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valgo jo uogas. Kai kas šiuos augalus vadina i uoklėmis. Manoma, kad šis 
augalas turi svaiginamąjį poveikį, tačiau tai iki galo neįrodyta. Šį poveikį gali 
sukelti šalia augantys gailiai.

ėl nė (Vaccinium myrtyllus). Nuo 15 iki 50 cm visiems puikiai pažįstamas 
augalas, kurio uogas žmonės renka ir vartoja maistui bei vaistams.

uknė (Vaccinium vitis-idaea) – daugiausia pušynuose augantis visiems 
puikiai pažįstamas augalas, daugelis renka jo uogas.

ap as oji span uolė ( ycoccus palustris) – aukštapelkėse, liūnuose, pelkė-
tuose miškuose ant kiminų augantis visiems pažįstamas augalas, kurio uogos labai 
vertinamos. Kai kas savo soduose, daržuose augina stambiauoges kultūrines šio 
augalo veisles. Panašiai auginamos ir so inės ilauo ės (Vaccinium  covilleanum).

ilinis i is ( alluna vulgaris). Nuo 20 iki 0 cm aukščio, visžalis. Auga 
aukštapelkėse, pušynuose. iedai šviesiai violetinės spalvos. Medingas augalas.

iena alė u ina ( rt ilia secunda). Iki 25 cm aukščio visžalis augalas. Auga 
spygliuočių ir mišriuosiuose miškuose. ydi birželį–liepą balsvai žalsvais žiedeliais. 
Nedaugelis ją pažįsta, bet vartojama kaip vaistažolė.

psk i alapė k iau lapė (Pyrola rotundi olia). 15–30 cm aukščio. Stiebas 
kylantis, apaugęs pailgais žvyniškais lapeliais. Auga miškuose, krūmuose, pelkių 
pakraščiuose. ydi baltais ir rausvais žiedeliais.

a oji k iau lapė (Pyrola minor). Nuo 8 iki 20 cm aukščio. Stiebas kylantis, 
aštriabriaunis. Auga miškuose ir krūmuose.

i kinė luos ė (Monotropa ypopitys). Iki 30 cm aukščio. Stiebas gelsvai 
rudas. Viršūnės lapai panašūs į taurėlapius. Auga sausuose spygliuočių miškuose.

uo oji a nauo ė (Empetrum nigrum). Iki 40 cm aukščio visžalis augalas. 
Stiebas gulsčias, šakos kylančios. Auga aukštapelkėse, pušynuose. Vaisius – juo-
dos spalvos sultingas kaulavaisis. Nelabai gero skonio, bet kartais vartojama kaip 
vaistažolė, varanti šlapimą.

liau ian ioji ilin ė (Lysimac ia nummularia). Iki 50 cm ilgio. Auga drėgno-
se ir šlapiose pievose, pagrioviuose, miškuose, krūmuose. ydi geltonais žiedais.

ap as oji ilin ė (Lysimac ia vulgaris). Iki 150 cm aukščio. Lapai iki 10 cm 
ilgio. Auga miškuose, pagrioviuose, pakrantėse. ydi geltonais žiedais.

uok inė po ais ė (Lysimac ia t yrsi lora). Iki 0 cm aukščio. Auga pelkėse, 
šlapiuose miškuose, pakrantėse.

i kinė sep nikė ( rientalis europaea). 10–25 cm aukščio. Auga miškuose. 
ydi baltais žiedais.

au on ie is p o ailis (Anagallis arvensis). Nuo 5 iki 20 cm aukščio, stiebas 
keturbriaunis, lapai nuo 2 iki 9 mm ilgio. Auga laukuose, daržuose. ydi raudonai.

ak a olė pelenėlė (Primula arinosa). Iki 30 cm aukščio. Apatinė lapų pusė 
miltuota. Auga drėgnose pievose, pamiškėse. ydi rausvais žiedeliais, vainikėlio 
žiotys geltonos.

lunksnalapė io enė ( ottonia palustris). Nuo 15 iki 40 cm aukščio. Auga 
grioviuose, durpynuose, balose, visur, kur yra vandens. Lapai primena paukščio 
plunksnas.

i inė na lai ė (Viola arvensis). Nuo 5 iki 20 cm aukščio. Auga dirvonuose, 
laukuose, pakelėse, dykvietėse. 
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ispal ė na lai ė (Viola tricolor). Iki 30 cm aukščio. Stiebas plaukuotas. Auga 
pievose, smėlynuose, laukuose, pakrantėse.

K apioji na lai ė (Viola odorata). Iki 10 cm aukščio bestiebis augalas. Lapai, lapko -
čiai ir žiedkočiai plaukuoti. Auga lapuočių miškų pakraščiuose, parkuose, šlaituose.

u p ninė na lai ė (Viola palustris). Nuo 4 iki 15 cm aukščio bestiebis 
augalas. Lapai iki 5 cm ilgio. Auga šlapiose ir pelkėtose pievose, krūmuose, pa-
miškėse, drėgnuose, šviesiuose miškuose.

elkinė na lai ė (Viola epipsila). Iki 25 cm aukščio bestiebis augalas. Lap-
kočiai su siaurais sparneliais. Lapai iki  cm ilgio ir iki 9 cm pločio, kiaušinio 
arba inksto formos. Auga raistuose, pelkėtuose miškuose, pelkėse.

i ino na lai ė (Viola riviniana). Nuo 10 iki 40 cm aukščio. Auga miškuose, 
pamiškėse, krūmuose.

uninė na lai ė (Viola canina). Nuo 5 iki 20 cm aukščio. iedai nuo  iki 
1  mm ilgio. Auga pievose, miškuose, krūmuose.

e ulė (Populus tremula), vietos, ypač vyresnio amžiaus žmonių dažnai dar 
vadinama epu e arba apu e. Todėl ir kai kurios miško vietos vadinamos Epušotu 
arba Apušotu. Medį visi puikiai pažįsta.

lin ė (Sali  caprea). Iki 9 m aukščio krūmas arba medis. Blindę daugelis 
pažįsta, ji iš tolo matyti, kai žydi pavasarį geltonais žiedais (pailgos formos va-
dinamaisiais kačiukais), kuriuos labai mėgsta bitės.

elkinis ka klas (Sali  rosmarini olia). Iki 1 m aukščio krūmas, augantis 
pelkėse, šlapiuose miškuose. prastas ir visiems pažįstamas.

al asis luosnis (Sali  alba). prastas medis arba krūmas, kurį lengvai 
galima atpažinti iš svyrančių šakų. Jaunos šakelės liaunos, šviesiai geltonos arba 
rudos spalvos. Senų medžių kamienai rusvai pilkos spalvos, suaižėję.

luosnis il i is (Sali  viminalis). Iki 4 m aukščio. Lapai iš abiejų pusių 
plaukuoti. Auga grioviuose, pakrantėse. prastas, visiems pažįstamas.

ilkasis ka klas (Sali  cinerea). Iki 3 m aukščio. Šakos ir pumpurai apaugę 
juosvais arba pilkais plaukeliais. Labai dažnas ir visų pažįstamas.

u pu inis ka klas (Sali  purpurea). Apatinė lapų pusė melsvai žalia. Pasi-
žymi purpuriniais žirginiais ir ryškiaspalviais ūgliais.

apusis luosnis (Sali  ragilis). Iki 15–20 m aukščio. Kamieno žievė išilgai 
suskeldėjusi, šakos labai trapios, lengvai lūžta. Gali susikryžminti su baltuoju 
gluosniu, lengvai prigyja iš įbesto į žemę kuolo.

lia aisis i k enis (Ec inocystis lobata). Nuo 3 iki 6 m ilgio, laipioja ant 
kitų augalų. Auga pakrūmėse, paupiuose, kartais juo apželdinamos sodybų sienos 
ir tvoros. Agurko giminaitis, truputį panašus į jį, tik vaisiai dygliuoti.

ap as asis poklius (Descurainia sop ia). Nuo 20 iki 0 cm aukščio. Auga 
dykvietėse, šiukšlynuose, panamėse.

malkinis e ikas (Erysimum c eirant oides). 30–60 cm aukščio. Stiebas ir 
lapai apaugę dvišakais plaukeliais, auga daržuose, pakelėse, pakrantėse.

a ioji a o ė (Barbarea stricta). Nuo 50 cm iki 1 m aukščio geltonai 
žydintis, daugelio pažįstamas augalas.

ap as oji a o ė (Barbarea vulgaris). Iki 80 cm aukščio piktžolė geltonais 
žiedais, auganti pūdymuose, ganyklose, dobilienose.
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elkinis e iukas (Rorippa palustris). 10–80 cm aukščio. Auga drėgnuose 
laukuose, dykvietėse, pakrantėse. Ankštarėlės iki 1 cm ilgio.

an eninis e iukas Rorippa amp ibia). Iki 1 m aukščio. Stiebas tuščiavi-
duris, viršutiniai lapai bekočiai. Auga dumblėtuose krantuose, pelkėtose pievose, 
grioviuose, paupių krūmynuose.

i kinis e iukas (Rorippa sylvestris). 15–60 cm aukščio. Auga drėgnose 
pievose, laukuose, upelių pakrantėse. Ankštaros iki 1 cm ilgio.

al omasis k ienas (Armoracia rusticana). Auga buvusių sodybų vietose, 
auginamas daržuose, laukuose. Visų gerai pažįstamas.

Ka ioji ka enė ( ardamine amara). Iki 50 cm aukščio, stiebas briaunotas, 
pilnaviduris. Auga šaltiniuotose vietose, grioviuose, upelių pakrantėse.

ais inė esnak nė (Alliaria petiolata). Nuo 20 iki 100 cm aukščio. Auga krūmuo -
se, palei lapuočių miškus. Kvepia česnaku, ypač patrintas. ydi baltai. Vaistažolė.

ilkoji mil inai ė (Berteroa incana). Nuo 20 iki 60 cm aukščio. Auga dykvie-
tėse, smėlynuose, pakelėse, ant pylimų.

a asa inė anks ė (Erop ila verna). Nuo 3 iki 15 cm aukščio. Auga dir-
vonuose, pakelėse, dykvietėse, kartais pasėliuose. ydi pavasarį.

i inis a s ukas (Sinapis arvensis). 30–60 cm aukščio piktžolė, auganti 
pasėliuose, dirvose, daržuose, pakelėse, dykvietėse. ydi geltonai.

ė ė  arba i inis i ikas (Rap anus rap anistrum). Pasėliuose, dirvonuose, 
pakelėse, dykvietėse auganti iki 60 cm aukščio piktžolė, kurią visi pažįsta. Ankš-
tara su persmaugomis, subrendusi subyra į atskirus narelius.

ike ė a inė ( apsella bursa-pastoris). Nuo 4 iki 0 cm aukščio. Dirvose, 
ganyklose, pakelėse, dykvietėse, panamėse auganti piktžolė. Ankštarėlės 6–9 mm ilgio.

ap as oji pipi nė (Lepidium ruderale). 10–30 cm aukščio. Patrinta nemaloniai 
kvepia. Auga šiukšlynuose, dykvietėse, ant pylimų.

i inė iu u ė ( laspi arvense). Iki 40 cm aukščio. Auga laukuose, dar-
žuose, pasėliuose. Ankštarėlės 10–18 mm ilgio.

i inė p o iklė ( eslia paniculata). Iki 80 cm aukščio. Auga dirvonuose, 
pakelėse, pievose, dykvietėse, upių pakrantėse. Ankštarėlės 2–3 mm ilgio.

a alapė liepa ( ilia cordata). Visų gerai pa-
žįstamas medis.

ap as oji e e a (Malva neglecta). Nuo 8 iki 
45 cm aukščio, turi keletą kylančių ar gulsčių stiebų. 
Auga dykvietėse, pakelėse, daržuose, šiukšlynuose. 

ap as asis ski ps as ( lmus minor). Nuo 3 iki 
10 m aukščio. Auga miškuose, upių pakrantėse, pa-
kenčia paunksmę. Kamieno žievė pilkšvai ruda, išilgai 
suaižėjusi.

ap as asis ap n s ( umulus lupulus). Nuo 2 iki 
5 m aukščio. Daujėnų krašte visi šį augalą pažįsta, nes 
čia senos naminio alaus darymo tradicijos, o be apynių 
alaus nepadarysi. Auga ríjos ir Pyves s pakrantėse, krū - 
muose. Kultūrinės formos auginamos namuose, nors 
dabar jau retai prie kurios nors sodybos juos pamatysi.

Apyniai 
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ailioji il ėlė ( rtica urens). Nuo 15 iki 40 cm aukščio. Šį augalą visi 
pažįsta. Laikoma piktžole, bet gali būti vartojama maistui ir kaip vaistažolė.

i ioji il ėlė ( rtica dioica). Didesnė už gailiąją, nuo 60 iki 130 cm aukš-
čio. Nors nuo senų laikų laikoma piktžole, bet kartu yra ir vertinga pašarinė žolė  
naudojama karvių pieno riebumui padidinti, paukščių augimui skatinti, dėslumui 
didinti. Stiprina plaukus, naikina pleiskanas. Iš šių dilgėlių pluošto gaminami 
siūlai, virvės. Iš šaknų ir lapų gaminami dažai.

au iame is lai kenis (Merculiaris perennis). Nuo 15 iki 30 cm aukščio. 
Stiebas apvalus. Auga drėgnuose lapuočių ir mišriuosiuose miškuose. Nuodingas, 
jo negalima duoti gyvuliams.

i inė ka pa olė (Eup orbia elioscopia). 10–30 cm aukščio. Auga daržuose, 
laukuose, prie namų, dykvietėse. Daugelis šį augalą yra matę, ypač ravėdami 
daržus, bet ne visi žino pavadinimą. iedai gelsvai žalsvos spalvos, labai papras-
tos sandaros, nepanašūs į kitų augalų žiedus. Augalas nuodingas, bet juo kartais 
gydomos karpos (iš čia ir augalo pavadinimas).

ap as asis al ialunkis (Dap ne mezereum). Nuo 40 iki 120 cm aukščio. ydi 
balandžio mėnesį gražiais šviesiai violetiniais arba rausvais žiedais, panašiais į 
alyvų. Augalas gražus, bet labai nuodingas, nepatariama jo liesti, skinti žiedų, tuo 
labiau ragauti ryškiai raudonų uogų su kauliuku. Gana dažnas Moliūnų miške.

Erškėčiažiedžiai (Rosidae)
i usis ilokas (Sedum acre). Nuo 5 iki 15 cm aukščio, lapai kiaušinio for-

mos, be ataugėlės. ydi geltonais žiedais birželio–liepos mėnesiais. Auga smėlėtose 
vietose, pakelėse, ant šlaitų.

a an inė lu nu ė ( rysosplenium alterni olium). Nuo 5 iki 15 cm aukščio, 
stiebas tribriaunis, sultingas. Lapai inksto formos. Auga grioviuose, drėgnuose 
miškuose, krūmuose, pamiškių pievose. Mūsų krašte gana dažna, daugelis yra ją 
matę. ydi pavasarį geltonais žiedeliais.

ap as asis a as as (Ribes uva crispa). Nuo 60 iki 120 cm aukščio. Augalas 
visiems pažįstamas, nors laukinė forma gamtoje sutinkama retokai.

uo asis se en as (Ribes nigrum). Irgi visų pažįstamas augalas. ra daug 
kultūrinių veislių, bet drėgnuose miškuose, juodalksnynuose, krūmuose galima 
rasti ir laukinę jo formą. Be šių serbentų rūšių, mūsų soduose auginamas ir 
auksuo asis se en as (Ribes aureum) bei au onasis se en as (Ribes rubrum). 

elkinė man auninkė (Parnassia palustris). 10–30 cm aukščio augalas briauno-
tu stiebu su vienu bekočiu lapu. Auga šlapiose vietose  pievose, liūnų pakraščiuose.

elkinė in io k ė ( illipendula ulmaria). Nuo 40 iki 130 cm aukščio. Tai 
gana dažni mūsų krašto augalai, augantys pelkėtose pievose, upių pakrantėse. 
Stiebas stačias, šakotas arba briaunotas, kietas, apaugęs plunksniškais lapais. Auga 
prie rijos ir Pyvesos, galima pamatyti kai kuriose šlapiose Moliūnų miško vie-
tose. ydi baltais žiedais.

ap as oji ka uo ė (Rubus sa atilis). 10–25 cm aukščio. Stiebai statūs, vege-
tatyviniai – šliaužiantys, dygliuoti. Auga šviesiuose spygliuočių ir mišriuosiuose 
miškuose. iedai balti, uogos raudonos spalvos, gana stambios, sultingos, rūgščios, 
su kauliukais. Vartojamos maistui ir vaistams.
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ap as oji a ie ė (Rubus idaeus). Augalas visiems puikiai pažįstamas, uogos 
vartojamos maistui ir vaistams.

ap as oji e uo ė (Rubus caesius). Iki 40 cm aukščio, stiebas šliaužiantis, 
tamsiai mėlynos uogos valgomos. 

a ioji e uo ė (Rubus nessensis). Nuo paprastosios gervuogės skiriasi 
aukščiu (nuo 50 cm iki 2 m), stiebas išlinkęs, su retokais dygliais.

ap as asis e kė is (Rosa canina). Nuo 100 iki 250 cm aukščio. iedai rausvi, 
vaisiai apgaubti mėsingu ryškiu, blizgančiu oranžiniu apvalkalu. Dygliuotas. Vaisiai 
gali būti vartojami kaip vitaminų šaltinis. Augalas visiems puikiai pažįstamas.

ais inė i uolė (Agrimonia eupatoria). Nuo 30 iki 100 cm aukščio, stiebas 
apaugęs įvairaus ilgio plaukeliais. Apatinė lapų pusė balsva. Auga miško pakraš-
čiuose, krūmuose, šlaituose. ydi geltonais žiedais. Vaistažolė.

au onoji io na ė (Geum rivale). Nuo 20 iki 80 cm aukščio. Stiebas apaugęs 
plaukeliais. Auga krūmuose, drėgnose pievose, miškuose. ydi gegužės–birželio 
mėnesiais. Medingas vaistinis augalas, galima vartoti kaip prieskonį.

el onoji io na ė (Geum urbanum). 20– 0 cm aukščio. Stiebas apaugęs 
švelniais plaukeliais. Auga krūmuose, pakelėse, pamiškėse, dykvietėse, šviesiuose 
miškuose. ydi geltonai visą vasarą. Vaistažolė.

sinė si a a olė (Potentilla anserina). Nuo 15 iki 80 cm aukščio, stiebas 
šliaužiantis, su palaipomis. Lapai šiek tiek primena papartį, tik gerokai mažesni. 
iedeliai geltoni. Daugelis ją pažįsta, kai kas duoda lesti kalakučiukams, žąsiukams.

elkinė si a a olė (Potentilla palustris). Nuo 30 iki 100 cm aukščio. Apatinė 
lapų pusė melsva. Auga šlapiose pievose, pelkėse, grioviuose. ydi birželio–liepos 
mėnesiais savotiškos formos tamsiai raudonais žiedais.

i kinė si a a olė (Potentilla erecta). 10–30 cm aukščio. Auga miškuose, 
krūmuose, drėgnose pamiškių pievose. ydi birželį–rugpjūtį geltonais žiedeliais, 
panašiais į žąsinės sidabražolės. Kai kas iš vietos žmonių pažįsta šį augalą ir 
renka vaistams jo šakniastiebius, vadina juos Kondroto šaknimis, tačiau šis augalas 
įtrauktas į Apribotų ir draudžiamų rinkti bei prekiauti laukinių augalų sąrašą.

enkiapi ė si a a olė (Potentilla reptans). 10–20 cm aukščio, stiebai neša-
koti, šliaužiantys, ties bambliais įsišaknijantys. Auga drėgnose vietose  pakrantėse, 
pagrioviuose, pievose, pakelėse.

ik oji si a a olė (Potentilla argentea). 20–35 cm aukščio, stiebas dažniausiai 
status. Viršutinė lapų pusė plika arba negausiai plaukuota. Augimvietės tos pačios.

mil ninė si a a olė (Potentilla arenaria). 5–15 cm aukščio. Lapų apatinė 
pusė pilkšva arba balsva, gausiai apaugusi plaukeliais. Auga sausuose pušynuose, 
sausose paupių pievose, pamiškėse, smėlynuose.

K minė si a a olė (Potentilla ruticosa). Iki 1,5 m aukščio. Kartais augi-
nama kaip dekoratyvinis augalas.

ap as oji emuo ė ( ragaria vesca). Šį augalą visi puikiai pažįsta.
mailiakampė asakila (Alc emilla acutiloba). Nuo 25 iki 50 cm aukščio. 

Stiebai kylantys arba statūs, apaugę statmenais plaukeliais. Lapai įvairiai plaukuoti. 
Auga ganyklose, drėgnose pievose, krūmuose, pagrioviuose.

i kinė k iau ė (Pyrus pyraster). Iki 20 m aukščio. Šakos dygliuotos, stačiai 
kylančios. Vaisiai 3–4 cm ilgio, beveik rutuliški. Retokas augalas.
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i kinė o elis (Malus sylvestris). Nuo 5 iki 10 m aukščio. Šakos dygliuotos. 
Lapai pliki arba plaukuotos tik apatinės lapo gyslos. Vaisiai iki 2,5 cm skersmens, 
ilgakočiai. Pasitaiko Moliūnų miške.

ap as asis e muk nis (Sorbus aucuparia). Visiems pažįstamas.
i kinė u o elė ( rataegus r ipidop ylla). 2–8 m aukščio. Auga šlaituose, 

pamiškėse, pakrūmėse. Lapai didesni už vienapiestės gudobelės. Labiau pakenčia 
paunksmę. Uogos vartojamos maistui ir vaistams.

ap as oji ie a (Padus avium). 3–10 m aukščio. Augalą visi pažįsta.
ap as oji au oklė (Lyt rum salicaria). 33–100 cm aukščio. Stiebas briau-

notas, apaugęs trumpais plaukeliais. Auga krantuose, grioviuose, pelkėse. iedų 
kekės raudonos spalvos. 

iau alapis au ome is ( amerion angusti olium). 60–120 cm aukščio. Auga 
kirtavietėse, kartais gaisravietėse, pamiškėse, krūmuose. ydi raudonais žiedais 
birželio–rugsėjo mėnesiais.

laukuo oji o ka o ė (Epilobium irsutum). Nuo 60 iki 120 cm aukščio. ydi 
visą vasarą raudonais 15–23 mm skersmens žiedais. Auga grioviuose, pelkėtose 
pakrantėse, drėgnuose miškuose.

mulkia ie ė o ka o ė (Epilobium parvi lorum). 20– 0 cm aukščio. Stiebas 
be plaukelių. Augimvietės panašios kaip plaukuotosios ožkarožės. iedai 6– 
9 mm pločio.

Kalninė o ka o ė (Epilobium montanum). 10–80 cm aukščio. Auga miškuose, 
šlaituose, pamiškėse.

elkinė o ka o ė Epilobium palustre). 10–50 cm aukščio. Auga upelių pa-
krantėse, pelkėse, liūnuose, šlapiuose miškuose. 

o inė o ka o ė (Epilobium roseum). 15–80 cm aukščio. Stiebas briaunotas, 
lapai kotuoti. Augimvietės panašios kaip ir pelkinės ožkarožės. 

ime ė nak i a ( neot era biennis). Nuo 30 iki 100 cm aukščio. Auga 
pakelėse, smėlynuose, dykvietėse, paupiuose. ydi geltonais žiedais visą vasarą.

a po oji plunksnalapė (Myriop yllum alterni lorum). Nuo 10 iki 150 m ilgio. 
Dažniausiai auga panirusi vandenyje, retkarčiais galima pamatyti ir sausumoje. 
Primena asiūklį.

ausialapis lu inas (Lupinus plyp yllus). Nuo 0 iki 150 cm aukščio. Mėgsta 
lengvą, smėlėtą dirvožemį. Auginamas ir kaip kultūrinis augalas, bet sulaukėjęs 
auga pakelėse, pušynų pakraščiuose. Daugelis pažįsta šį augalą. 

luo inis sausak mis (Sarot amnus scoparius). Nuo 50 iki 200 cm aukščio. 
Šakos glaustos, šluotos formos, ūgliai briaunoti, jauni plaukuoti. Auga sausuose 
miškuose, pakelėse. ydi geltonai.

ap as asis pe luo is (Ant yllis vulneraria). 15–30 cm aukščio. Mėgsta sau-
sas, smėlėtas vietas  pievas, kalvas, pamiškes, pakeles. iedai šiek tiek primena 
dobilo žiedus. 

ap as asis a enis (Lotus corniculatus). Nuo 5 iki 40 cm aukščio. Auga 
pievose, pakelėse, pagrioviuose. ydi geltonais žiedais birželio–rugpjūčio mėnesiais.

lai inis i enis ( nonis arvensis). 30–60 cm aukščio, stiebai statūs, apati-
nėje dalyje sumedėję. Mėgsta sausas vietas. ydi rausvais žiedais liepos–rugpjū-
čio mėnesiais.
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al a ie is a k nas (Melilotus albus). Nuo 30 cm iki 3 m aukščio. Savai-
me auga pakelėse, dykvietėse, dirvonuose, dobilienose. Dirvožemiui nereiklus. Šį 
augalą daugelis pažįsta.

ėl n ie ė liuce na (Medicago sativa) dažnai sėjama kultūrinėse ganyklose, 
naudojama gyvulių pašarui.

i oninis o ilas ( ri olium aureum). 20–40 cm aukščio. Stiebas status arba 
kylantis. iedai geltonos spalvos. Apyretis.

an klinis o ilas ( ri olium campestre). 15–30 cm aukščio, stiebas kylantis, 
kartais gulsčias ar status. Mėgsta sausas vietas. iedai geltonai oranžiniai.

al asis o ilas ( ri olium repens). 5–40 cm aukščio. Stiebas gulsčias, 
įsišaknijantis. Auga ganyklose, pievose, pagrioviuose, pakelėse. Auginamas ir 
kaip kultūrinis. Pakenčia mindymą. Šį dobilą labai mėgsta bitės.

aus asis o ilas ( ri olium ybridum). 30–50 cm aukščio. Stiebas kylantis. 
Auga savaime, bet sėjamas ir kultūrinėse ganyklose. 

au onasis o ilas ( ri olium pratense). 15–40 cm aukščio. Savaime auga 
pakelėse, miškuose, pievose. Nuo senų laikų sėjamas ganyklose, geras pašaras 
gyvuliams. Apdainuotas dainose. Medingas augalas, tačiau jo nektarą gali pasiekti 
tik tos bičių rūšys, kurios turi ilgesnį straubliuką (pvz., Kaukazo).

Kalninis o ilas ( ri olium montanum). 15–40 cm aukščio, stiebas status, 
ištisai plaukuotas. Apatinė lapelių pusė plaukuota. Auga savaime pievose, sausose 
pamiškėse, šlaituose.

i inis o ilas ( ri olium arvense). 8–30 cm aukščio. Stiebas plaukuotas. 
iedas rausvas, pailgos formos. Lapeliai mažesni už kitų dobilų. Auga sausuose 

laukuose, pakelėse, smėlynuose.
a o inis ikis (Vicia sepium). 20–60 cm aukščio. Lapeliai blakstienotais 

kraštais. Auga pamiškėse, krūmuose, pievose, patvoriuose (iš čia ir pavadinimas).
iau alapis ikis (Vicia angusti olia). Nuo 15 iki 60 cm aukščio. Auga 

miškuose, pasėliuose, sausose pievose, dirvonuose. ydi violetiniais žiedeliais.
au uo asis ikis (Vicia irsuta). 15–60 cm aukščio. ydi birželio–liepos 

mėnesiais. Kekėse yra nuo 3 iki 6 žiedų. Ankštys dvisėklės, plaukuotos (iš čia 
ir pavadinimas).

Mėlynžiedė liucerna
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i kinis ikis (Vicia sylvatica). Nuo 80 iki 200 cm aukščio. Auga miškuose, 
pamiškėse, krūmuose. Daug žiedų kekėse, jos ilgesnės ir už lapus.

ėl n ie is ikis (Vicia cracca). 30–120 cm aukščio. Turi iki 20 lapelių, jie 
iki 2 cm ilgio. 

Be visų anksčiau minėtų vikių rūšių, pašarų mišiniams auginamas ir sė-
jamasis ikis (Vicia sativa).

ie inis pelė i nis (Lat yrus pratensis). Nuo 30 iki 100 cm aukščio. Stiebas 
plaukuotas, kylantis arba laipiojantis. Lapelių viena pora. iedeliai geltoni. Auga 
pamiškėse, krūmuose, pievose, pagrioviuose, miško aikštelėse.

i kinis pelė i nis (Lat yrus sylvestris). Nuo 1 iki 2 metrų aukščio. Stiebas 
ryškiai sparnuotas, lapelių viena pora. Auga krūmuose, miškuose, pamiškėse. 
iedeliai rausvi.

a asa inis pelė i nis (Lat yrus vernus). Mažesnis, nuo 15 iki 40 cm aukščio. 
Lapai iki  cm ilgio, jų yra nuo 2 iki 4 porų. Auga krūmuose, mišriuosiuose ir 
lapuočių miškuose. ydi balandžio–gegužės mėnesiais rausvai violetiniais žiedeliais.

ap as asis kle as (Acer platanoides). Medis visų puikiai pažįstamas.
ap as asis ki kiakop s is ( alis acetosella). Nuo 5 iki 12 cm aukščio. Mėgsta 

paunksmę, auga spygliuočių miškuose ir krūmuose. Šį augalą daugelis pažįsta.
ie inis linas (Linum cat articum). –25 cm aukščio. Stiebas plikas, lapai 

vienagysliai. Auga pamiškėse, pievose, laukuose, pakrantėse. Be šio augalo, lauku-
ose auginamas kultūrinis sėjamasis linas (Linum usitatissimum), tačiau pastaraisiais 
metais ūkininkai šios kultūros, bent jau Daujėnų krašte, kažkodėl nebeaugina, 
matyt, nebėra paklausos.

ap as asis al u is (Erodium cicutarium). 10–50 cm aukščio, žydi balandžio–
rugsėjo mėnesiais rausvais žiedeliais. Auga pievose ir pakelėse.

au on ie is snapu is (Geranium sanguineum). 20–50 cm aukščio. Stiebas 
plaukuotas. Auga sausuose miškuose. ydi birželio–rugpjūčio mėnesiais raudo-
nais žiedais.

elkinis snapu is (Geranium palustre). Aukštesnis už raudonžiedį snaputį (iki 
80 cm aukščio). Stiebas ir žiedynkočiai taip pat plaukuoti. Augimvietės skiriasi – 
pelkinis snaputis mėgsta pamiškes, drėgnus miškus, miško aikšteles. iedų forma 
ir spalva kaip ir raudonžiedžio.

ie inis snapu is (Geranium pratense). Aukštis toks kaip ir pelkinio. Augimvietės 
irgi panašios. Pievinio snapučio žiedų spalva mėlyna, kartais balta.

i kinis snapu is (Geranium sylvaticum). 25–60 cm aukščio. Auga daugiausia 
miškuose. ydi gegužės–liepos mėnesiais. iedai purpurinės arba violetinės spalvos.

u opinis o ek nis (Euonymus europaeus). Iki 3 m aukščio. Auga paupių 
krūmynuose, miškuose. iedai gelsvai arba žalsvai balti. pač gražus ožekšnis 
būna rudenį, kai pasidabina ryškiai rožinės spalvos keturkampiais smulkiais vai-
siais, iš kurių vėliau išbyra keturios oranžinės sėklos.

Ka po asis o ek nis (Euonymus verrucosus). Iki 2,5 m aukščio. Nuo europinio 
ožekšnio skiriasi karpotomis šakelėmis.

Ka ioji pu ok lė (Polygala amarelle). Nuo 5 iki 15 cm aukščio. Auga dur-
pynuose ir pievose. ydi gegužės–birželio mėnesiais mėlynais, kartais balsvais 
žiedeliais.
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kiau e ė oji pu ok lė (Polygala comosa). Aukštesnė už karčiąją putokšlę, 
iki 25 cm aukščio. Auga krūmuose, miško aikštelėse, pievose, šlaituose. iedai 
violetinės spalvos.

ap as oji pu ok lė (Polygala vulgaris). Panašaus aukščio kaip skiauterėtoji 
putokšlė. Auga pievose. iedai mėlyni arba balsvi.

ioji uno elė (R amnus cat artica). Iki 4 m aukščio. Su dygliais, auga 
paupiuose, šviesiuose miškuose, pakrantėse, kalvų šlaituose. iedai nedideli, iki 
5 mm skersmens. Vaisiai juodi, blizgantys, su kauliukais. ali vaisiai, žievė ir 
lapai nuodingi. Iš vaisių kartais daromi dažai, mediena naudojama tekinimui, 
stalių darbams.

ap as asis al ek nis ( rangula alnus). Nuo 2 iki  m aukščio medelis arba 
krūmas, kurį daugelis pažįsta. gliai nedygliuoti, raudoni, trapūs. Lapai su ryškiomis 
gyslomis, blizgantys, šakos beveik juodos. Uogos iš pradžių būna tamsiai raudonos 
spalvos, vėliau tampa juodos, blizga. Mėgsta drėgnus miškus, raistus, pelkes.

au onoji se ula ( ornus sanguinea). Nuo 2 iki 5 m aukščio medelis arba 
krūmas. Šakos stačios, kartais nulinkusios. Lapai iki 10 cm ilgio. Auga miškuose, 
krūmuose, mėgsta šviesias, saulėtas pakrantes. ydi gegužės–birželio mėnesiais 
baltai rausvais žiedeliais. Medingas augalas. Sodybose kartais auginama ir al oji 
se ula ( ornus alba).

K minis uilis (Ant riscus sylvestris). Nuo 60 iki 150 cm aukščio augalas, 
augantis krūmuose, drėgnose pievose, miškuose, pelkėse, soduose, patvoriuose. 
Beveik visi šį augalą tikrai yra matę, tik ne visi žino pavadinimą.

uilinė nė ( orilis japonica). Nuo 30 iki 120 cm aukščio. Stiebas negiliai 
vagotas, plaukuotas. Auga pamiškėse, krūmuose, dykvietėse. iedai rausvi arba 
balti, susibūrę į skėčius.

uo in oji nuokana ( icuta virosa). 30–160 cm aukščio. Šakniastiebis storas, 
tuščiaviduris, su skersinėmis pertvaromis. Stiebas taip pat tuščiaviduris, smulkiai 
vagotas. Auga pelkėse, grioviuose, krantuose. iedai balti, susibūrę į skėčius. 
Labai nuodingas augalas.

ap as asis km nas ( arum carvi). Nuo 30 iki 80 cm aukščio visiems gerai 
pažįstamas augalas, vartojamas ir maistui, ir vaistams.

ap as oji a a (Aegopodium podagraria). Nuo 50 iki 100 cm aukščio 
daugelio pažįstamas augalas, laikomas įkyria piktžole. Auga soduose, panamėse, 
miškuose, pievose. iedai susibūrę į skėčius, rausvi arba balti. Vienas iš pirmutinių, 
anksčiausiai pavasarį pradedančių žaliuoti augalų. Anksčiau šiuo augalu buvo 
gydoma podagra (iš čia ir lotyniškas augalo pavadinimas).

a oji o ia olė (Pimpinella sa i raga). Nuo 10 iki 0 cm aukščio žolė, au-
ganti miškuose, pievose, šlaituose, pakelėse. Stiebas apvalus, briaunotas ir vagotas.

la ialapė ė menė (Sium lati olium). Iki 120 cm aukščio. Mėgsta drėgnas 
vietas, pelkes, pakrantes. Lapai platūs, plunksnos formos.

an eninė i nė ( enant e a uatica). Nuo 30 iki 120 cm aukščio augalas. 
Stiebas tuščiaviduris, plikas. Taip pat mėgsta drėgnas vietas  pelkes, griovius. 
Apyretis augalas. iedai rausvi, susibūrę į skėčius.

uo in oji unpe ė (Aet usa cynapium). Nuo 10 iki 100 cm aukščio. Augalas 
panašus į vandeninę išnę. Auga daržuose, patvoriuose. Nuodinga.
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i kinis sku u is (Angelica sylvestris). Nuo 50 iki 150 cm aukščio augalas, 
augantis miškuose, krūmuose, upelių pakrantėse, drėgnose pievose. Apatinė lapų 
pusė šeriuota, stiebas tuščiaviduris, status, lapai dideli, plunksniški.

elkinis salia as (Peucedanum palustre). Nuo 60 iki 130 cm aukščio. Stiebas 
tuščiaviduris, briaunotai vagotas. Mėgsta šlapias vietas  pelkes, pievas, upių pak-
rantes, miškus. ydi gelsvai baltais žiedeliais

ilinis salia as (Peucedanum oreoselinum). 30–100 cm aukščio. Stiebas pil-
naviduris. Mėgsta sausus miškus, pamiškes, sausas pievas.

i i inis a is ( eracleum sibiricum). Nuo 40 iki 150 cm aukščio. Auga 
pakelėse, pagrioviuose, dykvietėse, pievose, miškuose. iedai balti, susibūrę į skėčius. 
Medingas augalas, kurį noriai lanko bitės. Kartais vartojamas kaip vaistažolė ir 
net maistui pagardinti. Tik negalima supainioti su pavojingu giminaičiu – Sos-
novskio barščiu

osno skio a is ( eracleum sosno skyi). Invazinis augalas, užaugantis iki 
250 cm aukščio. Sovietmečiu kolūkiams buvo rekomenduojama jį auginti silosui, 
todėl jis ir paplito. iedai turi daug nektaro, tačiau bitės šio augalo nelanko, 
mat nektaras nuodingas. Augalas mūsų krašte nepageidautinas, naikintinas, nes 
prisilietus prie jo galima smarkiai apsideginti, ypač saulėtą vasaros dieną. aizdos 
sunkiai gyja.

ap as oji mo ka (Daucus carota). Augalas daugelio pažįstamas. Auga ga-
nyklose, pievose, dirvose, pakelėse, dykvietėse. Nuo 30 iki 100 cm aukščio. Stie-
bas vagotas, apaugęs šiurkščiais plaukeliais. Lapai taip pat plaukuoti, panašūs į 
kultūrinės morkos lapus.

ap as asis sausme is (Lonicera ylosteum). Iki 2 m aukščio krūmas, žydintis 
gelsvais žiedais. Uogos raudonos, nevalgomos, nes truputį nuodingos. gliai šiek 
tiek vagoti, pliki arba plaukuoti. Sausmedžiu vadinamas todėl, kad plonosios 
šakelės atrodo lyg sudžiūvusios, lengvai lūžta. Auga įvairiuose miškuose.

uskusinis ksminas (Ado a mosc atellina). Nuo 5 iki 15 cm aukščio. Auga 
krūmuose, miškuose. ydi balandžio ir gegužės mėnesiais. 

ais inis ale ijonas (Valeriana o icinalis). Nuo 50 iki 100 cm aukščio, kartais 
išauga iki pusantro metro. Stiebas vagotas, apačioje violetinės spalvos. Lapai iki 
9 cm ilgio. iedai susitelkę į nedidelius skėčius, rausvi, šviesiai violetinio atspalvio, 
kartais būna balti. Auga drėgnose ir šlapiose pievose, pamiškėse, pakelėse. Išrovus 
augalą, jaučiamas specifinis jo šakniastiebių kvapas, kurio su niekuo nesupainiosi. 
Labai vertinga vaistažolė.

ap as asis pu inas (Viburnum opulus). Iki 4 m aukščio krūmas. iedai balti, 
kvapnūs, susitelkę į skėčius. Uogos ryškiai raudonos. Auga miškuose, pamiškėse, 
upių pakrantėse. Mėgstamas dekoratyvus augalas, kartais auginamas sodybose. 
Vartojamas kaip vaistas, šiaip valgomas, ypač po šalnų.

i inė uo ainė (Knautia arvensis). 30–80 cm aukščio. Stiebas status, vagotas, 
lapai plaukuoti. iedai violetinės spalvos. Auga pievose, ganyklose, palaukėse, 
miško aikštelėse, pakelėse.

ie inė mie alė (Succisa pratensis). Nuo 20 iki 80 cm aukščio. Stiebas stačias, 
viršuje plaukuotas. iedai šviesiai violetiniai. Mėgsta drėgnas vietas  pamiškes, 
pievas, krūmus, miško aikšteles.
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i kinis ka ulis (Dipsacus ullonum). 0–150 cm aukščio. Beveik visas auga-
las spygliuotai blakstienotas. iedai pailgi, violetiniai. Auga daržuose, dykvietėse, 
panamėse, miškų kirtimuose.

Notreliažiedžiai (Lamiidae)
iau inis lipikas (Galium boreale). Nuo 20 iki 50 cm aukščio. Menturiuose 

turi po keturis trigyslius lapus. Auga pamiškėse, pievose, retuose miškuose.
elkinis lipikas (Galium palustre). 10–30 cm aukščio. Auga šlapiose pievose, 

miškuose, grioviuose, pelkėse.
Ki usis lipikas (Galium aparine). Iki 1 m aukščio, stiebas ties bambliais 

sustorėjęs, šiurkštus. Ši piktžolė auga daržuose, laukuose, dykvietėse.
ik asis lipikas (Galium verum). 10– 0 cm aukščio. ydi smulkiais geltonais 

žiedeliais.
a usis lipikas (Galium album). 30–120 cm aukščio. Stiebas status arba 

kylantis. Auga pamiškėse, miško aikštelėse, pievose.
a ioji i a olė ( entaurium pulc ellum). 3–15 cm aukščio. Auga dirvonuo-

se, pievose, pakrantėse, pakelėse. Labai dekoratyvus augalas rausvais žiedeliais.
kė inė i a olė ( entaurium eryt raea). 10–50 cm aukščio. Lapai penkia-

gysliai. Auga pievose, miško aikštelėse, dirvonuose.
ap as as uosis ( ra inus e celsior). Visų pažįstamas medis, užaugantis iki 

35 m aukščio. 
Ka kla ijas (Solanum dulcamara). 30–150 cm aukščio. Šakniastiebis šliaužiantis, 

stiebas kylantis arba laipiojantis, apatinė dalis sumedėjusi. iedai šviesiai viole-
tiniai, uogos ryškiai raudonos. Auga drėgnuose miškuose, krūmuose, grioviuose, 
krantuose. Nuodingas augalas.

uo oji kiauliauo ė (Solanum nigrum). 10–60 cm aukščio. Stiebas ir lapai 
apaugę plaukeliais. Auga daržuose, laukuose, panamėse, pakelėse, dykvietėse. 
Uogos juodos spalvos. 

i inis ijoklis ( onvolvulus arvensis). 20–80 cm ilgio. Piktžolė, auganti 
daržuose, laukuose, pakelėse. ydi taurės formos rausvais žiedeliais.

ap as asis an as ( uscuta europaea). Nuo 30 iki 120 cm ilgio. Stiebai gana 
stori, siūliški, lygūs, pliki ir šakoti. iedai su koteliais, susimetę į kamuolėlius. 
Parazituojantis augalas.

i inis akmen is (Buglossoides arvensis). 10–60 cm aukščio. Auga dy-
kvietėse, pamiškėse, laukuose, pakelėse. 

ap as asis e einis (Ec ium vulgare). Nuo 20 iki 90 cm aukščio. Stiebas 
apaugęs šereliais ir trumpais plaukeliais (todėl ir ežeinis). iedai mėlyni. Auga 
dirvonuose, pakelėse, palaukėse.

amsioji plau ė (Pulmonaria obscura). 10–30 cm aukščio. Auga krūmuose, 
lapuočių ir mišriuosiuose miškuose. ydi balandžio–gegužės mėnesiais raudonai 
violetiniais arba mėlynais žiedais.

i inis o ulis (Anc usa arvensis). 15–30 cm aukščio, auga dirvose, pakelėse, 
daržuose. ydi visą vasarą nedideliais melsvais žiedeliais. Piktžolė.

elėninė neu mi uolė (Myosotis caespitosa). Nuo 15 iki 50 cm aukščio. 
Stiebas apvalus, šiek tiek plaukuotas. Mėgsta drėgnas vietas  griovius, upelių 
pakrantes, pievas. ydi šviesiai mėlynais žiedeliais.
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elkinė neu mi uolė (Myosotis scorpioides). Iki 0 cm aukščio, stiebas briau-
notas, truputį plaukuotas. Auga šlapiuose miškuose ir pievose, upelių pakrantėse, 
grioviuose. iedeliai šviesiai mėlyni.

aso asis puik nas (Mimulus guttatus). 20–60 cm aukščio, auga šlapiuose 
krantuose, upeliuose. ydi geltonais žiedais. Retas augalas.

mulkia ie ė ė (Verbascum t apsus). Nuo 20 iki 120 cm aukščio. Stiebai 
ir lapai primena veltinį. Auga pagrioviuose, upių skardžiuose, šlaituose. ydi 
nedideliais geltonais žiedais.

uo oji ė (Verbascum nigrum). Tokio pat aukščio. Lapų viršutinė pusė 
plika. Augimvietės panašios kaip ir mažažiedės tūbės. 

a oji linokė ( aenor inum minus). Nuo 5 iki 20 cm aukščio. Šiek tiek 
primena liną. Apaugusi plaukeliais. Gausiai šakojasi. Auga pakelėse, laukuose, 
šiukšlynuose, dykvietėse.

a iuo asis e i is (Scrop ularia nodosa). 40–100 cm aukščio, stiebas ketur-
briaunis. Mėgsta drėgnas augimvietes.

ap as oji lina olė (Linaria vulgaris). 20– 0 cm aukščio, stiebas stačias, daž-
niausiai plikas. ydi geltonais žiedais.

e u inė n aknė (Lat raea s uamaria). Nedidelė, iki 20 cm aukščio. 
Stiebas mėsingas. Miškų augalas. Mėgsta parazituoti ant lazdyno šaknų. ydi 
violetiniais žiedais.

i inė e onika (Veronica arvensis). 5–25 cm aukščio. Stiebai apaugę gar-
banotais plaukeliais. Auga dirvose, pakelėse, sausose pievose. ydi mėlynais 
žiedeliais. Daug kas ją pažįsta kaip piktžolę.

la ialapė e onika (Veronica teucrium). Iki 80 cm aukščio. Stiebai taip pat 
apaugę garbanotais plaukeliais. Auga miško aikštelėse, sausose pamiškėse, upių 
slėniuose. ydi rausvai arba baltai.

a po oji e onika (Veronica spicata). Nuo 20 iki 45 cm aukščio. Mėgsta 
sausas vietas, pušynus, pakeles, šlaitus. Violetiniai žiedai susibūrę į ilgoką kekę.

l alapė e onika (Veronica longi olia). Iki 120 cm aukščio. Auga krūmuose, 
drėgnose pievose, pagrioviuose. Turi kelias žiedų kekes.

ap as oji e onika (Veronica c amaedrys). 15–30 cm aukščio. Stiebas su 
dviem išilginėmis plaukelių eilėmis skirtinguose šonuose. Augimvietės panašios 
kaip ir ilgalapės veronikos. ydi mėlynais žiedeliais. 

ais inė e onika (Veronica o icinalis). Iki 30 cm aukščio. Stiebas visas 
plaukuotas, lapai gana kieti. Augimvietės panašios kaip ir paprastosios veronikos. 
Vaistažolė. 

elkinė e onika (Veronica scutellata). 10–45 cm aukščio. Stiebas plonas ir 
silpnas. Mėgsta šlapias vietas  pelkes, pievas, miškus, pakrantes.

pelinė e onika (Veronica beccabunga). Iki 60 cm aukščio. Stiebas apvalus, 
pilnaviduris. Auga negiliuose upeliuose ir jų pakrantėse, grioviuose, šlapiose pievose.

al ininė e onika (Veronica anagallis-a uatica). Iki 90 cm aukščio. Stiebas 
beveik keturbriaunis, tuščiaviduris. Auga šlapiose pievose, upelių pakrantėse, ypač 
šaltiniuotose, pelkių pakraščiuose. 

elkinė lin ė (Pedicularis palustris). Nuo 15 iki 50 cm aukščio. Stiebai keli, 
paprastai nešakoti. Mėgsta šlapias augimvietes. iedai rausvai violetiniai.
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ie inė aki ei ė (Eup rasia rostkoviana). Nuo 5 iki 50 cm aukščio. Stiebas 
dažniausiai stačias. Po kiekvienu žiedu keli smailūs danteliai. Auga sausose pie-
vose, ganyklose, viržynuose, miško aikštelėse.

au onasis skės ukas ( dontites vulgaris). Nuo 15 iki 40 cm aukščio, stiebas 
plaukuotas. iedai raudoni, išsidėstę ilgokose varpose, žiedų išorinė pusė pūkuota. 
Auga laukuose, pagrioviuose, pievose, pakelėse.

i sis a ku is (R inant us serotinus). Nuo 20 iki 50 cm aukščio. ydi 
geltonai birželio–rugpjūčio mėnesiais. Auga pamiškėse, dirvų pakraščiuose, pievose.

a asis a ku is (R inantus minor). 15–40 cm aukščio. Labai panašus į 
didįjį. Auga miško aikštelėse, pievose.

ie inis k polis (Melampyrum pretense). 10–40 cm aukščio, stiebas status, 
šakotas. ydi geltonai birželio–rugpjūčio mėnesiais. Auga pamiškėse, šviesiuose 
miškuose, miško aikštelėse. 

K minis k polis (Melampyrum nemorosum). 10–50 cm aukščio. Taurelė 
apaugusi ilgais baltais plaukeliais. Labai panašus į pievinį kūpolį, augimvietės 
irgi panašios.

enkinis k polis (Melampyrum polonicum). 25–60 cm aukščio. ydi gegu-
žę–rugsėjį. Nuo krūminio skiriasi tuo, kad baltais plaukeliais apaugę tik žiedo 
taurelės gyslos ir pakraščiai.

iau alapis slo is (Plantago lanceolata). 10–50 cm aukščio. Panašus į plau-
kuotąjį gyslotį, tik jo lapai siauresni ir ilgesni. Auga ganyklose, sausose pievose, 
pakelėse, dirvonuose.

laukuo asis slo is (Plantago media). Tokio pat aukščio kaip ir siauralapis. 
Daugelis šiuos augalus pažįsta. Vertinga vaistažolė.

la ialapis slo is (Plantago major). emesnis už savo giminaičius, lapai 
trumpesni ir platesni. Skiriasi ir žiedas, jis ne toks pūkuotas. Šį augalą daugelis 
pažįsta. Tai taip pat vertinga vaistažolė.

i kinė io eklė ( robanc e lucorum). Nuo 18 iki 50 cm aukščio. Apau-
gęs plaukeliais. Parazitinis augalas, augantis daugiausia ant aviečių. Labai retas 
mūsų kraštuose.

ap as asis sken enis ( tricularia vulgaris). 15–30 cm aukščio. Auga stovin-
čiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse, pelkėse, grioviuose. ydi geltonais žiedais.

ap as oji uo e uonė ( ippuris vulgaris). 10–60 cm aukščio. Stiebas tuščia-
viduris. Auga stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse. iedai labai smulkūs, 
išsidėstę lapų pažastyse. 

liau ian ioji ais ina (Ajuga reptans). 10–30 cm aukščio plikas augalas su 
ilgomis, šliaužiančiomis palaipomis. Auga pamiškėse, pievose, krūmuose, miškuose. 
ydi mėlynais žiedais.

au uo oji ais ina (Ajuga genevensis). Tokio pat aukščio augalas kaip ir 
šliaužiančioji vaisgina, tik visas aplipęs gauruotais plaukeliais. Augimvietės irgi 
panašios. iedai žydri, kartais balti arba rausvi. Vaistažolė. 

K apioji aniu ė (Els oltzia ciliata). 20–50 cm aukščio. Stiebas status, tvirtas, 
šakotas. Auga daržuose, patvoriuose, dykvietėse, laukuose. ydi liepą–rugsėjį 
rausvai violetiniais arba melsvais žiedeliais. Medingas, vaistinis ir prieskoninis 
augalas. 
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an eninė mė a (Ment a a uatica). 20–80 cm aukščio. Stiebas status, tvirtas, 
šakotas. Daugelis šį augalą pažįsta iš specifinio malonaus kvapo, džiovina ir vartoja 
arbatai užplikyti. Gana dažnas Pyvesos upėje ir Smilgių tvenkinyje. 

i inė mė a (Ment a arvensis). 15–50 cm aukščio. Savaime auga pievose, lau-
kuose, miškuose, pakrantėse, daržuose. Daugelio pažįstamas ir mėgstamas augalas.

ap as oji ilkakojė (Lycopus europaeus). Nuo 20 iki 100 cm aukščio. Stie-
bas vagotas. Augalo lapai primena vilko pėdą. Auga šlapiose vietose  pelkėse, 
pievose, miškuose.

Ke u iaunis io elis ( ymus pulegioides). Nuo 5 iki 25 cm aukščio. Stiebas 
keturbriaunis. Lapai plačiai kiaušiniški. Auga griovių šlaituose, sausose pievose, 
pamiškėse. Renkamas kaip žaliava arbatai. Vaistinis augalas.

ap as asis io elis ( ymus serpyllum). Iki 15 cm aukščio. Stiebas apvalus, 
gulsčias, plaukuotas, lapai lancetiški, pailgi ar siaurai elipsiški. Daugelio pažįstamas 
augalas. Augimvietės panašios kaip ir keturbriaunio gentainio.

ais inis io elis ( ymus vulgaris). 10–20 cm aukščio. Auginamas daržuose 
ir soduose, vartojamas kaip vaistažolė.

K minė unmė ė ( linopodium vulgare). 30–60 cm aukščio. Stiebas status, 
plaukuotas. Lapai plaukuoti. Auga retuose miškuose, kirtavietėse, pamiškėse, 
krūmuose. Medingas augalas, vartojamas arbatai ir kaip prieskonis.

liau ian ioji ama olė (Glec oma ederacea). 9–30 cm aukščio, stiebas plikas. 
Auga miškuose, pakrantėse, krūmuose, panamėse, patvoriuose. ydi violetiniais 
arba rausvais žiedais.

uos asis akenis (Ballota nigra). 30–100 cm aukščio. Stiebai ir lapai plaukuoti. 
Auga šiukšlynuose, patvoriuose, panamėse, krūmuose. Vartojamas kaip nervus 
raminanti vaistažolė.

ais inė no a (Stac ys o icinalis). 30–100 cm aukščio. Stiebas status arba 
kylantis, plaukuotas. Auga miško aikštelėse, pamiškėse, krūmuose, pievose, kir-
tavietėse. Vaistažolė.

elkinė no a (Stac ys palustris). 30–100 cm aukščio. Mėgsta drėgnas vietas. 
ydi liepą–rugsėjį.

i kinė no a (Stac ys sylvatica). 20–90 cm aukščio. Auga miškuose, krūmuose.
al a ie ė no elė (Lamium album). 20–50 cm aukščio. ydi baltais žiedais, 

šiek tiek panaši į dilgėlę, kai kas tuos augalus painioja. Notrelė nedilgina odos. 
Auga panamėse, patvoriuose. Augalas medingas, kartu ir vaistinis, ir nuodingas, 
ir laikomas piktžole.

au on ie ė no elė (Lamium purpureum). Nuo baltažiedės skiriasi raudo-
nais žiedais.

ėmė oji no elė (Lamium maculatum). 25–60 cm aukščio. Apatinė lapų pusė 
plaukuota. Auga miškuose, krūmuose. ydi raudonais žiedais. Medingas.

Ka p alapė no elė (Lamium ybridum). 10–30 cm aukščio. Nuo kitų notrelių 
skiriasi ryškiai iškarpytais lapais. Auga dirvose, daržuose, dirvonuose.

el on ie is almu is (Lamiastrum galeobdolon). 15–80 cm aukščio. Panašus 
į kitas notreles. ydi gegužės–birželio mėnesiais geltonais žiedais.

el on ie ė aklė (Galeopsis speciosa). Nuo 40 iki 100 cm aukščio. Stiebas 
apaugęs šereliais. Auga daržuose, laukuose, dykvietėse, pamiškėse, kirtavietėse.
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i inė aklė (Galeopsis tetra it). Iki 50 cm aukščio, stiebas status, ketur-
briaunis. Augimvietės panašios kaip ir geltonžiedės giminaitės. iedai geltoni, 
violetiniai arba raudoni. 

a a ie ė aklė (Galeopsis bi ida). 15–45 cm aukščio. iedai maži, rausvos, 
gelsvos ar balsvos spalvos. Stiebo bambliai nesustorėję. Auga laukuose, šiukšly-
nuose, karjeruose, kirtavietėse.

au onoji aklė (Galeopsis segetum). Nuo 8 iki 50 cm aukščio. Lapai iki 
15 mm pločio. Kiekvieno lapo šone yra keletas ilgų dantelių. Liaudies medicinoje 
vartota tuberkuliozei gydyti.

ie inis ala ijas (Salvia pratensis). 30–60 cm aukščio. Stiebas apaugęs ilgais 
plaukeliais. Auga pievose, pakelėse, šlaituose. ydi melsvais, violetiniais, rausvais, 
kartais baltais žiedais.

ap as oji juo a al ė al a ie ė (Prunella vulgaris). Nuo 5 iki 40 cm aukščio. 
Auga miškuose, pievose, ganyklose. ydi baltai.

ap as oji juo a al ė (Prunella vulgaris). Labai panaši į juodagalvę balta-
žiedę, tik žiedai violetiniai.

elkinė kalpokė (Scutellaria galericulata). 10–50 cm aukščio. Stiebas status arba 
kylantis, lapai iki  cm ilgio. Mėgsta šlapias vietas. ydi mėlynai. Vaistinis augalas.

a asa inė p aujenė ( allitric e palustris). Nuo 5 iki 30 cm aukščio. Mėgsta 
drėgnas vietas, auga balose, stovinčiuose ar lėtai tekančiuose vandenyse.

Astražiedžiai (Astaridae)
ankia ie is ka ilėlis ( ampanula glomerata). 30–60 cm aukščio, stiebas plau-

kuotas. Kartais stiebas būna ir plikas. Auga krūmuose, miškuose, pievose. ydi 
violetiniais, kartais baltais žiedais.

i ia ie is ka ilėlis ( ampanula persici olia). 30–80 cm aukščio. Lapai stori, 
pliki, blizgantys. Augimvietės panašios. ydi birželio–rugsėjo mėnesiais mėlynais 
arba balsvais žiedais.

ie inis ka ilėlis ( ampanula patula). Nuo 30 iki 60 cm aukščio. Augimvietės 
tos pačios kaip ir tankiažiedžio ar didžiažiedžio katilėlio. ydi gegužės–liepos 
mėnesiais violetiniais arba mėlynais žiedais.

ak minis ka ilėlis ( ampanula rapunculoides). 30–80 cm aukščio, stiebas 
briaunotas, apaugęs retais plaukeliais. Auga pakrūmėse, pamiškėse, miško aikšte-
lėse, pakelėse, patvoriuose. ydi violetiniais žiedais.

il ialapis ka ilėlis ( ampanula trac elium), 40–90 cm aukščio, apaugęs šere -
liais, stiebo briaunos aštrios. Auga miškuose, pamiškėse, krūmuose, šlaituose. ydi 
liepos–rugpjūčio mėnesiais violetiniais žiedais.

Kalninė aus ėja (Jasione montana). Nuo 20 iki 50 cm aukščio. Stiebas apvalus, 
apatinė dalis plaukuota. Auga sausose vietose  pievose, pušynuose, dirvonuose. 
ydi birželio–rugpjūčio mėnesiais smulkiais melsvais, kartais baltais žiedeliais. 

Vaistažolė.
Kanapinis keme as (Eupatorium cannabinum). Nuo 50 iki 150 cm aukščio. 

Stiebas apvalus. Auga šlapiuose krantuose, pakrūmėse, miškuose, šlaituose. ydi 
liepos–rugpjūčio mėnesiais smulkiais violetiniais žiedeliais, susibūrusiais į skėčius. 
Šiek tiek primena kanapes. Vaistinis augalas.
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ap as oji k enė (Solidago virgaurea). 15–100 cm 
aukščio. Stiebas plikas. Auga pamiškėse, miškuose, miš-
ko aikštelėse, pievose, šlaituose. ydi geltonais žiedais.

Ka ioji iu elė (Erigeron acris). 10–30 cm aukš-
čio. Auga palaukėse, pakelėse, dykvietėse, smėlynuose, 
sausose pievose. ydi birželio–rugsėjo mėnesiais bal-
tais, rožiniais ar violetiniais žiedais.

Kana inė kon a ( onyza anadensis). Nuo 15 
iki 100 cm aukščio. Augimvietės tos pačios. ydi nuo 
liepos iki spalio mėnesio. Piktžolė.

i inė p k nė ( ilago arvensis). 10–30 cm aukš-
čio. Stiebas apaugęs pūkeliais. Auga ant pylimų, lau-
kuose, dirvonuose, smėlynuose.

i kinis p kelis (Gnap alium sylvaticum). 20–
60 cm aukščio. Auga miškuose, pamiškėse, ganyklose, 
dirvonuose. ydi liepos–rugsėjo mėnesiais.

elkinis p kelis (Gnap alium uliginosum). Nuo 5 iki 20 cm aukščio. Mėgsta 
drėgnas vietas  pelkes, drėgnus laukus, balų pakraščius. Apaugęs pilkais pūkeliais. 
ydi gelsvai baltais žiedeliais.

elkinis laki ius (Bidens cernua). Nuo 10 iki 60 cm aukščio. Lapai bekočiai, iš -
tisiniai. Stiebas raudonai rudas. Auga tvenkinių, balų pakraščiuose, grioviuose, šla - 
piuose krūmuose. iedai purvinai geltoni. Daugelis šį augalą pažįsta iš jo vaisių, ku - 
rie mažais spygliukais lyg danteliais kabinasi į drabužius ar gyvūnų kailį. Taip laki - 
šius platina savo sėklas. Vaistinis augalas, vartojamas gydant įvairius išbėrimus, votis.

iskiau is laki ius (Bidens tripartita). Labai panašus į pelkinį lakišių. Au-
gimvietės taip pat panašios. Vaistažolė.

laks ieno oji alinso a (Galinsoga uadriradiata). 10– 0 cm aukščio, stiebas 
apaugęs pasišiaušusiais plaukeliais. Sparčiai plintanti, daugelio pažįstama piktžolė. 
Daujėnų krašte kartais vadinama amerikonka.

mulkia ie ė alinso a (Galinsoga parvi lora). Labai panaši į blakstienotąją 
galinsogą, tik žiedeliai smulkesni. Taip pat daugelio pažįstama, sparčiai plintanti 
piktžolė.

el onasis o amunis (Ant emis tinctoria). 20–60 cm aukščio. Apatinė lapų 
pusė plaukuota. Auga pakelėse, dirvonuose, dobilienose, dykvietėse, šlaituose. ydi 
liepos–rugsėjo mėnesiais ryškiai geltonais, dekoratyviais žiedais.

i inis o amunis (Ant emis arvensis). 15–50 cm aukščio visų gerai pa-
žįstamas augalas, vadinamas tiesiog ramune. iedlapiai balti, graižas geltonas.

ap as oji k auja olė (Ac illea mille olium). Taip pat daugelio pažįstamas 
10–80 cm aukščio augalas. Stiebas stačias, viršūnė šakota. Balti, kartais rausvi 
žiedeliai susitelkę į graižus. Vaistažolė.

K an inė k auja olė (Ac illea cartilaginea). 15–120 cm aukščio. Auga krantuose, 
drėgnose pievose, paupių krūmuose. Graiže –8 liežuviški žiedai. Apyretis augalas. 

e ainikė amunė (Matricaria discoidea). Nuo 5 iki 30 cm aukščio. Auga 
dykvietėse, kiemuose, patvoriuose, pakelėse. Neturi baltų vainiklapių. Vaistažolė, 
savybėmis panaši į vaistinę ramunę, kuri auginama daržuose, soduose, prie namų.

Kanapinis kemeras
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ek apis un amunis ( ripleurospermum per oratum). Labai panašus į dirvinį 
bobramunį, skiriasi lapai – bekvapio jie smulkesni ir tankesni.

ap as oji al a al ė (Leucant emum vulgare). Viena iš labiausiai paplitu sių 
ramunių giminės atstovių, visų gerai pažįstamas augalas, žydintis baltai gel to - 
nais žiedais.

ap as oji i k ėslė ( anacetum vulgare). Taip pat daugelio pažįstamas 30–
120 cm aukščio augalas, augantis ganyklų pakraščiuose, palaukėse, upelių pakran-
tėse. Panaši į ramunę, tik neturi baltų žiedlapių. Dažnas mūsų krašto augalas, turi 
vaistinių savybių, bet kartu ir nuodingas. Kartais naudojamas musėms atbaidyti.

ap as asis kie is (Artemisia vulgaris). Visų gerai pažįstamas augalas.  jį 
panašus paprastasis kietis aukštastiebis, išaugantis iki 2 metrų aukščio.

Ka usis kie is (Artemisia absint ium), dar vadinamas pelynu – neretas, dau-
gelio pažįstamas augalas Daujėnų krašte. Kai kada auginamas namuose, vartojamas 
kaip vaistažolė virškinimo ligoms gydyti.

Bekvapis šunramunis

Paprastoji bitkrėslė
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i oninis kie is (Artemisia campestris). Panašus į kitus kiečius, jo stiebas 
raudonas. Labai dažnas.

nks asis alpusnis ( ussilago ar ara). 8–20 cm aukščio, anksti pavasarį 
geltonais žiedeliais žydintis augalas. Nereiklus dirvai, auga pakelėse, molinguose 
šlaituose, laukuose, duobėse. Daugelis šį augalą pažįsta. Daujėnų krašte jis kartais 
vadinamas močeka. Vaistažolė.

ap as oji ilė (Senecio vulgaris). 10–30 cm aukščio, stiebas status, vagotas. 
iedai cilindriški, geltoni. Gana dažna daržų piktžolė.

ie inė ilė (Senecio jacobaea). Iki 1 m aukščio. Auga ganyklose, pamiškėse, 
palaukėse. iedai panašūs į ramunių, bet žiedlapiai geltoni. Nuodinga.

a asa inė ilė (Senecio vernalis). 15–50 cm aukščio. Lapai iš abiejų pusių 
voratinkliškai plaukuoti, kartais pliki, raukšlėti. Auga ant pylimų, dykvietėse, 
pakelėse, kirtavietėse, laukuose. Apyretis augalas.

ap as oji a nalė a (Arctium tomentosum). Šį augalą visi puikiai pažįsta. 
 paprastąją varnalėšą labai panaši i ioji a nalė a (Arctium lappa), skiriasi tik 
aukštis ir graižai (paprastosios – su voratinkliškais plaukeliais, didžiosios – be jų). 
Dar yra ma oji a nalė a (Arctium minus). Ji mažesnė, iki 1 m aukščio. 

a iniuo asis a s ( arduus crispus). Iki 180 cm aukščio. Visų pažįstamas 
augalas. Daujėniečiai jį kartais vadina dagiliu (kaip mažą, spalvingą paukštelį).

i inė usnis ( irsium arvense). Visų gerai pažįstama įkyri piktžolė.
els alapė usnis ( irsium oleraceum). Iki 140 cm aukščio. Stiebas status, 

nedygliuotas ir neplaukuotas. iedai blyškiai gelsvi.
es ie ė usnis ( irsium acaule). Nuo 3 iki 25 cm aukščio. Auga ganyklose, 

pievose, pamiškėse, dirvonuose.
ioji usnis ( irsium vulgare). Nuo 50 iki 120 cm aukščio. Viršutinė lapų 

pusė plaukuota ir dygliuota, apatinė gauruota. 
elkinė usnis ( irsium palustre). Nuo 50 iki 180 cm aukščio. Stiebas iki 

viršaus sparnuotas. Auga šlapiose vietose.

Ankstyvasis šalpusnis
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aupinė usnis ( irsium rivulare). Nuo 30 iki 110 cm aukščio. Auga pau-
piuose, šlapiose pievose, prie šaltinių. 

u ia ėlė ( entaurea cyanus). Visų gerai pažįstamas ir dėl ryškiai žydros 
spalvos žiedų mėgstamas augalas. Nors laikomas rugių piktžole, bet kartu yra 
medingas ir vaistinis augalas.

ak minė ajo ė ( entaurea jacea). Nuo 15 iki 80 cm aukščio. Stiebas va-
gotas. ydi rausvai violetiniais žiedais. Daugelis šį augalą pažįsta, bent jau yra 
daug kartų matę, tik gal nežino pavadinimo.

i ia al ė ajo ė ( entaurea scabiosa). Nuo 50 iki 100 cm aukščio. Stiebas 
tamsiai rausvas. Graižai iki 2,5 cm pločio.

ap as oji ka olė ( ic orium intybus). Nuo 20 iki 130 cm aukščio. Stie-
bas šakotas. ydi mėlynais, kartais baltais žiedais. Auga ganyklose, dykvietėse, 
palaukėse, pakelėse, grioviuose. Nors piktžolė, bet traukia akį savo žiedais, be 
to, turi gydomųjų savybių. Kaip ir bajorę, ją daugelis tikrai yra matę, tik nežino 
šio augalo pavadinimo.

ie inis p elis ( ragopogon pratensis). Nuo 30 iki 80 cm aukščio. Auga 
pakelėse, pievose, šlaituose. ydi geltonais, kartais rausvais ar violetiniais žiedais.

ana inis ka lis (Picris ieracioides). 30–90 cm aukščio. Stiebas briaunotas, 
šiurkščiai plaukuotas. Auga pakrūmėse, pamiškėse, pagrioviuose. ydi geltonai.

iena ai ė snau alė (Leontodon ispidus). Nuo 15 iki 60 cm aukščio. Stiebas 
belapis, nešakotas, apaugęs nešakotais plaukeliais. Auga pievose, miško aikštelėse, 
pakelėse, krūmuose. ydi geltonai. Panaši į pienę.

u eninė snau alė (Leontodon autumnalis). 10–60 cm aukščio. Stiebas ša-
kotas. Lapai pliki arba apaugę plaukeliais. Auga ganyklose, pievose, dirvonuose, 
smėlynuose. ydi geltonais žiedais.

a inė pienė (Sonc us oleraceus). 30–100 cm aukščio daugelio pažįstamas 
augalas. Stiebas nuo vidurio šakotas. ydi geltonai. Lapai minkšti, matiniai. Pikt-
žolė. Geras pašaras gyvuliams.

i inė pienė (Sonc us arvensis). Nuo 40 iki 150 cm aukščio. Šakota tik 
stiebo viršūnė. ra du jos porūšiai  tipinis ir liūninis. Skiriasi jų augimvietės.

Pakrūminė bajorė 
(kairėje)  paprastoji 
trūkažolė
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iena ai ė ku lė (Pilosella o icinarum). Nuo 5 iki 30 cm aukščio. Lapai ir 
stiebai plaukuoti. Auga sausose vietose, smėlynuose, pušynuose. ydi geltonai.

ie inė ku lė (Pilosella caespitosa). 15–60 cm aukščio. Viršutinė lapų pusė 
plika, apatinė plaukuota. Auga drėgnose vietose, pievose, pamiškėse. iedai geltoni.

us oji ku lė (Pilosella lactusella). Nuo 5 iki 30 cm aukščio. Stiebas belapis 
arba su 1–2 lapeliais. Mėgsta drėgnas vietas.

ap as oji ana ė ( ieracium vulgatum). 30–90 cm aukščio, ant stiebo 3–6 
lapai. Auga miškų aikštelėse. ydi geltonai.

olinė ana ė ( ieracium murorum). 20–60 cm aukščio. Stiebas su 1–2 lapais 
arba visai be lapų. Auga miškuose, miškų aikštelėse. ydi geltonai. 

kė inė ana ė ( ieracium umbellatum). 20–100 cm aukščio. Auga šviesiuose 
miškuose. ydi geltonai.

ap as oji ai a (Lapsana communis). 30–120 cm aukščio. Stiebas apvalus, 
apatinė dalis plaukuota. Miškų, krūmų, pamiškių, kirtaviečių, pakelių augalas. 
ydi geltonai.

i kinė uiksalo ė (Mycelis muralis). Nuo 30 iki 80 cm aukščio. Stiebas 
apvalus, tuščiaviduris, plikas. Auga miškuose.

ap as oji kiaulpienė ( ara acum o icinale). Labai visur paplitęs, visų pažįs-
tamas medingas augalas, geras pašaras paukščiams ir triušiams. Šaknys vartojamos 
vaistams.

ie inė k eis ė ( repis praemorsa). 15–45 cm aukščio. Stiebas stačias, bela-
pis, tuščiaviduris, kartais su vienu mažu lapu ties viduriu. Auga pievose, miško 
aikštelėse, krūmuose. ydi geltonai.

elkinė k eis ė ( repis paludosa). 30–90 cm aukščio. Stiebas apaugęs lapais, 
viršuje išsišakojęs. Mėgsta drėgnas vietas. ydi geltonai. 

Dumblialaiškiažiedžiai (Alismatidae)
kė inis ė is (Butomus umbellatus). 40–150 cm aukščio. Auga vandens tel-

kinių pakraščiuose. ydi rausvais žiedeliais.
Kana inė elo ėja (Elodea canadensis). 15–100 cm aukščio. Auga stovinčiuose 

arba lėtai tekančiuose vandenyse. ydi birželį–rugsėjį rausvais žiedeliais.
l u iuojan sis an enpl kis ( ydroc aris morsus-ranae). Auga stovinčiuose 

arba lėtai tekančiuose vandens telkiniuose. ydi baltai geltonais žiedais.
la ijinis a s (Stratiotes aloides). 15–45 cm aukščio. Auga užtakiuose, 

senvagėse. ydi birželį–rugpjūtį baltais žiedais.
slo inis um lialai kis (Alisma plantago-a uatica). 20–100 cm aukščio. 

Auga balose, stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse. ydi rausvais žiedeliais.
ėlialapė papliau ka (Sagittaria sagitti olia). 30–100 cm aukščio. Augimvietės 

tos pačios. iedlapiai balti, žiedo vidurys rausvas.
elkinė na olė ( rigloc in palustre). 15–45 cm aukščio. Auga pelkėse, 

šlapiose pievose, pakrantėse.
e mau alapė pl ė (Potamogeton per oliatus). 30–100 cm aukščio. Stiebai 

tarsi perlindę, persimovę per lapus. Visų rūšių plūdės auga stovinčiuose ir lėtai 
tekančiuose vandenyse.

l oji pl ė (Potamogeton praelongus). 80–300 cm aukščio. 
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l u iuojan ioji pl ė (Potamogeton natans). 60–150 cm aukščio.
a iniuo oji pl ė (Potamogeton crispus). 20–150 cm aukščio. Šis augalas 

nebijo užterštų vandenų. Lapeliai garbanoti.
ukinė pl ė (Potamogeton pectinatus). 10–80 cm aukščio. 
lok ioji pl ė (Potamogeton compressus). 40–150 cm aukščio. 

Lelijažiedžiai (Lilidae)
el onasis ilk al is ( ris pseudacorus). 50–100 cm daugelio pažįstamas 

augalas, augantis šlapiose vietose ir žydintis geltonais žiedais.
ap as oji i apienė (Gagea lutea). 10–30 cm aukščio. Auga lapuočių miš-

kuose, krūmuose. ydi balandį–gegužę geltonai žalsvais žiedeliais.
ilapė me u ė (Maiant emum bi olium). Nuo 5 iki 15 cm aukščio. Auga 

miškuose. ydi gegužės–birželio mėnesiais baltais žiedeliais.
ap as oji pakalnu ė ( onvallaria majalis). Visi šį augalą pažįsta.
ais inė al a aknė (Polygonatum odoratum). 15–40 cm aukščio, stiebas aštriai 

briaunotas. Auga sausuose miškuose. ydi baltai žalsvais žiedeliais.
au ia ie ė al a aknė (Polygonatum multi lorum). Nuo 25 iki 5 cm aukščio. 

Stiebas apvalus. Auga mišriuosiuose ir lapuočių miškuose. ydi baltai žalsvais 
žiedeliais. Vaisius – mėlynai juoda uoga.

Ke u lapė ilkauo ė (Paris uadri olia). 10–25 cm aukščio. Stiebas stačias, 
plikas su 4 lapų kryžmišku menturiu. Auga lapuočių ir mišriuosiuose miškuose. 
Vaisius – melsvai juoda daugiasėklė uoga. Nuodingas augalas.

us oji li uolė ( eottia nidus-avis). Nuo 20 iki 45 cm aukščio. Augimvietės 
tos pačios. ydi birželio–rugpjūčio mėnesiais, turi žvyniškus gelsvai rudus lapus.

Kiau ininė i uonė (Listera ovata). 20–60 cm aukščio. Auga drėgnuose 
miškuose, miško aikštelėse, krūmuose, pievose. Lapai dideli, platūs. 

ilapė lan is (Platant era bi olia). 15–65 cm aukščio. Auga miškuose ir 
pamiškėse. ydi gegužės–liepos mėnesiais baltais žiedais. iedų kekė nuo 5 iki 
20 cm ilgio. Apsiniaukusią dieną ir naktį kvepia.

Paprastoji pakalnutė
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ai oji e nė (Dactylor iza cruenta). 15–40 cm aukščio. Auga krūmuose, 
šlapiose pievose. ydi birželio–liepos mėnesiais rausvai violetiniais žiedais. Gana 
retas augalas.

au onoji e nė (Dactylor iza incarnate). 20–80 cm aukščio. Augimvietės 
tos pačios. ydi gegužės–liepos mėnesiais. iedai nedideli, raudoni, kartais gelsvi.

ėmė oji e nė (Dactylor iza maculate). 15–50 cm aukščio. Auga krūmuose, 
pievose, pamiškėse. ydi birželio–liepos mėnesiais. Apyretis augalas.

laus a ie is ik is (Juncus conglomeratus). 20–90 cm aukščio. Kaip ir visi 
vikšriai, auga šlapiose vietose  pievose, miškuose, grioviuose. Anksčiau, lygiai 
kaip kiti vikšriai, naudotas pynimo darbams. ydi birželį–liepą.

up inis ik is (Juncus bu onius). 10–30 cm aukščio. 
a iuo alapis ik is (Juncus articulatus). 10–60 cm aukščio. 
lok ias ie is ik is (Juncus compressus). 15–30 cm aukščio. Auga ir min-

domose vietose. Stiebas plokščias.
lpinis ik is (Juncus alpinoarticulatus). 15–50 cm aukščio. Kartais auga ir 

drėgnuose smėlynuose bei ant kelių. 
laukuo asis ki kia ikis (Luzula pilosa). 15–30 cm aukščio. Auga miškuose, 

krūmuose. Stiebas žalias, status, lapuotas. 
an klinis ki kia ikis (Luzula campestris). 5–20 cm aukščio. Mėgsta sausas 

vietas  pievas, šlaitus, pūdymus, miško aikšteles. ydi balandį–gegužę.
au ia ie is ki kia ikis (Luzula multi lora). 20–50 cm aukščio. Mėgsta 

šviesias vietas  miško aikšteles, pievas, kirtavietes, durpynus. 
Kups inis l s (Eriop orum vaginatum). 20– 0 cm aukščio. Kaip ir kiti 

švyliai, auga užpelkėjusiuose pušynuose, aukštapelkėse. Pamatiniai lapai siauri. 
Apyžiedžio šereliai balti.

iau alapis l s (Eriop orum angusti olium). 20– 0 cm aukščio. Apyžiedis 
iš daugelio plonų baltų šerelių.

la ialapis l s (Eriop orum lati olium). 20–80 cm aukščio. Nuo siauralapio 
skiriasi platesniais lapais.

iekninis iks amel is (Scirpus sylvaticus). 30–100 cm aukščio. Mėgsta šla-
pias vietas  pievas, miškus, krūmus. ydi birželį–liepą. iedai sutelkti varputės 
pavidalo žiedynuose.

e inis mel as (Sc oenoplectus lacustris). Nuo 50 cm iki 3 metrų aukščio. 
Auga stovinčių arba lėtai tekančių vandenų pakraščiuose. ydi birželį–liepą.

ie inis uonis (Eleoc aris uniglumis). Nuo 5 iki 40 cm aukščio. Stiebas 
status, tamsiai mėlynas arba žalias. Auga drėgnose pievose, pelkėse, pakrantėse.

elkinis uonis (Eleoc aris palustris). 10– 0 cm aukščio. Stiebas status. Auga 
pelkėse, grioviuose, drėgnose pievose.

iks a ainė ( are  panacea). 10–40 cm aukščio. Lapai 2–4 mm pločio. Auga 
paupiuose, drėgnose pievose. ydi gegužę–birželį.

nks oji iks a ( are  caryop yllea). Nuo 8 iki 30 cm aukščio, šviesiai arba 
pilkšvai žalias augalas. Lapai nuo 1,5 iki 2,5 cm pločio. iedynai 2–4 varpučių. 
Auga pamiškėse, krūmuose, sausose pievose, mėgsta smėlynus.

als oji iks a ( are  pallescens). 20–50 cm aukščio. Lapai 2–3 mm pločio, 
apaugę retais plaukeliais. Auga miško aikštelėse, pamiškėse, šviesiuose miškuose.
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i oninė iks a ( are  viridula). Nuo 5 iki 15 cm aukščio. Lapai nuo 1,5 iki 
3 mm pločio. Mėgsta drėgnas vietas  pievas, durpynus, dirvonus, griovių šlaitus.

i kinė iks a ( are  sylvatica). Stiebas švelnus, bukabriaunis. Lapai gležni, 
platūs, 4–8 mm pločio. Auga mišriuosiuose ir lapuočių miškuose.

els oji iks a ( are  lacca). 15–50 cm aukščio. Auga miško aikštelėse, 
drėgnose pievose. Tokias pačias vietas mėgsta ir trys toliau išvardytos viksvų rūšys.

ap as oji iks a ( are  nigra). 5–30 cm aukščio.
napuo oji iks a ( are  rostrata). 25–80 cm aukščio. 
slė oji iks a ( are  vesicaria). 30–80 cm aukščio. 

elkinė iks a ( are  acuti ormis). 40–90 cm aukščio. Lapai platoki, nuo 5 
iki 10 mm pločio. Auga drėgnose vietose.

ai oji iks a ( are  lasiocarpa). 40–100 cm aukščio. Stiebas status, pilkšvai 
žalias. Auga šlapiose ir drėgnose vietose.

i uo oji iks a ( are  digitata). 10–30 cm aukščio. Auga lapuočių ir miš-
riuose miškuose, krūmuose.

Kups inė iks a ( are  cespitosa). 20–60 cm aukščio. Auga kupstais šlapiose 
pievose, miškuose.

ieilė iks a ( are  distic a). 30–80 cm aukščio. Stiebai stori, jų nedaug. 
Lapai 3–5 mm pločio. Auga drėgnose ir šlapiose vietose.

laukuo oji iks a ( are  irta). 10–60 cm aukščio. Stiebas storas, šakotas. 
Lapai 3–4 mm pločio. Auga smėlynuose, pievose, šlaituose, drėgnuose krūmuose, 
miškuose.

apinė iks a ( are  vulpina). 40–100 cm aukščio. Lapai 4–9 mm pločio. 
Mėgsta šlapias vietas.

k oji iks a ( are  spicata). 15–50 cm aukščio. Lapai minkšti, 2–3 mm 
pločio. Auga ganyklose, pievose, šlaituose.

ak an inė iks a ( are  riparia). 60–150 cm aukščio. Lapai standūs, gana 
platūs, 6–15 mm pločio. Auga upelių pakrantėse, žemapelkėse.

ap as oji ie menė (Ec inoc loa crus-galli). 15–10 cm aukščio. Auga daržuose, 
laukuose, dykvietėse. Piktžolė.

alioji e ė (Setaria viridis). Nuo 5 iki 50 cm aukščio. Auga daržuose, 
dirvose, paupiuose. Piktžolė, nors kol jauna, tinka pašarui.

us oji e ė (Setaria pumila). 5–40 cm aukščio. Augimvietės tos pačios. 
Piktžolė.

en inis u is (P alaris arundinacea). 0–250 cm aukščio. Stiebas status, 
plikas, lapai linijiški, melsvai žalios spalvos. Auga upelių pakrantėse, šlapiuose 
miškuose, pievose.

a a inis mo iejukas (P leum pratense). 20–100 cm aukščio. Auga ganyklose, 
pievose, laukuose, miško aikštelėse. Sėjamas ganyklose.

a iuo asis pa iau ėlis (Alopecurus geniculatus). 10–40 cm aukščio. Stiebas 
status. Lapai linijiški, 2–8 cm pločio. Auga šlapiose pievose, upelių pakrantėse.

ie inis pa iau ėlis (Alopecurus pratensis). 40–120 cm aukščio. Varpašluotė 
iki 1 cm skersmens. Auga drėgnose pievose.

i kinė so okė (Milium e usum). 60–100 cm aukščio. Lapų kraštai šiurkštūs. 
Auga derlinguose miškuose.
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ap as oji smil a (Agrostis capiliaris). 10–80 cm aukščio. Auga sausose vie-
tose  smėlynuose, dirvonuose, pievose, retuose miškuose.

i kinis len nas ( alamagrostis arundinacea). 60–120 cm aukščio. Panašus 
į smilgą. Auga miškuose.

iau alapis len nas ( alamagrostis canescens). 60–120 cm aukščio. Mėgsta 
drėgnas vietas  pievas, kirtavietes, miškus, paupius, krūmus.

mil ninis len nas ( alamagrostis epigeios). 60–150 cm aukščio. Mėgsta 
sausas vietas  smėlynus, pylimus, sankasas, miškus.

i inė smil uolė (Apera spica-venti). 30–100 cm aukščio. Auga dirvose, 
daržuose, ypač pasėliuose, dykvietėse, pakelėse. 

kuo oji iln nė ( olcus lanatus). 30–90 cm aukščio. Auga miško aikštelėse, 
durpynuose, drėgnose pievose.

Kups inė luo smil ė (Desc ampsia caespitosa). 30–120 cm aukščio. Auga 
kupstais drėgnose pievose, krūmuose, pagrioviuose.

ap as oji nen ė (P ragmites australis). Nuo 1 iki 4 m aukščio. Auga pa-
krantėse, pelkėse, net smėlynuose. Daugelis šį augalą pažįsta.

els oji mel enė (Molinia caerulea). 20–60 cm aukščio. iedai sukrauti 
šluotelėje. Auga pamiškėse, miško aikštelėse, kirtavietėse, drėgnose pievose.

us i usioji s iepsnė (Melica nutans). 30–60 cm aukščio. Auga miškuose, 
krūmuose. ydi gegužės–birželio mėnesiais.

Ki kio a a ėlės (Briza media). 20– 0 cm aukščio. Lapai linijiški, 2–  mm 
pločio. iedynas – šluotelė, sudaryta iš stambių purpurinių varpučių. Auga pie-
vose, ganyklose, pamiškėse. Šį augalą tikriausiai yra matęs ne vienas, tik ne visi 
žino jo pavadinimą. 

ap as oji una olė (Dactylis glomerata). 30–120 cm aukščio plačiai paplitusi 
ganyklų žolė, kurią visi kaimo žmonės pažįsta.

ap as oji kie a a pė ( ynosurus cristatus). 20–60 cm aukščio. Auga ga-
nyklose, pievose, miško aikštelėse, pakelėse, palaukėse. Pašarinis augalas. ydi 
birželio–liepos mėnesiais.

Siauralapis lendrūnas
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iename ė mi lė (Poa annua). Nuo 3 iki 30 cm aukščio. Daržuose ir pa-
sėliuose – įkyri piktžolė, bet geras pašarinis augalas, greitai atželia ir pakenčia 
trypimą. Tinka vejoms.

i kinė mi lė (Poa nemoralis). 30–90 cm aukščio. Auga miškuose, kirtavie-
tėse, krūmuose.

ie inė mi lė (Poa pratensis). 15–90 cm aukščio. Lapai 20 cm ilgio ir 3–5 mm 
plo čio. Auga ganyklose, pievose, pakelėse, miško aikštelėse. Vertingas pašarinis 
augalas.

ap as oji mona olė (Glyceria luitans). 30–100 cm aukščio. Mėgsta augti 
šlapiose pievose, grioviuose, balose, šlapiuose miškuose, raistuose. iedynas – ilga 
šluotelė su daugiažiedėmis varputėmis. 

an eninė mona olė (Glyceria ma ima). 90–200 cm aukščio. Šviesiai žalias 
augalas su ilgu šakniastiebiu. Lapai 10–15 mm pločio. Auga pelkėtose pievose, 
lėtai tekančiuose upeliuose. 

ik asis e ai inas ( estuca pratensis). 30–100 cm aukščio. Auga ganyklose, 
pievose, pakelėse, miško aikštelėse. Pašarinis augalas.

au onasis e ai inas ( estuca rubra). 30–80 cm aukščio. Augimvietės pana-
šios. iedynas rausvai rudos spalvos. Pašarinis augalas.

inis e ai inas ( estuca ovina). 10–60 cm aukščio. Auga pamiškėse, sausuose 
miškuose, miško aikštelėse. Šį augalą labai mėgsta avys. 

i sis e ai inas ( estuca gigantea). 50–150 cm aukščio. Lapai nuo  iki 
15 mm pločio, apaugę retais plaukeliais, šiurkščiais pakraščiais. Auga krūmuose 
ir miškuose. 

elnioji i sė (Bromus ordaceus). 10–80 cm aukščio. Auga dykvietėse, lau-
kuose, pievose, pakelėse. iedynas – šluotelė, sudaryta iš 4–10 žiedų.

e inklė i suolė (Bromopsis inermis). 30–100 cm aukščio. Auga pagrioviuose, 
krūmuose, pakelėse. 

Pievinė miglė  balinis ajeras
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au iame ė s i ė (Lolium perenne). 15– 0 cm aukščio. Auga ganyklose, 
pievose, pakelėse, kiemuose, dykvietėse. Pašarinis augalas. Tinka vejoms. Daugelis 
šį augalą pažįsta.

ap as asis a pu is (Elytrigia repens). 20–120 cm aukščio. kyri, labai plin-
tanti ir sunkiai išnaikinama piktžolė, bet gali būti geras pašarinis augalas. Kartais 
vartojamas kaip vaistažolė šlapimo pūslės ligoms gydyti. Daujėniečiai varputį 
vadina trumpiau – varpiu. 

alinis aje as (Acorus calamus). 60–100 cm aukščio. Visų gerai pažįstamas 
augalas. 

Arekažiedžiai (Arecidae)
a oji pl ena (Lemna minor). 3–4 mm dydžio. Auga įvairiuose stovinčiuose 

ar lėtai tekančiuose vandenyse. Daugelis šį augalą pažįsta.
il pė pl ena (Lemna trisulca). Truputį didesnė už mažąją plūdeną. Au-

gimvietės tos pačios.
au ia aknė mau ė (Spirodela polyr iza). 3–8 mm dydžio. Augimvietės tos 

pačios.
ap as asis iu pis (Sparganium natans). Nuo 20 iki 0 cm aukščio. Auga 

stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse. 
ako asis iu pis (Sparganium erectum). 30–120 cm aukščio. Auga grioviuose, 

vandens telkinių pakraščiuose. 
la ialapis en as ( yp a lati olia). 100–200 cm aukščio. Lapų plotis – 

2–4 cm. Vandens augalas. Visi jį pažįsta iš rudų pailgų burbuolių.
iau alapis en as ( yp a angusti olia). Gali užaugti apie metrą aukštesnis 

už plačialapį savo giminaitį. Lapų plotis – nuo 3 mm iki 1 cm.

Grybai
Daujėnų apylinkių miškuose, krūmuose ir kitose augimvietėse auga šie grybai.
ksom a a kiai  auksako is ( erocomus c rysenteron), u akepu is ( ero -

comus badius), als asis ( erocomus subtomentosus). Visi valgomi.
lksnia a a kis mels ėjan sis (Gyrodon livi-

dus), dar vadinamas paalksniniu baravyku. Valgomas.
nk enė pap as oji (Scleroderma citrinum). Nuo-

dingas grybas.
al eklė pa asa inė ( alocybe gambosa). Daujėnų 

krašte vadinama avižėle. Valgomas.
al ikai  e pė asis ( ric oloma imbricatum), mui-

linis ( ric oloma saponaceum), silpnai nuodingas.
al ikenis au on al is ( ric olomopsis rutilans). 

Nevalgomas.
a a kai  pa uolis (Boletus luridus), ik inis 

(Boletus edulis). Valgomi.
li u is plok iasis (Ganodermatacea). Kempinė.
ie iukas al omasis (Morc ella esculenta). 

Valgomas.

Baravykas
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lu is auk lė asis ( ydnum repandum). Valgomi tik jauni grybai.
el onpė ė li ioji (Gomp idius glutinosus). Valgoma.
ija u ė okian ioji (Entoloma nidorosum, politum). Nevalgoma.
uo elė o e ai inė ( ygrop oropsis aurantiaca). Valgoma, bet menkavertė, 

todėl nerekomenduojama rinkti.
Ka lėkai  el onasis (Suillus variegatus), dar vadinamas makavyku, valgomas  

pelkinis (Suillus lavidus), valgomas, bet menkavertis  ilinis (Suillus granulatus), 
valgomas.

Kelma u ė puok inė ( yp oloma asciculare). Nuodinga.
Kelmiukė kislioji (Kue neromyces mutabilis). Valgoma.
Kelmu is pap as asis (Armillaria mellea). Valgomas. 
Kempė ai iaspal ė ( rametes versicolor). Graži kempinė.
Kempinė uolinė (P ellinus robustus). Lapuočių medžių parazitas.
Kempinė kie oji (P ellinus igniarius). Liaudies medicinoje vartota kraujavimui 

stabdyti, žaizdoms gydyti.
Klumpiaausis mink asis (Dermocybe cinnamomea). Nevalgomas.
K ei a u ės  uolinė (Pleurotus dryinus), nevalgoma, luosninė (Pleurotus 

ostreatus), valgoma.
Kuku elkis il asis ( alvatia e cipuli ormis). Jauni vaisiakūniai valgomi.
ep ė (Leccinum scabrum). Visų pažįstama, valgoma.
e ku ės  juo ko ė (Pa illus atrotomentosus), nevalgoma  pilkoji (Pa illus in-

volutus), daujėniečių įvairiai vadinama  paalksniu, ruduoke ir dar kitaip, nuodinga, 
bet gerai išvirta valgoma  ė uoklinė (Pa illus panuoides), nevalgoma.

ė la iai  il ako is ( oprinus lagopus), nevalgomas, i sė inis ( oprinus 
disseminatus), nevalgomas, kelminis ( oprinus micaceus), jaunas valgomas, bet men-
kavertis, pie inis ( oprinus plicatilis), nevalgomas, a alinis ( oprinus atramentarius), 
jaunas valgomas, vartojamas alkoholizmui gydyti.

ė linukas a pelinis (Panaeolus sp inctrinus) turi psichotropinių savybių. 
il a is ninis ( litopilus prunulus) kai kuriose šalyse valgomas, bet 

pas mus nerenkamas.

Kislioji kelmiukė
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usmi ės  e ainikė (Amanita vaginata), valgoma, bet menkavertė, pavojin-
ga tuo, kad galima supainioti su kitomis nuodingomis musmirėmis  els a u ė 
(Amanita ulva), valgoma, bet menkavertė  ma oji (Amanita pant erina), nevalgoma  
o an inė (Amanita crocea), valgoma  pap as oji (Amanita muscaria), šiek tiek nuo-
dinga, turi psichotropinių savybių  als oji (Amanita p alloides), mirtinai nuodinga.

uosė iai  anks asis ( ortinarius evernius), nevalgomas, lelijinis ( orti-
narius alboviolaceus), nevalgomas, mels alak is ( ortinarius delibutus), nevalgomas, 
s am usis ( ortinarius triump ans), valgomas, iole inis ( ortinarius violaceus), 
valgomas, nuo asis ( ortinarius p olideus), valgomas.

ien iai  ai usis (Lactarius pyrogalus), valgomas, juos asis (Lactarius lignyo-
tus), valgomas, pal asis (Lactarius t ejogalus), valgomas, bet menkavertis, pap as asis 
(Lactarius trivialis), valgomas, pelkinis (Lactarius lacunarum), mitybinė vertė nežino-
ma, u asis (Lactarius ru us), valgomas, elnusis (Lactarius aurantiacus), valgomas.

ie a iai  i inis (Agaricus arvensis), kai kur auginamas dirbtiniu būdu, 
i inis (Agaricus silvicola), mi kinis (Agaricus silvaticus), al omasis (Agaricus cam-

pestris), auginamas ir dirbtiniu būdu. Visi valgomi.
in ainė au onk a ė ( omitopsis pinicola), graži kempinė.
in enė akninė ( eterobasidion annosum), kempinė.
in enis e inis (Piptoporus betulinus), kempinė.
in is ik oji ( omes omentarius), kempinė.
la ia au ė aus i koji (Sarcoscyp a austriaca), nevalgomas, gražus pavasarinis 

grybas, Daujėnų krašte vadinamas „gegutės puodeliu“.
lu pin ės  au uo oji (Stereum irsutus), kempinė, pu pu inė (Stereum pur-

pureum), kempinė.
kuo ė (Lactarius torminosus), valgoma, bet aitroka.

umpo auk lis ka po asis (Lycoperdon perlatum), jaunas valgomas.
u n a a kis ai usis ( ylopilus elleus), nevalgomas.
au on i iai  juos a nis (Leccinum versipelle), valgomas, kie asis (Lecci-

num duriusculum), valgomas, retas, kislusis (Leccinum variicolor), valgomas, reto-
kas, ik asis (Leccinum aurantiacum), valgomas, šiuose 
kraštuose labiausiai paplitęs.

u mėsė e l ninė (Lactarius deterrimus), valgo-
ma, labai paplitusi.

k lenis ulnusis ( nonotus obli uus), ant beržų 
kamienų parazituojantis grybas, turintis gydomųjų 
savybių.

k lė u ė nuo oji (Polyporus s uamosus), 
jauni, nesumedėję vaisiakūniai valgomi.

kuja al ės  auksa i ė (P oliota aurivella), val-
goma, bet menkavertė, nuo oji (P oliota s uarrosa), 
valgoma, bet menkavertė.

mulkia nė auksuo oji (P aeolepiota aurea), 
valgoma.

i na u ė lelijinė (Lepista nuda), valgoma, tinka 
marinuoti.

Raudonviršis
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amp ia is lipnusis ( alocera viscosa), valgomas, bet menkavertis.
au ia u ė pilkoji ( litocybe nebularis), valgoma.
mė ės  auksa i ė (Russula aurea), valgoma  lunkan ioji (Russula decolorans), 

valgoma  a uolė (Russula delica), vietos žmonių dar vadinama paliepe, valgoma, 
bet būtina nuplauti labai žemėtą kepurėlę  el on i ė (Russula oc roleuca), val-
goma  juo mėsė (Russula adusta), valgoma  juos oji (Russula nigricans), valgoma  
ka ialak ė (Russula acri olia), saugotina  pik a els ė (Rusulla ellea), dėl kartaus 
skonio nevartotina  pik a alė (Russula aeruginea), valgoma  silkiak apė (Russula 
erampelina), valgoma  ik oji (Russula vesca), valgoma.

in u is uolinis (Daedalea uercina), kempinė, auganti ant ąžuolų kelmų, 
išvirtusių medžių.

o e ai ė al omoji ( ant arellus cibarius), visų pažįstama, daujėniečių va-
dinama voveruška.

ai inas u ia i u is (Geastrum imbriatum), nevalgomas, bet įdomus, 
neįprastos formos grybas.

na u ės  skė inė (Macrolepiota procera), valgoma, bet nereikia jos rinkti 
pakelėse, nes būna užterštos  iu k ioji (Macrolepiota r acodes), valgoma, bet ne 
tokia skani kaip skėtinė.

na lis e pė asis (Sarcodon imbricatus). Valgomi tik jauni grybai.

Literatūra
Urbonas V. Lietuvos grybų atlasas, Kaunas, 200 .
Vilkonis K. K. Lietuvos žaliasis rūbas, Kaunas, 2001.
Vikipedia, internetas.
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Ką mena Daujėnų akmenys
Antanas Stapulionis

Akmenys – mūsų krašto geologi-
nės praeities dalis. Akmenuoti Dauj¸nų 
krašto laukai žemdirbiams kėlė nemažai 
rūpesčių, nes reikėjo juos šalinti iš 
dirbamų laukų, kad nekliudytų arti, 
akėti, o vėliau ir pjauti javų.

Pasvalietis tiltų statybos inžinie rius 
Petras Vileišis (1851–1926)  a. pra - 
džioje išleistoje knygelėje „Iš kur akme-
nys ant mūsų laukų atsirado “ aiškina, 
kad akmenys į Lietuvą atkeliavo iš Skan - 
dinavijos uolėtų kalnų toje žiloje senovė-
je, kai pusė Europos po ledais gulėjo, o 
mūsų šalyje žmogaus nė ženklo nebuvo.

Taigi dabartiniai P svalio mo-
liai – daugelio tūkstantmečių užtrukusio 
akmenų irimo produktai. Molis – silicio, 
aliuminio, geležies oksidai.  smėlis  
Iš esmės tai įvairūs silicio junginiai. Jis 
moliui – jei ne brolis, tai bent jau tikrai 
pusbrolis. Ir tik iš jo – šiandieninis stiklas, cementas, porcelianas. Tais gaminiais 
virsta tam tikros smėlio rūšys, veikiamos aukštos ir labai aukštos temperatūros.

Daujėnų krašte išliko milžiniškas riedulys – Petraičių akmuo, kurio matme-
nys – 4,5  3  2,5 m. 198  m. jis paskelbtas gamtos paminklu. Jis dabar guli 
Puµciniškio, Petrãičių ir Čìkiškio kaimų laukų sandūroje.  šį akmenį milžiną jau 
nuo seniai įsižiūrėta  kiek daug iš jo skaldos išeitų. Net sprogdinti mėginta, nors 
ir primityviai  ant viršaus padėta sprogmenų, kurie apdengti velėnomis. Tepavyko 
sprogimu susmulkinti apie 10 cm akmens paviršiaus. Supratę, kad neįveiks, tie 
sprogdinimo specialistai savo sumanymo atsisakė. Laikas keitė požiūrius  šiandien 
aišku, kad tokio dydžio akmuo saugotinas kaip gamtos paminklas.

Iki melioracijos šis akmuo ramiausiai gulėjo giliai įsmigęs į žemę Šimkūnų 
sodyboje, visai netoli nuo linų mynimo jaujos. Joje dirbusieji, kaip prisimena 
dabartinis Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas dar iš savo vaikystės, „atokvėpio 
atsisėsdavo nugarom atsiremdami į tą didelį akmenį, kaip į vėsią sieną“. 

Trečiajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje pradėta žemės reforma – nors 
ir nespėta baigti – skatino naujakurius vertinti savo laukus  kiek kliuviniai gali 
trukdyti ūkininkavimui – dirvų ruošimui sėjai, javapjūtei, laukų rudens darbams. 
kininkai akmenis iš laukų rinko rankomis, o kur nepajėgė, neįstengė, pasitelkda-

vo arklio jėgą. Būdavo, prisimena seniausieji daujėniečiai, kad stambų akmenį ne 
traukdavo iš lauko, o palaidodavo – įkasdavo žemėn giliau, nei siekė ariamasis 
sluoksnis, t. y. giliau norago apačios.

Antanas Stapulionis
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Kuo Daujėnų krašte ilgainiui virsdavo iš dirbamų laukų surinkti ir palaukėse 
sukrauti akmenys  Vieni – skalda keliams ir takams, o kiti, spalvingesni, būdavo 
visaip sudėliojami gėlių darželiuose. Pastarieji buvo beveik privalomi kiekvienoje 
sukultūrintoje sodyboje. Jais dažnai grįsdavo ir sodybų kiemų takus, priėjimus 
prie šulinio ir panašiai. Ir dar viena aplinkybė. Sukūrus kolūkius ir tarybinius 
ūkius, traktoriais ariant, tas ariamasis sluoksnis pastorėjo – noragai užkliudydavo 
giliau gulėjusių akmenų viršugalvius. Iš savo vietos po šimtmečių išjudinti, žie-
mos šalčių paveikti, jie patys kilo iš gilumos. Todėl dirvose tarsi grybai rudenį 
išdygdavo. Tad ūkiuose buvo rengiamos talkos akmenims rinkti, nors dar iki 
kolūkių ir tarybinių ūkių metų sodiečiai iš savo laukų tuos akmenis būdavo be-
veik išrinkę.  dėl vėliau į paviršių iškilusių būdavo vargo ir traktorininkams, ir 
kombainininkams, kol pašalindavo didesniuosius iš dirvų. Tokie akmenys kartais 
ir nemažomis krūvomis atgulė galulaukėse.  tas krūvas atkreipė dėmesį akmens-
kaldžiai, o didžiausiems prireikė ir sprogdintojų.

Pastatų pamatams, o dar labiau jų akmeninėms sienoms reikėjo daugybės 
akmenų, tačiau su plokštumomis, įmūrijamomis išorėn. Tokių akmenų visuomet 
buvo stokojama. Todėl ir pasukta kitu keliu  imta didesnius akmenis skaldyti 
plokštumomis. Patyrę senoliai meistrai išmanė akmenų skaldymo darbus. Šių laikų 
akimis žiūrint, atrodo net keista, kad akmenis skeldavo tvirto metalo – plieno – 
pleištais.  kad darbas sektųsi, reikėjo išmanyti akmenų struktūrą, nes bet kaip 
kalamam pleištui akmenys nepasiduoda. Daujėnų apylinkių pastatų (pamatų ir 
sienų) akmenų plokštumos rodo, kad jų praeitis – ištisas akmens luitas, žmogaus 
išmanymu perskeltas norimomis plokštumomis į net kelias dalis. Tos dalys dažnai 
matomos sumūrytos viena šalia arba beveik šalia kitos.

Akmenų skaldymas
Stambesnieji laukų akmenys žemės savininkams kliudė dirbti laukus. Ta-

čiau juos iškelti reikėjo ir sumanumo, ir jėgų. Buvo naudojamos medinės svirtys 
ir metaliniai laužtuvai. Kas tos svirtys  Tai 3 metrų arba ir kiek ilgesnės tvirto 
medžio kartys, storesniame gale plokščiai aptašytos, naudojamos tiek akmenims, 
tiek ir rąstams, sienojams išjudinti, pakelti, ritinti. Tai mūsų senolių parankinė 
technika. Pirminio akmenų apdorojimo reikėjo ne tik pastatų pamatams, bet kar-
tais ir sienoms, rūsių sienoms, šulinių šachtoms, tiltų ir prietilčių mūro darbams. 
Tačiau akmenų skaldymas pleištais buvo sunkus, atidos reikalingas darbas. At-
radus kitokių būdų, kaip akmenis sprogdinti, toks skaldymas savaime išnyko ir 
ilgainiui buvo pamirštas, paskui ir visai užmirštas.

Daujėnietis Antanas Mačiukas žemės neturėjo. Akmenų sprogdinimu su-
sidomėjo dar jaunystėje, o šio amato paslaptis, matyt, perėmė iš kitų šį darbą 
išmaniusių žmonių. Kitokio būdo, kaip akmenyse iškalti skyles, į jas supilti tam 
tikrą kiekį parako, užkalti skyles paliekant dagčius, nežinojo. Suprantama, kad 
darbas pavojingas. Mama savo sūnų nuo tokio darbo siekė atitraukti, bent jau 
įspėti  „Ką tu čia vis su tais akmenimis – dar ir pats susisprogdinsi“, – sakydavo. 
 Antanas Mačiukas, lyg ir juokaudamas, atšaudavo  „ ieko čia baisaus – va iškali 

skyl , įdedi parako ir....“ Akmenskaldžio darbą jis dirbo visos apylinkės ūkininkų 
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laukuose, mat skaldymas buvo ūkinė būtinybė. Sunkiu ir pavojingu darbu pinigų 
užsidirbdavo, nors turėjo ir kitų ūkinių darbų. Uždirbtus pinigus sudėjo su brolio 
santaupomis ir nusipirko traktorių „Dering“ bei kuliamąją mašiną „Imant“. Gražiai 
su broliu Povilu sutardami važinėjo pas ūkininkus javų kulti. Darbai trukdavo 
nuo rudens iki pavasario.

Tačiau 1940 m. sovietų valdžia kuliamąją nusavino. 1941 m. vasarą, karui 
prasidėjus, Birželio sukilėliai broliams pažadėjo  dėkitės prie mūsų, tai tą kuliamąją 
atgausite. Taip ir įvyko. Kai 1944 m. vasarą frontas sugrįžo, buvęs akmenskaldys 
ir mašinistas A. Mačiukas išėjo pas partizanus. Miške jį ir sugavo. Daug iškentėjo 
kalinamas ir būdamas lageryje. Kai Antanas atliko skirtą bausmę, jam Lietuvoje 
gyventi neleido. Gyveno Latvijoje, ten jau senyvas vedė. Vaikų neturėjo, mirė 
mažame savo namelyje, bet palaidotas Dauj¸nuose. Daujėnietė Pranė Burkauskienė, 
kaimo kalvio dukra, prisiminė, kad į jos tėvo kalvę ateidavo akmenskaldys A. Ma-
čiukas. Jis atsinešdavo atbukusius kaltus. Jie buvę skirti skylėms kalti dideliuose 
akmenyse. Kalvis buvo P. Burkauskienės tėvas Povilas Mėkelis. 

Prasidėjus melioracijai, laukų akmenys jau su galinga technika buvo ga-
benami į dideles krūvas palaukėse. Sprogdinimo darbai patikėti šios srities 
specialistams, kurie buvo specialiai apmokomi. Tačiau padaryta ir nepataisomos 
žalos  suskaldyta, susprogdinta daug didelių akmenų, kurie buvo verti gamtos 
paminklų vardo. Užtat didelių akmenų, dar išlikusių kaime, reikšmė vis didėja. 
Akmenskaldžių sunaikintų didelių akmenų gabalai gamtos paminklų statusą vi-
siems laikams prarado. Didžiuosius riedulius derėjo saugoti visus. Todėl dabar 
raginimas nesmulkinti bent jau kubinio metro riedulių, tegul ir pavėluotas, bet 
reikšmės nepraranda.

Akmenys pastatuose
Bal škių kaime dar šiaip taip te-

bestovi didelio (apie 60 hektarų) ūkio 
tvartas. Jis architektūriškai įdomus – su 
kontraforsais. Tvarto sienos akmenyje 
iškalta data 1933. Gal tikrai jis statytas 

 a. pradžioje.  akmeninės sienos, 
matyt, sumūrytos tam, kad pastato „už-
tektų ir vaikams, ir anūkams“.

Daujėnų apylinkės kaimuose tro-
besių pastatams naudoti įvairūs akme-
nys. Skaldyti akmenys plokštumomis 
pasukti į išorę, taip pat į vidinę pamatų 
pusę. Gyvenamiesiems namams statyti 
pirmiausia reikėjo pamatų. Nedidelius 
akmenis tarpusavyje sutvirtin davo kal-
kėmis. Jų pasigamindavo patys, duo-
bėse degdami kalkakmenius. Vėliau 
atsi rado cemento. Kol jis buvo sunkiai 
prieinamas dėl nemažos kainos, kaimų 

Pačiuose Daujėnuose Linos iplinskienės kieme 
prie gyvenamojo namo duobėtas akmuo pakeltas 
ant metalinio stovo, o akmens įdauboje vieta 
nuorūkoms sumesti
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kininko Petro 
Karoblio sodyboje 
jau užgriauto šulinio 
rentinys apjuostas 
akmenėlių ratu

Akmenėliai, kur 
gėlynas

Baluškių kaime,  
Veronikos Kiznienės  
sodyboje, trobos 
priekyje, palangėse 
yra nedidelis gėlių 
darželis. Jis iš kraštų 
apdėliotas akmenimis
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pastatų pamatai būdavo neaukšti, sienojo ar dviejų sienojų skersmenų aukščio. 
Didesnius akmenis taikydavo dėti trobesių kampuose, nes manė, kad ten koncen-
truosis viso pastato svoris. 

Kai kurie viso Pasvalio krašto gyventojai, ne tik Daujėnų, iš vaikystės pri-
simena  buvę gausios šeimos ir gyvenamuosiuose namuose turėjo užtekti vietos 
visiems. Todėl namai statomi ilgi, su daugeliu pertvarų. Dėl lėšų stokos sodiečiai 
atsiradusio cemento teįstengdavo nupirkti vieną kitą maišelį. Tokius pirkinius 
labai vertino ir taupė.

Aukšti pamatai buvo mūrijami tik dideliems pastatams – bažnyčioms, 
klebonijoms, kartais špitolėms, dvarų ir palivarkų statiniams. Didelės apimties 
statyboms nestokota ir nepagailėta lėšų, todėl kulto pastatai išsiskiria iš aplinkos 
didumu, erdve, t. y. vidine ir išorine išvaizda. Kartais juose derinami akmenys ir 
plytos. Akmenų mūro pamatai, kartais ir sienos buvo ištinkuojami kalkių tinku, 
pasirūpinant kalkių anksčiau minėtu būdu.

Kapinės ir akmeniniai paminklai
Seniausius palaidojimus Daujėnuose ir Bal škiuose 19 0 m. tyrinėjo ar-

cheologas Mykolas Michelbertas. Minėtas gyvenvietes jis priskyrė senųjų genčių 
sėlių kultūrai. 

Archeologo M. Michelberto tyrinėtojų grupės nariai atvėrė kultūrinius sluoks-
nius, kur senųjų genčių laidojimai susiję su akmenimis, t. y. jais ratu buvo ap-
dedamos laidojimo vietos – senieji kapai, vadinami pilkapiais. 1906 m. dvarponio 
Karpio žemėje klebonas Vincentas Baltrušaitis ėmė steigti naujas kapines. Tais 
pačiais metais naujosios kapinės buvo aptvertos akmenų ir plytų tvora (seniausieji 
kapai buvo dabartiniame šventoriuje, kur yra išlikę keletas antkapinių paminklų – 
daugiausia ketaus kryžiai, įmontuoti į tašyto akmens pagrindą).

Kapinių tvora sumūryta rankomis iš akmenų. Akmenis iš jais nuklotų laukų, 
jų pakraščių daujėniečiams teko arkliais sutempti į krūvas, iškasti griovius tvoros 
pamatams, į juos sukloti akmenis ir kalkių skiedinį su smėliu, kad atlaikytų ne-
mažą storos sienos svorį. Akmenų mūro juosta juosia ne tik kapines, bet ir visą 
šventorių. Tvorų viršus visur apdengtas degto molio čerpėmis, kad rudens lietūs 
ir žiemos šalčiai neimtų ardyti mūro sienų nuo viršaus.

Šuliniai su akmenų šachtomis
Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ 2011 m. vasario 10 d. paskelbė žinutę  

daujėniečių namus pasiekė filtruotas vanduo. Iki to laiko dešimtmečius, net ir 
šimtmečius šių apylinkių žmonės naudojosi, kaip dabar įprasta vadinti, šachtiniais 
šuliniais. Daujėnų krašto dirvose, kurios vadinamos lengvomis, nelabai derlingo-
mis, akmenų praeityje buvo gausu. Tereikėjo juos išrinkti ir atgabenti į sodybas 
arba prie jų. 

Šulinius sodybų kiemuose kasdavo tą darbą išmanantys, paprašyti arba 
pasamdyti kasėjai. Seniausieji šuliniai kasti iš viršaus plačiu, tolydžio gilyn siau-
rėjančiu – atvirkščio kūgio – pavidalu. Kasama tol, kol dugne ima rinktis vanduo. 
Tada dugnas išklojamas maždaug vienodo dydžio akmenimis.  nuo jų aukštyn 
kraunamas akmeninis rentinys. Akmenys dedami eilėmis – viena ant kitos. Taip 
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kraunama iki žemės paviršiaus. Iš vidaus dedamas medinis rentinys. Šis pratę-
siamas virš žemės paviršiaus, t. y. virš šachtos.

Vandeniui kibiru semti senais laikais naudojo svirtis. Viename gale būdavo 
pakabinamas kibiras, kitame atsvaras – arba akmeninis, arba metalinis, tokio svorio, 
kuris padėtų nesunkiai iškelti pilną vandens kibirą. Rankena sukant ant veleno 
metalinę grandinę, vanduo iš šulinio keltas jau vėliau. Ši technika ilgainiui išstū-
mė svirtis. Netoli nuo Daujėnų, P rijuose, seniausių šulinių daugiausia išlikę. Kai 
kurie, geriausiai išsilaikę iki šiol, galėtų ir ateityje likti kaip materialinės kaimo 
kultūros paminklai. Tik ne vieną jų derėtų paremontuoti ir atnaujinti. 

Literatūra
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, – 2 , Kaunas, 1990. 
Daujėnai, Vilnius, 2004.
Pasvalio rajono laikraštis Darbas, leidžiamas nuo 1949 m. sausio 4 d.
Dagienė V. n ormacinės tec nologijos, I d., Vilnius, 2003.  
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Daujėnų pilkapynas
Mykolas Mic elbertas

Vilniaus universitetas

ilkap no opo a inė pa ė is i  inėjim  is o ija. Šiaurės 
Rytų Lietuvoje, buvusioje sėlių genčių teritorijoje, yra žinoma 
nedaug archeologijos paminklų. Vie nas jų – Dauj¸nų pilkapynas 
(P svalio r.), kuris buvo tyrinėtas 19 0 m. Deja, šio pilkapyno 
jau nebėra. Jis atsidūrė žvyro karjero teritorijoje ir pilkapyno 
likučiai buvo sunaikinti. Dėl šios priežasties yra labai svarbu 
paskelbti Dauj¸nų pilkapyno tyrimų medžiagą, aptarti jos 
reikšmę sėlių žemės materialinei ir dvasinei kultūrai pažinti.

Daujėnų pilkapynas  a. pirmosios pusės archeologinėje 
literatūroje nėra minimas. 1969 m. pilkapyne lankėsi tuomečio 
Mokslų akademijos Istorijos instituto žvalgomoji archeologinė 
ekspedicija. Buvo konstatuota, kad prie likusios pilkapyno 
dalies artėja žvyro karjeras, kad pilkapiams gresia sunykimas. 
Šis žvyro karjeras buvo vienintelis tuomečiame P svalio rajone 
ir buvo numatyta jį išplėsti. Teko gelbėti šią pilkapyno dalį 
nuo sunaikinimo – ištirti likusius pilkapius.

Daujėnų pilkapyną 19 0 m. birželio 25–liepos 23 d. tyri - 
nėjo anuomečio Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto ar - 
cheologinė ekspedicija, vadovaujama šių eilučių autoriaus. At vy - 
kus į tyrimų vietą, buvo sudaryta Daujėnų pilkapyno situ acijos 
schema (1 pav.). Paaiškėjo, kad pilkapynas buvo apie 500– 
600 m į pietryčius nuo Daujėnų miestelio, 199,5 m atstumu į 
pietryčius nuo dabartinių kapinių pietrytinio kampo. Pilkapynas 
buvo įrengtas neaukštoje kalvoje, nuolaidėjančioje pietų kryptimi.

Du šimtus metrų į pietvakarius nuo labiausiai į pietus 
esančio pilkapio buvo Vinco Drobulio sodyba. Pro pat pilkapius 
(10 m į pietus nuo pietinio pilkapio) tuo metu ėjo lauko keliu-
kas. Šiaurinėje ir šiaurės rytinėje pilkapyno dalyje buvo žvyro 
karjeras. Kaip pasakojo anuomečio Daujėnų kolūkio pirminin-
kas, du pilkapiai buvę užversti didinant žvyro karjero ribas.

Iš viso Daujėnų pilkapyne buvo 
keturi daugiau ar mažiau neblogai išlikę 
pilkapiai ir dar vieno pilkapio liekanos. 
Pastarojo pilkapio sampilo jau nebuvo, 
buvo likę tik kai kurie vainiko akmenys, 
o ir tie išvartyti ariant lauką. Dėl tos 
priežasties ir kitų pilkapių sampilai 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2011 11 11, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 03 12, pir mą 
kartą paskelbtas 2012 0  16 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0 99, 
visatekstėje svetainėje .llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2012-

21-200 AL.
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buvo nukentėję, šiek tiek nuskleisti. Beveik visuose pilkapiuose buvo matyti per-
kasimo žymės. Kai kurie daujėniškiai pasakojo, kad, būdami paaugliai, jie kasinėjo 
pilkapyne, tačiau nieko, išskyrus žmonių kaulus, nerado.

Situacijos schemoje (1 pav.) atskiri pilkapiai buvo pažymėti taip  I numeriu 
buvo pažymėtas labiausiai į vakarus esantis pilkapis, jo sampilo dydis – 9  10 m. 
II pilkapis buvo 23 m į ŠR 5  kryptimi nuo I pilkapio (čia ir toliau nurodytas 
atstumas tarp pilkapių sampilų pakraščių). II pilkapio sampilo dydis – 8   m. III 
pilkapis nuo I pilkapio buvo per 26,5 m į PR 165  kryptimi. III pilkapio atstumas 
nuo II pilkapio – 43,5 m į PV 220  kryptimi. III pilkapio sampilo dydis – 9  
10 m. IV pilkapis buvo per 1 m į PR 150  kryptimi nuo III pilkapio. IV pilkapio 
sampilo dydis – 8  9 m. V labai apardytas pilkapis buvo per 53 m į rytus nuo 
III pilkapio. V pilkapio sampilo dydis galėjo būti apie 5  6 m.

19 0 m. tyrinėjimų metu buvo kasinėti visi penki Daujėnų pilkapiai. Juose 
buvo rasti 22 senojo geležies amžiaus antrosios pusės ir viduriniojo geležies amžiaus 
pradžios kapai, surasta per 40 to laikotarpio dirbinių.

Tyrimų metu buvo sudaryti atskirų pilkapių planai (M 1 20), geriau išlikusių 
kapų planai (M 1 10 arba 1 5). Atskiri pilkapiai ir kapai buvo fotografuojami. 
Planus sudarė ir fotografavo M. Michelbertas. Kasinėjimuose dalyvavo anuomečio 
Pedagoginio instituto dalis istorijos ir 
istorijos-pedagogikos specialybės I kur so 
studentų, kurie čia atliko kraštotyrinę 
archeologinę praktiką.1 Tyrimų metu su-

 pav. Daujėnų 
pilkapyno situacijos 
planas

1 Nuoširdus ačiū visiems ekspedicijos dalyviams, 
padėjusiems ištirti šį archeologijos paminklą. (Straips-
nio autoriaus padėka.)
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rasti archeologiniai daiktai buvo perduoti anuomečiam Istorijos ir etnografijos muziejui 
Vilniuje (dabartinis Lietuvos nacionalinis muziejus)2, tyrimų ataskaita, planai, foto nega -
tyvai – Mokslų akademijos Istorijos institutui (dabartinis Lietuvos istorijos institutas).

Iki šiol Daujėnų pilkapyno tyri nėjimų medžiaga paskelbta tik iš dalies. Moks - 
linėje spaudoje yra publikuoti du trumpi šių eilučių autoriaus informaci nio pobūdžio 
straipsniai3, paskelbti duo menys apie IV pilkapio turtingą moters kapą Nr. 3.4 Daujėnų 
pilkapynas minimas autoriaus darbuose apie senąjį geležies amžių5, romėniškus 
importinius daiktus Lietuvoje.6 Platesnis apibendrinamojo pobūdžio straipsnis paskel-
btas leidinyje „Daujėnai“, kuriame pateikti duomenys apie pilkapius, kapus ir jų 
įkapes.  Deja, pastarajame straipsnyje pateikta labai mažai iliustracinės medžiagos. 
Dar vienas šių eilučių autoriaus sugrįžimas prie Daujėnų pilkapyno medžiagos – 
straipsnis apie sėlių genčių laidoseną, kuriame pirmą kartą paskelbti kelių kapų 
planai, nuotraukos, pilkapių sampilų 
ir akmenų vainikų nuotraukos, plačiau 
aptartos kai kurios laidosenos detalės.8

Daujėnų pilkapynas ir kai kurie ja - 
me rasti daiktai minimi Lietuvos archeo-
logijos atlase9, kitų autorių straipsniuose.10 
Daujėnų pilkapyno medžiaga panaudota 
ir kraštotyrinio pobūdžio darbe.11

Šio straipsnio tikslas yra paskelbti  
visą Daujėnų pilkapyno tyrimų medžia-
gą, pateikiant atskirų pilkapių ir kapų 
detalius aprašymus, planus ir nuotrau-
kas, aptariant kapų įkapes platesniame 
Lietuvos ir baltų archeologijos kontekste. 
Daugiau dėmesio skirta ir Daujėnų ben - 
d ruomenės, palikusios šį laidojimo pa-
minklą, žmonėms.

Pirmojoje straipsnio dalyje apta-
riami pilkapiai ir juose aptikti kapai, an-
trojoje – radiniai (įkapės), trečioji skirta 
apibendrinimams ir išvadoms. Straips-
nyje pateikti visų Daujėnų pilkapiuose 
ap tiktų daiktų piešiniai, kurių autorė yra  
Vilniaus universiteto Archeologijos ka-
tedros dailininkė Izolda Maciukaitė.

Pilkapiai ir kapai
Dėl pilkapių nevienodo dydžio, jų 

sampilų būklės tyrimo metodika buvo 
šiek tiek skirtinga. I ir III pilkapyje buvo 
paliktos po dvi 0,5 m pločio kontrolinės 
juostos. Viena juosta bu vo matuojama  
pie tų–šiaurės kryptimi (žymima skai-

2 Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, 
inv. Nr. AR 505 1-41.

3  .    
 , рхеологические открытия 0 го

да, , 19 1, . 320–321  Michelbertas M. 
Daujėnų pilkapių (Pasvalio r.) tyrinėjimai 19 0 m., 
Arc eologiniai ir etnogra iniai tyrinėjimai Lietuvoje 0 
ir  metais, Vilnius, 19 2, p. 28–32. 

4 Michelbertas M. V m. e. a. Daujėnų apgalvis, 
storija, Vilnius, 19 2, t. III(1), p. 121–131.

5 Michelbertas M. Senasis geležies amžius Lietuvoje 
( – V a.), Vilnius, 1986, p. 55–59 ir kt., pav.  21 1, 
5 4.

6 Michelber tas M. orpus der r misc en unde 
im europ isc en Barbaricum, Litauen, Vilnius, 2001, 
p. 49.
 Michelbertas M. Daujėnų pilkapiai, Daujėnai, 
Vilnius, 2004, p. 50–65.

8  .     
    

–  , P tijumi s u senatn . Rakstu 
krajums, 2006, Nr. 11, p. 41–52.

9 Lietuvos SR arc eologijos atlasas. I– III a. pilkapynai 
ir senkapiai, Vilnius, 19 , p. 31, Nr. 91  Lietuvos 
SR arc eologijos atlasas. –  a. radiniai, Vilnius, 

19 8, kn. 4, p. 15, 110, 114, 132.
10 Vaškev ič iū tė I .  IV– I a. įvijiniai apgalviai, 
Lietuvos arc eologija, Vilnius, t. 8, 1992, p. 129  
Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje 
(V–  a.), Vilnius, 1996, p. 168, 1 4, 186, 248  
Jovaiša E. Senasis geležies amžius  paminklai 
ir kultūros, storija, Vilnius, 199 , VI, p. 59  
Malonaitis A. Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lie-
tuvoje (tyrinėjimų metmenys), storija, Vilnius, 199 , 
t. V, p. 6, il. –9  Volkaitė-Kulikauskienė R. 
Senovės lietuvių drabužiai ir jų papuošalai, Vilnius, 
199 , p. 33, 36  Simniškytė A. Roman Period 
Metal alf-moon Shaped Pendants ith Knobs in 
Eastern Baltic Region, Arc aeologia Baltica, Vilnius, 
2002, t. 5, p. 96, 103  S li un S lija, Selonians and 
Selonia, R ga, 2005, p. 21  Sėliai, e Selonians, 
Vilnius, 200 , p. 9–10, 22–24, 260.

11 Vyčas K. Čia gyveno sėliai, Daujėnai, Vilnius, 
199 , p. 10–34.
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2 pav.  pilkapio 
planas

čiais), kita – rytų–vakarų kryptimi (žymima raidėmis). II ir IV pilkapiuose palikta po 
vieną kontrolinę juostą, matuotą rytų–vakarų kryptimi (žymėtos raidėmis). V pilka - 
pio buvusio sampilo vietoje buvo matuota perka sa. Kontrolinės juostos kartu buvo ir  
sam pilų pjūviai. Kapų ir radinių gylis buvo žymimas nuo kontrolinių juostų vir-
šaus, t. y. nuo buvusio sampilo vir šaus. Tyrinėjimų metu dažniausiai bu vo ka samos 
kelios sampilų dalys arba jų pusės.

Tyrinėti pradėta nuo I pilkapio.

I pilkapis
Kaip minėta, šio pilkapio sampilo dydis buvo 9  10 m. Sampilo aukštis 

iš šiaurės ir šiaurės rytų buvo 1,3–1,35 m. Kai kur sampilo pakraščiuose buvo 
matyti vainiko akmenys. 

I pilkapis buvo apardytas – iškasinėtas duobėmis. Pietvakarinėje pilkapio 
dalyje, beveik pilkapio centre, buvo iškasta 90 cm gylio duobė. Jos plotis – 1,2 m, 
ilgis – 2 m. Kita duobė buvo sampilo pietrytinėje dalyje. Jos dydis – 0,9  
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1 m, gylis – 0,5 m. Šios duobės buvo iškastos vietinių gyventojų, kurie čia rado 
žmonių kaulų.

Pilkapis buvo supiltas iš aplinkinės žemės – smėlio, maišyto su moliu.
Pilkapio kontrolinėse juostose (pietų–šiaurės ir rytų–vakarų pjūviai) buvo 

pastebėta keletas sluoksnių. Viršutinį iki 10 cm storio sluoksnį sudarė velėna. 
Po ja iki 1–1,05 m gylio sampile buvo rusva maišyta žemė – smėlis su moliu. 
Vietomis žemė buvo tamsesnė, maišyta su juodžemiu. Tai buvusių perkasimų, 
duobių žymės, 1–1,05 m gylyje sampilo centre buvo apie 10 cm storio sluoksnis su 
degėsiais – pilkapio pagrindas. Giliau buvo įžemis – nejudinta žemė. Tiek viename, 
tiek kitame pjūvyje įvairiame gylyje buvo matyti skirtingų dydžių akmenys, kurie 
buvo sumesti į sampilą.

Nuėmus kontrolines juostas, paaiškėjo akmenų vainiko dydis (2 pav.). Vainikas  
buvo ne visai taisyklingo apskritimo formos. Vidinėje pusėje jo dydis pietų–šiaurės 
kryptimi buvo ,  m, išorinėje pusėje – 8,6 m, rytų–vakarų kryptimi dydis vidinėje 
pusėje – ,9 m, išorinėje pusėje – 8,  m. Stambiausi vainiko akmenys buvo šiaurinėje 
pusėje. Jų dydis – 0  100 cm, 50  60 cm, 60  0 cm, 45  45 cm, 40  50 cm. 
Stambesnių akmenų buvo ir kitose vainiko dalyse. Už stambių išorinių vainiko 
akmenų, jo vidinėje pusėje buvo daug smulkesnių akmenų, kurie kai kuriose sampilo 
vietose sudarė savotiškus grindinius, sukrautus ant pilkapio pagrindo. Taip šiaurės 
vakarinėje sampilo dalyje, vainiko vidinėje pusėje buvo per 60 įvairaus dydžio 
(40  45 cm, 30  35 cm, 10  10 cm, 10  15 cm, 
20  35 cm ir pan.) akmenų. Panašus grindinys buvo 
ir sampilo pietvakarinėje dalyje, kur vainiko vidinėje 
pusėje buvo apie 0 mažesnių (5  5 cm, 5  10 cm, 
10  10 cm, 15  20 cm ir pan.) akmenų. Vainiko 
vidinėje pusėje, sampilo pietrytinėje dalyje taip pat ap-
tikta apie 50 smulkesnių akmenų. Taigi visose pilkapio 
dalyse akmenų vainiko vidinėje pusėje buvo smulkesni 
akmenys, kuriais buvo užmesti sampilo pakraščiai.

Iš viso šio pilkapio akmenų vainikui ir pakraš-
čiams užmesti buvo panaudota apie 280 akmenų.

Iškasus pilkapį, paaiškėjo jo vidaus struktūra. 
Atrodo, kad prieš supilant pilkapį jam skirta vieta buvo 
išlyginta ir pabarstyta smulkiais angliukais. Akmenų 
vainikas buvo krautas ant pilkapio pagrindo.

Kapas r. . Pilkapio pietvakarinėje dalyje 50 cm 
gylyje atsidengė suardyto kapo liekanos. Iš mirusiojo 
griaučių buvo išlikęs tik kaukolės viršugalvis ir keli 
smulkesnių kaulų fragmentai.

 pietus nuo viršugalvio kaulo per 12 cm nuo jo 
rastas nedidelis geležinis įmovinis ietigalis (3 1 pav.). 
Jo ilgis – 12 cm, įmovos ilgis – 4,5 cm. Ietigalis gulėjo 
smaigaliu atsuktas į pietvakarius.

Sprendžiant pagal likusių kaulų ir ietigalio padėtį, 
mirusysis vyras buvo palaidotas galva į pietvakarius.

 pav.  pilkapis. Kapas r. . 
 – įmovinis ietigalis.  
Atsitiktiniai radiniai. 2 – peilis,  
 – įmovinis ietigalis
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Atsitiktiniai radiniai. Sampilo vakarinėje pusėje, į šiaurės vakarus nuo kapo 
liekanų, 20 cm gylyje aptiktas geležinis įmovinis ietigalis profiliuota plunksna 
(3 3 pav.). Jo ilgis – 29 cm, įmovos ilgis – 12,5 cm, plunksnos plotis plačiausioje 
vietoje – 4,2 cm. Kiek giliau netoli ietigalio buvo rasti kaukolės kaulų fragmentai. 
Kaulai buvo išjudinti ir, matyt, kartu su ietigaliu išmesti su žemėmis iš sampilo 
centre iškastos duobės. Dar keletas iš duobės išmestų kaukolės kaulų fragmentų 
aptikta 40 cm gylyje. Sampilo pietvakarinėje dalyje 0 cm gylyje iškastos duobės 
plote rastas geležinis peilis tiesia nugarėle, nulaužtais galais (3 2 pav.). Jo ilgis – 
14,5 cm.

Galimas daiktas, kad atsitiktinai surasti ietigalis ir peilis priklausė kapui 
Nr. 1. Visų I pilkapyje rastų daiktų chronologija – V a.

II pilkapis
Šis pilkapis turėjo žemą sampilą ir nuartus pakraščius (4 pav.). Vos keliose 

sampilo vietose kyšojo vainiko akmenys. Daugelyje sampilo vietų matėsi iškastos 
duobės. Ant šio pilkapio viršaus iš lauko buldozeriu buvo užstumtas didžiulis 
akmuo, skilęs į dvi dalis. Jį prieš kasinėjimus teko nuo sampilo nuridenti.

II pilkapio sampilo aukštis iš rytų pusės buvo 0,8 m, iš vakarų pusės – 0, 5 m.
Iškasus pilkapį, kontrolinėje juostoje rytų–vakarų pjūvyje buvo matyti tokie 

sluoksniai (5 pav.). Po viršutiniu 5–10 cm storio velėnos sluoksniu buvo 15–20 cm 
storio juodos ariamosios žemės sluoksnis. Po juo iki 0,5 m gylio pilkapio centre 
buvo rusva maišyta žemė – smėlis su molio priemaiša. 0,5 m gylyje nuo sam-
pilo viršaus pilkapio centre buvo pasiektas pagrindas, išbarstytas angliukų ir 
degėsių sluoksneliu. 0,6 m gylyje pilkapio centre ir apie 0,3–0,4 m gylyje sampilo 
pakraščiuose jau buvo įžemis.

Buvo matyti, kad pilkapio sampilas buvo apardytas ariant lauką. Tą rodo 
ariamosios žemės sluoksnis sampilo paviršiuje.

 pav.  pilkapis prieš tyrinėjimus iš pietų pusės. ž pilkapio matyti 
sustumtų žemių krūvos – žvyrduobės pakraštys
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Iškasus pilkapį, paaiškėjo apytikris akmenų vainiko dydis. Rytų–vakarų 
kryptimi akmenų vainikas išorinėje pusėje buvo ,6 m skersmens, vidinėje pusėje – 
6,6 m. Pietų–šiaurės kryptimi tikslesnio akmenų vainiko skersmens nepasisekė 
nustatyti, nes buvo išlikę ne visi vainiko akmenys. Apytikris skersmuo išorinėje 
pusėje buvo 6,3 m, vidinėje pusėje – 5,6 m. Atrodo, kad akmenų vainikas buvo 
ne visai taisyklingo apskritimo formos.

 pav. Atidengtas 
 pilkapio akmenų 

vainikas ir grindinys. 
Vaizdas iš šiaurės 
pusės

 pav.  pilkapio 
planas
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II pilkapis buvo įrengtas kitaip negu kiti Daujėnų pilkapiai. Tarp akmenų 
vainiko sampile buvo akmenų grindinys apie 30–35 cm aukščiau pilkapio pagrindo 
(6 pav.). Vainiko akmenys buvo stambesni (dydis – 55  60 cm, 40  55 cm, 
40  45 cm, 40  65 cm, 55  60 cm ir pan.), grindinio – mažesni (dydis – 20  
25 cm, 25  30 cm, 10  15 cm, 15  15 cm, 15  20 cm ir pan.). Iš viso dar 
buvo likę apie 210 vainiko ir grindinio akmenų.

Grindinys buvo geriau išlikęs sampilo pietrytiniame ir šiaurės vakariniame 
pakraštyje. Grindinys labiausiai nukentėjo ariant lauką, nes jis buvo vos 10–15 cm 
gylyje nuo tyrimų metu buvusio sampilo viršaus.

Baigiant kasinėjimo darbus šiame pilkapyje, kai kuriose jo vietose buvo nu-
imti akmenys, ypač buvę vidinėje vainiko pusėje. Po kai kuriais akmenimis aptikta 
smulkių angliukų, degėsių, pelenų sluoksnelių.

II pilkapyje kapų, pavienių archeologinių daiktų nebuvo rasta.

III pilkapis
Šis pilkapis buvo vienas didžiausių Daujėnų pilkapyne (  pav.). Jo sampilo 

aukštis iš pietvakarių pusės (nuo nuolaidėjančios kalvos šlaito) buvo 1,45 m, iš 
šiaurės rytų pusės – 1,3 cm. Pilkapio sampilas buvo kiek ištęsto apskritimo formos. 
Jo dydis – 10  11 cm.

Ir šiame pilkapyje buvo matyti ankstyvesnių perkasimų žymės. Taip kv. , 
G 4–5 buvusi iškasta apie 1,4 m skersmens duobė. Jos gylis tyrinėjimų metu dar 
buvo apie 40 cm. Kai kur III pilkapio sampilo pakraščiuose buvo matyti vainiko 
akmenys. 

Nuimant velėną pilkapio šiaurės vakarinėje dalyje, buvo rasti žmogaus kaukolės 
viršugalvio kaulai, sutrupėję į smulkius fragmentus. Jie buvo išmėtyti keliose vietose.

Pilkapis buvo supiltas iš aplinkinės žemės – smėlio su didele molio priemaiša.
Iškasus pilkapį, kontrolinėse juostose buvo matyti tokie sluoksniai (8 pav.). 

Pietų–šiaurės pjūvyje viršutinį 10 cm storio sluoksnį sudarė velėna. Po juo buvo 
rusvos žemės sluoksnis – smėlis su didele molio priemaiša. Pastarasis sluoksnis 
pilkapio centre buvo iki 0,9 m gylio. Po šiuo sluoksniu buvo 5–10 cm storio 

 pav.  pilkapis 
prieš tyrinėjimus  
iš pietryčių
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degėsių ir angliukų sluoksnis – pilkapio pagrindas. 1 m gylyje pilkapio centre 
buvo pasiektas įžemis. Pilkapio pakraščiuose visi minėti sluoksniai buvo plonesni. 
Pvz., ties kv. Č įžemis buvo pasiektas jau 60 cm gylyje. Tokie pat sluoksniai buvo 
matyti ir pilkapio rytų–vakarų pjūvyje.

 pav.  pilkapio 
planas

 pav.  pilkapio 
akmenų vainikas
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Iškasus pilkapį, paaiškėjo jo ak menų vainiko dydis. Šis vainikas išori nėje 
pusėje pietų–šiaurės kryptimi buvo 9 m, vidinėje pusėje – ,8 m skersmens. Rytų–
vakarų kryptimi išorinėje pusėje vainikas buvo 9,2 m, vidinėje – 8,  m skersmens. 
Akmenų vainikas bu vo ne visai taisyklingo apskritimo formos (9 pav.).

Vainiko statybai buvo panaudo ta apie 210 akmenų. Šiek tiek blogiau  
vainikas buvo išlikęs tik pilkapio pietvakarinėje dalyje. Vainikui naudoti įvairaus 
dydžio akmenys. Didžiau si jų buvo 40  45 cm, 50 60 cm, 40 55 cm, 40  60 cm, 
40  40 cm, 40  50 cm, 60  0 cm ir pan. dydžio, mažesni – 20  25 cm, 15  
20 cm, 25  25 cm, 30  35 cm, 25  30 cm ir pan. dydžio, mažiausi – 10  
10 cm, 10  15 cm, 5  5 cm, 6   cm ir pan.

Vietomis vainikas buvo kelių aukš tų, kai stambesni akmenys buvo sudėti 
apačioje, mažesni – viršuje. Ir šiame pilkapyje akmenų buvo vainiko vidinėje pusėje, 
t. y. sampilo pakraščiai buvo apmesti akmenimis.

Kv. , G 8–9 vainiko vidinėje pusė je buvo atidengtas savotiškas akmenų 
grindinėlis. Jis buvo apie 15–20 cm gylyje nuo sampilo viršaus. Grindinėlio dydis – 
0,9  0,9 m. Jam buvo panaudota apie 20 akmenų, kurių dydis 25  40 cm, 25  
25 cm, 20  25 cm, 18  20 cm, 5  10 cm, 5  5 cm ir pan.

Atrodo, kad prieš supilant pilkapį jam skirta vieta buvusi išlyginta. Pieti nėje 
pilkapio pusėje kalvos šlaitas kiek žemesnis, tačiau akmenų vainikas buvo tokiame 
pat lygyje kaip ir šiaurinėje pusėje. 

III pilkapyje aptikta 16 griautinių kapų, kurių didelė dalis buvo su įkapėmis.
Kapas r. . Sampilo šiaurinėje dalyje 30 cm gylyje buvo atidengta dalis mi-

rusiojo griaučių. Jie buvo apardyti. Kaukolė nevisiškai išlikusi. Buvo likęs išjudintas 
iš vietos apatinio žandikaulio fragmentas ir keli dantys. Likusieji kaulai išlikę paly-
ginti neblogai. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas. Kojos lygiagrečiai ištiestos, 
gale – suglaustos. Atstumas tarp kelių – 5 cm. Dešinioji ranka buvo sulenkta per 
alkūnę smailiu kampu ir padėta įstrižai krūtinės taip, kad pirštų kaulai buvo ties 
kairiojo žastikaulio viduriu. Kairioji ranka buvo sulenkta buku kampu ir padėta 
įstrižai krūtinės taip, kad pirštų kaulai buvo žemiau dešiniosios rankos alkūnės. 
Mirusysis palaidotas galva į ŠV 2 5  kryptimi. Šalia dešiniosios kojos šlaunikaulio, 
jo išorinėje pusėje, beveik lygiagrečiai jam, gulėjo kitas šlaunikaulis, matyt, iš greta 
buvusio suardyto kapo. kapių nerasta.

Sprendžiant pagal išlikusius dubens kaulus, kape Nr. 1 buvo palaidotas 
vyras. Kapas buvo apardytas ariant lauką.

Nuimant kaulus, po kojų blauzdikauliais rastas trigubas mėlyno stiklo karolis 
(10 1 pav.). Jo ilgis – apie 1,  cm. Galbūt šis karolis į kapo duobę pateko atsitiktinai. 

Kapo Nr. 1 chronologija – V a.
Kapas r. 2 (11A pav.). Sampilo centrinėje dalyje 40–55 cm gylyje atideng-

tas vaiko kapas. Mirusiojo griaučiai buvo gerai išlikę. Bendras išlikusių griaučių 
ilgis – 1,2 m. Kaukolė gulėjo pakrypusi ant kairiojo šono. Mirusysis palaidotas 
aukštielninkas, kojos lygiagrečiai ištiestos. Atstumas tarp kelių –  cm. Dešinioji 
ranka sulenkta per alkūnę smailiu kampu ir padėta įstrižai krūtinės taip, kad pirštų 
kauliukai buvo netoli kairiojo žastikaulio viršaus. Kairioji ranka sulenkta per alkūnę 
stačiu kampu ir padėta skersai krūtinės taip, kad pirštų kauliukai buvo šiek tiek 
žemiau dešiniosios rankos alkūnės. Mirusysis palaidotas galva į ŠV 285  kryptimi.
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0 pav.  pilkapis.  
Kapas r. .  – karolis. 
Kapas r. 2.  – pjautuvas, 
,  – pusiau apskrito pjūvio 
apyrankės,  – smeigtuko  
ragmentas.  
Kapas r. .  – ylos  
ragmentas.  
Kapas r. . 2 – smeigtuko 
ragmentas.  
 – stiklas, 2, , ,  – 
geležis, ,  – žalvaris

 pav.  pilkapis. A – kapo r. 2 planas, 
B – kapo r.  planas

2 pav.  pilkapis. A – kapo r.  planas, 
B – kapo r. 2 planas
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Ant mirusiojo kairiosios rankos dilbio kaulų per 8 cm žemiau alkūnės buvo  
dvi juostinės pusiau apskrito pjūvio žalvarinės apyrankės. Apyrankių lankeliai  
neornamentuoti, tik patys ga lai puošti skersiniais grioveliais (10 5, 6 pav.). Apy - 
rankių dydis – 5,3  6,1 cm ir 5,5  6,1 cm. Dešinėje mirusiojo pu sėje juos mens 
srityje, 2 cm į dešinę nuo dešiniojo šlaunikaulio viršaus, lygiagre čiai mirusiajam, 
ašmenimis į viršų įkote atsuktas mirusiojo galvos link gulėjo geležinis nedi de - 
lis pjautuvas (10 4 pav.). Jo ilgis – 18 cm, ašmenų plotis – 2,2 cm. emiau deši - 
niosios rankos alkūnės kaulų virš kairiosios rankos plaštakos kau lų buvo rasti kažko-
kio geležinio sunykusio daikto fragmentai. Atrodo, kad tai buvo geležinis smeigtu-
kas (10  pav.), gulėjęs skersai krūtinės, smaigaliu atsuktas kairiosios alkūnės link.

Nuimant kaulus, po apatiniu žan dikauliu rasta žalvarinių įvijėlių apva ra.  
Iš viso buvo rastos penkios sunykusios įvijėlės.

Sprendžiant pagal įkapes ir du bens kaulus, kape Nr. 2 buvo palaidota mergaitė.
Kapo chronologija – IV a. pabaiga–V a. pradžia.
Kapas r.  (12A pav.). Sampilo šiau rinėje dalyje į šiaurę nuo kapo Nr. 1 

0 cm gylyje atidengti šiek tiek apnykę mirusiojo griau čiai. Bendras išlikusių 
griaučių ilgis – 1,6 m. Trūko su nykusių rankų pirštų kaulų. Mirusysis palaido tas 
aukštiel ninkas, kojos lygiagrečiai ištiestos, kelių ir kulnų srityje suglaustos. Suirusi 
kaukolė gulėjo ant kairiojo šono. Kai rioji ranka buvusi sulenkta buku kampu ir 
padėta įstri žai krūtinės taip, kad plaštakos kaulai buvo virš stuburo kaulų. Dešinioji 
ranka sulenkta buku kampu ir padėta įstrižai pilvo taip, kad plaštakos kaulai 
buvo virš kairiojo dubens.

Mirusysis palaidotas galva į ŠV 285  kryptimi.
Dešinėje mirusiojo pusėje, per 25 cm į dešinę 

nuo dešiniojo dubens kaulo, lygiagrečiai mirusiajam, 
smaiga liu atsuktas kojų link gulėjo geležinis peilis 
lenkta nuga rėle (13 2 pav.). Peilio galas rastas nulūžęs, 
o likusios dalies ilgis – 1  cm. Dešinėje mirusiojo pusėje 
kelių srityje, per 15 cm į dešinę nuo dešiniojo kelio, 
lygiagrečiai mirusiajam, gulėjo geležinis siauraašmenis 
pentinis kirvis (13 1 pav.). Jis ašmenimis buvo atsuktas 
mirusiojo galvos link. Kirvis buvo taip paguldytas, kad 
skylė kotui buvo beveik vertikalioje padėtyje. Kirvio 
ilgis – 1  cm, ašmenų plotis – 5,5 cm. Skylėje dar 
buvo likę medinio koto pėdsakų. 

Kape Nr. 3, sprendžiant pagal dubens kaulus, 
buvo palaidotas vyras.

Kapo chronologija – IV a. pabaiga–V a. pradžia.
Suardytas kapas r. . Šalia kapo Nr. 3 dešinėje 

jo pusėje buvo atidengtos kito suardyto griautinio 
kapo liekanos. Buvo likę tik dešiniosios rankos kaulai, 
kuri buvusi sulenkta smailu kampu ir padėta įstrižai 
krūtinės taip, kad plaštakos kaulai buvo ant stuburo 
slankstelių. emiau rankos kaulų buvo keli šonkauliai 
ir stuburo slanksteliai.

 pav.  pilkapis, kapas  
r. .  – siauraašmenis  

pentinis kirvis, 2 – peilis 
lenkta nugarėle. Geležis
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Sprendžiant pagal šių neišjudintų kaulų padėtį, mirusysis buvo palaidotas 
aukštielninkas, galva į ŠV 285  kryptimi. Galbūt šiam kapui dar priklausė kv. E  
rasta kaukolė ir virš kapo Nr. 3 rasti kojos kaulai, dalis kaukolės kiaušo. Atrodo, 
kad įkasant kapo Nr. 3 mirusįjį, buvo suardytas apie 10 cm giliau buvęs kapas 
Nr. 4. Pastarojo kapo gylis nuo sampilo viršaus buvo 0,  m.

Kapo Nr. 4 chronologija – senojo geležies amžiaus pabaiga–vidurinio geležies 
amžiaus pradžia ( ).

Reikia pažymėti, kad kapai Nr. 1, 3 ir 4 buvo įrengti sampilo šiaurinėje 
dalyje greta ir vienas virš kito, dėl ko dalis jų ir buvo apardyta.

Kapas r. . Pilkapio vakariniame pakraštyje, 50 cm gylyje nuo sampilo 
viršaus, buvo atidengtas suardytas vaiko – kūdikio kapelis. Kaukolės fragmentai 
buvo išsklaidyti maždaug 40  40 cm dydžio plotelyje. Kojų kaulų nerasta. Rankų 
kaulų likę tik žastikauliai (atrodo, neišjudinti). Šonkauliai buvo visur išmėtyti.

Sprendžiant pagal išlikusius kaulus, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, 
rankų ir kojų padėtis neaiški.

Mirusysis palaidotas galva į ŠR 35  kryptimi.
Netoli nuo mirusiojo kaukolės, jos kairėje pusėje (atrodo, kairiojo peties srityje), 

rasta geležinė yla, sutrupėjusi į fragmentus (10 3 pav.). ragmentų ilgis – apie 11 cm.
Kapas Nr. 5 buvo tik per 30–40 cm į rytus nuo akmenų vainiko.
Kapo chronologija – senojo geležies amžiaus pabaiga–vidurinio geležies 

amžiaus pradžia.
Suardytas kapas r. . Sampilo pietrytinėje dalyje, 40 cm gylyje, atidengtos 

suardyto kapo liekanos. Iš mirusiojo griaučių buvo išlikusi tik sulaužyta kaukolė, 
gulėjusi ant dešiniojo šono. Netoli jos rastas stuburo slankstelis. Kaukolė buvo atidengta 
tuoj po velėna. Galimas daiktas, kad likusi kapo dalis buvo suardyta ariant lauką.

Sprendžiant pagal kaukolę, mirusysis buvo palaidotas galva į ŠV 310  kryptimi.
Kaukolės aplinkumoje buvo rasta sudegusių kauliukų.
Kapo Nr. 6 chronologija neaiški.
Kapas r. . Sampilo pietrytinėje dalyje, į pietus nuo kapo Nr. 6, 50 cm 

gylyje, atidengtas apardytas vaiko kapas. Kaukolė neišlikusi, trūko abiejų kojų 
blauzdikaulių, rankų ir kojų pirštų kaulų. Sprendžiant pagal likusius kaulus, mi-
rusysis laidotas aukštielninkas, kojos ištiestos, kelių srityje suglaustos. Atstumas 
tarp kelių – 4 cm. Tiek kairioji, tiek dešinioji rankos buvusios sulenktos stačiais 
kampais ir padėtos skersai krūtinės taip, kad dešiniosios rankos dilbio kaulai buvo 
aukščiau kairiosios rankos dilbio kaulų.

Miręs vaikas palaidotas galva į pietus.
Kairėje mirusiojo krūtinės pusėje, per 4 cm į kairę nuo kairiosios rankos 

žastikaulio, maždaug virš dešiniosios rankos plaštakos kaulų, rastas geležinio 
smeigtuko fragmentas (10 2 pav.). Jis buvo smaigaliu atsuktas kojų link. rag - 
mento ilgis – 5,4 cm.

Kapo chronologija – senojo gele žies amžiaus pabaiga–vidurinio geležies 
amžiaus pradžia.

Kapas r. . Sampilo pietrytiniame pakraštyje, prie pat akmenų vainiko 
sienos, 45 cm gylyje, atidengtas apnykęs vaiko kapas. Iš mirusiojo griaučių buvo 
išlikusi tik suirusi kaukolė ir dešiniosios rankos dilbio kaulai.
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Vaikas buvo palaidotas galva į 
ŠV 330  kryptimi.

Kape buvo palaidotas kūdikis, 
kuriam dar buvo neišdygę visi dantys.

Mirusiojo kaklo srityje rasta žal  - 
varinė antkaklė apskrito pjūvio lanke-
liu (14 1 pav.). Vienas jos galas baigia si 
kabliuku, kitas – plokštele su skylute. 
Pastarasis galas nevisiškai išlikęs, nu lū-
žęs. Antkaklės skersmuo – apie 10,5 cm.

Kapo chronologija – V–VI a.
pradžia.

Kapas r.  (11B pav.). Sampilo 
pietrytiniame pakraštyje į vakarus nuo 
kapo Nr. 8, 55 cm gylyje, atidengti gerai 
išlikę mirusiojo griaučiai. Kaukolė gulėjo 
ant dešiniojo šono. Mirusysis palai-
dotas aukštielninkas, kojos lygiagrečiai 
ištiestos. Atstumas tarp kelių – 5 cm. 
Kairioji ranka buvusi sulenkta stačiu 
kampu ir padėta skersai krūtinės. De-
šinioji ranka sulenkta buku kampu ir 
padėta įstrižai pilvo taip, kad jos dilbio 
kaulai buvo žemiau kairiosios rankos 
dilbio kaulų, o pirštų kauliukai buvo 
virš kairiojo dubens kaulo. Bendras išlikusių griaučių ilgis – 1,25 m. 

Mirusysis palaidotas galva į ŠR 30  kryptimi.
kapių nerasta.
Kape, sprendžiant pagal dubens kaulus, buvo palaidota mergaitė.
Kapo chronologija – senojo geležies amžiaus pabaiga–vidurinio geležies 

amžiaus pradžia.
Suardytas kapas r. 0. Sampilo pietvakarinėje dalyje, 40 cm gylyje, atidengtos 

vaiko kapo liekanos. Griaučiai buvo labai sunykę. Išlikusi tiktai suirusi kaukolė, 
per 40 cm nuo jos į pietvakarius rastas kojos kaulo fragmentas. 

Sprendžiant pagal kaulų liekanas, mirusysis palaidotas galva į ŠR 45  kryptimi.
kapių nerasta.
Kapo chronologija – senojo gele žies amžiaus pabaiga–vidurinio geležies 

amžiaus pradžia.
Kapas r.  (15 pav.). Beveik pačiame sampilo centre, 80 cm gylyje, buvo 

atidengtos neblogai išlikusio griau tinio kapo liekanos. Nebuvo išlikę tik miru-
siojo pirštų kauliukai. Kaukolė gu lėjo ant dešiniojo šono. Mirusysis palaidotas 
aukštielninkas, kojos lygiagrečiai ištiestos. Atstumas tarp kelių – 8 cm. Dešinioji ranka 
buvusi sulenkta smailu kampu ir paguldyta taip, kad dilbio kaulai gulėjo beveik 
lygiagrečiai žasti kauliui, o plaštakos kaulai turėjo būti prie apatinio žandikaulio. 
Kairioji ranka buvusi sulenkta smailu kampu ir padėta įstrižai krūtinės taip, kad 

 pav.  pilkapis. Kapas r. .  – antkaklė. 
Kapas r. . 2,  – pusiau apskrito pjūvio 
apyrankės,  – karoliai. alvaris
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plaštakos kaulai turėjo būti dešinėje krū - 
tinės pusėje netoli dešiniojo peties. Bend - 
ras išlikusių griaučių ilgis – 1,6 m.

Mirusysis laidotas galva į vakarus.
Kairėje mirusiojo galvos pusėje 

per 10 cm į kairę nuo kaukolės viršu-
galvio rastas žalvarinis pusmėnulio pa - 
vidalo pakabutis (14 4 pav.). Jo dydis –  
2,2  2,5 cm. Ant kairiosios rankos 
dilbio kaulų vidurio per 12 cm nuo 
alkūnės rasta žalvarinė trikampio pjū-
vio apyrankė (14 2 pav.). Jos lankelis 
puoštas išilginiais grioveliais, skersiniais 
ranteliais ir akutėmis. Kita tokia pat 
apyrankė (14 3 pav.) buvo rasta ant 
dešiniosios rankos dilbio kaulų vidurio. 
Jos atstumas nuo alkūnės – 10 cm. 
Kairio sios rankos apyrankės dydis – 
5,5  6,5 cm, lankelio plotis – 2,2 cm. 
Dešiniosios rankos apyrankės dydis – 
5,2  6,5 cm, lankelio plotis – 2,2 cm. 
Kairiau dešiniosios rankos alkūnės per 
12 cm nuo jos prie pat stuburo kaulų 
rastas geležinio dirbinio (ylos ) frag-
mentas. Jo ilgis – 6 cm.

Nuimant kaulus, po kaukole rasti dar du žalvariniai pusmėnulio pavidalo ka - 
bučiai (14 4 pav.) – buvusios kaklo apvaros liekanos. Kabučių dydžiai – 2,2  2,3 cm.

Sprendžiant pagal įkapes, kape buvo palaidota moteris.
Kapo chronologija – III a.
Kapas r. 2 (12B pav.). Sampilo vakariniame pakraštyje, 45 cm gylyje, ati-

dengtos kapo liekanos. Mirusiojo griaučiai buvo neblogai išlikę, nors ir apnykę. 
Suirusi kaukolė gulėjo ant kairiojo šono. Stuburas buvęs šiek tiek perkreiptas, nebuvo 
dešiniosios kojos blauzdikaulio. Kairiosios kojos blauzdikaulis ir šlaunikaulis – 
sutrupinti. Bendras išlikusių griaučių ilgis (nuo galvos viršugalvio iki kulno 
kaulo) – 1,6 cm. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, kojos lygiagrečiai ištiestos. 
Abi rankos buvusios sulenktos smailais kampais ir sukryžiuotos įstrižai krūtinės. 
Kairiosios rankos dilbio kaulai buvo virš dešiniosios rankos dilbio kaulų.

Mirusysis palaidotas galva į PR 160  kryptimi. 
Mirusiojo kaklo srityje žemiau apatinio žandikaulio rasta žalvarinė antkaklė 

aukštais kūginiais galais (16 3 pav.). Jos skersmuo – 16,5 cm, lankelio storis per 
vidurį – 0,5 cm. Lankelis užpakalyje puoštas įvija, jo šonai pasto rinti, išploti, puošti 
skersiniais ir įžambiais ranteliais. Ant dešiniosios rankos dilbio kaulų, krūtinės srity je,  
per  cm nuo antkaklės lankelio apa čios, rastos dvi žalvarinės trikampio pjūvio 
apyrankės, puoštos eglutės raštu (16 4, 5 pav.). Jų dydis – 5  6,5 cm ir 5  6,4 cm, 
lankelių plotis – 0,8 cm. Virš kairiosios rankos dilbio kaulų per  cm mirusiojo 

 pav.  pilkapis, kapas r. 
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kojų link rasti gele žinio sutrupėjusio 
dirbinio fragmentai (smeigtuko su gele-
žine grandinėle lie kanos, 16 2 pav.). 
Dešinėje mirusiojo pusėje, dešiniojo 
kelio srityje, virš jo gulintis skersai kelio 
rastas geležinis peilis lenkta nugarėle 
(16 1 pav.). Jo ilgis – 10 cm (vienas ga - 
las nulūžęs). 

Sprendžiant pagal dubens kaulus, 
kape buvo palaidota moteris.

Kapo chronologija – IV a.–V a. 
pradžia.

Suardytas kapas r. . Sampilo 
pietvakariniame pakraštyje, 35 cm gyly-
je, atidengtas suardytas kapas. Iš griau - 
čių likusi tik aptrupėjusi kaukolė be apa - 
tinio žandikaulio.

Sprendžiant pagal kaukolę, mi-
rusysis laidotas galva į PR 150  kryptimi.

kapių nerasta.
Kapo chronologija neaiški.
Kapas r. . Sampilo pietinėje 

dalyje, apie 40 cm į šiaurę nuo pietinės 
akmenų vainiko sienos, 60 cm gylyje,  
atidengtos vaiko kapo liekanos. Miru-
siojo griaučiai buvo apnykę. Suiru-
si kaukolė gulėjo ant kairiojo šono. 
Neras ta dešiniosios rankos kaulų, kojų 
kau lai sutrupinti. Mirusysis palaido-
tas aukš tielninkas, kojos lygiagrečiai 
ištiestos. Kairioji ranka ištiesta palei 
šoną. Bendras išlikusių griaučių ilgis – 
apie 1,1 m.

Mirusysis palaidotas galva į PV 
230  kryptimi. 

Mirusiojo kaklo srityje rasta blo-
gai išlikusi žalvarinė įvija. Jos ilgis – 
2,8 cm. Kairėje mirusiojo pusėje prie pat 
kairiosios rankos alkūnės, lygiagrečiai 
mirusiajam gulėjo sulūžęs peilis lenkta 
nugarėle (1 3–5 pav.). Jo fragmentų 
ilgis – apie 10 cm.

Kapo chronologija – senojo gele-
žies amžiaus pabaiga–vidurinio geležies 
amžiaus pradžia.

 pav.  pilkapis. Kapas r. .  
 – siauraašmenis pentinis kirvis. Kapas r. . 
2 – cilindrėlis. Kapas r. . –  – peilio  
ragmentai. , –  – geležis, 2 – žalvaris

 pav.  pilkapis, kapas r. 2.  
 – peilis lenkta nugarėle, 2 – smeigtuko  
ir grandinėlės liekanos,  – antkaklė aukštais 
kūginiais galais, ,  – trikampio pjūvio 
apyrankės. , 2 – geležis, –  – žalvaris
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Kapas r. . Sampilo pietvakariniame pakraštyje, 40 cm gylyje, atidengtas 
apardytas vaiko kapas. Buvo išlikusi tik mirusiojo galvos ir krūtinės sritis. Suirusi 
kaukolė gulėjo ant dešiniojo šono. Aptikti žastikauliai ir keli šonkauliai.

Mirusysis buvo palaidotas galva į ŠV 285  kryptimi.
Mirusiojo krūtinės srityje, per 5 cm į kairę nuo kairiojo žastikaulio viršaus, 

rastas žalvarinis cilindrėlis drabužiams papuošti (1 2 pav.). Jo ilgis – 3 cm.
Kapo chronologija – senojo geležies amžiaus antroji pusė.
Kapas r. . Sampilo pietinėje dalyje netoli centro, 5 cm gylyje, atideng-

tos vyro kapo liekanos. Buvo likusi tik mirusiojo kojų sritis. Aptiktas dešinysis 
šlaunikaulis, abiejų kojų blauzdikauliai ir pirštų kaulai. Mirusiojo kojos buvo 
lygiagrečiai ištiestos, atstumas tarp kelių – 12 cm. Išlikusių kojų kaulų ilgis – 1,1 m.

Sprendžiant pagal kojų padėtį, mirusysis palaidotas galva į PV 255  kryptimi.
Dešinėje mirusiojo pusėje, per 2 m nuo dešiniojo blauzdikaulio, jo išorinėje 

pusėje pentimi atsuktas į mirusiojo kojas, ašmenimis į kapo išorę, rastas geležinis 
pentinis kirvis (1 1 pav.). Jo kotas buvęs atsuktas mirusiojo galvos link. Kirvio 
ilgis – 18 m, ašmenų plotis – 6 m.

Kapo chronologija – senojo gele žies amžiaus pabaiga–vidurinio geležies 
amžiaus pradžia.

Taigi pilkapyje atkasta 16 kapų. Jų skaičius, aišku, tuo metu turėjo būti 
didesnis, nes tai rodo atsitiktinai rasti pavieniai kaulai. Štai pietvakarinėje sampilo 
dalyje kv.  3, 20 cm gylyje, buvo aptikti kaukolės viršugalvio kaulai, kv. I 5, 
25 cm gylyje – keli dantys, kaukolės 
kiaušo fragmentai, šonkaulis, dar kelių 
aptrupėjusių kaulų liekanos. Šiaurės 
vakarinėje sampilo dalyje kv.  6, 
50 cm gylyje, rasti pažaliavę rankos 
dilbio kaulai. Išmėtytų pavienių žmonių 
kaulų aptikta ir pietrytinėje sampilo 
dalyje bei šiaurės rytinėje dalyje. Galima 
spėti, kad pilkapyje dar buvo bent du 
ar trys kapai, kurie buvo suardyti dėl 
įvairių priežasčių.

Atsitiktiniai radiniai. Aptikta ir 
keletas metalinių daiktų. Sampilo šiaurės 
vakarinėje dalyje kv. K 6, 15 cm gylyje, 
rasta žalvarinė įvija, padaryta iš pusiau 
apskrito pjūvio vielos (18 3 pav.). Jos 
ilgis – apie 5 cm. Vienas įvijos galas 
yra atlenktas. Kv.  6, 45 cm gylyje, 
aptiktos žalvarinės grandinėlės liekanos, 
kuri padaryta iš pusiau apskrito pjūvio 
vielos (18 2 pav.). Prie grandinėlės buvo 
prilipusi žalvarinė įvija ir geležinio 
dirbinio fragmentėlis, ant kurio buvo 
atsispaudusio audinio pėdsakų. Panašios 

 pav.  pilkapis. Atsitiktiniai radiniai.  
,  – įvijos, 2,  – grandinėlės. , ,  – 
žalvaris, 2 – žalvaris ir geležis
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grandinėlės liekanų aptikta ir nuimant kontrolinę juostą ties kv. I 6. Ši žalvarinė 
grandinėlė taip pat padaryta iš pusiau apskrito pjūvio vielos grandelių (18 4 pav.).

Šiuos atsitiktinai rastus metalinius dirbinius tenka datuoti senojo geležies 
amžiaus pabaiga–vidurinio geležies amžiaus pradžia, kaip ir buvo datuotos daugelio 
minėtų kapų įkapės.

IV pilkapis
IV pilkapis buvo greta III pilkapio, į pietryčius nuo jo. IV pilkapio sampilas 

buvo palyginti neblogai išlikęs. Jo aukštis iš vakarų pusės dar buvo 1 m, iš rytų 
pusės – 0, 5 m. Sampilas buvo kiek ištęsto ovalo formos, jo pakraščiuose kai kur 
buvo matyti vainiko akmenys.

Ir šiame pilkapyje buvo pasidarbavę lobių ieškotojai. Pilkapio sampilo centre 
buvusi iškasta 0  80 cm dydžio duobė. Vakariniame sampilo pakraštyje buvo kita 
60  100 cm dydžio duobė. Nuėmus velėną, sampilo paviršiuje mėtėsi sudaužytų – 
sutrupintų molinių čerpių gabalai. Taigi pilkapis buvo apardytas.

Pilkapis buvo supiltas iš aplinkinės žemės – smėlio su molio priemaiša.
Iškasus pilkapį, kontrolinėje juostoje (rytų–vakarų pjūvis) buvo matyti tokie 

sluoksniai. Viršutinį 10–12 cm storio sluoksnį sudarė velėna. Po ja buvo rusvos 

 pav. V pilkapio 
planas
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žemės – smėlio su molio priemaiša sluoksnis. Šis sluoksnis pilkapio centre buvo 
iki 0 cm gylio, kol buvo pasiektas pilkapio pagrindas. Pilkapio pagrinde buvo 
5–10 cm storio degėsių ir angliukų sluoksnis. 0,8–0,9 m gylyje buvo įžemis – 
nejudintas smėlis su moliu arba žvyru. Pilkapio sampilo pakraščiuose visi minėti 
sluoksniai buvo plonesni. Pilkapio rytų–vakarų pjūvyje dviejose vietose buvo matyti 
nedidelių iškastų duobių žymės.

Nuėmus kontrolinę juostą, labiau atsidengė akmenų vainikas (19, 20 pav.). Jis 
buvo ne visai taisyklingo ovalo formos. Pietinė vainiko dalis buvo apie 60– 0 cm 
žemiau šiaurinės dalies. Tai rodo, kad prieš supilant pilkapį jam skirta vieta nebuvo 
išlyginta. Pietinė pilkapio dalis buvo ant nuolaidėjančio šlaito. Paaiškėjo akmenų 
vainiko dydis. Jo plotis rytų–vakarų kryptimi išorinėje pusėje buvo  m, vidinėje 
pusėje – 5,  m. Vainiko ilgis pietų–šiaurės kryptimi išorinėje pusėje buvo 9,4 m, 
vidinėje – ,  m.

Atrodo, kad iš pradžių pilkapio akmenų vainikas buvo apskritas (skers-
muo – apie 6 m), o vėliau jo pietinėje pusėje buvo padarytas priestatas. Dėl šios 
priežasties vainikas tapo ovalus.

Vainiko statybai buvo panaudota apie 1 0 akmenų. Stambiausi jų buvo 50  
0 cm, 80  80 cm, 55  55 cm, 45  55 cm, 5  90 cm, 60  5 cm dydžio, mažes -
ni – 30  40 cm, 25  30 cm, 20  30 cm, 20  20 cm, 40  40 cm, 30  30 cm, mažiausi – 
10  15 cm,   10 cm, 5   cm, 10  10 cm, 5  10 cm dydžio. Atrodo, kad ir 
šiame pilkapyje vainiko vidinėje pusėje akmenimis buvo apmesti sampilo pakraščiai.

Kapas r.  (21A pav.). Sampilo šiaurės rytinėje dalyje 50 cm gylyje buvo 
atidengtas griautinis kapas. Mirusiojo griaučiai buvo labai sunykę. Buvo likęs 
kaukolės fragmentas ir blogai išsilaikę dešiniosios kojos kaulai. Mirusysis pa lai dotas 
aukštielninkas, kojos ištiestos, rankų padėtis neaiški.

Mirusysis palaidotas galva į ŠR 30  kryptimi.
Mirusiojo galvūgalyje buvo du akmenys – 12  1  cm ir 15  18 cm dydžio. 

Atstumas tarp jų – 25 cm. Per 20 cm nuo jų į kojūgalio pusę ir buvo rastas 
kaukolės fragmentas – kiaušo liekanos. Per 50 cm nuo šių kaulų kojų link buvo 
rasta žalvarinė keturkampio pjūvio apyrankė suapvalintais galais (22 2 pav.). Jos 
dydis – 5,5  ,2 cm, lankelio plotis – 0,  cm. Mirusiojo juosmens srityje, dešinėje 

20 pav. V pilkapio 
akmenų vainikas
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22 pav. V pilkapis. Kapas  
r. .  – įmovinis kirvis,  

2 – keturkampio pjūvio 
apyrankė suapvalintais galais. 
 – geležis, 2 – žalvaris

2  pav. V pilkapis. Kapas  
r. .  – siauraašmenis  

pentinis kirvis. Kapas r. 2. 
2 – karoliai.  – geležis,  
2 – žalvaris

2  pav. V pilkapis. A – kapo 
r.  planas, B – kapo r.  

planas
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mirusiojo pusėje, per 12 cm nuo apyrankės į dešinę, rastas geležinis įmovinis kirvis 
(22 1 pav.), įsmeigtas ašmenimis į žemę. Kirvio įmova buvo atsukta nuo mirusiojo 
į dešinę. Kirvio ilgis – 1  cm, ašmenų plotis – 5,2 cm. movoje dar buvo me dinio 
koto liekanų.

Kapo galvūgalio akmenys buvo per 0–80 cm į pietvakarius nuo akmenų 
vainiko sienos. Šis kapas buvo įrengtas ant pilkapio pagrindo, virš sluoksnio su 
angliukais ir degėsiais.

Sprendžiant pagal įkapes, kape buvo palaidotas vyras.
Kapo chronologija – II a. antroji pusė.
Kapas r. 2. Sampilo šiaurinėje dalyje, į vakarus nuo kapo Nr. 1, 0 cm 

gylyje, buvo atidengtos vaiko kapo liekanos. Mirusiojo griaučiai buvo visiškai 
sunykę. Mirusiojo galvūgalyje buvo du akmenys, kurių dydis – 1   23 cm ir 
16  19 cm. Atstumas tarp šių akmenų – 18 cm.

Sprendžiant pagal akmenų padėtį, mirusysis buvo palaidotas galva į ŠR 45  
kryptimi.

Tarp minėtų akmenų ir apie 20 cm į pietus nuo jų buvo rastos kaklo apvaros 
liekanos. Jas sudarė keturi ar penki raudoni emalio karoliai, puošti juodomis ir 
geltonomis juostelėmis. Šių karolių surinkti nepavyko, kadangi molingoje žemėje 
jų neįmanoma buvo atvalyti – jie sutrupėjo. Kita apvaros dalis – trys žalvariniai 
karoliai (23 2 pav.). Du iš jų yra apvalūs, vienas – dvigubo nupjauto kūgio formos. 
Netoli karolių, į pietus nuo jų, buvo aptikti kažkokio geležinio dirbinio fragmentai 
(arba ylos, arba smeigtuko liekanos).

Sprendžiant pagal įkapes, kape buvo palaidota mergaitė. Šis kapas buvo 
beveik sampilo centre, per 1,5–1,6 m nuo šiaurinės akmenų vainiko sienos. Ir šis 
kapas buvo įrengtas ant pilkapio pagrindo, virš degėsių ir anglių sluoksnelio.

Kapo chronologija – II a.
Kapas r.  (24 pav.). Beveik sampilo centre, šiek tiek į pietryčius nuo jo, 

50 cm gylyje, buvo atidengtas moters griautinis kapas. Mirusiosios griaučiai buvo 
sunykę. Buvo likę tik kaukolės bei rankų dilbio kaulų fragmentai, t. y. tie kaulai, 
kurie buvo prisiglaudę prie žalvarinių dirbinių. Mirusioji palaidota aukštielninka, 
rankų ir kojų padėtis neaiški.

2  pav. V pilkapis, 
kapas r. 
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Mirusioji palaidota galva į ŠR 
30  kryptimi.

Mirusiosios galvos srityje aptik - 
tas žalvarinis apgalvis (25 1 pav.). Jį su - 
darė trys eilės įvijų ir siaurų skiriamų-
jų plokš telių su 3 skylutėmis. Apgalvio 
įvijų ilgis – 5,8–6,6 cm. Jos buvo pada - 
rytos iš trikampio pjūvio vielos. Apgal-
vis buvo suvertas ant dvigubų lininių 
virvučių, jį dalino 10 skiriamųjų plokš-
telių. Plokštelių aukštis – 2–2,2 cm, 
plotis – 0,3 cm. Viename apgalvio gale 
greta viena kitos rastos dvi skiriamosios 
plokštelės. Apgalvio ilgis – apie 50 cm. 
Apgalvis juosė smilkinių kaulus ir to-
liau ėjo link pakaušio kaulų. Pakaušyje 
prie šio apgalvio vilnone virvute buvo 
pririšta didelė žalvarinė įvija, padaryta 
iš trikampio pjūvio vielos (26 3 pav.). 
Jos ilgis – 13,4 cm, skersmuo – 1,5 cm.

Mirusiosios kaklas buvo puoštas dviejų eilių bronzinių įvijų apvara (2  
1 pav.). vijos buvo padarytos taip pat iš trikampio pjūvio vielos, tačiau stambesnės 
negu apgalvio įvijos. Apvaros įvijų ilgis – 6,1–9,3 cm. Nemažai apvaros įvijų bu vo 

2  pav. V pilkapis, kapas r. .  – apgalvis, 
2,  – trikampio pjūvio apyrankės. alvaris

2  pav. (kairėje). V pilkapis, kapas r. .  
 – pjautuvas, 2 – įmovinis ietigalis,  – didžioji 
įvija,  – yla. , 2,  – geležis,  – žalvaris

2  pav. V pilkapis, kapas r. .  – įvijų  
apvara, 2 – grandinėlė. alvaris
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12 Daujėnų pilkapiuose surastas organinės me džiagos 
liekanas tyrė šviesaus atminimo bio logijos mokslų 
daktarė Eugenija Šimkūnaitė.

aptikta po apatiniu žandikauliu. Krūtinės srityje, per 10–12 cm nuo apatinio žan - 
dikaulio, rastos dvi žalvarinės trikampio pjūvio apyrankės, puoštos pintiniu raštu 
(25 2, 3 pav.). Atstumas tarp apyrankių – 5 cm. Jų dydis – 5,2  6,5 cm ir 5,6  6,  cm, 
lankelių plotis – 1,2–1,3 cm. Krūtinės srityje, per 8 cm nuo kairiosios apyrankės, 
mirusiosios kojų link, rasta žalvarinė grandinėlė, padaryta iš trikampės vielos narelių 
(2 2 pav.). Jos ilgis – 63,  cm. Po grandinėle buvo geležinės segės ar smeigtuko 
fragmentų. Po metaliniais dirbiniais buvo užsikonservavusio audinio liekanų. Audinys 
vilnonis, iš gana storų (0,3–0,5 mm) siūlų12. Greičiausiai tai mirusiosios viršutinio 
drabužio liekanos. Per 15 cm į dešinę nuo apatinio žandikaulio, prie dešiniojo 
peties, lygiagrečiai mirusiajai, įkote atsukta galvos link rasta geležinė sulūžusi yla 
(26 4 pav.). Jos ilgis – 14,8 cm. Kairėje pusėje žemiau juosmens, lygiagrečiai mirusia-
jai, smaigaliu į išorę gulėjo geležinis pjautuvas (26 1 pav.). Jis buvo per 36 cm nuo 
ylos smaigalio kojų link. Pjautuvo ilgis (įskaitant nugarėlės išlenkimą) – 23,5 cm, 
ašmenų plotis – 2,5 cm. 4 cm virš pjautuvo, lygiagrečiai mirusiajai, gulėjo geležinis 
įmovinis ietigalis (26 2 pav.), smaigaliu atsuktas į kojas. Jo ilgis – 29,6 cm, įmovos 
ilgis – 10 cm. Ietigalio plunksna abiejose pusėse turi iškilią briauną.

Mirusioji buvo palaidota karste, nes tai rodo medžio liekanos virš apgalvio. 
E. Šimkūnaitės nuomone, karstas buvo pušinis, greičiausiai skobtinis, išskaptuotas 
apie 1 m skersmens stuobryje.

Nuimant dirbinius, pastebėta, kad tarp apgalvio ir kaktos kaulo buvo odos 
liekanų.

Kapo chronologija – V a.
Kapas r.  (21B pav.). Sampilo pietiniame pakraštyje, į pietus nuo kapo 

Nr. 3, 5 cm gylyje, buvo atidengtos vyro kapo liekanos. Kapas buvo per 80 cm 
į šiaurę nuo pietinės akmenų vainiko sienos. 

Mirusiojo dešinėje pusėje, maždaug juosmens srityje, buvo apie 30  30 cm 
dydžio akmuo.

Griaučiai buvo sunykę, išskyrus kaukolės kaulų fragmentus ir kojų blauz-
dikaulius.

Mirusysis palaidotas aukštielninkas, kojos lygiagrečiai ištiestos, rankų padė-
tis neaiški.

Mirusysis palaidotas galva į PV 245  kryptimi.
Kairėje mirusiojo pusėje, per 20 cm žemiau kaukolės apatinės dalies, ašmenimis 

atsuktas mirusiojo link, pentimi – išorės link, skersai mirusiojo gulėjo geležinis 
siauraašmenis pentinis kirvis (23 1 pav.). Pentis buvo aukščiau už ašmenis. Kirvio 
ilgis – 16 cm, ašmenų plotis – 5 cm. Kirvio skylėje dar buvo medinio koto pėdsakų.

Kapo chronologija – senojo geležies amžiaus antroji pusė–vidurinio geležies 
amžiaus pradžia.

Taigi pilkapyje buvo aptikti 4 kapai. Tuo metu jų bu vo daugiau. Tai rodo 
pavieniai žmonių kaulai ir metaliniai daiktai. Šiaurinėje sampilo dalyje kv. D, 
25 cm gylyje, buvo rasti sunykę kaukolės kiaušo kaulai. Jų aptikta ir kv. Č, apie 
30 cm gylyje.

Atsitiktiniai radiniai. Šaurinėje sam -
pilo dalyje kv. Č, 25–30 cm gylyje, buvo 
rastos dvi žalvarinės įvijos, padarytos iš 
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trikampio pjūvio vielos. Pietinėje sampilo dalyje kv. D, 35 cm 
gylyje, rastas geležinis įmovinis ietigalis (28 pav.), smaigaliu 
atsuktas į šiaurės vakarus. Atrodo, kad šis surūdijęs ietigalis 
buvo rombine plunksna. Jo ilgis – 18,5 cm, įmovos ilgis – 8 cm.

Atsitiktinių daiktų chronologija – senojo geležies amžiaus 
antroji pusė.

V pilkapis 
Šis pilkapis buvo labiausiai sunaikintas iš visų Daujėnų 

pilkapių. Jo sampilo beveik nebuvo likę, vainiko akmenys – 
išvartyti, išstumdyti ariant lauką.

Pilkapio vietoje buvo matuota perkasa (29 pav.) iš PV 
į ŠR 35  kryptimi. Perkasos plotis buvo pažymėtas raidėmis 
A – D, ilgis – skaičiais nuo 1 iki 6.

Nuėmus velėną, perkasos paviršiuje buvo atidengta daug 
išjudintų žmonių kaulų. Tai buvo ir ilgieji rankų bei kojų 
kaulai, pirštų kauliukai, kaukolės kaulų fragmentai. Kaulai 
buvo netvarkingai išmėtyti visame perkasos plote. Daugiausia 
jų buvo vakarinėje perkasos dalyje kv. B, , D 1–4. Sprendžiant 
pagal kaulų kiekį, pilkapyje buvo suardyti keturi ar penki 
kapai. Sprendžiant pagal dubens kaulus, keli kapai priklausė 
vyrams, vienas kapas – paauglei mergaitei. Šie kapai savo 
metu buvo įrengti pilkapio akmenų vainiko lygyje.

Akmenų vainikas geriausiai buvo išlikęs perkasos šiau - 
rės vakariniame kampe, kur dar papildomai buvo padaryta  
3  2 m dydžio išpjova. Atidengtoji vainiko dalis ėjo puslan -
kiu iš pietvakarių į šiaurės vakarus. Joje buvo apie 40 įvai - 
raus dydžio akmenų. Stambiausi jų buvo 50  0 cm, 50  
55 cm, 40  50 cm dydžio, mažesni – 20  30 cm, 35  35 cm, 
20  35 cm dydžio, mažiausi – 15  15 cm, 15  20 cm, 10  15 cm dydžio.

Dar keli akmenys buvo likę perkasos pietrytinėje dalyje. Čia kv. 1 buvo 
2 akmenys, kurių dydis – 35  42 cm ir 35  65 cm. Taip paaiškėjo pilkapio 
akmenų vainiko skersmuo pietų–šiaurės kryptimi. Vidinėje pusėje jis buvo 4,4 m, 
išorinėje – 5,3 m. Taigi šis pilkapis nebuvo didelis.

Perkasos pietinėje dalyje tuoj po ariamosios žemės sluoksniu pasirodė įžemis – 
nejudintas švarus žvyras. žemis buvo pasiektas 10 cm gylyje. Šiaurinėje dalyje 
įžemis buvo pasiektas tik 50 cm gylyje. Čia apie 20 cm storio viršutinį sluoksnį 
sudarė juoda ariamoji žemė, po ja iki įžemio buvo rusvas permaišyto žvyro sluok-
snis. Permaišyto žvyro sluoksnis buvo storesnis perkasos šiaurės rytiniame kampe. 

Kapas r.  (30 pav.). Buvusio sampilo šiaurės rytiniame pakraštyje, 55 cm 
gylyje, per 40 cm giliau akmenų vainiko, atidengtos vyro kapo liekanos. Kapas buvo 
apardytas, nors dalis griaučių buvo išlikusi neblogai. Nebuvo kaukolės viršugalvio 
kaulų, kurie, matyt, buvo nuarti (kapo galvūgalis buvo ariamo lauko gylyje). Šiek 
tiek išjudinti buvo dešiniosios rankos kaulai. Bendras išlikusių griaučių ilgis (nuo 
kulnų kaulų iki kaukolės kaulų fragmentų) – 1,65 m.

2  pav. V pilkapis. 
Atsitiktinis radinys. 
movinis ietigalis. 
Geležis
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2  pav. V pilkapio – perkasos 
planas

0 pav. V pilkapis. Kapo  
r.  planas

 pav. V pilkapis. Kapas  
r. .  – įmovinis ietigalis,  

2 – peilis. Geležis
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Mirusysis palaidotas aukštielninkas, kojos lygiagrečiai išties tos. Atstumas tarp 
kelių – 9 cm. Abi mirusiojo rankos buvusios sulenktos per alkūnes ir padėtos taip, 
kad dilbio kaulai gulėjo lygiagrečiai žastikauliams.

Mirusysis palaidotas galva į PR 150  kryptimi.
Kairėje mirusiojo pusėje, kairiojo peties srityje, prie pat kairiojo žastikaulio 

viršaus, lygiagrečiai jam, smaigaliu atsuktas kojų link buvo geležinis peilis tiesia 
nugarėle (31 2 pav.). Jo ilgis – 18 cm. Dešinėje mirusiojo pusėje, kojūgalyje, per 
8 cm į dešinę nuo de ši niosios kojos pirštų kauliukų, lygiagrečiai mirusiajam, gulėjo 
geležinis įmovinis ietigalis (31 1 pav.). mova jis buvo atsuktas mirusiojo galvos 
link. Ietigalio ilgis – 18 cm, įmovos ilgis –  cm. Ietigalio įmovoje buvo medinio 
koto liekanų.

Kapo chronologija – senojo geležies amžiaus antroji pusė.
Kapas Nr. 1 buvo įrengtas žemiau pilkapio pagrindo.

Laidosena ir radiniai
Apžvelgus pilkapių išorės ir vidaus struktūrą bei kapus, galima apibendrinti 

kai kuriuos laidosenos bruožus, taip pat atkreipti dėmesį į kai kurias retesnes 
mirusiųjų laidosenos detales. 

Matėme, kad visi Daujėnų pilkapiai buvo supilti iš aplinkinės žemės – smėlio 
su didele molio priemaiša.

Prieš supilant pilkapį jam parinkta vieta kai kada būdavo išlyginama (pilk. 
I ir III), nors kartais paliekamas ir nelygintas žemės paviršius (pilk. IV). emės 
paviršius pilkapio vietoje atliekant ugnies apeigas būdavo barstomas žarijomis, 
neužgesintomis anglimis, todėl pilkapių pagrinde rastas iki 5–10 cm storio angliukų, 
degėsių ir pelenų sluoksnis. Atlikus ugnies apeigas, būdavo statomas akmenų 
vainikas. Kaip matėme, vainikai buvo arba ne visai taisyklingo apskritimo, arba 
ovalios formos. Jų statybai naudoti įvairaus dydžio akmenys. Kai kur vainikai 
buvo dviejų aukštų. Atrodo, kad pilkapiuose sampilų pakraščiai vainikų vidinėje 
pusėje būdavo apmetami akmenimis, be to, pavieniai akmenys buvo aptinkami 
tiek sampilo paviršiuje, tiek pačiame sampile įvairiame gylyje nuo jo viršaus. 
II pilkapyje, kuris įrengimu skyrėsi nuo kitų Daujėnų pilkapių, maždaug 30 cm 
aukštyje nuo pilkapio pagrindo buvo rastas akmenų grindinys, kurį sudarė per 
200 įvairaus dydžio akmenų. Su panašiai įrengtu pilkapiu Lietuvoje dar susidurta 
1969 m. tyrinėtame K bartiškės pilkapyne, Šiaulių rajone (pilk. III).13

Mirusieji Daujėnų pilkapiuose laidoti nedeginti. Pilkapyne buvo aptikti 22 
griautiniai kapai. Tik III pilkapyje buvo rasta truputį sudegusių kauliukų – lyg 
suardyto degintinio kapo liekanų.

Beveik visi griautiniai kapai Daujėnų pilkapiuose buvo rasti ant pilkapių pag - 
rindo ar virš jo įvairiose sampilų vietose, 0,3–0,8 m gylyje nuo sampilų viršaus. Tik  
V pilkapio kapas Nr. 1 buvo žemiau pilkapio pagrindo, 40 cm giliau akmenų vai ni - 
ko lygio. Visi mirusieji guldyti aukštielninki, lygiagrečiai ištiestomis kojomis, įvairiai 
pilvo ir krūtinės srityje sudėtomis rankomis. Tik viename kape (pilk. IV, k. Nr. 3) 
buvo pastebėta skobtinio karsto pėdsakų.

IV pilkapio vyro kape Nr. 1 ir  
mer gaitės kape Nr. 2 mirusiųjų galvū-

13 Michelbertas M. Kybartiškės pilkapynas, Arc aeo-
logia Lituana, Vilnius, 200 , Nr. 8, p. 46–48.
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galyje buvo padėta po du akmenis. Tyrinėtojų nuomone, daugeliu atvejų tokie 
akmenys būdavo dedami paremti skobtinio karsto dugną. Taigi Daujėnuose 
karstuose galėjo būti palaidota daugiau mirusiųjų. Minėta, kad nesilaikyta vienos 
mirusiųjų laidojimo krypties. Vis dėlto šiuo atveju galima pamėginti padaryti kai 
kuriuos apibendrinimus. Tik viename kape mirusysis laidotas galva į vakarus. 
Tačiau vakarinės krypties kapams galima priskirti ir tuos, kuriuose mirusieji laidoti 
galvomis į ŠV 2 5 –310  ir PV 230 –255  kryptimi. Tai nedideli nukrypimai nuo 
vakarų. Todėl vakarų krypčiai galima priskirti dar 9 kapus. Šiaurinės krypties 
kapams galima priskirti tokius, kuriuose mirusieji laidoti galvomis į ŠR 30 –35  ir 
ŠV 330  kryptimis. Tokių kapų yra 5. Vienas mirusysis palaidotas galva į pietus. 
Pietinės krypties kapams skirtini ir tie, kuriuose mirusieji palaidoti galvomis į 
PR 150 –160  kryptimis. Tokių kapų yra 3. Taigi iš viso turime 10 vakarinės, 5 
šiaurinės ir 4 pietinės krypties kapus. Du mirusieji buvo palaidoti galvomis į 
ŠR 45  kryptimi. Tai yra tiksli šiaurės rytų kryptis. Kaip matome, didesnė dalis 
mirusiųjų buvo palaidota galvomis į vakarus.

Mirusiųjų laidojimo kryptys yra siejamos su dangaus kūnų – dievybių gar-
binimu. Pvz., jeigu mirusysis palaidotas galva į vakarus, veidu atsuktas į rytus – į 
tekančios Saulės pusę.

Pastebėta, kad suaugusių žmonių kapai daugiausia būdavo pilkapių centre, 
tuo tarpu vaikų kapai – daugiausia sampilų pakraščiuose. Kaip matėme, tikint 
pomirtiniu pasauliu mirusiesiems dėtos įvairios įkapės. Jos daugiausia priklausė 
nuo mirusiojo lyties. Vyrams į kapus daugiausia dėti ginklai, stambūs darbo 
įrankiai, moterims – smulkūs darbo įrankiai ir papuošalai. Vaikų kapų įkapės taip 
pat priklausė nuo lyties.

kapių apžvalgą tikslingiau pradėti nuo papuošalų, kurie yra tiksliau datuo-
jami. Daujėnų pilkapiuose rasta galvos, kaklo, krūtinės ir rankų papuošalų.

Galvos papuošalams priklauso IV pilkapio moters kape Nr. 3 rastas apgalvis 
(25 1 pav.). Kaip minėta, apgalvį sudarė 3 eilės žalvarinių įvijų, suvertų ant lininių 
virvučių. vijas skyrė 10 keturkampių skiriamųjų plokštelių su 3 skylutėmis perverti 
virvutėms. Tai vienas geriausiai išlikusių šio tipo apgalvių Lietuvos archeologinėje 
medžiagoje. Kadangi apgalvis buvo paskelbtas atskirame straipsnyje, minimas kitų 
autorių14, nurodytos šio tipo apgalvių radimvietės, čia galima apsiriboti tik kai 
kuriomis pastabomis. Daujėnų apgalvis datuojamas V a. Jis buvo nešiojamas virš 
odinio galvos apdangalo (greičiausiai kepuraitės), nes tarp mirusiosios kaktos kaulo 
ir apgalvio buvo užsikonservavusios odos liekanų. Šio tipo apgalvių daugiausia 
rasta žemgalių ir žemaičių teritorijoje15, rečiau jie aptinkami aukštaičių16 ir kuršių 
teritorijoje. Tokių apgalvių rasta ir Lat-
vijoje, žemgalių ir latgalių teritorijoje.

Daujėnų IV pilkapio moters ka - 
po Nr. 3 minėto apgalvio užpakalinę 
dalį sudarė didelė žalvario įvija (26  
3 pav.), siūlais pritvirtinta prie pagrin-
dinės apgalvio dalies. Tokios įvijos kar - 
tais aptinkamos vienos, be apgalvių. Jų 
paskirtis, kaip ir apgalvių, moters gal-

14 Michelbertas M. V m. e. a. Daujėnų apgalvis..., 
p. 123–126, pav. 5  Vaškevičiūtė I. V–  a. įvi-
jiniai apgalviai..., p. 128–129  ir kt.

15 Viena nauja pastarojo dešimtmečio radimvietė – 
Paprūdžių kapinynas, Kelmės r., kur surasta keturių 
ir penkių eilių įvijinių apgalvių liekanų.

16 Viena iš pastaraisiais metais paskelbtų radimviečių – 
Marvelės kapinynas, Kauno m., kapas Nr. 26 . r. 
Bertašius M. Marvelė, Vidurio Lietuvos aukštaičių 
–  a. kapinynas, Kaunas, 2005, p. 69.
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vos puošimas. Tokios įvijos labiausiai paplitusios žemaičių, žemgalių ir aukštaičių 
teritorijoje.1

Kaklo papuošalus sudaro antkaklės ir apvaros. Daujėnų pilkapiuose rastos 
dvi žalvarinės antkaklės. III pilkapio moters kape Nr. 12 rasta antkaklė aukštais 
kūginiais galais (16 3 pav.). Antkaklės lankelis užpakalyje buvo lūžęs. Taisant ant-
kaklę, lūžio vietoje lankelis buvo išplotas ir sutvirtintas žalvarine kniede. Ant kak-
lės aukštais kūginiais galais gerai žinomos iš kitų Šiaurės Rytų Lietuvos ir Rytų 
Latvijos laidojimo paminklų. Šios antkaklės datuojamos IV–V a. pradžia.

Kita antkaklė apskrito pjūvio lankeliu, besibaigiančiu kabliuku ir apskrita 
plokštele su skylute užsegti (14 1 pav.), rasta III pilkapio vaiko kape Nr. 8. Šio 
tipo antkaklės Lietuvoje datuojamos V–VI a. pradžia.18 

Kaklo apvarose rasta karolių, įvijų ir kabučių. IV pilkapio mergaitės kape 
Nr. 2 rasta apvarėlė, kurią sudarė 3 žalvariniai apvalūs ir dvigubo nupjauto kūgio 
formos karoliai, taip pat 4 ar 5 aptrupėję raudono emalio karoliai, puošti juodomis 
ir geltonomis juostelėmis. Kaip minėta, šių karolių nepasisekė paimti. vairių tipų 
žalvarinių karolių rasta kituose tyrinėtuose emaitijos ir Šiaurės Lietuvos pamin-
kluose. Pvz., dvigubo nupjauto kūgio formos karoliai yra aptikti su ankstyva I a. 
pabaigos–II a. pradžios medžiaga. Minėtus raudono emalio karolius galbūt reikėtų 
priskirti M. Tempelmann-Mączy skos išskirtam 28  tipui.19 Greičiausiai IV pilka -
pio ka po Nr. 2 apvarą tenka priskirti II a.

Dar vienas mėlyno stiklo trigubas karolis (10 1 pav.) yra aptiktas III pilkapio  
ka pe Nr. 1. Jis priskirtinas M. Tempelmann-Mączy skos 91 a tipui. Emalio ir stiklo ka - 
roliai yra importiniai daiktai, patekę į Lietuvos teritoriją iš Romos imperi jos provincijų.

III pilkapio mergaitės kape Nr. 2 rasta žalvarinių įvijėlių apvara, IV pilka-
pio moters kape Nr. 3 – stambių žalvarinių įvijų dviejų eilių apvara. Pastaroji 
datuojama V a. III pilkapio vaikų kapuose Nr. 14 ir 15 aptikta žalvarinė įvija ir 
cilindrėlis (1 2 pav.), galbūt taip pat priklausę kaklo apvaroms.

Dar vieną kaklo apvarą sudarė trys žalvariniai pusmėnulio pavidalo kabučiai 
(14 4 pav.), aptikti III pilkapio moters kape Nr. 11. Ši apvara pagal kitus kapo 
radinius priskiriama III a. Pusmėnulio pavidalo kabučiai labiausiai buvo nešioti 
Šiaurės Lietuvoje ir Pietų Latvijoje gy venusių baltų genčių, mažiau jų rasta finougrų 
teritorijoje Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje.20

Greičiausiai kaklo apvaroms pri klausė ir žalvarinės įvijos, atsitiktinai rastos 
III pilkapyje (18 1, 3 pav.).

Dauj¸nuose labai nedaug aptikta krūtinės papuošalų. Minėtame V a. IV  
pilkapio moters kape Nr. 3 rasta net 63,  cm ilgio žalvarinė grandinėlė (2  
2 pav.), padaryta iš trikampio pjūvio 
vielos narelių. Po grandinėle buvo ge - 
ležinės segės ar smeigtuko liekanų. Tik - 
 riausiai grandinėlė galėjo jungti du 
geležinius krūtinės papuošalus. Geležinio 
smeigtuko fragmentas rastas III pilkapio 
vaiko kape Nr.  (10 2 pav.), geležinio 
smeigtuko ar ylos liekanos – IV pilka-
pio mergaitės kape Nr. 2.

1  Plg. Volkaitė-Kulikauskienė R. Senovės lietuvių dra -
bužiai ir jų papuošalai..., p. 33–36, 26 pav.  Volkaitė-
Kulikauskienė R. Apie vieną galvos pa puošalą, 
Lietuvos arc eologija, Vilnius, 1984, kn. 3, p. 118–125.

18 Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius..., p. 1 .
19 Tempelmann-Mączy ska M. Die Perlen der r misc en 
Kaiserzeit und den r en V lker anderungs zeit im mit-
teleurop isc en Barbaricumm, Mainz, 1985, Taf.  28 .

20 Simniškytė A. Roman Period Metal alf-moon 
Shaped Pendants..., Map 1. 
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III pilkapyje atsitiktinai rastos žalvarinės grandinėlės, padarytos iš pusiau 
apskrito pjūvio vielos narelių (18 2, 4 pav.). Prie vienos grandinėlės yra prilipusio 
geležinio dirbinio fragmentas ir žalvarinė įvija, skirtina kaklo apvarai. Greičiausiai 
ir šios grandinėlės jungė kelis krūtinės papuošalus – seges ar smeigtukus. Geležinio 
smeigtuko ir geležinės grandinėlės fragmentų (16 2 pav.) aptikta ir III pilkapio 
moters kape Nr. 12, kuris buvo datuotas IV–V a. pradžia.

Daugiau yra aptikta rankų papuošalų – žalvarinių apyrankių. Minėtame V a. 
kape (IV pilk., k. Nr. 3) rastos dvi trikampio pjūvio apyrankės, kurių lankeliai puošti 
trikampių (pintiniu) raštu (25 2, 3 pav.). Kitos dvi taip pat puoštos trikampio pjūvio 
apyrankės rastos III pilkapio moters kape Nr. 12. Tokio tipo apyrankės yra žinomos 
ir iš kitų šiaurinės Lietuvos paminklų (Kuokšiai, Meldiniai, Pakruojo r. ir kt.).

IV a. pabaigai–V a. pradžiai priskirtinos dvi pusiau apskrito pjūvio apyrankės 
iš III pilkapio mergaitės kapo Nr. 2. Minėta, kad puošti tik apyrankių galai (10  
5, 6 pav.).

III pilkapio moters kape Nr. 11 rastos dvi trikampio pjūvio apyrankės (14 2, 
3 pav.) priklauso tokių apyrankių antrai grupei, kuri Lietuvos teritorijoje labiausiai 
nešiota III a. Taip tenka datuoti ir III pilkapio kapo Nr. 11 apyrankes.

IV pilkapio vyro kape Nr. 1 buvo rasta keturkampio pjūvio apyrankė 
suapvalintais galais (22 2 pav.). Šio tipo apyrankės buvo nešiojamos II a. antrojoje 
pusėje. Tai yra ankstyviausias dirbinys, aptiktas Daujėnų pilkapyne, ir vienintelis 
papuošalas vyrų kapuose.

Pagal kapuose aptiktus papuošalus galima datuoti ir kai kuriuos pilkapyne 
rastus darbo įrankius bei ginklus.

Vyrų kapuose rasta stambių darbo įrankių – geležinių įmovinių ir siauraašmenių 
pentinių kirvių. movinis kirvis (22 1 pav.) aptiktas minėtame IV pilkapio kape Nr. 1, 
kuris datuojamas II a. antrąja puse. Pentiniai kirviai (13 1, 1 1, 23 1 pav.) rasti III 
pilkapio kapuose Nr. 3 ir 16, IV pilkapio kape Nr. 4. Dalyje kapų pentiniai kirviai 
buvo vienintelės įkapės. Pagal archeologo A. Malonaičio tipologiją, Daujėnuose 
rasti siauraašmeniai pentiniai kirviai priklauso 3-iajai, 4-ajai ir 5-ajai formai. Tokių 
tipų kirviai daugiausia žinomi iš Rytų bei Šiaurės Lietuvos paminklų.21 Daujėnų 
pentinius kirvius tenka skirti senojo geležies amžiaus antrajai pusei–vidurinio 
geležies amžiaus pradžiai.

V pilkapio vyro kape Nr. 1 rastas geležinis peilis tiesia nugarėle (31 2 pav.). 
Vaikų (III pilk., k. Nr. 14), moterų (III pilk., k. Nr. 12) ir vyrų (III pilk., k. Nr. 3) ka-
puose aptikti peiliai lenktomis nugarėlėmis blogai išlikę, aplūžę (1 3–5, 16 1, 13 2 pav.). 
Spėjama, kad tokie peiliai buvo naudojami lydiminėje žemdirbystėje. emdirbystės 
įrankiai – pjautuvai rasti IV pilkapio moters kape Nr. 3 (26 1 pav.) ir III pilkapio 
mergaitės kape Nr. 2 (10 4 pav.). Pagal kitas įkapes, pjautuvus galima priskirti IV a. 
pabaigai–V a. Reikia pažymėti, kad pjautuvai emaitijos ir Šiaurės Lie tuvos pilkapy-
nuose yra gana reta įkapė, tuo tarpu peiliai lenktomis nugarėlėmis aptinkami dažnai.

Iš smulkių darbo įrankių galima paminėti geležines ylas ar jų fragmentus. Jų 
rasta III pilkapio vaiko kape Nr. 5, IV pilkapio moters kape Nr. 3 (10 3, 26 4 pav.).

Vyrų kapuose aptiktus ginklus 
sudaro geležiniai įmoviniai ietigaliai. Jų 
rasta I pilkapio kape Nr. 1, V pilkapio 

21 Malonait is A. Siauraašmeniai pentiniai kirviai 
Lie tuvoje, storija, Vilnius, 199 , t. 35, p. 55–5 , il. –9.
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kape Nr. 1 ir atsitiktinai I ir IV pilkapiuose. Dauguma ietigalių yra blogai išlikę, 
aptrupėję (3 1,3, 31 1, 28 pav.), todėl juos sunku skirti vienam ar kitam tipui. I pil - 
kapyje rastas ietigalis profiliuota plunksna (3 3 pav.). Šio tipo ietigaliai labiausiai 
buvo naudojami V–VI a.22

Atskirai galima paminėti IV pilkapio moters kape rastą ietigalį (26 2 pav.). 
Jis buvo aptiktas kairėje mirusiosios pusėje kartu su pjautuvu. Ietigalio plunksna 
abiejose pusėse turi iškilią briauną. Šiuo metu sunku tiksliai pasakyti, ar ietigalis 
į kapą pateko atsitiktinai, ar jis buvo specialiai įdėtas į V a. moters kapą. Tiesa, 
yra žinoma ir daugiau moterų kapų, kuriuose rasta ginklų.23

Tokios įkapės aptiktos Daujėnų pilkapiuose. Reikia pažymėti, kad kapuose 
įkapių nėra daug. Dvylikoje kapų rasta po 1 ar 2 daiktus, trijuose kapuose – po 
4 ar 5 daiktus, viename kape – 8 daiktai (IV pilk., k. Nr. 3). Penki kapai buvo 
be įkapių ar suardyti.

Daujėnų bendruomenė senojo geležies  
amžiaus antrojoje pusėje ir vidurio  
geležies amžiaus pradžioje
Aptikti daiktai kalba apie laikotarpį, kada buvo supilti Daujėnų pilkapiai. Kaip  

matėme, ankstyviausi radiniai ir kapai yra datuojami II a. antrąja puse (IV pilk.,  
k. Nr. 1). Vėlyviausi radiniai priskiriami V a. ar V–VI a. (profiliuotas ietigalis). 
Taigi pil kapiuose laidota apie keturis šimt mečius.

Palyginti nedidelis ištirtų kapų ir radinių skaičius neleidžia plačiau panau - 
doti statistikos metodus, kalbant apie II–V a. Daujėnų bendruomenę. Lieka neaišku, 
kiek pilkapių buvo sunaikinta dirbant žemę, kasant žvyrą, kiek sunaikintuose pilka-
piuose buvo kapų. Todėl sunku spręsti apie minėto laikotarpio bendruomenės, pa - 
li ku sios šį laidojimo paminklą, dydį. Galima tik spėti, kad tai nebuvo didelė bend - 
ruomenė.

Netenka abejoti, kad šios bendruomenės pagrindiniai užsiėmimai buvo 
gyvulininkystė ir žemdirbystė, galbūt dar lydyminė. Surasti žemdirbystės įrankiai 
(pjautuvai, peiliai lenktomis nugarėlėmis) jau aptarti. Kaip rodo lininės virvutės 
liekanos tarp apgalvio įvijų, bendruomenės nariai augino ir linus.

Minėta, kad organines liekanas iš Daujėnų pilkapių tyrė šviesaus atminimo 
biologijos mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė. Ji nustatė, kad IV pilkapio kape 
Nr. 3 tarp apgalvio užsikonservavusi virvutė yra dvigubo sukimo – susuktos dvi 
po 6 siūlus. Verpimo technikos būta labai aukštos. Siūlai padaryti iš ilgapluoščio, 
labai gerai apdoroto lino. E. Šimkūnaitės nuomone, lino pluošto apdorojimo tech-
nologija turėjo būti panaši į I  a. technologiją. Ji taip pat nustatė, kad minėtame 
kape tarp kaklo įvijų rasta virvutė buvo suvyta iš 12 vilnonių nestangriai susuktų 
siūlų. Siūlai ploni ar net labai ploni (apie 0,1 mm). Vilna buvusi labai plona, ėriu - 
kų. Tokios struktūros vilną turi tvartuose žiemojančios avys. Taigi turėjo būti gana 
aukštas gyvulininkystės lygis. Ta me ka-
pe rastas audinio gabalėlis buvo taip pat 
vilnonis. Audinio siūlai buvo nevieno - 
di, vieni – standesni, storesnės avių vil-
nos, kiti – plonesni, švelnesnės vilnos.

22 Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius, p. 130.
23 Simniškytė A. Vaineikių pilkapyno tyrinėjimai 
1998 m., Arc eologiniai tyrinėjimai Lietuvoje  ir 

 metais, Vilnius, 2000, p. 202.
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E. Šimkūnaitė tyrė ir nežymias medienos liekanas iš IV pilkapio kapo Nr. 3. 
Kape buvo rasta pušies ir ąžuolo medžio gabalėlių. Minėta, kad pušinis buvo 
skobtinis karstas. Iš ąžuolo galėjo būti pagamintas kokio nors įrankio kotas, nes 
kape rasta yla ir pjautuvas.

Reikia manyti, kad dauguma kapuose rastų daiktų yra vietinių meistrų 
gaminiai. Galima teigti, kad Daujėnų bendruomenės žmonės naudojo papuošalus, 
būdingus platesniam baltų genčių regionui (antkaklės aukštais kūginiais galais, 
trikampio pjūvio apyrankės su pintiniu raštu ir kt.). Naudoti ir importiniai papuo-
šalai – Romos imperijos provincijose pagaminti stiklo ir emalio karoliai. Kai kurie 
mažesnių matmenų papuošalai specialiai gaminti vaikams. Šiuo metu sunku pasa-
kyti, kokių meistrų būta Daujėnų bendruomenėje. Greičiausiai bendruomenėje buvo 
kalvis, kuris gamino geležinius darbo įrankius, ginklus, kitus buities daiktus. Ar 
žalvarinius papuošalus, rastus pilkapyno kapuose, pagamino Daujėnų bendruomenės 
narys meistras juvelyras, ar jie buvo pagaminti keliaujančio amatininko, lieka 
atviras klausimas. Tiesa, III pilkapio kape Nr. 12 rastos antkaklės lankelis lūžio 
vietoje taisytas gana primityviai – suplotas ir sukniedytas. Šis faktas liudytų, kad 
bendruomenėje ne visuomet buvo juvelyrų.

Nedaug duomenų turime apie gyventojų drabužius ir nešioseną. Likęs vil-
nos audinys leidžia teigti, kad dalis drabužių buvo vilnoniai. Drabužiams susegti 
naudotos geležinės segės ir smeigtukai, kurių liekanų aptikta keliuose pilkapiuose. 
Segės ir smeigtukai krūtinės srityje tikriausiai būdavo sujungiami žalvarinėmis arba 
geležinėmis grandinėlėmis, kurių aptikta ir kapuose, ir atsitiktinai.

Pagal radinius sunku kalbėti apie bendruomenės turtinę diferenciaciją, nes 
kapuose įkapių nedaug. Galbūt turtingiausiems bendruomenės nariams (diduomenei) 
galima priskirti tik IV pilkapio kape Nr. 3 palaidotą moterį.

Atkreipia dėmesį dar vienas dalykas – didelis vaikų mirtingumas. Pvz., III 
pilkapyje tarp 16 kapų net  buvo kūdikių ir paauglių kapai.

Daujėnų pilkapiai kai kuriais laidosenos bruožais šiek tiek skiriasi nuo la-
biau į vakarus esančių pilkapynų. Prieš supilant kai kuriuos Daujėnų pilkapius, 
jiems skirta vieta buvusi išlyginta. Pilkapių pagrinde aptinkamas gana storas (iki 
5–10 cm) degėsių ir angliukų sluoksnis, sampilo pakraščiai vainiko viduje užmetami 
akmenimis.

Netenka abejoti, kad Daujėnų pilkapius paliko nedidelė sėlių bendruomenė. 
Daujėnai yra sėliams skiriamoje teritorijoje, surasta archeologinė medžiaga labai 
panaši į Latvijos sėlių paminklų medžiagą.

Reikia pažymėti, kad per 1,5 km į pietryčius nuo Daujėnų miestelio, kairėje 
vieškelio Daujėnai–Mikėnai pusėje, apie 300 m į pietus nuo kairiojo rijos upelio 
kranto, buvo dar vienas pilkapynas – Barklainių. Pastarajame 19 0 m. buvo ištirtas 
vienas pilkapis su nedegintais III–VI a. kapais. Šis faktas rodo, kad senojo geležies 
amžiaus antrojoje pusėje–vidurinio geležies amžiaus pradžioje dabartinės Daujėnų 
apylinkės galėjo būti apgyvendintos kelių nedidelių sėlių bendruomenių.
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Ką primena istorijos šaltiniai
Antanas Šimkūnas

Up tės valsčius (pavietas), kuriam priklausė Dau - 
j¸nai, mūsų krašto senojoje istorijoje užima ypa-
tingą vietą. Seniausia žinia apie Up tę siekia net 
Mindaugo laikus – 1254 metus. Be abejo, ir da-
bartinės Dauj¸nų seniūnijos teritorijoje tada gyve-
no žmonės, kurie, kaip teigia prof. Antanas Vado-
palas, vertėsi žemdirbyste jau IV a. Tačiau kokie 
tada buvo kaimai, kaip jie vadinosi, kas juose gy-
veno – žinių neturime. Juoba kad Upytė, kaip ra - 
šė istorikė na Maksimaitienė, ypač retai aptinkama 
istoriniuose šaltiniuose, nes dauguma jų neišliko. Iš 
esamų šaltinių seniausias yra Upytės valsčiaus in-
ventorius, sudarytas kunigaikščio ygimanto Augusto 
revizoriaus Jono Gradovskio po Upytės valsčiaus va-
lakų matavimo. Matuoti valakus Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje pradėta 154  m., siekiant padidinti 
didžiojo kunigaikščio žemės ūkio pajamas. 

Upytės valsčiuje valakus matuoti pradėta 1554 m. 
Vienas valakas – apie 22 ha. Matavimo darbai buvo 
atlikti 56 vaitystėse, 359 kaimuose. Upytės valsčiu-
je buvo paimti 4 000 valakų, nepaimta apie 3 000. 
Daujėnų kaime buvo paimti 23 valakai, 
taigi daugiau kaip 500 hektarų.

Istorikai nepateikia faktų, ar vals - 
tiečiai priešinosi valakų reformai, tik 
stebisi, jog daug valakų nebuvo pa-
imta, ir daro išvadą, kad reforma bu-
vusi sunki. Reikėjo keltis į matininko 
atmatuotą žemę ir suplanuotą naują 
kaimą, palikti ir nugriauti senas so-
dybas. Todėl daug valstiečių atsisakė 
valakų, liko bežemiai arba kėlėsi gy-
venti į miestą. Tačiau tuščius valakus 
greit apgyvendino. 15 0 m. valakų re - 
forma buvo baigta. Kaip ir tikėtasi, ku - 
nigaikščio pajamos už žemę padidėjo 
beveik dvigubai.

Daujėnai tuomet priklausė Bali-
nių (Blinskoje) vaitijai (dabar Bal škiai). 
Vaitas buvo Daško Nevmonevič. Daujė-
nų pavadinimas to meto dokumentuose 

0 m. Vilniuje išleisto  
„Arc eogra inio dokumentų 
rinkinio“ viršelio aksimilė

štrauka iš rinkinio, kuriame 
aprašoma Balinių vaitija su jos 
kaimais, tarp jų ir Daujėnais
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štrauka iš 0  m. gegužės 0 d. eodoro eterino rašto, liudijančio, 
kad jis savo dvarus ir kaimus, tarp jų ir Daujėnus, užstato emaičių 
žemės pakamarei Vaitiekui Radzinauskui
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(kartais viename dokumente) rašomas senąja gudų ar lenkų 
kalba  Dovkgiany, Do tkany, Doviani, Douiany.

Balinių vaitijai tada drauge su Dauj¸nais priklausė tokie 
kaimai  Barklėnai, Radminovičiai, Pasraučiai, Pagiružiai, Pašilė.

ríjos upė vienur vadinta Uriju, kitur ri.

pytės pavieto  
 a. pirmosios 

pusės žemėlapio 
dalis
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Daujėnai ir jų apylinkės VI amžiuje
Algimantas Krinčius

Apie pirmosios VI a. pusės Dauj¸nų, kaip ir kitų pusketvirto šimto Up tės 
valsčiaus kaimų, gyvenimą kalbėti galime tik bendrais bruožais, nes išlikusių to 
meto dokumentų beveik nėra. Upytės valsčius priklausė Tr kų vaivadijai, kuriai 
vadovavo didžiojo Lietuvos kunigaikščio paskirtas vaivada. Valstiečiai gyveno 
kupetiniuose kaimuose, dažnai apsupti miškų. emės, gyvulių, ūkinio turto vieni 
turėjo daugiau, kiti mažiau, lažo nėjo, nes Daujėnų apylinkėse nebuvo ne tik 
valdovo dvarų nei palivarkų, bet nematyti ir bajorų dvarelių. Mokėjo činšo ir 
kitus mokesčius, kuriuos surinkdavo atvykę mokesčių rinkėjai. Užtekdavo dirbti 
savo žemę, auginti gyvulius, naudotis miškų, kurių čia augo gausiai, gėrybėmis. 
Darbą svetimiems sudarė tik talkos kaimynams ir atodirbis už skolas. Labiausiai 
vargino gamtos nepalankumas, o dar labiau to meto „išradimas“, atėjęs dar iš 
V a. papročio vaišinti „valdžią“, – pasėdžiai, kai atvykę valdovo vietininko – 

vaivados – žmonės reikalaudavo ne tik žemiškųjų gėrybių (maisto), bet ir alaus, 
o nuo šio apsvaigę reikalaudavo dar ir dar. Negavę ko nori, valstietį apgrobdavo, 
įvarydami jį į didelį skurdą. Retsykiais apiplėšdavo ir užklydę kareiviai. Priešintis 
nebuvo galimybių, skųstis irgi. Keletas bandymų skųstis didžiajam kunigaikš-
čiui Upytės valsčiuje yra žinoma, bet tai susiję veikiau su situacija, kai senasis 
vietininkas Trakų vaivada kunigaikštis Konstantinas strogiškis buvo miręs1, o 
naujasis valdovo dar nepaskirtas.

Situacija pasikeitė iš esmės VI a. viduryje, kai pradėta vykdyti vadinamoji 
Valakų reforma. Vienus tai pradžiugino, kitus nuliūdino, o visiems drauge sukėlė 
nerimo. Nudžiugti galėjo tie valdiniai, kurie žemės turėjo mažai. Dabar jie gavo 
visą valaką. Turtingesnieji, kurie buvo nusipirkę žemės daugiau, dabar ją prarado, 
nes žemė tapo nebe valstiečio, o valdovo. Visiems rūpėjo du dalykai  kaip persi-
kelti į jam paskirtąjį valaką su trobesiais ir kokios kokybės bus žemė. Kėlimasis ne 
visur vyko sklandžiai. Tam buvo vaitas, kuris turėjo raginti ir prižiūrėti valdinių 
kėlimąsi į valaką. Trūkstant dokumentuotų šaltinių, sunku tiksliai pasakyti, kada 
Daujėnų kaimo valdiniai pradėjo keltis į savo valakus. Tačiau 1555 m. jau visi 
valakai buvo užimti (užsėsti, kaip sakydavo). 19 valakų buvo užsėsta 1554 m., o 
gal ir anksčiau. 1553–1556 m. Upytės valsčiaus inventoriuje2 (tiksliau, 1624 m. jo 
nuoraše) kai kuriuose kaimuose minimi valdiniai, kurie 1554 m. iš valako pabėgo ar 
dėl kitų priežasčių apleido žemę. Vadinasi, valaką jie buvo paėmę bent jau 1553 m. 
Tiesa, vienoje inventoriaus vietoje3 minimi 1550-ieji metai, bet ar tai ne raštininko 
riktas, galime tik spėlioti. Taigi 1554 metus galime drąsiai laikyti rašytinės Dau-
jėnų istorijos pradžia. 1555 m. likusius 
3 valakus užsėdo dar keli ūkininkai, 
vienas valakas buvo paliktas vaitystei, 
t. y. vaitui už tarnybą, ir visas Daujėnų 
kaimas jau buvo „sukomplektuotas“.

Pabandykime pažvelgti atidžiau, 
kaip gyveno daujėniečiai VI a. vi-

1 Lietuvos istorijos šaltiniai, t. 1  eodalinis laikotarpis, 
P. Pakarklis, K. Jablonskis, J. Jurginis ir kt., 
Vilnius, 1955, p. 109–110.

2 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Ran-
kraščių skyrius (toliau – LMAVB RS), f. 16, b. 132.

3  metų pytės valsčiaus inventorius, Vilnius, 
2011, p. 144  pytės valsčiaus inventorius (  m.), 
Krinčinas, 2011, d. 1, p. 201.
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duryje po Valakų reformos, kuri jiems jau buvo pasibaigusi (ko tuo metu dar 
nepasakysi apie aplinkinius kaimus). Pirmiausia, kaip vyko pats žemės matavi-
mas. Kuris matininkas buvo atvykęs į Dauj¸nus, nėra žinoma. Ar tai buvo Jonas 
ir Dimitras Sapiegos, ar Martynas Pateikauskas (vienuose dokumentuose rašoma 
Podcentko ski4, kituose – Podceiko ski5), o gal Abraomas Kunca6 (šis 1555 m. 
matavo valdovo žemes arčiausiai P svalio ir Daujėnų), mums nėra žinoma, bet-
gi visi matininkai tuomet dirbo profesionaliai ir išradingai, nes žemės paviršių 
išdalyti taisyklingais stačiakampiais nebuvo taip paprasta. Matyt, Daujėnų žemę 
suskirstyti valakais nebuvo labai sunku dėl to, kad nebuvo neįveikiamų gamtinių 
kliūčių. Tai patvirtintų ir nesusidarę užusieniai kaimo gale ar šonuose. Daujėnams 
buvo pamatuota 23 valakai. Vienas valakas sudarė 21,38 ha. Vadinasi, kaimui teko 
beveik 492 hektarai. Nereikia manyti, kad visa žemė iš karto buvo dirbama. Visi 
kaimo valakai buvo padalyti į tris laukus. Tai dėl sėjomainos, kad nebūtų nualinta 
žemė. Vienas laukas žiemkenčiams, kitas vasarojui, trečias pūdymui. Kiekvienam 
ūkininkui kiekviename kaimo lauke buvo atrėžta po trečdalį valako, t. y. po  
hektarus. Kaimas paprastai buvo formuojamas viduriniame lauke, sodybas statant 
savuose rėžiuose vieną prie kitos. Taip iš kupetinio kaimo radosi gatvinio rėžinio 
tipo kaimas, daug kur išsilaikęs net iki  a. pradžios, o kai kur gatvinio kaimo 
struktūra ar jos elementų išliko net iki mūsų dienų. kinius pastatus stengtasi 
statyti kitoje gatvės pusėje. Taigi, atsikėlęs ankstų rytą iš guolio, žmogelis kin-
kydavo jaučius ir išeidavo arti savo rėžio. Reikėjo darbuotis, nes rudenį atvyks 
valdovo paskirtas mokesčių rinkėjas ir pareikalaus mokesčių. Kokie jie buvo  
Kadangi Daujėnų žemė įvertinta kaip gera, tai činšo mokestis nuo vieno valako 
sudarė 1 kapą ir 16 grašių (t. y. 6 grašius). Be to, buvo ir kitų prievolių. Rei-
kėjo duoti 15 grašių „už pastotes, sargą ir kitas karališkosios jo malonybės reikmes“.  
Reikėjo duoti 20 grašių „už 2 statines avižų su nuvežimu“. Taigi iš viso susidarė 
visai nemaža suma – 111 grašių, arba rublis (kapa – 60, rublis – 100 grašių) ir 
11 grašių nuo valako.  kiek buvo reikalaujama iš viso kaimo  Minėtus grašius 
padauginę iš 22 dirbamų ir apmokestintų valakų (vaitas už vieną nemokėjo), 
gausime 2 442 grašius, arba 40 kapų ir 42 grašius. Nemaža suma   kur dar 
pilni Balų, Barkla nių kaimai  Sumą reikėtų dauginti iš 3 ir gautume daugiau 
kaip  000 grašių, arba kapomis – 122 kapas. Akivaizdu, kad po Valakų reformos 
finansiniai valstybės reikalai labai pagerėjo. Kaip teigia istorikas Darius Vilimas 
1556 m. Upytės inventoriaus pratarmėje, iki 1588 m. valdovo pajamos padidėjo 
daugiau nei 4 kartus (iki 82 000 kapų grašių ).

Bet palikime piniginius reikalus. Svarbiausia – žmonės, valdiniai, nes tik 
jie sunešdavo į iždą tuos grašius ir pinigėlius. Tai jie buvo valstybės pamatas, 
kuris iš žemės išaugindavo gėrybes, vėliau virstančias pinigais, reikalingais vals-
tybės gynybai ir jos valdymui. Kokie 
jų vardai ir pavardės  Vardus žinome. 
Pavardžių VI a. jie dar neturėjo. Kaip 
ir VII a. viduryje ir netgi dar vėliau. 
1554–1555 m. inventoriuje surašyti var-
dais ir tėvavardžiais. Svarbiausias as-
muo buvo vaitas. Jam reikėjo prižiūrėti 

4 Pvz., 1555 m. matininko Abraomo Kuncos raštas 
(Vilniaus universiteto Rankraščių skyrius, toliau – V B 
RS, f. , b. 55), publikuotas leidinyje Šiaurietiški 
atsivėrimai, 2012, nr. 1, p. 32–33.

5 r. minėtuose 1556 m. inventoriaus leidiniuose.
6 r. minėtą Abraomo Kuncos raštą.
 it. pagal kn. pytės valsčiaus inventorius (  m.), 
Krinčinas, 2012, d. 2, p. 122.



3

I I J A

visą vaitiją. Pagal valakų nuostatus – iki 100 žmonių. Sergėti žemės ribas, kad 
jos nebūtų keičiamos. Prižiūrėti žemės riboženklius. Dalyvauti atvykus valdovo 
siųstam mokesčių rinkėjui (paprastai vasaros pabaigoje, rudens pradžioje). Vaitu 
turėjo būti tas žmogus, kurio sutikdavo klausyti valstiečiai. Balų vaitijos invento-
riaus pradžioje jis įvardytas Daškumi Nemanaičiu.8 Pačiame inventoriuje rašoma, 
kad jis paėmė antrą valaką drauge su broliu Joneliu. Čia vaito vardas Stasys. 
Gali būti, kad inventoriaus pradžioje raštininkas (ar perrašinėtojas) Stasį ( таши,
ташко) „perkrikštijo“ į Daškų ( ашко). Vaitas dirbo vieną valaką nemokėdamas 

jokių mokesčių, kitą paėmęs turėjo mokėti tokius pačius mokesčius pagal žemės 
kokybę kaip ir kiti valdiniai. Taigi vaitas buvo įsikūręs Dauj¸nuose. Čia buvo ir 
vaitystės valakas. Daujėnuose gyveno ir trys suolininkai  Ramonas Gakaitis, Macys 
Gražaitis ir Ramonas Drąsutaitis. Jų pareiga buvo prižiūrėti kaime tvarką, esant 
reikalui, liudyti. Apie kitus daujėniečius nedaug ką galime pasakyti. Tik tiek, kad 
Jošys Bučaitis skurdo, todėl buvo atleistas nuo pusės mokesčių. Valaką dirbo ir 
Pėžas Jučaitis, Mockus Surintaitis, Jonas Juškaitis, Norbutas Joneikaitis, Bareišis 
Lognėnaitis, Mickus Maldutaitis, Mikalojus Vaitkaitis, Jonas Danaitis (ar Duonaitis ). 
Kiti valaką dirbo ne vieni. Martynas Butaitis su sūnumi Stoniu, Norutis Daukaitis 
su Jokūbu Mikalojaičiu, Motiejus Juškaitis su Martynu Bučiūnu, Jonas Užkuras su 
Petru Norkaičiu, Dovydas Vainiūnas su Mačiu Bertašiūnu. Jocas Bernotaitis turėjo 
du posūnius – Motiejų ir Stasį. Nuo 1555 m. paėmusieji valaką dirbo dviese  bro-
liai Steponas ir Germanas Pociūnai, Jurgis Povilaitis su Stasiu Jackaičiu, Motiejus 
Toleikaitis su Naručiu Miciūnu. Taigi 1555 m. Daujėnuose randame 34 valstiečių 
vardus ir didesnės jų dalies tėvavardžius. Tiesa, dėl nekokybiško asmenvardžių 
užrašymo nėra visai aišku, ar Martynas Butaitis nėra tas pats Martynas Bučiūnas, 
bet esmės tai nekeičia. Užrašyti žmonių tėvavardžiai smarkiai suslavinti pride-
dant priesagas -evič ir -ovič. Tik keli užrašyti su lietuviška priesaga -(i)ūnas. Kai 
kurių net ir vardai suslavinti, pavyzdžiui, Norutis įvardytas Noriku. Beje, ir pats 
Daujėnų vardas iškraipomas kuo įvairiausiai  Daugėnai, Daunėnai, ir tik vienoje 
vietoje užrašyta taip, kaip ir derėtų būti – Daujėnai.

Daujėnų kaimo vietą ir ribas padeda lokalizuoti inventoriaus kaimų ribų 
aprašymai. Tai VI a. „kartografija“. Daujėnų kaimo žemė prasideda rėžių galais 
nuo Balų kaimo žemės (rėžių galų), ir tie Daujėnų kaimo rėžiai nueina iki kito – 
Pasraučių – kaimo žemės (irgi rėžių galų). Šalia Daujėnų kaimo rėžių esama 
Garupio kaimo žemės (jos rėžiai eina lygiagrečiai su Daujėnų rėžiais), o kitame 
rėžių šone minimi Barklainių ir Radminaičių kaimų valakai (irgi lygiagretūs).

Visa vaitija pavadinta Balų vaitija pagal Balų kaimo vardą. Vėliau kaimas 
vadintas Bal škiais, o vaitija – Bal škių. Jai priskirta Daujėnų, Balų, Barklainių, 
Radminaičių ir tarp miškų įsiterpę Pasraučių, Pagiružės, Garupio ir Pašilės (pas-
tarojoje žemė išmatuota tik 1555 m.) kaimai. 

Trumpai apžvelkime ir juos, juolab kad Pasraučių, Pagiružės kaimų valakai 
nedirbami, nes jų niekas neėmė (o gal tiesiog nebuvo kam imti ), nors žemės 
išmatuota ir kaimams priskirta ne taip ir mažai. Pasraučiuose 22 valakai, bet 
žemė užžėlusi krūmais ir bloga  jai numatyta treji metai be mokesčių, kol iškirs 
ir įdirbs. Pagiružėje irgi 22 valakai 
gal niekad neišdžiūstančios tarp miškų 8 r. šio straipsnio priedą.
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esančios žemės, Garupyje 20 valakų (šaltinyje neteisingai nurodyta 22 valakai) 
blogos žemės, o paėmė tik du valakus Jonas Jonaitis su broliais ir vieną valaką 
Mačys Virkutonis. Pašilės kaime, kuris pamatuotas tik 1555 m., iš 14 valakų 
blogos žemės paėmė po du valakus Jurgis Sereikonis, Tautvilas Juodeikonis, Mei-
lutis Juodeikonis ir vieną valaką Stonys Jurgaitis. Visą vaitiją supo miškai ir du 
upeliai – Pašaltuona (dab. Pašaltunupis) ir rija, kurios tekėjo pamiškėje.

Šalia Daujėnų kaimo glaudėsi du dideli kaimai – Balos (Baluškiai) ir Bar-
klainiai. Kiek tolėliau perpus mažesni Radminaičiai. Balų kaimui pamatuota 23 
valakai geros žemės, ir visa ji jau buvo užimta 1554 m. 1556 m. kaime gyveno 
du suolininkai – Alekna Daukutaitis ir Bareišis Logvenaitis. Nesisekė ūkininkauti 
Dovydui Vainaičiui ir Petrikui Petkūnui – šie nuo pusės mokesčių atleisti dėl 
skurdo. Visą valaką dirbo Mickus Maldutaitis, Motiejus Toleikaitis, Petkus Tor-
peikaitis, Gricius Norušonis, Rimas Preitaitis, Jonas Dapkaitis, Jonas Vietartaitis, 
Vaitiekus Martynaitis, Jonas Martynaitis (įrašytas du kartus, nes atskirai turėjo 
vieną ir du valakus), Tomkus Norbutaitis, Jonas Norbutaitis, Petkus Stirpeikaitis, 
Balčius Užkuris. Motiejus ir Daunoras Maldutaičiai dirbo valaką drauge, o Tomkus 
Norbutaitis dar vieną valaką dirbo perpus su Stoniu Norbutaičiu. 

Kitas didelis 22 valakų kaimas Barklainiai 1555 m. jau buvo pilnas, nors 
žemė čia įvertinta kaip vidutiniškos kokybės. Be to, arimui trukdė kaimo laukus 
kertanti rij . Suolininkai Jonas Martynaitis, Jucius Noručionis ir Jonas Poškaitis 
čia gyveno jau 1554 m. Tais metais, o gal ir anksčiau įsikūrė Krikštonas ir Kas-
paras Jankaičiai, Stoškus Poškaitis, Mikalojus Jurgaitis, Mickus Vaitkaitis, Jonas 
ir Montvilas Pocaičiai, Petrikas Norušonis, Jokas Stonaitis. Laurynas Dičaitis su 
broliu Kęsminu turėjo du valakus, o Motiejus Jonaitis su Kriščium Bagdonaičiu – 
valaką, Andriušis Norutaitis su Liutkum Motiejaičiu – valaką. Trise valaką dirbo 
Povilas Motiejaitis su Jasu Jonaičiu ir Povilu Remeikaičiu. Nesisekė Janušiui su 
Mikalojumi Maciūnu – tiedu atleisti nuo pusės valako mokesčių dėl skurdo, t. y. 
tiesiog neturėjo iš ko mokėti. 1555 m. likusius 6 valakus užsėdo Motiejus Noru-
taitis su Jonu Petraičiu. Kadangi, matyt, pretendentų į likusius tuščius valakus 
nebuvo, juos paėmė jau turėję valakinės žemės valdiniai Andriušis Norutaitis su 
broliu Baniu, Jonutis Martynaitis, Jonas Poškaitis ir Kriščius Bagdonaitis.

Prie Daujėnų kaimo prigludęs Radminaičių kaimas turėjo pamatuotus 11 
vidutiniškos kokybės žemės valakų, apribotus ríjos upelio, G odžių pelkės ir 
miško. Čia 1554 m. įsikūrė suolininkas Jonas Petraitis dviejuose valakuose, viename – 
Jurgis Vienašonis, Dokas Klešaitis su suolininku Motiejumi Mažeikaičiu, Mockus 
Bernotaitis, Petrikas Liutkūnas su Petriku Kliaučiūnu ir Meilučiu Rimeikaičiu (šie 
trys skurdo, nuo pusės mokesčių atleisti). 1555 m. tris valakus paėmė Pėžas Ju-
cionis su broliu Joku, Janušis Bernotonis, Jurgis Vienašonis su Petru Mikalojaičiu. 
Matyti, kad 1555 m. žemės buvo duodama daugiau nei valaką, nes jos nebuvo 
kam dirbti. Visoje Balų vaitijoje iš 15  pamatuotų valakų (arba 3 356 ha) 1556 m. 
buvo paimta 85 valakai (1 81  ha), o nebuvo dirbama net 2 valakai (1 539 ha)

Po Valakų reformos gyvenimas slinko panašia vaga, bet po dešimties metų 
likimas pakoregavo valdinių gyvenimą, kai šiame krašte atsirado maskvėnas 
Timotiejus Teterinas, kuris ilgainiui į savo rankas susiėmė nemažą kiekį Balų ir 
kitų vaitijų žemės. Taip Daujėnų krašto gyventojus iš valdovo činšininkų pavertė 



37

I I J A

dvarionio lažininkais. Tad kas buvo tas T. Teterinas   buvo jis tarp maskvėnų 
Lietuvos imigrantų pagal socialinį svorį ir visuomenės opiniją trečias po kuni-
gaikščio Andriejaus Kurbskio ir dvarionio Michailo abolockio. Visi trys buvo 
stačiatikiai, visi trys buvo smarkūs kariai. Manoma, kad T. Teterinas imigravo į 
Lietuvą drauge su A. Kurbskiu 1564 m. gegužės mėnesį9 (iš Tartu miesto išvyko 
balandžio 30 d. naktį, o po peripetijų su Livonijos vokiečiais prievarta aplankė 
jų pilių rūsių kalėjimus ir Lietuvą pasiekė tik po pusės mėnesio). Kiek jam buvo 
metų, sunku pasakyti. A. Kurbskis mirė 1583 m. būdamas 55 metų amžiaus ir 
paliko du mažamečius vaikus, o T. Teterinas mirė dešimčia metų vėliau, palikda-
mas du nepilnamečius sūnus, kurių vienam – Teodorui – pilnametystė10 (tuomet 
21 metų amžiaus) sukako 1600 m., vadinasi, tas buvo gimęs 15 9 m. T. Teterinas 
mirties dieną galėjo turėti 65– 5 metus. Pati jau buvo mirusi anksčiau. A. Kurbs-
kio pati pergyveno vyrą 21 metais. Visi buvo stačiatikiai, tad palaidoti Vilniuje 
prie Švč. Trejybės cerkvės. Taigi tais pačiais 1564 atvykimo metais T. Teterinas 
gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ygimanto Augusto raštą11 laikyti Moli nų, 
Kríklinių, Kirkil  ir kitus kaimus. Tais pačiais12 metais surašytas minėtų kaimų 
inventorius. Bet 156  m. sausio 11 d. raštu13 Upytės seniūnas Jonas Krošinskas ir 
valdovo revizorius Upytei Vaitiekus Devialtauskas T. Teterino turėtus 31 valaką 
Kríkliniuose ir Kirkiluosê pakeitė į tokį patį žemės kiekį Baluškių ir Barklainių 
kaimuose. Tai paaiškina tokį keistoką kaimų žemių „padalijimą“ tarp valdovo ir 
jo žemionio T. Teterino. Taip maskvėnas įkėlė koją į Daujėnų kraštą.

T. Teterinui prašant (bil čiolom), 1568 m. spalio 19 d. privilegija14 šiuos kai-
mus valdovas dovanojo leno teise (t. y. paveldint valdą vyriškiems palikuonims) 
už nuopelnus kare su maskvėnais. Beje, kaip ir tais pačiais metais jo bičiuliui 
A. Kurbskiui Krinčino valdą. Tiesa, pastarasis joje negyveno, o T. Teterinas jau 
buvo pasistatęs ir įsikūręs Moliūnų dvarą (imenije), Baluškių vaitijoje Barklainių 
kaime irgi pasistatė dvarelį (dvorca). Tiesa, tas žemės davimas gana painus. Daujėnų 
žemės ir valdinių jis negavo, bet įsitaisė Baluškiuose, Barklainiuose, Radminaičiuose. 
Daujėnų kaimas tuomet liko valdovui. domu palyginti 1568 m. Balų ir Barklainių 
kaimų žmones su 1554–1555 m. inventoriaus duomenimis. Juolab kad 1568 m. jau 
ir valdinių turtas aprašytas (žagrės ir arkliai). Taigi praslinkus 14 metų Baluškiuose 
tebegyveno Alekna Daukutaitis, jau du valakus bedirbantis, Motiejus Toleikaitis 
(1 valakas), Petkus Tarpeikaitis (1 valakas), Dovydas Vainaitis (turėjo 1 valaką, 
1 žagrę ir 1 arklį), Gricius Norušonis (1 valakas, 2 žagrės, net 3 arkliai), Rimas 
Preitaitis (1 valakas, 2 žagrės, 2 arkliai), Jonas Dapkaitis (1 valakas, 1 žagrė, 1 
arklys), Motiejus ir Daunoras Maldutaičiai tebedirbo tą patį valaką, turėjo 1 žagrę 
ir 2 arklius, Jonas Vitartaitis turėjo tą patį valaką ir 1 žagrę bei 1 arklį, Tomkus 
Norbutaitis tą patį valaką tebedirbo jau be brolio Stonio Norbutaičio ir turėjo du 
valakus, 2 žagres ir 3 arklius. Vaitiekus 
Martynaitis savo arklių neturėjo, tik 1 
žagrę 1 valakui, trys Jono Martynaičio 
valakai nebuvo dirbami, o minėtasis 
Tomkus Norbutaitis šalia nedirbamų 
valakų turėjo dar vieną valaką ir arklį. 
Jonas Norbutaitis visko turėjo po vieną, 

9 Plačiau žr. Lietuvos Metriką (toliau – LM), mikro-
filmas, kn. 266, l. 128–129.

10 V B RS, f. 8, b. 83.
11 V B RS, f. 8, b. 60, l. 12.
12 V B RS, f. 8, b. 60, l. 1–3.
13 V B RS, f. 8, b. 61, l. 1–5.
14 V B RS, f. 8, b. 62, l. 2.
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o minėtojo Petkaus Tarpeikaičio kitą valaką jau buvo paėmęs Jurgis Užkurys, 
Petriko Petkūno – Motiejus Povilaitis, Balčiaus Užkurio – Valentas Užkurys (nors 
kiti nuorašai Balčių suslavina kaip Baltaūsį (Bia ous). Taigi matyti, kad vieni val-
diniai per 14 metų šiek tiek prasigyveno, kiti šiaip ne taip laikėsi, keleto jau ir 
nematyti. Per tuos metus baluškiečiai jau buvo iškirtę miško, nes 1568 m. minimas 
užusienis vardu žuolo laukas (ar Dubalaukis, t. y. Dubos laukas  Dubopole), už 
kurį iki to laiko mokėjo po 1 kapą grašių į valdovo iždą. Prie to užusienio dar 
buvo gabalas pievos, už kurią mokėdavo 6 grašius. Beje, Baluškių žemės laukas 
ribojosi jau su Moliūnų žeme, o ne su mišku, kaip buvo 1556 m.

Barklainiuose T. Teterinui atiteko 10 valdinių  Jonas Martynaitis, Krikštonas 
su broliu Kasparu Jackaičiai, Jonas Poškaitis, Stasys Poškaitis, Mikalojus Jurgaitis, 
Mickus Vaitkaitis, Jocius Noručionis, Jonas ir Motvilas Pocaičiai (Stašaičiai ), Pe-
trikas Norušonis ir Laurynas Dicaitis. Visi turėjo po 1 valaką, 1 žagrę ir 1 arklį 
(išskyrus Stasį Poškaitį, kuris turėjo du). Prie kaimo minimas pievos užusienis 
Duodieniškės (ar Dodeliškės ). 

Iš revizinio 1580 m. nesumokėtų mokesčių registro15 matyti, kad 1564 m. iš 
11 Radminaičių kaimo valakų 6 atiduoti minėtam dvarioniui, o 5 nedirbami valakai 
liko didžiajam kunigaikščiui. 1564 m. iš 23 valakų geros Baluškių žemės T. Teteri nui 
atiduota 21 valakas, o 2 valakai liko tušti. Paskui iš 22 Barklainių valakų į šio - 
jo rankas pateko 10 valakų dirbamos žemės, o valdovui liko 12 valakų, iš jų 9 va - 
lakai buvo apleisti, nedirbami. Radminaičių kaime T. Teterinas gavo 6 valakus, o 5  
liko valdovui. Kitose vaitijose T. Teterinas žemės gavo dar daugiau, iš pradžių išlai - 
kymo, paskui jau ir leno teise. Stepono Batoro palankumą T. Teterinui stiprino Mi - 
kalojaus Radvilos užtarimas.16 Valdovas 15 8 m. rugsėjo 2 d. privilegija1  Barklainiuose 
pridėjo dar  valakus žemės ir 6 valakus ganyklų, o 1585 m. rugpjūčio 1  d. raštu18 
atleido T. Teteriną nuo sidabrinės mokesčio už Moliūnų valdą. Apie savo geradarį 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerį Mikalojų Radvilą (Rudąjį) T. Teterinas 
kalba ir testamente. Gerus santykius iš minėtų maskvėnų su M. Radvila palaikė ir 
A. Kurbskis. Tik Vladimiras abolockis susikirto ir buvo jo tarnų nužudytas19 Vil-
niuje 1580 m. balandžio 24 d. Pats T. Teterinas po bičiulio A. Kurbskio mirties su 
jo pačia nesutarė, kaip ir kiti maskvėnai, 
buvę A. Kurbskio draugai. Pavyzdžiui, 
Agišas Sarichozinas dargi ilgai bylinėjosi 
su kunigaikštiene dėl neva negrąžin - 
tų daiktų.20 T. Teterinas dažnai būdavo 
skundžiamas dėl užpuolimų. 1585 m. 
pavasarį užpuolė kunigaikštienės Alek-
sandros Kurbskos Suntautų užusienį ir 
išvijo juose įsikūrusius valstiečius.21 Net 
yra buvę, kad ir iš valstiečių atimdavęs 
jaučius.22 Neapsikentę ūmaus pono, pa-
bėgdavo valdiniai. Štai 1585 m. vasarą 
du jo augintiniai išjojo ant pasisavintų 
arklių, priglobę ir pono daiktų.23 Apie 
tai kalba išlikusios bylos24 Upytės pilies 

15 Krinčinas Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės laikų 
dokumentuose, Krinčinas, 2011, p. – 8, 10 .

16 Ragauskienė R. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kancleris Mikalojus Radvila Rudasis, Vilnius, 2002, p. 3 1.

1  LM, 59, l. 160 (v-161).
18 V B RS, f. 8, b. 65, l. 1–6.
19 осковский боярич, литовский
староста, королевский слуга европейская карьера а
болоцкого, ,

20 кты издаваемые иленско рхеогра ическо ко
миссiе для разбора древних актов

, , , ,
21 en pat, p. 106.
22 en pat, p. 432–433.
23 en pat, p. 8–9.
24 пись документов иленскаго ентральнаго рхива
древних актовых книг ыпуск кты питс
каго земскаго суда за годы, , ,

, , , , , , , , , , ,
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ir žemės teismuose. Svetimų valdų užpuldinėjimai, grobimai, tarnų sumušimai 
buvo to meto kasdienybė.

Po Valakų reformos praėjus maždaug 20 metų, kraštovaizdis mažai tepa-
sikeitė, tik miško daugiau iškirsta. Daujėnuose 15 1 m. 5 valakai jau nebebuvo 
dirbami, 15 2 m. apleisti 6 valakai, 15 5 m. apleisti 3 valakai, 15 8 m. apleistas 
tik vienas valakas. 1580 m. Daujėnų kaimą apiplėšė kareiviai („saviškiai“, žalnie-
riai). Labiausiai nukentėjo Ramonas Drąsutaitis (1554 m. ėjęs suolininko pareigas) 
ir Motiejus Juškaitis (1554 m. dirbęs valaką perpus). Jie nebeturėjo nė kuo susi-
mokėti mokesčių valdovui. Jei pasižvalgytume po kitus kaimus, matytume irgi 
pilką vaizdą. Radminaičiuose iš likusių 5 valdovo valakų 15 1–15 5 m. nebuvo 
dirbama pora valakų, o 1580 m. Jonutis Pocaitis atleistas nuo pusės mokesčių dėl 
skurdo. Pasraučiuose vis dar nepaimta 19 valakų, Pagiružėje 20 valakų, Pašilėje 
nepaimta 8 valakai. 1580 m. kareiviai apiplėšė šio kaimo valdinius. Labiausiai 
nukentėjo Mikalojus Daukaitis ir Grigas Bernotaitis. Jie neturėjo iš ko mokėti mo-
kesčių. 1580 m. minimi nemaži užusienių, miško, pievų, kurių nebuvo pamatuota 
1554 m. 1580 m. Pašilės užusienis pamatuotas netgi rykščių tikslumu (1 valakas 
1 margas ir 26 rykštės) ir susisiekė jis su Pasvalio miestelėnų valakais.

1593 m. birželio 12 d. mirus T. Teterinui, 1594 m. spalio 10 d. valdovas 
ygimantas Trečiasis nepilnamečiams jo sūnums Timotiejui ir Teodorui patvir-

tino globėją Upytės žemionį Joną Devočką25, su kuriuo kaimynams vėl buvo 
daug vargo ir ginčų. 1600 m. sūnūs tapo pilnamečiais26 ir patys ėmė disponuoti 
valdomis, kurias užrašė jiems tėvas testamentu.2  Jame minima nemažai valdų 
įvairiose vaitijose  Moliūnų valda, Barklainių dvarelis, Mozyriaus valda, Mensko 
paviete Ušos valda prie Ušos upės, Kriklinių valda prie Pyves s upės, Manik nų 
vaitijoje Rimkūnų kaimas, kaimai Balų ir Viešeikonių vaitijose, P yslykio valda. 
domu, kad testamentas surašytas gudiškai Moliūnų dvare 1591 m. spalio 24 d., 
dalyvaujant vietiniams Upytės valsčiaus šlėktoms – Pasvalio seniūnui Sebastijonui 
Jonaičiui Kmieliauskui (Sebestian Jano icz miele ski), Aleksui Samsonovskiui (kuris 
tuomet tarnavo Krinčino dvare urėdu pas Aleksandrą Kurbską), bajorui Grigui 
Kušeliauskui ir pakviestam Upytės pilies teismo vazniui Mikalojui Motiejaičiui. 
Sūneliai nelabai taupūs buvo. Ką tėvas įgijo, tą sūnūs ėmė užstatinėti, įkeitinėti. 
Taip ir Daujėnai drauge su kitais kaimais ir valdiniais 1603 m. balandžio 23 d. 
buvo užstatyti Prakapui Jančiauskui28, o po savaitės (1603 m. gegužės 30 d.) 
vėl atiduoti kaip užstatas už paskolą Vaitiekui Radziminskui (Teodoro Teterino 
žmonos Radziminskaitės broliui)29, bet tai jau kitas amžius.  aš čia sustosiu, 
kadangi ir taip nuobodžiai ir smulkmeniškai prikalbėjau, nes norėjau papasakoti 
apie Daujėnų kraštą kiek daugiau, negu iki šiol rašyta.

Priedas
Idant skaitytojas lengviau įsi-

vaizduotų kaimų valakus ir jų ribas, 
pateikiame 1554–1555 m. inventoriaus 
fragmentą su Baluškių vaitijos kaimais, 
gudišką tekstą ir jo vertimą.

25 V B RS, f. 8, b. 68, l. 3.
26 V B RS, f. 8, b. 83, l. 2.
2  Upytės žemės teismo knyga, 1593 m., V B RS, 
f. , l. 566–5 0.

28 V B RS, f. 8, b. 2, l. 3.
29 V B RS, f. 8, b. 1, l. 4.
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Vertimas

BAL  VAITIJA
Vaitas Doškus Nemanaitis

BAL  KAIMAS
Paskirta 23 valakai

1 Mickus Maldutaitis 1
2 Bareišis Lagvėnaitis, suolininkas 1
3 Alekna Daukutaitis, suolininkas 1
4 Motiejus Tole i kaitis 1
5 Petkus Tarpeikaitis 1
6 Dovydas Vainaitis, tas dėl skurdo nuo mokesčio atleistas. 1

Gricius Norušonis 1
8 Rimas Preitaitis 1
9 Jonas Dapkaitis 1
10 Motiejus, Daunoras Maldutaičiai su broliu 1
11 Jonas Vytartaitis 1
12 Tomkus Norbutaitis su Stoniu Norbutaičiu 1
13 Vaitiekus Martynaitis 1
15 Jonas Martynaitis 1
16 Jonas Martynaitis 2
1
18 Tomkus Norbutaitis 1
19 Rimas Norbutaitis 1
20 Jonas Norbutaitis 1
21 Petkus Stirpe i kaitis 1
22 Petrikas Petkūnas, tajam dėl skurdo nuo pusės valako atleista. 1
23 Balčius Užkurys 1

Tame kaime paimta 23 valakai geros žemės.
PRIEV L S
Činšo – 1 kapa 16 grašių, o už pastotes, sargui ir kitoms karališkosios jo malonybės  
reikmėms 15 grašių, už 2 statines avižų su nuvežimu 20 grašių.

(t sinys)
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To kaimo valakų riba prasideda galais nuo Pašaltuonės upės ir nuo Daujėnų kaimo  
valakų, o šonu prie Daujėnų kaimo valakų, o kitais galais iki karališkosios jo  
malonybės miško, o kitu šonu prie Barklainių kaimo valakų.

DAUJ N  KAIMAS
Paskirta 23 valakai

1 Martynas Budaitis su sūnum Stoniu 1
2 Jašys Bučaitis, tajam dėl skurdo nuo pusės valako atleista.
3 Pėžas Jučaitis 1
4 Macys Gražaitis, suolininkas 1
5 Jonas Duonaitis 1
6 Mikalojus Vaitkaitis 1

Norutis Daukaitis, Jokūbas Mikalojaitis 1
8 Vaitystei laisvas 1
9 Stašys, Jonelis Nemanaičiai 1
10 Ramonas Gakaitis, suolininkas 1
11 Ramonas Drąsutaitis, suolininkas 1
12 Motiejus Juškaitis, Bučiūnas Martynas 1
13 Jonas Juškaitis 1
14 Mickus Maldutaitis 1
15 Jonas Užkurys, Petras Norkaitis 1
16 Jocas Bernotaitis su posūniais Motiejum ir Stasiu 1
1 Mockus Surintaitis 1
18 Norbutas Aneikaitis 1
19 Bareišis Lagnėnaitis 1
20 Dovydas Vainiūnas, Mačys Bertoš i ūnas 1
21 Steponas Pociūnas, Germanas Pociūnas paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais. 1
22 Jur g is Povilaitis, Stasys Jackaitis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais.
23 Motiejus Toleikaitis, Norutis Mic i ūnas paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais.

Tame kaime paimta 22 valakai geros žemės.
PRIEV L S
Činšo – 1 kapa 16 grašių, o už pastotes, sargui ir kitoms karališkosios jo malonybės  
reikmėms 15 grašių, už 2 statines avižų su nuvežimu 20 grašių.
Tame gi kaime 1 valakas laisvas vaitystei.
To kaimo valakų riba prasideda galais nuo Balų kaimo valakų, o šonu prie Garupio  
kaimo valakų, o kitais galais iki Pasraučių kaimo valakų, o kitu šonu prie Barklainių 
kaimo valakų ir prie Radminaičių kaimo valakų.

BARKLAINI  KAIMAS
Paskirta 22 valakai

1 Jonas Martynaitis, suolininkas 1
2 Krikštonas, Kasparas Jankaičiai 1
3 Jonas Poškaitis, suolininkas 1
4 Stoškus Poškaitis 1
5 Mikalojus Jur g aitis 1
6 Mickus Vaitkaitis 1

Jucius Noruč i onis, suolininkas 1
8 Jonas, Montvilas Pocaičiai 1
9 Petrikas Norušonis 1
10 Laurynas Dičaitis su broliu Kęsminu 1
11 Laurynas Dicaitis su broliu
12 Janušis Bernotaitis, Mikalojus Mac i ūnas, tie nuo pusės valako atleisti nuo mokesčio  

dėl skurdo.

(t sinys)
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13 Motiejus Jonaitis, Krikščius Bagdonaitis 1
14 Jokas Stonaitis 1
15 Andruška Norutaitis, Liutkus Motiejaitis 1
16 Povilas Motiejaitis, Jasas Jonaitis, Povilas Rameišaitis 1
1 Motiejus Norušaitis, Jonas Petraitis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais. 1
18 Andruška Norušaitis su broliu Baniu paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais. 1
19 Jonikas Martynaitis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais. 1
20 Jonas Poškaitis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais. 1
21 Jucius Norušonis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais.
22 Kriščius Bagdonaitis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais.

Tame kaime paimta 22 valakai vidutiniškos žemės.
PRIEV L S
Činšo – 1 kapa 10 grašių, o už pastotes, sargui ir kitoms
karališkosios jo malonybės reikmėms 15 grašių, už 2 statines avižų su nuvežimu  
20 grašių.
To kaimo valakų riba prasideda galais nuo Pagiružių kaimo valakų per rijos upę,  
o šonu prie Pagiružių kaimo valakų, o kitais galais iki Balų kaimo valakų, o kitu  
šonu prie Radminaičių kaimo valakų.

RADMINAIČI  KAIMAS
Paskirta 11 valakų

1 Jonas Petraitis, suolininkas 2
2
3 Jur g is Virišonis 1
4 Dokas Klošaitis, Motiejus Mažeikaitis, suolininkas 1
5 Mockus Bernotaitis 1
6 Petrikas Liutkūnas, Petrikas Klauc i ūnas, Meilutis Rimeikaitis, tie dėl skurdo šiemet  

atleisti nuo pusės valako mokesčio .
Pėžas Juciūnas su broliu Joku paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais.

8 Janušis Bernatonis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais.
9 Jur g is Vaješonis, Petras Mikalojaitis paėmė 1555 metais, turi mokėti 1556 metais.
10
11

Tame kaime paimta 9 valakai vidutiniškos žemės.
PRIEV L S
Činšo – 1 kapa 10 grašių, o už pastotes, sargui ir kitoms karališkosios jo malonybės  
reikmėms 15 grašių, už 2 statines avižų su nuvežimu 20 grašių.
Tame gi kaime dar nepaimta 2 valakai vidutiniškos žemės. Kai juos užsės, turės  
vykdyti tas pačias aukščiau aprašytas prievoles.
To kaimo valakų riba prasideda galais nuo rijos upelio, o šonu prie Daujėnų kaimo 
valakų, o kitais galais iki Guodžiubalos pelkės, o kitu šonu prie karališkosios jo  
malonybės miško.

PASRAUČI  KAIMAS
22 valakai
1–22 valakai nepaimti.
Tame kaime nepaimta 22 valakai prastos žemės. Kai juos užsės, turės vykdyti tas pačias 
prievoles  činšo – 1 kapa  grašiai, o už pastotes, sargui ir kitoms karališkosios jo ma-
lonybės reikmėms 15 grašių, už 2 statines avižų su nuvežimu 20 grašių  dėl tų valakų 
krūmynų atleista 3 metams.
To kaimo valakų riba prasideda galais nuo Daujėnų kaimo valakų, o šonu prie Pašilių 
kaimo valakų, o kitais galais iki karališkosios jo malonybės miško, o kitu šonu prie Ra-
dminaičių kaimo valakų.

(t sinys)
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PAGIRU I  KAIMAS PRIE BAL
22 valakai
1–22 nepaimti
Tame kaime nepaimta 22 valakai prastos, šlapios žemės. Kai juos užsės, turės 
vykdyti tas pačias prievoles.
PRIEV L S
Činšo – 1 kapa  grašiai, o už pastotes, sargui ir kitoms karališkosios jo malonybės  
reikmėms 15 grašių, už 2 statines avižų su nuvežimu 20 grašių, dėl tų valakų  
krūmynų atleista 3 metams.
To kaimo valakų riba prasideda galais nuo Barklainių kaimo valakų, o šonu prie  
karališkosios jo malonybės miško, o kitais galais iki karališkosios jo malonybės miško,  
o kitu šonu prie karališkosios jo malonybės miško.

GARUPI  KAIMAS
Garupys
Paskirta 20 valakų

11,2 Jonas Jonaitis su broliais 2
33 Mačius Virkučionis 1

4–20 valakai nepaimti.
Tame kaime paimta 3 valakai prastos žemės.
PRIEV L S
Tie valakai dėl krūmynų atleisti 4 metams. Pradės mokėti 1559 metais nuo kiekvieno  
valako atskirai už visas prievoles karališkosios jo malonybės valia ir malone po 42  
grašius.
Tame gi kaime dar nepaimta 1  valakų prastos žemės. Kai juos užsės, turės vykdyti  
tas pačias aukščiau aprašytas prievoles.
To kaimo valakų riba prasideda galais nuo Pašilio kaimo valakų, o šonu prie Daujėnų 
kaimo valakų, o kitais galais iki Viešvens upelio, o kitu šonu prie karališkosios jo  
malonybės miško.

PAŠILI  KAIMAS
Paskirta 14 valakų

1, 2 Jur g is Sereikonis 2
3, 4 Tautvilas Juodeikonis 2
5, 6 Meilutis Juodeikonis 2

Stonys Jur g aitis 1
8–14 valakai nepaimti.
Tame kaime paimta  valakai prastos žemės.
PRIEV L S
Tie valakai dėl krūmynų atleisti 4 metams. Pradės mokėti 1559 metais nuo kiekvieno  
valako atskirai už visas prievoles karališkosios jo malonybės valia ir malone po 42  
grašius.
Tame gi kaime dar nepaimta  valakai prastos žemės. Kas juos užsės, turės vykdyti  
tas pačias aukščiau aprašytas prievoles.
To kaimo valakų riba prasideda galais nuo karališkosios jo malonybės miško ir nuo  
tuščių kaimo valakų, o šonu prie karališkosios jo malonybės miško, o kitais galais  
iki Garupio kaimo valakų, o kitu šonu prie Daujėnų kaimo valakų.

(t sinys)
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Daujėnų valsčiaus atsiradimo istorija
Antanas Rukuiža, Antanas Vadopalas

Valsčių atsiradimo istorija
odis valsčius yra senas prokalbės veldinys, kaip ir daugelis šios šaknies 

žodžių  valda, valdyba, valdyti, valdovas, valdžia, valstybės, valstietis, veldėmė, 
veldėti, veldinys, pavaldinys, pavaldus, paveldėjimas ir t. t. 

Valsčius yra senas administracinis vienetas, amžiams bėgant reiškęs įvairias 
sąvokas. Abiejų Tautų Respublikos laikais valsčiai būdavo gana stambūs vienetai. 
Pavyzdžiui, ade kių domenos (karališkojo dvaro) storostija – valsčius apimdavo 
dabartinių P svalio, Dauj¸nų, Krinčíno ir dalį kitų kaimyninių valsčių plotus.

Tų laikų valsčiaus esmę gerai nusako 155  m. valakų įstatymas  vieną dome-
nos arba palivarko valaką turėjo aptarnauti (apdirbti) septyni baudžiavą einančių 
valstiečių valakai. Permatuojant senas arba kuriant naujas domenas, šalia dvarui 
išmatuotos žemės būdavo numatomas baudžiauninkams valsčius, kuris dar būdavo 
skirstomas į vaitystes, smulkiai nustatant kaimų sienas ir į inventorių įtraukiant 
valakus, jų naudotojų pavardes, mokesčius ir prievoles.

Valsčiaus centras būdavo kuri nors domena – storostija, domenos valdyto-
jas – storostas sutapdavęs su valsčiaus administratoriaus urėdu. Storostui priklausė 
smulkesni vykdytojai – vaitai. Ir storostai, ir vaitai būdavo skiriami.

Rusų tipo valsčiai buvo įsteigti 1861 m. kaip valstiečių luomo savivaldos 
organas. Valsčiaus sueiga rinkdavo viršaitį, kurį turėdavo patvirtinti zemskis (vir-
šininkas, policininkas). Raštinės reikalams zemskis skirdavo raštininką, dažniausiai 
rusą, kuris faktiškai ir tvarkė visus valsčiaus reikalus. Viršaičiui tekdavę pasiten-
kinti raštų pasirašymu.

Taip pat buvo įsteigti valsčiaus teismai spręsti mažesnės svarbos civilines 
ir baudžiamąsias bylas. Valsčiaus teismai buvo visiškoje zemskio žinioje. 

Rusai stengėsi valsčius padaryti pagrindiniais rusifikacijos vienetais. Norint 
sumažinti bajorų ir kunigų kad ir netiesioginę įtaką, valsčių buveinės buvo iškeltos 
iš dvarų, bet dažniausiai neleista valsčių centrų ir buveinių steigti bažnytkaimiuose. 
Naujas valsčių suskirstymas buvo rūpestingai pergrupuotas, ypač suktai veikta 
parenkant valsčių centrus.

Senojo adeikių valsčiaus patalpos buvusios adeikių dvare. adeikių valsčių 
rusai pertvarkė į Skreb tiškį, Girs dų ir Gulbin  valsčius. Skrebotiškio valsčiaus 
ribose buvo Pasvalio miestas ir sena parapija, bet valsčiaus būstinė parinkta 
Skreb tiškyje. Girsūdų valsčiuje buvo Daujėnų bažnytkaimis, bet valsčiaus centru 
parinktas Smiµgių kaimas už kilometro nuo Daujėnų. Gulbinų valsčiuje buvo 
Krinčino miestelis su sena parapija, bet valsčiaus buveinė buvo nukelta į Gulbinų 
kaimą. steigtas Čyp¸nų valsčius, kurio teritorijoje buvo Vabalni ko bažnytkaimis 
ir parapija. P nevėžio miesto ir apylinkių valstiečiams buvo įsteigtas valsčius ne 
Panevėžyjê, bet vienas Velžyjê, o kitas Pini voje.

Rusiško tipo valsčius buvo paklusnus rusų administracijos įrankis. ems-
kiai ta institucija be skrupulų naudojosi politiniams tikslams. Taip valsčiais buvo 
pasinaudota magnatui Puzinui likviduoti.
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Apie 1880 m. Panevėžio ir Gr žių magnatas Puzinas buvo įsteigęs Panevė-
žyje taupomąją skolinamąją kasą, norėdamas padėti racionalizuoti ūkius. Daugelis 
valstiečių buvo pasiskolinę nemažas sumas. Kasa buvo populiari ir darėsi ūkinio 
gyvenimo centru, apie kurį spietėsi šio krašto bajorija. Tas nepatiko rusų biuro-
kratijai. Buvo ir daugiau priežasčių Puziną eliminuoti iš visuomeninio gyvenimo  
pvz., Puzinas, būdamas Panevėžio realinės gimnazijos globėjas, protestavo kartu 
su kapelionu kun. Aleksandru Dambrausku-Jakštu prieš katalikų vertimą šventa-
dieniais lankyti cerkvę.

Pagal Rusijos įstatymus nesumokėtos valstiečių skolos buvo prievarta išieš-
komos tik per valsčiaus administraciją. Pagal kitą įstatymą išperkamieji iš dvaro 
valstiečių ūkiai buvo apsaugoti – buvo negalima išvaržyti už smulkias skolas 
nustatyto kiekio ūkiui reikalingų gyvulių ir inventoriaus normos. Atrodo, zemskiai 
pamokė raštininkus, kaip likviduoti valstiečių skolas Panevėžio kasai. Buvo pa-
leisti gandai, kad valstiečiai nemokėtų skolų Puzinų bankui. Kada iš banko kasos 
vienas po kito pradėjo plūsti reikalavimai valsčių valdyboms išieškoti iš valstiečių 
nesumokėtas skolas, valsčių raštvedžiai surašinėjo aktus, kad tie valstiečiai turi 
tik tiek gyvulių ir inventoriaus, kiek priklauso pagal normą, jų negalima aprašyti, 
ir nėra iš ko skolų išieškoti.

Povilas Čiapinskis, gyvenęs  Rytų Čikagoje, kilęs iš Daujėnų valsčiaus Smilgių  
kaimo, pasakojo, kad jis buvo Girsūdų valsčiuje pasamdytas vežėju ir nuo 189  
iki 1901 metų vežiojęs viršaitį ir raštvedį pas Puzinų skolininkus. Atvykęs pas 
nemokantį skolos valstietį, viršaitis pasakydavo, kokiu reikalu atvažiavęs ir paaiškin-
davo, ko negalima aprašyti. Tada susėsdavo vaišintis. Po vaišių visi su skolininku 
eidavo į tvartus ir visada rasdavę tiek gyvulių ir inventoriaus, kiek ūkio apsaugos 
įstatymo neleidžiama aprašyti. Raštvedys surašydavo aktą, kad nerasta ko aprašyti.

Vokiečiai, okupavę Lietuvą, panaikino bet kokias savivaldos žymes ir kraštą 
administruoti pavedė kariškiams ambezirkams, o kaimuose įkurdino klaipėdiečius 
bei Prūsų Lietuvos kilmės žandarus.

Kuo vadovautasi nutiesiant bezirkų sienas, galima tik spėlioti  atrodo, kad 
suskirstymas darytas štabuose pasitiesus žemėlapį. Suskirstymo tikslas – bet ko-
kiomis priemonėmis surinkti iš gyventojų kontribucijas ir duokles.

Administraciniai vienetai buvo nevykę  pavyzdžiui, Jonišk lio bezirkui priskyrė 
Daujėnų bažnytkaimį, bet sieną nutiesė už 1 km nuo bažnytkaimio, atskirdami 
pusę parapijiečių nuo savo bažnyčios, leidimo pereiti sieną reikėjo vykti 25 km 
į Joniškėlį.

Lietuviškų valsčių formavimasis
1918 m. spontaniškai imta steigti parapinius valsčių komitetus. Kuriami 

lietuviški administraciniai vienetai – valsčiai beveik visur sutapo su parapijų 
ribomis. Naujųjų valsčių steigėjai pabrėždavo ketinimą administracinius vienetus 
kurti parapijos teritorijose, o steigiamiems valsčiams išrenkami vykdomieji organai 
buvo vadinami arba parapinėmis valsčių valdybomis (Daujėnai), arba parapijos 
valsčiaus komitetais (Panevėžys).

Parapija yra senas vienetas, turįs kelių šimtų metų tradicijas ir nusistovė-
jusias gravitavimo ribas į kurį nors miestelį ar bažnytkaimį.
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Tad nebebūta reikalo ieškoti dar kokių naujų gravitavimo centrų būsimiems 
valsčiams.

Vietoj Skrebotiškio valsčiaus įsteigtas Pasvalio parapinis valsčius, vietoj Gul-
binų – Krinčino parapinis valsčius, vietoj Girsūdų – Daujėnų parapinis valsčius, 
vietoj Čypėnų – Vabalninko parapinis valsčius, vietoj Veµžio ir Pini vos – Pane-
vėžio parapinis valsčius ir pan.

Tik vėliau buvo priimtas Savivaldybės įstatymas, kuris patvirtino atliktą 
reformą, panaikino bet kokias luominių skirtumų žymes ir įvedė radikalią vietos 
savivaldą.

Literatūra
Panevėžys, Čikaga, 1963.
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Pirmieji nepriklausomybės metai  
Daujėnų krašte (1918–1919)
Jonas Aničas

Tie pirmieji Lietuvos nepriklausomybės metai buvo didžioji istorinė takoskyra 
tarp iš esmės skirtingų lietuvių tautos būvių – praeities, paženklintos alinančiomis 
svetimųjų okupacijomis, ir ilgai laukto prisikėlimo, kurį lėmė bent trys svarbiausi 
veiksniai  pirma, po Pirmojo pasaulinio karo susiklosčiusios palankios tarptauti-
nės aplinkybės  antra, jaunutės lietuvių kariuomenės pergalės nepriklausomybės 
kovų frontuose  trečia, entuziastingi naujo gyvenimo kūrimo darbai sodžiuose, 
miesteliuose, miestuose. Tai buvo neišmatuojamų sunkumų ir tvirto tikėjimo ge-
resne ateitimi metai. Kaip tie metai atrodė Dauj¸nų krašte  Kadangi negausioje 
daujėnistikoje į šį klausimą dar neatsakyta, prasminga atskirai patyrinėti minimą 
Daujėnų krašto istorijos tarpsnį.

„Mes patys imsime Lietuvą valdyti“
1918 m. lapkričio 11 d. buvo sudaryta pirmoji nepriklausomos Lietuvos 

vyriausybė, vadovaujama profesoriaus Augustino Voldemaro. Tą pačią dieną vy-
riausybė išleido pirmąjį atsišaukimą į visuomenę – „Lietuvos piliečiai “ Jį pasirašė 
Lietuvos valstybės Tarybos Prezidentas Antanas Smetona, viceprezidentai dr. Jur-
gis Šaulys ir kun. Justinas Staugaitis, taip pat visi vyriausybės nariai. Tai buvo 
ypatingos reikšmės istorinis dokumentas, kėlęs šalies visuomenę į nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo darbą.

„Kovai dar ne galas, bet jau teka mums laisvės saulė“, – šiais žodžiais prasidėjo atsi-
šaukimas. oliau sakoma: „ uo šios dienos mes patys imsime Lietuvą valdyti. Valstybės 
aryba rūpinsis lygiai visais Lietuvos piliečiais, neskirdama nei kalbos, nei tikybos, nei 

lyties. Dabar ji jau kuria savąją valdžią, kuri sudarys valstybės įstaigas ir sutvarkys 
krašto savivaldyb . Darbo tik pradžia  dar veik visa valdžia vokiečių rankose  daug dar 
laukia mūs rūpesnių.“

Dokumente dėstomi artimiausi valdžios ir visuomenės uždaviniai  neleisti 
vokiečiams imti ir išvežti iš šalies maisto produktų  atlikti karo nuostolių apskaitą  
rūpintis, kad būtų paleisti ir galėtų grįžti karo belaisviai, taip pat karo tremtiniai 
ir pabėgėliai  sušaukti Steigiamąjį susirinkimą, kuris, be kitų dalykų, turėsiąs pa-
sirūpinti, kad žemdirbiai, kurie nori ir sugeba žemę dirbti, gautų jos pakankamai  
rūpintis, kad miestų ir sodžiaus darbininkai turėtų darbo ir uždarbio ir kad jie 
būtų saugomi nuo išnaudojimo.

Toliau vyriausybė pranešė, kad Lietuvos nepriklausomybė turi tiek vidaus, 
tiek ir išorės priešų, kurių kėslus būtina sutelktomis jėgomis atremti. Po to sekė 
įtaigus raginimas  

„ egaišdami nei dieną, kiekvienoje parapijoje susirinkite visi vyresnieji, be kalbos ir tiky-
bos skirtumo, ir išrinkite Parapijos komitetą iš penkių arba septynių žmonių. šrinktasai 
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Komitetas turi tuojau paimti į savo rankas tvarkyti apylinkės gyvenimą. asai Komitetas 
tuojau turi pasikviesti stiprius ištikimus vyrus ir sudaryti iš jų miliciją. Milicijos darbas 
yra saugoti ramius žmones nuo visokių grobikų ir palaikyti viešąją tvarką.“ Dar nuro-
doma: „Komitetai tegu susižino su kaimyninių parapijų komitetais ir bendrai teįsteigia 
Apskričių (Kreizų) komitetus. Šitieji teužmezga nuolatinius ryšius su Lietuvos vyriausybe.“

Atsišaukimo pabaigoje vyriausybė pakiliai kreipėsi į jaunimą  „ egu eina 
Lietuvos jaunimas, kurio krūtinėje plaka narsi lietuvio širdis, į milicijos eiles, tesimoko 
ginklą vartoti, bet tevartoja jį tik šventu reikalu mūsų tėvynei ginti.“

Pagaliau vyriausybė iškilmingai pažada  „ inokite visi Lietuvos piliečiai, kad 
Valstybės aryba remsis jūsų išrinktaisiais Parapijų ir Apskričių komitetais ir drauge su 
jumis ves Lietuvą į laisv , laim  ir gerov .“1

Maža būtų pasakyti, kad Lietuvos vyriausybės atsišaukimas sujudino šalies 
visuomenę. Daugeliui tautiečių jis buvo tarytum žaibas, perskrodęs tamsą, ku-
rioje skendėjo karo sunkumų ir žiauraus okupacinio režimo nukamuotas kraštas. 
Atsišaukimo pasėtos paprastos ir aiškios mintys tarytum gaivus pavasario lietus 
daigino ir puoselėjo istorinių permainų viltį ir skatino veikti „negaištant nei dienos“.

Lietuviškos valdžios kūrimasis  
Daujėnų valsčiuje
Kai Lietuvos vyriausybės atsišaukimas pasiekė Jonišk lio apskrities gyven-

tojus, visuose valsčiuose prasidėjo pirmosios lietuviškos valdžios rinkimai  vienur 
viešai, dažniausia bažnyčioje iš sakyklos paskelbus, gyventojų susirinkimas išrin-
ko parapijų (valsčių) komitetus, kitur pirmiau buvo renkami seniūnijų atstovai į 
valsčių tarybas, o pastarosios išrinko valsčių komitetus. Šis darbas buvo atliktas 
stebėtinai greitai ir organizuotai, maždaug per penkiolika dienų. 1918 m. lapkričio 
2  d. įvyko pirmasis Joniškėlio apskrities valsčių atstovų suvažiavimas, pasivadinęs 
apskrities seimeliu, kuris išrinko lietuvišką Joniškėlio apskrities valdžią.2

Kaip lietuviška valdžia kūrėsi Daujėnų krašte  Kas yra žinoma apie tuos 
istorinius įvykius šiame Šiaurės Lietuvos kampelyje  Kas buvo tų įvykių herojai  
Deja, mus pasiekusios žinios yra gerokai fragmentiškos ir toli gražu nepakanka-
mai autentiškos. Taip atsitiko todėl, kad tų įvykių veikėjai neturėjo nei laiko, nei 
patirties rašyti protokolus ar kitaip fiksuoti faktus, todėl ir nepaliko dokumenti-
nių duomenų apie pirmuosius lietuviškos valdžios žingsnius Daujėnų krašte. Tad 
bandant tuos žingsnius rekonstruoti, tenka pasikliauti daugiausia memorialinio 
žanro medžiaga.

Bene autentiškiausi yra Jono Navako atsiminimai. Kilęs iš Daujėnų valsčiaus 
Viµkiškių kaimo, būdamas vos 22 metų amžiaus, bet jau matęs pasaulio, jis ner-
te pasinėrė į bundantį lietuvišką visuomeninį bei politinį gyvenimą. Kraštiečius 
patraukė jo jaunatviškas entuziazmas, stiprūs patriotiniai motyvai ir gera politinė 
nuovoka, todėl buvo renkamas į besikuriančius lietuviškos valdžios postus ne 
tik Daujėnų valsčiuje, bet ir Joniškėlio 
apskrityje. Tad J. Navakas turėjo ką 
atsiminti ir parašyti knygelėje „Lietuvai 
besikeliant“, išleistoje jubiliejiniais 1928 

1 Laikinosios vyriausybės atsišaukimas „Lietuvos 
piliečiai “, Lietuvos aidas, 1918, lapkr. 13.

2 Joniškėlis, Vilnius, 200 , p. 186–213.
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metais. Apie daujėniečius stipriai paveikusį galingą moralinį sti - 
mulą – tikėjimą Lietuvos prisikėlimu – atsiminimų autorius rašė  

„Lietuvos likimo klausimas buvo griežtai pastatytas: dabar ar nie-
kados  Reikėjo veikti. Gyventojai suprato momento svarbumą  visi 
stojo darban vien tik savo tikėjimu ir savo pajėgomis pasiremdami. 
Pajėgos buvo menkos, bet užtai tikėjimas buvo galingas... ikėjimas 
laimėjo...“3

Ano meto Daujėnų krašto realijos šiek tiek atsispindi 
atsargos majoro Petro Gudelio atsiminimuose. Buvęs rusų kariuo-
menės karininkas, vienas aktyviausių lietuviškos valdžios kūrėjų 
Vašk  valsčiuje ir Joniškėlio apskrityje, nuo antrosios sovietų 
okupacijos 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, savo atsiminimus 
sudėjo į veikalą „Joniškėlio apskrities partizanai“, kurį sudaro 
dvi dalys  I dalis – jų organizavimas ir slaptoji veikla prieš 
bolševikus nuo 1918 m. lapkričio 2  d. iki 1919 m. kovo 22 d. 
(Roma, 19 5)  II dalis – viešas veiklos laikotarpis nuo 1919 m. 
kovo 23 d. iki lapkričio 20 d. (Brooklyn, 19 9). Tęsdamas šį 
darbą, P. Gudelis parengė ir išleido solidžią knygą „Joniškėlio 
apskrities partizanų atsiminimai“ (Čikaga, 1983). Abiejuose 
leidiniuose yra duomenų apie Daujėnų valsčiaus partizanus, 
dalyvavusius kovose prieš rusų bolševikų kariuomenės invaziją.

Tęsiant temos šaltinių aptarimą, verta paminėti vieną išskirtinį faktą, susi-
jusį su lietuviškos valdžios Daujėnų valsčiuje kūrimosi istorija. Reikalas tas, kad 
daujėniečiai vienu metu turėjo gerą progą nužerti laiko dulkes nuo anų istorinių 
įvykių. Kai buvo rengiamasi 1928 m. paminėti Nepriklausomybės dešimtmetį, Vi-
daus reikalų ministerijos Savivaldybių departamentas sumanė išleisti veikalą apie 
valsčių savivaldybes, pradedant pirmaisiais jų kūrimosi žingsniais. Todėl valsčių 
savivaldybėms 192  m. duotas nurodymas surinkti medžiagą, parengti atitinkamus 
tekstus ir pristatyti juos į departamentą. Vykdydama šią užduotį, Bíržų apskrities 
valdyba, gavusi tekstus iš valsčių, 1928 m. sausio 2  d. juos išsiuntė į Kauną. 
Deja, Savivaldybių departamentas nebuvo deramai pasirengęs šį projektą realizuoti  
terminai buvo pernelyg glausti, trūko aiškių nurodymų ir atitinkamos metodinės 
pagalbos vykdytojams. Todėl dauguma tekstų buvo paviršutiniški, juose trūko 
būtiniausių istoriografinių duomenų.

Daujėnų valsčiaus savivaldybės parengtas tekstas, pavadintas „Daujėnų 
valsčiaus savivaldybės susikūrimo istorija“, skambėjo taip

„Daujėnų valsčiaus inteligentų būrelio iniciatyva buvo surengtas parapijos gyventojų 
susirinkimas, kuris, išklaus s pranešimą apie pasaulinio karo pabaigą ir nepriklausomos 
Lietuvos kūrimąsi, viešu balsavimu išrinko 
komitetą iš  asmenų ir sudarė valsčių 
plotu apie  km ilgio ir  km pločio, 
apimant apie  00 gyventojų su dviem 

3 Navakas J. Lietuvai besikeliant  iš 1918–1919 metų 
užrašų ir atsiminimų iš Lietuvos rytų partizanų 
veikimo, Kaunas, 1928, p. 5.

Petras Gudelis,  
atsargos majoras. 
Autorius daugelio 
rašinių apie  
Joniškėlio apskr.  
partizanus  
nepriklausomos  
Lietuvos spaudoje  
tremtyje išspausdin s 
jų veiklos apžvalgos  
dvi knygas, šio 
partizanų atsiminimų 
rinkinio leidėjas
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mokyklom Smilgiuose ir Daujėnuose. Daujėnų valsčiaus komitetas nustatė savo buvein  
Smilgiuose ir perėmė iš vokiečių prieš karą buvusio Girsūdų valsčiaus nuosavus namus 
su kitais trobesiais ir žemės plotu ,0 20 a. Be to, buvo perimtas tele onas ir smulkus 
trobesio inventorius.

Pirmuoju savo uždaviniu valsčius laikė milicijos iš vietos gyventojų sudarymą. 
Milicija turėjo mažai ginklų ir daug darbo. Miškuose buvo užsilikusių rusų belaisvių, 
kurie užsiiminėdavo plėšikavimu. Be to, komitetui rūpėjo ūkiškos kūrybos darbas. Valsčius 
buvo suskirstytas seniūnijomis, išrinkti seniūnai. Pradėta rūpintis mokyklomis, kelių tai-
symu, beturčių šelpimu ir kitais reikalais. Savo darbuot  komitetas pradėjo be jokių lėšų, 
bet vėliau gyventojai buvo apdėti atitinkamais mokesčiais ir inansinė padėtis pagerėjo. 
žplūdus bolševikams komitetas buvo išvaikytas, policija nuginkluota.“4

Toks buvo Daujėnų valsčiaus savivaldybės susikūrimo istorijos lakoniškas 
tekstas. Aiškiai matyti, kad jo rengėjai susidūrė su neįveikiama problema – ne-
turėjo dokumentinės medžiagos, kurios, kaip minėta, ir negalėjo būti. Tad liko 
imtis kraštotyros darbo – prakalbinti daujėniečių atmintį, kuri per dešimt metų juk 
negalėjo beviltiškai išblėsti. Tačiau tai nebuvo padaryta. Todėl cituotame tekste ir 
pritrūko itin svarbių duomenų  kokie asmenys sudarė tą „Daujėnų valsčiaus inteligentų 
būrelį“, kuris sušaukė parapijos gyventojų susirinkimą  kada ir kur susirinkimas 
įvyko  kas padarė pranešimą „apie pasaulinio karo pabaigą ir nepriklausomos Lietuvos 
kūrimąsi“  kokie asmenys buvo išrinkti į parapijos (valsčiaus) komitetą  kas tapo 
komiteto pirmininku, t. y. pirmuoju valsčiaus viršaičiu  kaip iš vokiečių valsčiaus 
viršininko, žmonių vadinto amt orštieriu (vok. Amtvorste er – valdžios viršininkas), 
buvo perimta valdžia  kas buvo pirmieji valsčiaus milicininkai  kas buvo pirmieji 
seniūnai  kuo pasireiškė valsčiaus komiteto (savivaldybės) rūpinimasis mokyklomis, 
kelių taisymu, beturčių šelpimu ir kitais reikalais.

Tad grįžkime į ano meto Daujėnų valsčių ir pabandykime padaryti tai, kas 
nebuvo padaryta minint Nepriklausomybės dešimtmetį, t. y. retrospektyviai atkurti 
svarbiausius lietuviškos valdžios kūrimosi Daujėnų valsčiuje įvykius.

Pradėkime nuo Daujėnų valsčiaus kilmės, nes cituotame daujėniečių tekste 
yra neaiškus teiginys, kad komitetas pirmajame savo posėdyje „sudarė valsčių...“ 
Istoriografijoje yra kitokia Daujėnų valsčiaus kilmės versija. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo Dauj¸nai priklausė P nevėžio apskrities Girs dų valsčiui, kurio būstinė buvo 
Smiµgiuose. Mat carinės Rusijos okupacinė valdžia valsčių centrus dažniausiai 
buvo įsteigusi nuošalesnėse vietose – kaimuose bei nusavintuose 1831 ir 1863 m. 
sukilimų dalyvių dvaruose. Tuo siekta izoliuoti kaimo gyventojus nuo miesteliuose 
gyvenančių lenkuojančių bajorų bei katalikų dvasininkų įtakos ir taip neva palen-
gvinti lietuvių rusinimo, stačiatikybės įtvirtinimo sąlygas. Lietuvą 1915 m. okupavę 
vokiečiai pertvarkė krašto administracinį padalijimą susmulkindami rusų įkurtus 
didelius ujezdus į mažesnius kreizus. Šia reforma vokiečiai siekė sudaryti palankesnes 
sąlygas vykdyti įvairias rekvizicijas ir stiprinti okupacinį režimą. 1916 m. vasario 
mėnesį didelė Panevėžio apskritis buvo 
suskaidyta į tris apskritis – Panevėžio, 
Biržų ir Joniškėlio. Joniškėlio apskritis 
buvo sudaryta iš 14 valsčių  Daujėnų, 

4 Lietuvos centrinis valstybės arc yvas (toliau – L VA), 
Daujėnų valsčiaus savivaldybės susikūrimo istorija, 
f. 3 9, ap. 1, b. 1691, l. 31–32.
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Joniškėlio, Kl vainių, Krinčíno, Kriuk , Linkuv s, Pakr ojo, P svalio, P švitinio, 
P mpėnų, P šaloto, Sal čių, Vaškų ir eimìlio. Taigi Daujėnai gavo valsčiaus centro 
statusą, tačiau būstinė liko Smilgiuose, nes miestelyje nebuvo reikalingų pastatų.5

Dabar artėkime prie svarbiausio mūsų temos klausimo  kada ir kaip Daujėnų 
valsčiuje įsikūrė lietuviška valdžia  Iš jau minėtos P.  Gudelio atsiminimų knygos 
„Joniškėlio apskrities partizanai“ matyti, jog lietuviška valdžia Joniškėlio apskrities 
valsčiuose kūrėsi nuo 1918 m. lapkričio 11 d., kai pasirodė Lietuvos vyriausybės 
atsišaukimas „Lietuvos piliečiai “, iki 1918 m. lapkričio 2  d., kai Linkuvojê įvyko 
Joniškėlio apskrities valsčių atstovų suvažiavimas – apskrities seimelis, paskelbęs 
lietuvišką valdžią šioje apskrityje. P. Gudelis glaustai aprašo lietuviškos valdžios 
įsikūrimą kiekviename iš keturiolikos valsčių. ra ir fragmentas, skirtas Daujėnų 
valsčiui. Nusikeldamas šiek tiek į praeitį, autorius rašo, kad daujėniečiai aktyviai 
dalyvavo 1863 m. sukilime ir 1905 m. revoliucijoje, kad tais metais jie išvarė 
rusų mokytoją iš Smilgių pradinės mokyklos ir įvedė lietuvių kalbos pamokas. 
Tačiau P. Gudelis neturėjo konkrečių duomenų apie Daujėnų parapijos gyventojų 
susirinkimą 1918 metų rudenį, todėl datos nenurodė. Tiktai paminėjo, kad J. Na-
vakas, atstovavęs gimtajam Vilkiškių kaimui, buvo išrinktas valsčiaus komiteto 
pirmininku ir valsčiaus delegatu į Joniškėlio apskrities seimelį. Likę keli fragmento 
sakiniai – apie vėlesnius įvykius.6

Taigi priartėjome prie J. Navako – pagrindinio liudytojo apie 1918 m. 
pabaigos ir 1919 m. pradžios įvykius Daujėnų krašte. Tačiau pirmiausia derėtų 
pateikti keletą svarbesnių J. Navako biografijos bruožų.

Gimė 1896 m. rugpjūčio 13 d. Vilkiškių kaimo pasiturinčio ūkininko šei-
moje. Turėjo vyresnį brolį Kazį (vėliau Lietuvos kariuomenės generolas) ir tris 
seseris. Tėvai leido vaikus į mokslus. Jonas 1914 m. baigė 
Panevėžio realinę mokyklą. Apsisprendęs tapti gydytoju, tais 
pačiais metais įstojo į Maskvos universitetą. Vokiečiams oku-
pavus Lietuvą ir nutrūkus ryšiams su šeima, Jonas susirado 
tarnybą Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti 
Maskvos skyriuje, kuris buvo ir lietuviškos veiklos centras. 
Po bolševikinio 191  m. perversmo skyrius buvo likviduotas, 
o jame susitelkę lietuviai inteligentai išvaikyti. Po šio įvykio 
Jonas susirado darbo Rusijos tekstilės pramonės darbininkų 
sąjungoje. Rusijai ir Vokietijai 1918 m. kovo 3 d. pasirašius 
paliaubų sutartį, bolševikų valdžia pradėjo leisti karo trem-
tiniams grįžti į gimtąsias vietas. Su vienu lietuvių tremtinių 
ešelonu J. Navakas 1918 m. liepos 29 d. išvažiavo iš Mas-
kvos. Pusantro mėnesio truko sunki kelionė. Vieną rugsėjo 
vidurio dieną Jonas apglėbė tėvus ir seseris, tik brolis Kazys 
dar nebuvo grįžęs iš Rusijos (tuo metu jis tarnavo Kolčiako 
kariuomenės Sibiro lietuvių batalione).

Tautiškai susipratusiam jaunuo-
liui didelį nerimą kėlė karo ir okupaci-
jos nuniokotos ir nukamuotos Lietuvos 
likimas. Atsitiktinai išgirdęs žinią, kad 

5 Gudelis P. Joniškėlio apskrities partizanai. Jų or-
ganizavimas ir slaptoji veikla prieš bolševikus 
(1918 11 2 –1919 03 22), Roma, 19 5, d. I, p. 15–16.

6 en pat, p. 23.

Dr. Jonas avakas – 
vyr. Joniškėlio apskr.  
partizanų  
organizatorius 

–  m.
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Vilniuje sudaryta pirmoji Lietuvos vyriausybė, Jonas skuba į sostinę savo akimis 
pamatyti ir savo ausimis išgirsti, kaip pildosi jo svajonė matyti besikeliančią Lie-
tuvą. Išsirūpinęs leidimą, jis dalyvauja lapkričio 14–15 d. vykusiame iškilmingame 
Lietuvos Valstybės Tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstoma ministro pirmininko 
prof. A. Voldemaro pateikta vyriausybės programa. Patyręs daug įspūdžių, gavęs 
pluoštą lapelių su vyriausybės atsišaukimu „Lietuvos piliečiai “, iš vokiečių ka-
riškių slapta nusipirkęs šautuvą, Jonas grįžta į gimtinę, kuri dar tebėra vokiečių 
valdžioje. Visą kelią jo neapleidžia mintis  

„Dabar jau esu tikras, kad lietuviška valdžia, apie kurią tiek daug galvojau, bus suorga-
nizuota. Gerai žinau, kad nesu įgaliotas tą valdžią organizuoti, bet jaučiu, kad tai yra 
mano pareiga.“

Aiškiai įsisąmoninta pareiga Lietuvai, bemaž profesionali politinė nuovoka 
ir jaunatviškas entuziazmas buvo tie išskirtiniai Jono Navako asmenybės bruožai, 
kurie lėmė jo pasiryžimą veikti taip, kad žmonės geriau suprastų Lietuvos padėtį, 
realias jos prisikėlimo galimybes ir patys imtų sąmoningai ir aktyviai jų siekti. 
Jis su nerimu konstatavo  

„Lietuvos prisikėlimo idėja (...) pasiekė kaimą, bet kaimas dar labai mažai turi supratimo 
apie būsimąją tvarką. Kažko laukiama, tikima, kad sunkūs laikai greit baigsis, kad ateis 
„nauja“ valdžia. Kas toji nauja valdžia, iš kur ji ateisianti, nieks nežino.“8 

Todėl J. Navakas imasi slapta nuo okupacinės valdžios organizuoti Daujėnų krašto 
gyventojų susirinkimus. Prasmingiausia tai daryti buvo bažnytkaimiuose, susitarus 
su klebonu, po pamaldų. Atsiminimuose tvirtino, kad žmonės noriai eidavę į 
susirinkimus. Vieną iš jų, įvykusį Kríkliniuose, išsamiau aprašė

„Susirinko kelios dešimtys ūkininkų. Padariau gana platų pranešimą apie Lietuvos pa-
dėjimą, pabrėždamas, kad lietuviams teks patiems savo valstyb  kurti, kad reikia būti 
pasiruošusiems tam svarbiam momentui, kai visi gyventojai bus pašaukti pradėti orga-
nizacijos darbą. kininkai ypatingai, kaip valstybės ramstis ir pamatas, turi pirmiausia 
organizuotis. š rytų ateinanti anarc ija gali pasiekti ir Lietuvos kraštą, jeigu ūkininkai 
nebus organizuoti ir neprisidės aktingai prie valdžios organizavimo ir jos palaikymo. 
Plačiai nušviečiau padėjimą Rusijoje. kininkai atsidėj  klausė. Po mano pranešimo 
prasidėjo neva diskusija. kininkai labai realiai galvoja. Vienas ūkininkas atsistojo ir 
sako: „ ikrai, jeigu vokiečių valdžia pasitrauks, jeigu kitos valdžios dar nebus vokiečiams 
pasitraukiant, prasidės skerdynės. Be valdžios negalime gyventi, bet kaip ją sudaryti, kad 
vokiečiai neleidžia  š kur paimsime pinigų  Kur gausime ginklų  Kur rasime žmonių, 
kurie stotų priešakyje “ inoma, nelengva atsakyti į visus iškeltus klausimus. Bet tas rodo, 
kad ūkininkas instinktyviai jaučia organizacijos reikalą ir mato pavojų palikti be valdžios.“9

J. Navako organizuoti Daujėnų 
krašto gyventojų susirinkimai buvo, 
galima sakyti, preliudija to istorinio 

 Navakas J. Lietuvai besikeliant, p. 24.
8 en pat, p. 25.
9 en pat, p. 25–26.



7

I I J A

susirinkimo, kuriame daujėniečiai įkūrė lietuvišką valdžią. Deja, su kartėliu turi-
me dar kartą konstatuoti, kad dokumentinių duomenų neišliko, nes, kaip minėta, 
susirinkimo protokolas nebuvo rašomas. Nedaug tų duomenų tėra ir memuari-
niuose šaltiniuose. Netgi autentiškiausias liudytojas J. Navakas, buvęs pagrindinis 
susirinkimo veikėjas, rašydamas memuarus jo datos nebeprisiminė. Taigi apie dau-
jėniečių susirinkimą lietuviškai valdžiai valsčiuje įkurti istoriografijoje bus sakoma 
neapibrėžtai  tai įvyko vieną 1918 metų lapkričio mėnesio antrosios pusės dieną.

Tačiau J. Navako memuaruose yra keletas reikšmingų detalių, susijusių 
su lietuviškos valdžios kūrimosi Daujėnų valsčiuje eiga. Tas detales analizuojant 
išryškėja bendras to istorinio proceso vaizdas. J. Navakas rašo  

„Grįž s iš Vilniaus, sušaukiau tuojau viešą susirinkimą pradėti kurti organizacijoms, 
Valstybės arybos atsišaukime numatytoms. Mane apylinkės gyventojai išrinko į Dau-
jėnų Valsčiaus arybos steigiamąjį susirinkimą. š kažkur buvo gautas pranešimas, kad 
reikia organizuotis ne parapijomis, bet valsčiais. Pamaniau, kad Valstybės aryba savo 
nusistatymą pakeitė – galop nesvarbu, kaip vietos organai organizuosis, svarbu, kad 
organizuotųsi, kad būtų einama prie vietos valdžios organų sudarymo. šrinkta apie 0 
atstovų – delegatų, daugumas iš susipratusių ūkininkų tarpo. Vienbalsiai esu išrenkamas 
valsčiaus delegatų susirinkimo pirmininku.“10

Dešifruojant cituotą memuarų fragmentą, išryškėja nuosekli lietuviškos val-
džios valsčiuje kūrimosi eiga  pirma, Daujėnų valsčiaus kaimuose buvo renkami 
atstovai – delegatai į valsčiaus tarybos susirinkimą  antra, išrinktieji apie 40 dele-
gatų susirinko Daujėnuose  trečia, delegatų susirinkimas pasiskelbė esąs Daujėnų 
valsčiaus taryba, t. y. aukščiausia valdžios institucija valsčiuje  ketvirta, Daujėnų 
valsčiaus tarybos pirmininku išrenkamas J. Navakas.

Memuaruose aprašoma tolesnė Daujėnų valsčiaus tarybos pirmojo (steigiamojo) 
posėdžio eiga. Pačioje pradžioje iškilo klausimas – ar pagal galiojusią okupaci-
nio režimo tvarką apie susirinkimą reikia pranešti vokiečių valdžios viršininkui 
(amt orštieriui) ir gauti leidimą posėdžiauti. Tarybos nariai sutiko su pirmininko 
J. Navako pareikšta nuomone, kad leidimo prašyti nereikia, nes veikiame Lietuvos 
Valstybės Tarybos ir vyriausybės nurodymu, esame valdžia, ir niekas negali mums 
drausti savo pareigas atlikti. Toliau buvo dirbama pagal patvirtintą dienotvarkę.

Taryba nutarė įvesti grūdų pyliavą kaimo varguomenei paremti. Apsvarstytas 
ir priimtas valsčiaus statutas (tikėtina, kad J. Navako parengtas, tačiau dokumento 
tekstas, matyt, neišliko). Išrinkta valsčiaus valdyba. Memuarų autorius mini tik 
tris valdybos narius – J. Navaką, Joną Šimbelį ir Rauduvę (vardas nenurodomas). 
Jau cituotame daujėniečių 1928 metų tekste sakoma, kad išrinkta  narių valdyba 
(komitetas). Valsčiaus delegatais į Joniškėlio apskrities valsčių atstovų suvažiavi-
mą – apskrities seimelį, įvyksiantį 1918 m. lapkričio 2  d., išrenkami J. Navakas 
ir J. Šimbelis.

Baigiant tarybos posėdį iškilo klausimas – kaip oficialiai nuversti vokiečių 
valdžią Daujėnų valsčiuje. Taryba įgaliojo pirmininką J. Navaką pranešti vokie-
čių amt orštieriui, kad jis nustotų ėjęs 
valdžios pareigas, nes Lietuvos vy- 10 en pat, p. 28.
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riausybės nurodymu yra sudaryta lietuviška Daujėnų valsčiaus valdžia. Dėl šios 
procedūros valsčiaus tarybos pirmininkui buvo iškilusi dilema  jis manė, kad jam, 
kaip lietuviškos valdžios pareigūnui, nederėtų eiti pas vokietį, nes tai būtų nusi-
žeminimas, todėl nusprendė elgtis kitaip – pasiuntė oficialų raštą, kad amt orštieris 
nebelaikomas valdžia ir kad malonėtų pranešti, kada galįs perduoti reikalus ir 
ketinąs palikti valsčių. ituotame daujėniečių 1928 m. parengtame tekste rašoma, 
kad Daujėnų valsčiaus komitetas perėmė iš vokiečių valsčiaus būstinę Smilgiuose, 
1,0920 ha žemės, telefoną ir smulkų trobesio inventorių. Kitame memuariniame 
šaltinyje rašoma, kad paskutiniai vokiečiai iš Daujėnų valsčiaus pasitraukė apie 
gruodžio 15–20 d.11

Taip Daujėnų valsčiuje susikūrė ir pradėjo veikti lietuviška valdžia. Ji atsira-
do Daujėnų krašto visuomenės valia, kuri buvo pareikšta demokratiškai išrenkant 
valdžios instituciją – valsčiaus tarybą. Vienas aktyviausių jos kūrėjų, pirmasis 
valsčiaus viršaitis Jonas Navakas vėliau atsiminimuose parašė  „Džiaugiuos, kad visas 
kūrybos darbas prasidėjo, kad lietuviška valdžia jau yra, kad mano svajonės pildosi.“12

P. Gudelis minėtoje atsiminimų knygoje „Joniškėlio apskrities partizanai“ 
tvirtino, kad Daujėnų valsčiaus komitetas, J. Navaką 1918 m. lapkričio 2  d. išrin-
kus Joniškėlio apskrities komiteto vicepirmininku ir dėl to jam negrįžus į valsčių, 
„nepasižymėjo uolumu“.13 Nebuvo ko stebėtis  netikėtas sumanaus ir ryžtingo vadovo 
netekimas galėjo turėti neigiamos įtakos valsčiaus komiteto būklei. Tačiau kiti 
šaltiniai leidžia pakoreguoti minėtą P. Gudelio nuomonę. ra žinoma, jog 1918 m. 
gruodžio mėnesį Daujėnų valsčiaus komitetas, sutelkęs valsčiaus apsaugos (milicijos) 
pajėgas, likvidavo apylinkėse plėšikavusias banditų gaujas.14 Daugiau pasireikšti 
daujėniečiai nebeturėjo laiko, nes Joniškėlio apskrityje jų valsčius pirmasis pateko 
į rusų bolševikų kariuomenės gniaužtus.

Daujėniečiai kovotojų prieš rusų bolševikų  
kariuomenės invaziją gretose
Rusiją 191  m. užvaldžiusi bolševikų partija, postuluodama „pasaulinės 

revoliucijos“ doktriną, 1918 m. pabaigoje pasiuntė Raudonąją armiją okupuoti 
nepriklausomą gyvenimą pradėjusių kurti Baltijos šalių. Jai kelią atvėrė karą pra-
laimėjusi Vokietija, kuri, vykdydama Santarvės (Antantės) reikalavimą, 1918 m. 
gruodžio mėnesį pradėjo atsitraukimą iš okupuotų buvusios Rusijos imperijos 
teritorijų. Raudonosios armijos okupuota Lietuva turėjo tapti tiltu į Vakarų Europą, 
kur, kaip tikėjo bolševikų lyderiai, kaip ir Rusijoje kils „proletarinės revoliucijos“ 
ir bus įvesta „proletariato diktatūra“. Nuo Da gpilio Vilniaus kryptimi slenkanti 
rusų Pskovo divizija 1918 m. gruodžio 28–30 d. užėmė Švenči nis ir P bradę, o 
1918 m. sausio 5 d. – Vilnių. Lietuvos vyriausybė buvo priversta palikti Vilnių ir 
persikelti į Kauną.  šiaurinę Lietuvos dalį brovėsi rusų Internacionalinė divizija, 
kuri 1919 m. sausio  d. užėmė P ne-
vėžį. Vilniuje atsirado okupacinės Ta-
rybų Rusijos kariuomenės dengiama 
bolševikų valdžia, okupuotose vietose 
buvo steigiami „revoliuciniai komitetai“ 
(revkomai).

11 Panevėžys  geografinės ir istorinės žinios apie apy-
linkes ir miestą, red. J. Masilionis, hicago, 1968, 
p. 198.

12 Navakas J. Lietuvai besikeliant, p. 29.
13 Gudelis P. Joniškėlio apskrities partizanai, I d., p. 23.
14 Panevėžys, p. 198.
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Lietuvos nepriklausomybei iškilo mirtinas pavojus. 1918 m. gruodžio 26 d. 
sudaryta nauja vyriausybė, vadovaujama ministro pirmininko Mykolo Šleževičiaus, 
nedelsdama ėmėsi organizuoti Lietuvos kariuomenę. 1918 m. gruodžio 2  d. buvo 
išleistas ministro pirmininko M. Šleževičiaus ir krašto apsaugos ministro Mykolo 
Velykio pasirašytas atsišaukimas „  Lietuvos piliečius “ Jame konstatuojama  

„Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, jau įsibrovė į Lietuvą svetimoji Rusijos kariuomenė. 
Ji eina atimdama iš mūsų gyventojų duoną, gyvulius ir mantą. Jos palydovai – badas, 
gaisrų pašvaistės, kraujo ir ašarų upeliai.“ Skelbdama šūkį „Lietuva pavojuje “ vyriau-
sybė ragino: „ edelsdami 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 ėvynės ginti. 
Stokime drąsiai pirmi į kovą.“15

Lietuvos vyriausybė 1919 m. sausio 11 d. kreipėsi į Santarvės vadovybę ir 
Vokietijos vyriausybę dėl laikino vokiečių kariuomenės palikimo Lietuvoje kovai 
su užsienio intervencija. Lietuvos prašymas buvo patenkintas – Vokietija savo 
kariuomenės traukimąsi šiaurinėje Lietuvos dalyje sustabdė Šeduv s–Kl vainių–Lin-
kuv s– eimìlio–Ba skės (Latvija) bare. 
Keletas vokiečių batalionų išbuvo iki 
1919 m. liepos ir talkino lietuviams 
kovoje su bolševikų invazija.

Vyriausybė ėmėsi kitų radikalių 
veiksmų šalies gynybai organizuoti  
1919 m. sausio 15 d. paskelbė lietuvių 
karininkų, tarnavusių Rusijos kariuo-
menėje, mobilizaciją  1919 m. vasario 
 d. išleido ypatingą valstybės apsaugos 

įstatymą, reglamentuojantį karo padė-
ties paskelbimą atskirose apskrityse ir 
karo komendantūrų įsteigimą  1919 m. 
vasario 13 d. paskelbė asmenų, kuriems 
iki 1919 m. sausio 1 d. suėjo 20 metų, 
šaukimą į kariuomenę. Šie vyriausybės 
aktai bei veiksmai gerokai paspartino 
Lietuvos kariuomenės organizavimo 
darbus. Pirmosios kariuomenės dalys 
buvo iš savanorių, kurių būriai rinkosi 
Alytujê, Kaune, Kėdãiniuose ir kitose 
vietose, kur dar laikėsi vokiečių ka-
riuomenė.

 rusų bolševikų kariuomenė 
toliau brovėsi ir 1919 m. sausio mė-
nesį užėmė Šiaulius, pasiekė Telšius, 
artinosi prie Alytaus ir Kauno. Šiaurinę 

Lietuvos laikinosios Vyriausybės atsišaukimas. 
 m. gruodžio 2  d. „Lietuvos aidas“,  
 2 2

15 Lietuvos vyriausybės atsišaukimas „  Lietuvos pi-
liečius “, Laikinosios vyriausybės žinios, 1918, gruod. 
29.
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Lietuvos dalį okupavo rusų Internacionalinė divizija, kuri buvo pavadinta 2-ąja 
latvių divizija ir sudarė Latvijos fronto kairįjį sparną, o jos 1-oji brigada veikė 
šiaurinės Lietuvos teritorijoje, Panevėžio–Šiaulių–Telšių ruože.

Neišliko tikslesnių duomenų, kada ir kaip bolševikų kariuomenė okupavo Jo-
niškėlio apskrities valsčius, miestelius ir sodžius. Jeigu Panevėž s, kaip minėta, buvo 
užimtas 1919 m. sausio  d., tai maždaug tomis pačiomis dienomis laisvės neteko 
Dauj¸nai, Krinčínas, Pasval s, P mpėnai... kupuotose vietose bolševikai steigė vie-
tinę valdžią – revkomus. Atsirado vietinių žmonių, kurie talkino okupantams ir su 
jų pagalba siekė įgyvendinti savo socialines bei politines vizijas. Pasak P. Gudelio, 

„  m. sausio mėnesio viduryje demokratiniai komitetai (t. y. pirmoji lietuviška 
valdžia, – J. A.) vienur geruoju perdavė valdžią revkomams, kitur bolševikai įsivyravo 
grasindami jėga (...). Sausio mėnesio pabaigoje visoje apskrityje aktiškai viešpatavo bol-
ševikai.  m. sausio 2  d. Joniškėlyje įvyk s valsčiuose naujai išrinktų darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių atstovų suvažiavimas ormaliai užbaigė valdžios perdavimo laikotarpį 
ir, išrink s naują apskrities vykdomąjį komitetą, patvirtino smurtu sudarytą būkl “.16

Joniškėlio apskrities pirmosios lietuviškos valdžios pareigūnai neabejojo, kad 
rusų kariuomenės invazija yra laikinas reiškinys ir kad lietuviška valdžia bus 
atkurta. Jie sugalvojo ir parengė unikalų kovos prieš okupantus ir jų vietinius 
talkininkus planą. Buvo nuspręsta prasiskverbti į bolševikų valdžios struktūras ir 
jose dirbti ardomąjį darbą, kurti pogrindinę ginkluotą jėgą kovai su okupantu. 
P. Gudelis atsiminimuose rašo  

„Ginkluotos jėgos organizavimas kovai su išoriniu priešu 
buvo keleto tarpusavy geriau pažįstamų iš Rusijos grįžusių 
karininkų sumanymas. Mes numatėme, kad rusai nepraleis 
progos veržtis į beginkl  Lietuvą (...). Pagalbos iš vyriau-
sybės nebuvo galima tikėtis...“  

Joniškėlio apskrities komiteto vicepirmininkas J. Na-
vakas, dalyvavęs Lietuvos valstybės antrojoje konfe-
rencijoje, vykusioje Kaune 1919 m. sausio 16–22 d., 
susitiko su krašto apsaugos ministru M. Velykiu ir 
išdėstė joniškėliečių sumanymą kurti okupuotoje Jo-
niškėlio apskrityje slaptą karinę organizaciją. Ministras 
šiam sumanymui pritarė.

Slapta karinė pasipriešinimo organizacija turėjo 
apimti Joniškėlio ir Biržų apskritis, taip pat kaimyninius 
Šiauli  ir Panevėžio apskričių pakraščius. Jos priešakyje 
stovėjo apskrities centre, Jonišk lyje, veikę politikas 
J. Navakas, karininkai Aleksandras Šumskas ir Anta-
nas Kazilevičius. Kiekviename valsčiuje 
buvo po du tris aktyvius organizacijos 
dalyvius  Linkuvos valsčiuje – Karolis 

16 Gudelis P. Joniškėlio apskrities partizanai, I d., p. 99.
1  en pat, p. 22. 

Karininkas Aleksas Šumskis. 
 m. Joniškėlio apskr.  

bolševikų milicijos  
instruktorius, slaptai  
organizav s joje partizanus
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Dineika, J. Tintiris  Vaškų – mokyto-
jas Kazys Maldutis, karininkas Petras 
Gudelis  Pasvalio – karininkas Pranas 
Traškevičius, M. Tonkūnas, K. Gum-
belevičius  Saločių – karininkas Stasys 
Trimakas  Pušaloto – karininkas Anta-
nas Michelevičius, Petras Rutkauskas  
Pumpėnų – Bronius Gertas, Antanas 
Karoblis  Krinčino – karininkas J. Ka-
zilionis. Šie paminėti ir kiti lietuviškos 
valdžios Joniškėlio apskrityje kūrėjai, 
laikydamiesi sutartos taktikos, lanksčiai 
prisitaikydami prie pasikeitusių sąlygų, 
siekė „bendrauti“ su bolševikine valdžia 
ir kruopščiai slėpė tikruosius tikslus.

Antai Joniškėlio apskrities komi-
teto pirmininkas teisininkas Mykolas 
Marma buvo beapsiimąs eiti revkomo 
kriminalinių bylų tardytojo pareigas, 
tačiau sužinojęs, kad bolševikai jį seka 
ir rengiasi areštuoti, buvo priverstas 
slėptis. Tada į tardytojo pareigas pa-
sisiūlė Joniškėlio apskrities komiteto 
vicepirmininkas J. Navakas. Vėliau at-
siminimuose apie tai rašė  

„Pradėjau tardytojo darbą ir pirmon eilėn paėmiau plėšikų gaujos bylą, kuri buvo iškelta 
Joniškėlio apskrities komiteto veikimo pirmosiomis dienomis. ą bylą paėmiau dėl to, kad 
tai buvo labai didelė byla: daug žmonių, gyvenančių įvairiuos apskrities valsčiuose, jon 
įmaišyta. Ši aplinkybė duos man progą važinėti po visą apskritį ir sueiti į kontaktą su 
gyventojais. šsiderėjau, kad kiekvienu atveju, kai man reikės tardymo reikalais važiuoti, 
būtų duodami arkliai (...). urėdamas savo įtakoje visą revkomo tec ninį aparatą, kurį 
sudarė seni apskrities komiteto tarnautojai, pradėjau veikti.“18

Minėdamas „revkomo tec ninį aparatą“, J. Navakas turėjo galvoje nuo vokiečių 
laikų tarnavusias sekretores – mašininkes Eleną Ulinaitę (vėliau Kazilevičienė), Emi - 
liją Vuljevaitę (vėliau Čiuplinskienė), per kurių rankas ėjo visas bolševikų susirašinė-
jimas, ir jos nuolat informuodavo J. Navaką apie bolševikų sumanymus. Apskrities 
telefono centrinės telefonininkė Stefanija Grinbergaitė, nugirdusi, ką bolševikai kalba 
telefonu, tuojau pranešdavo J. Navakui. Jos kambaryje buvo laikomi antibolševikinių 
proklamacijų ištekliai. Pogrindininkams talkino telefonų meistras Pranas Kavaliaus-
kas. Viena uoliausių slaptos organizacijos narių buvo Joniškėlio dviklasės mokyklos 
vedėja Julė Bičkūnaitė.

Daujėnų valsčiuje antibolševiki-
ne veikla pasižymėjo J. Navako sesuo 

Mykolas Marma, teisininkas,  m. buv s 
Joniškio apskr. komiteto pirmininkas   m. 
Joniškėlio apskr. viršininkas

18 Navakas J. Lietuvai besikeliant, p. 46–4 .
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Paulina Navakaitė (vėliau Gavelienė). 
Vienas ryškiausių tos veiklos epizodų 
buvo slapta kelionė į Kauną 1919 m. 
kovo mėnesį parvežti spaudos biuro 
leidžiamų atsišaukimų (proklamacijų) 
antibolševikinei agitacijai.  šią pavo-
jingą ir varginančią kelionę ją pasiuntė 
brolis J. Navakas, Joniškėlio apskrities 
slaptosios antibolševikinės organizacijos 
vadovas. Kartu su Paulina keliavo ir 
pasvalietė mokytoja Kazimiera Klonge-
vičiūtė (beje, žymiųjų tautinio atgimimo 
veikėjų Petro, Antano ir Jono Vileišių 
dukterėčia). Karo ir okupacijos sąly-
gomis vienintelė patikima keliavimo 
priemonė buvo į vežėčias pakinkytas 
arklys. Kadangi keliauti reikėjo per rusų 
bolševikų kariuomenės užimtas vietas, 
buvo paimtas prasčiausias Navakų ūkio 
arklys, kad bolševikams nekiltų noro 
jį atimti. Šią unikalią kelionę iš pačios P. Navakaitės pasakojimo beletrizuotai 
aprašė rašytojas Pulgis Andriušis (190 –19 0) apsakyme „Melas melui nelygu“. Šį 
daujėniečių kovos už laisvę paminklėlį dera čia pacituoti ištisai.19

Melas melui nelygu
(Vyties Kryžiaus kavalieriaus pasakojimas)

– Pati pavasario šlapdriba  metų kovui įpusėjus, – nei rogių, nei ratų kelias, ge-
riau sakant, visiška bekelė. r . miestelio lietuviškoji savivalda bei savanorių-partizanų 
štabas tokiu metu nusprendžia mane su drauge pasiųsti į tolimą Kauną pas ministerį 
pirmininką Sleževičių paprašyti pagalbos mūsiškiams, valantiems mūsų gražųjį šiaur-
ryčių Lietuvos kampelį nuo plėšikaujančių rusų karo belaisvių, nuo bolševikų, vokiečių 
ir vietinių raudonsnapių. Siaurasis geležinkeliukas buvo išimtinoj vokiečių armijos val-
džioje, civiliams lietuvio išbandytas susisiekimo būdas – pasikinkyti nuo kojų nuvarytą 
kuinapalaikį (kad tokiu nesusigundytų net ir raudonarmiečiai) į išklerusį vežimuką ir 
leistis į pietvakarius.

– ors dėl dar apstaus sniego galėjom drąsiai kinkytis į roges, tačiau pasirinkom 
mėšlinas vežėtėles, mat gi, ratai daug universalesnė traukos priemonė, tinka lygiai pur-
vui, lygiai sniegui.

– Bet, sakysite, kodėl į tokią o icialią delegaciją štabas nutarė siųsti mus, jaunas 
studentes, kai visuose Lietuvos keliuose slampinėjo giltinė  Savanorių vadovybė, mat, 
laikėsi senos žmonių išminties: „Kur velnias nepraeis, moteris praeis.“ Kas be ko, reikėjo 
šiek tiek ir drąsos.

– Apsirengėm beveik skarmalais, gi-
liai apsimatojom palaikėm skarom, prieš 
moterišką prigimtį apsibjaurinom veidus, 

K. Klungevičiūtė ir Paulina avakaitė slaptai 
važinėjusios į Kauną parvežti priešbolševikinių 
proklamacijų. Vėliau P. avakaitė buvo  
suimta ir laikoma Panevėžio kalėjime. Vežant  
į Daugpilį, iššoko iš traukinio ir laimingai  
grįžo į tėvišk

19 Andriušis P. Purienos po vandeniu (apsakymai), 
London, 1963, p. 5–9.
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aš, be viso to, dar apsimečiau kurčia. Šios atsargos priemonės buvo mūsų išganymas, 
ypač kad po šienu ir šiaudų pakratais laikiau paslėptus iš vokiečių už lašinius išmai-
nytą parabelį ir šovinius, taip pat ir karinį Lietuvos žemėlapį, kad nepaklystum ilgoj, 
nežinomoj kelionėj.

– Pravažiavus Panevėžį, mus sustabdo keturi ginkluoti bolševikai. ačiau aš nė 
nemaniau stabdyt arklio, kai jie ėmė totoriškai keiktis, apsimesdama jų visai negirdinti, 
ir vis stumiuos priekį. Aiškiai girdžiu, kaip jie man liepia vežti juos ten ir ten, bet 
matydami, kad į juos jokio dėmesio nekreipiu, numojo rankom ir nuėjo savais keliais.

– Maždaug per savait  atvažiavom Kaunan, niekas nepriima nakvoti su arkliu 
ir vežimu, tik vargais negalais mus priglaudė vienas Senamiesčio žydas vežikas. Mano 
bendrakeleivė giminiavosi su žymiu kauniečiu, tad per jį gavom audienciją pas ministerį 
pirmininką, neturėdamos jokių raštiškų įgaliojimų (juos buvo pavojingiau vežiotis, negu 
ginklus), viską išsakėm žodžiu, jisai kantriai mus išklausė ir po to... lyg šaltu vandeniu 
perliejo  Girdi, t skite darbą savomis jėgomis, mes patys ničnieko neturim, nėra ginklų, 
nėra pinigų, jokios paramos negaliu jums suteikti, išskyrus...

– ia jis atidarė duris į gretimą kambarį, kuris buvo mūryte primūrytas žalių, 
geltonų, baltų atsišaukimų-proklamacijų, ir pasakė, štai visa mūsų parama ir turtas, 
imkit kiek tik pavešit

šeidamos iš ministrų kabineto rūmų gatvėj pažvelgėm į sargybinius. Be vokiškų 
šautuvų ir balto rankovinio raiščio, jie nieko daugiau kareiviško neturėjo. Kaimiškas 
apavas, artojų milinaitės, maukšlinės kepurės kaip ir mano tėviškės savanorių, nors ir 
kauniškiai čia saugojo aukščiausią Lietuvos valdžią. atai mus graudžiai nuteikė, bet 
drauge ir paguodė, sutvirtinant ryžtą gintis savomis jėgomis.

– šėjom gatvėn tempdamos vos teapkabinamus proklamacijų pundus. Dar užsu-
kom į Generalinį kariuomenės štabą, kur siuvinėjo koridoriuose caro armijos uni ormom 
apsivilk  karininkai, išpasakojom ir jiems savo pasiuntinybės tikslą, bet ir čia gavom tą 
patį atsakymą: rinkit savanorius ir toliau, ginkluokit juos ir siųskit mušti priešo, bet 
kol kas pagalbos negalim jums duoti. Atrodė, mūsų tokia pavojinga kelionė bus buvus 
visai nereikalinga

– Grįždamos namo pačiame pavasario polaidyje, be parabeliaus ir žemėlapio, dabar 
vežėmės dar kelis maišus atsišaukimų, raginančių vyti lauk bolševikus, stoti savanoriais, 
neduoti jokiems atėjūnams rekvizicijų.

– r vieną dieną netoli aliosios girios vėl mums pastoja kelią keturi sovietai, 
liepdami vežti juos ten ir ten. Dabar atgavau amą ir gražia rusų kalba (buvau studijavus 
Maskvos universitete) ėmiau meluoti. Šį sykį nieko nepadėjo. sodina mūsų vežiman tris 
kareivius ant proklamacijų maišų (parabelį buvau įsikišus už storos kaimiškos kojinės), ir 
klampojam purvynu toliau. sukus aliojon girion, vėl ėmiau bandyti savo gražbylyst , 
girdi, mano vyras grįžo sunkiai sužeistas iš karo, dabar paliktas namie be priežiūros, 
važiavau į Panevėžį vaistų, kaime siaučia gripo epidemija, pasigailėkit ir paleiskit mane, 
juk jums nebus sunku pasigaut kita pastotė, esat ginkluoti...

– Gi, žiūriu, ima ir patiki mano pasakomis. Pasičiup  šautuvus, nuėjo tykoti 
sekančio pavėžninko. Valandėl  palaukus, man į galvą šauna keista mintis. štraukiu iš 
užu kojinės pistoletą ir paleidžiu į orą seriją šūvių, kad bolševikai nesusigalvotų grįžti 
atgal. šleidus visus šovinius, pakišau ginklą miške po samanom, ir važiuojam toliau. ik 
tada, girdžiu, visa alioji ima šaudyti. Pradžioj maniau, jog tai buvo mano šūvių aidas, 
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bet, gerai įsiklausiusi, girdžiu, tie traškūs aidai nė nemano nutilti, tra-ta-ta-tra-ta-ta, be 
galo, be pabaigos. r kelio dešinėj, ir kairėj, tolimi, artimi. ai mūsų savanoriai atsiliepia  
Pasijutom, jog esam ne vienos...

– Grįžau atgal, pasiėmiau ginklą, ir po to be nuotykių parvažiavom namo.  mūsų 
seklyčią sugužėjo šimtai jaunuolių pasiklausyti, ką man pasakė Kauno valdžia. miau 
aiškinti, kad ji tenai jau turi didžiul  kariuomen , visai puikiai apsiginklav , varo bolše-
vikus lauk, netrukus ir mums atsiųs pagalbą, greit gyvensim ir valdysimės, kaip mums 
patinka. Kaune mačiau net aeroplanus, kareiviai mokinas šaudyt iš didelių patrankų, 
priešai bėga viens kitam mindami ant skarmalų, mesdami purvan ginklus. Mes tik kol 
kas dar pasitempkime vietoje, organizuokimės...

– aip man patarė šnekėt mūsų partizanų štabo vadas, kai jam buvau smulkiai 
papasakojusi liūdnas naujienas iš ministerio pirmininko ir Generalinio štabo Kaune.

– Kaimiečių entuziazmas buvo nepaprastas po mano kalbos, štabas veikė dieną naktį, 
dėl kiekvieno už kiaušinius ir lašinius išmainyto vokiško šautuvo varžėsi keli ūkininkaičiai, 
atjoj  į mūsų kiemą savais arkliais, kuriuos buvo nuslėp  nuo banditaujančių praėjūnų. 
Darban įsitraukė net piemenys ir piemenaitės. Jiems labai patiko spalvotos lietuviškos 
proklemacijos, jų prisikimšdavo pilnus užančius, paskui nemačiomis jas įgrūsdavo bolše-
vikams, vokiečiams ir vietiniams raudonnosiams į kišenius, sukeldami didžiausią paniką, 
spausdintu žodžiu parodant, jog Lietuva jau yra puikiai susiorganizavusi.

– Po kelių mėnesių pagaliau artėjo ir Lietuvos valdžios pagalba.

1919 m. kovo mėnesio trečioje dekadoje padėtis Joniškėlio apskrityje iš esmės 
pasikeitė. Vokiečiams sumušus bolševikų kariuomenę ties Luoke ir Mažeikiais, 
lietuviška valdžia buvo atkurta Šiaulių apskrityje. Kartu su besitraukiančia rusų 

Susitikimas Vabalninke (iš kairės):  Bernardas Sakalauskas, Vabalninko  
partizanų būrio vadas, Vabalninko būrio partizanas Karoblis, Jonas 
avakas, vyr. Joniškėlio apskr. partizanų organizatorius ir karininkas 

Stasys rimakas, Saločių partizanų būrio vadas
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kariuomene bėgo ir bolševikų valdžia – valsčių revkomai, buvo atkurta lietuviška 
valdžia. 1919 m. kovo 22 d. Joniškėlyje viešai pradėjo veikti partizanų būrys, 
vadovaujamas karininko Antano Stapulionio. Veiklą atkūrė Joniškėlio apskrities 
komitetas, kuriam laikinai vadovavo vicepirmininkas J. Navakas, nes pirmininkas 
M. Marma dar nebuvo grįžęs.

Tomis 1919 m. kovo mėnesio dienomis sukilusių partizanų pastangomis lie-
tuviška valdžia buvo atkurta Klovainių, Linkuvos, Pakruojo, eimelio valsčiuose. 
Kovo 24 d. viešai pradėjo veikti Vaškų partizanai, vadovaujami karininko P. Gu-
delio. Jie sudarė valsčiaus apsaugos štabą (P. Gudelis, . Meiliūnas, J. Garliauskas), 
kuris ėmė vykdyti valsčiaus komiteto funkcijas. Vaškų partizanai padėjo atkurti 
lietuvišką valdžią kaimyniniuose valsčiuose  kovo 30 d. užėmė P svalį, Krinčíną, 
Barklainių dvarą, kur barono Rapo rūmuose buvo apsistojęs Daujėnų valsčiaus 
revkomas. Tuo pačiu metu lietuviška valdžia buvo atkurta Saločių, Pušaloto ir 
Pumpėnų valsčiuose.20

1919 m. kovo pabaigoje–balandžio pradžioje rusų kariuomenė iš Joniškėlio 
apskrities pasitraukė į rytus R kiškio kryptimi. Tačiau jos grįžimo pavojus neišny-
ko, nes jauna Lietuvos kariuomenė dar tik pradėjo karo veiksmus prieš įsibrovėlį. 
Todėl Joniškėlio apskrities vadovybė paskubomis ėmė tvarkyti gynimosi reikalus, 
nes laukti paramos iš Lietuvos kariuo-
menės dar nebuvo realu. 1919 m. ba-
landžio 5 d. buvo sudarytas Joniškėlio 
apskrities apsaugos štabas  viršininkas 
A. Stapulionis, narys P. Gudelis, rei-
kalų vedėjas A. Kazilevičius. Štabas 
paskelbė, kad laikinai ima apskrities 
valdžią į savo rankas, steigia ginkluo-
tus būrius ginti kraštui nuo bolševi-
kų, ir kreipėsi į Šiaulių komendantūrą 
pagalbos. Valsčiai, sekdami apskrities 
komiteto pavyzdžiu, taip pat perėjo 
prie kariškos organizacijos – įsteigė 
apsaugos štabus, kurie ėmė organizuoti 
partizanų būrius.21 Balandžio mėnesio 
pradžioje Joniškėlio apskrities apsaugos 
štabo žinioje jau buvo šie partizanų 
būriai  Pušaloto, 45 partizanai, vadas 
Antanas Michelevičius  Pasvalio–Dau-
jėnų, 35 partizanai, vadas Pranas Traš-
kevičius  Krinčino, 20 partizanų, vadas 
A. itkevičius  Saločių, 30 partizanų, 
vadas Stasys Trimakas  Vabalni ko, 32 
partizanai, vadas Bernardas Sakalaus-
kas  Vaškų, 40 partizanų, vadai Petras 
Gudelis ir Kazys Maldutis  Biržų, 20 
partizanų, vadas igmas Šilkarskis  Jo-

20 Gudelis P. Joniškėlio apskrities partizanai, Viešos 
veiklos laikotarpis (  0  22–   20), Brooklyn, 
19 9, II d., p. 15–16, 20–21  Pušaloto partizanai, 
Kariškių žodis, 1919, geg. 29. 

21 Joniškėlio apskrities partizanų atsiminimai. Rinkinį su-
darė ir išleido P. Gudelis, Čikaga, 1983, p. 96–9 , 
362–363  Gudelis P. Joniškėlio apskrities partizanai, 
II d., p. 39–41, 45–46  Navakas J . Lietuvai be-
sikeliant, p. 90–91  Joniškėlio apskrities apsaugos 
štabo 1919 m. balandžio 5 d. telefonograma Šiaulių 
komendantui, L VA, f. 929, ap. 4, b. 41, l. 1.

 m. balandžio  d. į Joniškėlio apskr. 
apsaugos štabą išrinktieji: plk. A. Kazilevičius – 
štabo reikalų vedėjas, plk. A. Stapulionis –  
štabo viršininkas ir ats. mjr. P. Gudelis –  
štabo narys, dvidešimčiai metų praėjus
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niškėlio, 35 partizanai, vadas Antanas Kazilevičius  Linkuvos, 40 partizanų, vadai 
Karolis Dineika ir Jonas Lingė  eimelio, 20 partizanų, vadas Andrius Kraulis.22

Prognozės dėl naujo bolševikų kariuomenės puolimo pasitvirtino. Tuo metu, 
kai Joniškėlio apskrities vadovybė ėmėsi neatidėliotinų žygių saugumui stiprinti, 
bolševikai Rokiškio apylinkėse atsigavo ir perėjo į puolimą plačiu frontu nuo 
Latvijos sienos ligi Up tės – į pietvakarius nuo Panevėžio. Balandžio 1 d. rusai 
užėmė Biržus, netrukus puolė Vabalni ką. Šį kartą puolantiems rusams realiai 
pasipriešino Joniškėlio apskrities partizanai. Pirmasis kautynių arena tapo Daujėnų 
valsčius. Prasidėjo partizanų susirėmimai su rusais, puolančiais nuo Vabalninko. 
Joniškėlio apskrities komiteto vicepirmininko J. Navako įsakymu K. Maldučio 
vadovaujamas Vaškų partizanų būrys balandžio  d. išvyko į talką Vabalninko, 
Daujėnų ir Krinčino partizanams, laikiusiems frontą prieš rusų kariuomenę. Kau-
tynės įvyko balandžio 8 ir 9 d. ties Dauj¸nais, Unciškiais ir Danilíškiais. Gauses-
nių priešo jėgų spaudžiami partizanai per Sungaili s pasitraukė į Smilgi s, o iš 
ten – į Jonišk lį.23 

Šioje vietoje dera paliesti kontroversiškus duomenis apie Daujėnų partizanus. 
Lietuvių išeivijos kultūros veikėjas Bronius Kviklys, keturtomio veikalo „Mūsų 
Lietuva“ sudarytojas ir tekstų autorius, minimus įvykius Daujėnų krašte, švelniai 
tariant, šiek tiek hiperbolizavo. Jis rašo  

„Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, daujėniečiai buvo aktyvūs ir  m. sukūrė sa-
vivaldyb , tačiau ją greitai likvidavo bolševikai. ais pačiais metais sukurtas Daujėnų 
partizanų būrys iš apie 00 vyrų, veik s drauge su kitais Joniškėlio apskrities partizanų 
būriais ir  savaites laik s ilgą ronto liniją prieš stipriai ginkluotus bolševikų dalinius 
Krinčino– ncičkių–Lebeniškių ruože.“24 

Panašiai minimi įvykiai Daujėnų krašte 
pavaizduoti ir išeivijoje išleistoje kny-
goje „Panevėžys“. Joje išspausdintas 

22 Joniškėlio apskrities partizanų atsiminimai, p. 333.
23 Šakenis K. Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje, 
Kaunas, 1935, p. 113–114.

24 Kvik lys B. Mūsų Lietuva, Boston, 1965, t. 2, 
p. 1 – 21. 

Rusų bolševikų  
kariuomenės puolimas 
Joniškėlio apskrityje 

 m. balandžio 
–  d.
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Jono . slapyvardžiu pasirašiusio asmens straipsnelis „Daujėnų ir Krinčino partizanų 
veikla 1919 metais“. Pasak autoriaus, Vabalninko, Daujėnų ir Krinčino partizanai 
„kelias savaites“ laikę frontą bare alioji giria–Šukioniai–Pabiržė. Jiems talkinę 
Pasvalio ir Saločių, o kartkarčiais – Joniškėlio, Pušaloto ir Pumpėnų partizanai.25

Minėtų autorių tvirtinimai prasilenkia su ano meto tikrove. Šaltiniuose nėra 
duomenų, kad Daujėnų valsčiuje būtų buvęs toks didelis partizanų būrys („apie 
00 vyrų“). Tartum bandydamas užbėgti už akių galimiems hiperbolizavimams, 

ypač dėl partizanų skaičiaus atskiruose Joniškėlio apskrities valsčiuose, P. Gudelis 
yra įžvalgiai pastebėjęs  

„Būtų klaidinga daryti išvadą, kad mažiau partizanų davusių valsčių gyventojai parodė 
mažiau pasiryžimo. Reikia atminti, kad Joniškėlio apskrities Krinčino, Daujėnų ir Pumpėnų 
valsčiai ištisai, o Pasvalio ir Saločių valsčių didelės dalys į rytus nuo Mūšos ir Lėvens 
tik labai trumpą laiką buvo laisvos. Jas anksti okupavus raudonajai armijai, tik atskiri 
drąsuoliai perėjo per rontą ir įstojo į partizanus. Jei minėti valsčiai visą kovų laiką 
būtų buv  šioje ronto pusėje, be abejo, būtų susidar s gausesnis pasiryžėlių skaičius.“26

Nebuvo Daujėnų krašto žemėje ir ilgai trukusio („penkias savaites“) fronto. 
Po balandžio 8–9 d. įvykusių kautynių ties Unciškių kaimu, gausingesnio priešo 
spaudžiami, partizanai turėjo trauktis. Ligi balandžio 13 d. rusai paėmė Dauj¸nus, 
P mpėnus, Pasvalį, Krinčiną ir priartėjo prie Lėve s ir Mūš s krantų. Pavasarį 
patvinusios upės padėjo partizanams kovoti su priešu. Partizanai užėmė frontą 
kairiajame Lėvens ir Mūšos krante ir sustabdė rusų puolimą. Susidarė 60– 0 kilo-
metrų ilgio frontas, kuris su mažomis pertraukomis išsilaikė visą likusį kovų laiką.

Lietuvių fronto pozicijoms stiprinti Joniškėlio apskrities apsaugos štabas 
1919 m. balandžio 18 d. priėmė sprendimą pertvarkyti partizanų būrių organi-
zacijas. Buvo atsisakyta kolektyvinės vadovybės ir išrinktas fronto vadas, kuriuo 
tapo karininkas A. Stapulionis. Partizanų būriai buvo sujungti į keturias kuopas, 
paskirti kuopų vadai. Junginį nutarta pavadinti „Joniškėlio partizanų mirties 
batalionu“. ronto gynimas buvo suskirstytas į tris barus  dešiniajame sparne 
Pušaloto barą gynė karininko A. Michelevičiaus vadovaujama 1-oji kuopa, kuriai 
kartkarčiais talkindavo Biržų, Linkuvos ir Krinčino būriai  viduryje – Joniškėlio 
barą gynė 3-ioji kuopa ir atsargos kuopos būriai, o vadovavo pats fronto vadas 
A. Stapulionis  kairiajame sparne visą Mūšos krantą nuo Šim nių (prieš Pasvalį) 
ligi Latvijos sienos gynė karininko P. Gudelio vadovaujama 2-oji kuopa, kuriai 
kartkarčiais padėdavo Pasvalio, Linkuvos ir Vabalninko būriai.

Balandžio mėnesio pabaigoje Raudonoji armija pradėjo strateginį puolimą 
visu frontu nuo Bauskės (Latvija) ligi Panevėžio. Tikslas – prasilaužti Šiaulių link. 
vairiose fronto vietose vyko permainingos kautynės. Partizanai buvo priversti 
pasitraukti iš Pušaloto, Joniškėlio, Vaškų ir Saločių, tačiau neilgam. Gegužės 
1 d., vokiečių artilerijos remiami, partizanai atstūmė rusus į senąsias pozicijas.

1919 m. gegužės 18 d. Lietuvos 
kariuomenė, vadovaujama vyriausio-
jo vado generolo Silvestro ukausko, 
pradėjo generalinį puolimą bolševikų 

25 Panevėžys, p. 198–200.
26 Gudelis P. Joniškėlio apskrities partizanai, II d., 
p. 141.
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Rusų bolševikų kariuomenės puolimas  
Joniškėlio apskrityje  m. balandžio  
2  d.–gegužės  d.  
š: P. Gudelis. Joniškėlio apskrities  
partizanai,  d.

Joniškėlio partizanų bataliono štabas. Sėdi (iš kairės): Artūras Rušmanas, Petras Monvid- 
lec novičius, Antanas Stapulionis, Petras Mulevičius, Antanas Kazilevičius  stovi: Jonas  
bavičius, Adol as Janeliūnas, Jonas Silickas, Pranas Pučekas, K. Gerberis, Kazys Banevičius, 

Jonas Muceniekas, Stasys rimakas, Jonas Mickeliūnas, ezaris Kazakevičius.  m. liepa.  
š: Joniškėlio apskrities partizanų atsiminimai, ikaga, , p. 2 0
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kariuomenei išvaryti iš Lietuvos žemės. Šiame puolime išskirtinį vaidmenį gavo 
Joniškėlio apskrities partizanai  vyriausiojo kariuomenės vado įsakymu jie gavo 
reguliariosios kariuomenės dalinio statusą, naują pavadinimą – Atskiras partiza-
nų batalionas, ir uždavinį – išvaryti rusų bolševikų kariuomenę iš Joniškėlio ir 
Biržų apskričių teritorijos. Kai Panevėžio rinktinė po sunkių kautynių gegužės 
23 d. išvadavo Panevėžį, Lėvens–Mūšos frontas pajudėjo  gegužės 24 d. karinin-
ko P. Traškevičiaus vadovaujamas partizanų būrys užėmė Pasvalį, o Pušaloto 
būrys – Pumpėnus  gegužės 25 d. buvo išvaduoti Daujėnai ir Krinčinas  gegužės 
26 d. Biržų partizanų būrys išvadavo savąjį miestą  gegužės 2  d. vabalninkiečių 
partizanų būrys išvadavo Vabalninką  gegužės 28 d. Saločių partizanų būrys užėmė 
Nemun lio Radvíliškį  gegužės 29 d. Biržų partizanai užėmė P pilio miestelį, taigi 
išvadavo paskutinę savo apskrities vietovę. Tą dieną Joniškėlio ir Biržų apskrityse 
rusų bolševikų kariuomenės nebeliko.2

Joniškėliečių Atskiras partizanų batalionas, kuriame buvo ir iš Daujėnų krašto 
kilusių kovotojų, toliau dalyvavo priešo išvijimo operacijose ir patyrė atitinkamus 
organizacinius pertvarkymus. Vyriausiojo kariuomenės vado 1919 m. birželio 20 d. 
įsakymu batalionas buvo performuotas į pėstininkų dalinį, pavadintą Joniškėlio 
batalionu. 1919 m. rugpjūčio pabaigoje batalionas dalyvavo karo veiksmuose 
( aras  operacija) išvejant rusų bolševikų kariuomenę už Dauguv s. 1919 m. 
gruodžio 10 d. įsakymu Lietuvos kariuomenei Nr. 205 Joniškėlio batalionas buvo 
pertvarkytas į 9-ąjį pėstininkų pulką. Valstybės prezidento 1920 m. vasario 16 d. 
įsaku pulkui buvo suteiktas Lietuvos kunigaikščio Vytenio vardas.28

„Amžinai atsimintina 1919 metų vasara...“
Pabandykime mintimis sugrįžti į Daujėnų valsčių tuojau pat po 1919 m. 

gegužės 25-osios, kai daujėniečiai po beveik pusmetį trukusios bolševikų okupacijos 
įkvėpė pirmuosius laisvės oro gurkšnius. Kaip jie pasitiko pirmąją nepriklausomybės 
vasarą  Kokių neatidėliotinų darbų ėmėsi atkurtoji lietuviška valdžia – valsčiaus 
savivaldybė

J. Navako atsiminimuose yra toks romantiškos nuotaikos įrašas  „  metų 
ruduo. Gervių trikampiais išskrenda amžinai atmintina  metų vasara...“ Pridursime, 
kad dėl tų pačių priežasčių ne mažiau atmintinas ir ruduo, ir žiema, nes buvo 
žengiami pirmieji naujo gyvenimo kūrimo žingsniai, kupini didelių vilčių, suma-
nymų, užmojų ir, kas be ko, abejonių, nusivylimų. Išlikę archyviniai dokumentai – 
Daujėnų valsčiaus tarybos pirmųjų po išvadavimo posėdžių protokolai – leidžia 
autentiškai atkurti anuos „amžinai atmintinus“ įvykius.

Taigi pirmasis po išvadavimo Daujėnų valsčiaus tarybos posėdis, įvykęs 
1919 m. birželio 14 d. Smilgiuose. Iš tarybos narių, kuriuos daujėniečiai išrin-
ko 1918 m. lapkričio mėnesį ir kurių, kaip minėta, buvo apie 40, susirinko 25 
nariai. Svarbiausias dienotvarkės klausimas – valsčiaus valdybos rinkimai, nes 
iš  narių, išrinktų 1918 m. lapkričio 
mėnesį, bebuvo likę du trys. Nutarta 
rinkti laikinąją valdybą, kuri per mė-
nesį surengtų naujos valsčiaus tarybos 
rinkimus, o pastaroji išrinktų nuolatinę 

2  en pat, p. 121–128.
28 9-asis Lietuvos kunigaikščio Vytenio pėstininkų 
pulkas, Lietuvių enciklopedija, Brooklyn, 1968, t. 15, 
p. 113.
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valdybą. Laikinąją valdybą nutarta rinkti 5 narių. Slaptai balsuojant į valdybą buvo 
išrinkti  Juozas Pyragis iš Bal škių, Petras Navakas iš Smilgių, Juozas Januška iš 
Dumbliūn lių, Juozas Grinskis iš P rijų ir Petras Kalvėnas iš Puµciniškio. Kandi-
datais į valdybą išrinkti Juozas Pleška iš Girs dų ir Julius Mikėnas iš Storíškių. Iš 
protokolo nematyti pasiskirstymo pareigomis. Taryba apsvarstė milicijos klausimą  
nutarta pavesti valdybai kaimuose organizuoti atsarginę miliciją, o po išvadavimo 
grįžusius į darbą keturis milicininkus – Klementą Gaigalą, Joną Statkevičių, Joną 
Čekanauską ir Povilą Šimkevičių – laikyti etatiniais valsčiaus milicininkais, mokėti 
jiems algą ir duoti valgį. Apsvarstyta ir keletas einamųjų klausimų, tarp jų – dėl 
neseniai gaisro ištiktų valsčiaus gyventojų Juozo opusto iš Li kpetrių ir Povilo 

Daujėnų valsčiaus  
tarybos  m. 
liepos 22 d.  
posėdžio protokolas
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29 Daujėnų valsčiaus tarybos 1919 m. birželio 14 d. 
posėdžio protokolas, L VA, f. 805, ap. 1, b. 64, 
l. 4–5.

(t sinys)

Navako iš Porijų. Nutarta leisti padegėliams pasirinkti valsčiuje grūdų ir kitokios 
pašalpos, tam tikslui duoti pastotes (padvadas).29

1919 m. liepos 22 d. Daujėnų valsčiaus taryba vėl susirinko į posėdį Smil-
giuose. Pagal svarstytų klausimų pobūdį tai buvo pirmojo posėdžio (birželio 14 d.) 
tęsinys. Dalyvavo 30 tarybos narių ir Joniškėlio apskrities milicijos vadas kraštietis 
J. Navakas, kuris padarė pranešimą apie Lietuvos vidaus padėtį, įsiterpė į disku-
sijas svarstant darbotvarkės klausimus. Kadangi naujos valsčiaus tarybos rinkimai 
nebuvo surengti, o birželio 14 d. posėdyje išrinktos laikinosios valsčiaus valdybos 
įgaliojimų laikas baigėsi, taryba išrinko naują valdybą iš 5 narių. Pagal gautų balsų 
skaičių valdybos nariais buvo išrinkti  Juozas Grinskis iš Porijų (23 balsai), Antanas 
Tamulionis iš Mitkų (23), Antanas opustas iš Daujėnų (20), Petras Kalvėnas iš 
Pulciniškio (18), Juozas Pyragis iš Baluškių (16). Valdyba pasiskirstė pareigomis  
pirmininkas (viršaitis) J. Grinskis, vicepirmininkas A. opustas, sekretorius P. Kal-
vėnas, iždininkas A. Tamulionis, narys 
J. Pyragis. Vykdydama vyriausybės nu-
tarimą surašyti karo padarytus nuosto-
lius Lietuvai, taryba išrinko valsčiaus 
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komisiją karo nuostoliams surašyti, į 
kurią įėjo Juozas Daugėla iš Gervinų, 
Petras Navakas iš Smilgių ir Antanas 
Rauduvė iš Bauk . Nutarta milicinin-
kams pakelti algas ir nebeduoti valdiš-
ko maisto, o milicininkui K. Gaigalui 
išmokėti 100 rublių „už balną, kurį jis 
prarado kovoje su bolševikais“.30

1919 m. liepos mėnesį buvo refor-
muotas Lietuvos administracinis pada-
lijimas  vyriausybei liepos 1 d. išleidus 
Apskričių sienų ir jų centrų įstatymą, 
šalis tapo padalyta į 31 apskritį. Šiaurinę 
Lietuvą reforma palietė taip  iš dviejų 
Biržų ir Joniškėlio apskričių buvo su-
daryta viena Pasvalio apskritis, turinti 
15 valsčių – Biržų, Čyp¸nų, Daujėnų, 
Joniškėlio, Krinčino, Kvetk , Pabiržės, 
Papilio, Pasvalio, Pumpėnų, Pušaloto, 
Saločių, Suosto, Vaškų ir eimelio. 
Buvęs Joniškėlio apskrities viršininkas 
M. Marma ir buvęs milicijos vadas 
J. Navakas buvo perkelti į tas pačias 
pareigas į Pasvalio apskritį. Pasvalio 
apskrities komendantu tapo buvęs Jo-
niškėlio apskrities komendantas karininkas Petras Gudelis, jo pavaduotoju – buvęs 
Biržų apskrities komendantas karininkas Jonas Vėgėlis. P. Gudelį paskyrus Širvintų 
komendantu, Pasvalio apskrities komendanto pareigas perėmė J. Vėgėlis.

Sudarius Pasvalio apskritį iškilo reikalas išrinkti apskrities tarybą (seimelį). 
Tarybos nariai buvo renkami valsčių tarybų posėdžiuose. Daujėnų valsčiaus taryba 
tam tikslui į posėdį Smilgiuose susirinko 1919 m. rugpjūčio 31 d. Dalyvavo 25 
tarybos nariai.  Pasvalio apskrities seimelį vienbalsiai išrinktas Antanas Rasiukas 
iš Daujėnų miestelio, o kandidatu – Petras Kalvėnas iš Pulciniškio.31

Vos sudaryta Pasvalio apskritis tapo pafrontės regionu, kai 1919 m. liepos–
rugpjūčio mėn. iš Latvijos į Šiaurės Lietuvą ėmė brautis naujas priešas – bermon-
tininkai. Tai buvo karą pralaimėjusios Vokietijos žūtbūtinės pastangos išlaikyti 
savo rankose karo metu okupuotus Baltijos kraštus. Tam tikslui Vokietijoje iš 
karo belaisvių rusų buvo sudaryta speciali kariuomenė ir permesta į Latvijos 
teritoriją. Jai vadovavo rusų pulkininkas Pavelas Bermontas (iš čia pavadinimas – 
bermontininkai). Buvo skelbiama, kad ši kariuomenė eina kariauti su bolševikais 
ir siekia atkurti Rusijoje senąją tvarką. 
Viena bermontininkų puolimo į Lietu-
vą krypčių buvo nuo Dauguvos per 
Biržus. Čia jiems kelią pastojo Pasvalio 
apskritis. Pasvalio komendantūros suor-

30 Daujėnų valsčiaus tarybos 1919 m. liepos 22 d. 
posėdžio protokolas, L VA, f. 805, ap. 1, b. 64, l. 3.

31 Daujėnų valsčiaus tarybos 1919 m. rugpjūčio 31 d. 
posėdžio protokolas, L VA, f. 805, ap. 1, b. 64, l. 2.

Vyriausybės atstovai Joniškėlio apskrityje  m. 
š kairės: M. Marma – buv s Joniškėlio apskr. 
viršininkas, karininkas P. Gudelis – apskrities 
komendantas, J. avakas – apskrities piliečių 
apsaugos vadas
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ganizuotas batalionas sudarė fronto su bermontininkais Šiaurės grupę ir atmušinėjo 
jų antpuolius, kol spalio mėnesį iš Daugpilio fronto buvo atkeltos reguliariosios 
kariuomenės pajėgos, kurios iki 1919 m. gruodžio vidurio išvijo bermontininkus 
iš Lietuvos teritorijos.

Dalis Pasvalio apskrities savivaldybės rūpesčių organizuojant gynybą nuo 
puolančių bermontininkų teko ir Daujėnų valsčiaus savivaldybei. Ji, kaip ir kitų 
valsčių savivaldybės, nemažai pasidarbavo organizuodama Pasvalio batalioną, ap-
rūpindama jo kovotojus maistu, parūpindama arklius tiems kovotojams, kurie jų 
neturėjo, pristatydama paskirtą kiekį pašarų, siųsdama į apskrities centrą nustatytą 
skaičių pastočių. 1919 m. rugsėjo pabaigoje Pasvalio apskrities valsčiuose vyko 
rinkliavos kariuomenės reikalams. monės aukojo kariams aprūpinti reikalingus 
daiktus – baltinius, kojines, autus, pirštines, rankšluosčius, antklodes, drobės gaba-
lus, taip pat maisto produktus – lašinius, kumpius, dešras, sūrius, kiaušinius ir kt.

Tokiomis aplinkybėmis Daujėnų valsčiaus taryba 1919 m. spalio 13 d. Smil-
giuose susirinko į eilinį posėdį. Dalyvavo 25 tarybos nariai. Svarbiausias darbotvar-
kės klausimas – rekvizicijų kariuomenei aprūpinti normų paskirstymas. Valsčius 
privalėjo pristatyti paskirtą kiekį grūdų (rugių, kviečių, miežių, avižų), bulvių, 
mėsos (gyvos ir negyvos), pašaro. Nuspręsta, kad dvarai privalo duoti po pusantro 
pūdo (pūdas – 16,38 kg) nuo dešimtinės (dešimtinė – 1,092 ha), ūkininkai – už 
1-os rūšies žemę po vieną pūdą, už 2-os rūšies po 30 svarų (svaras – 409 g), už 
3-ios rūšies po 20 svarų. Nuo rekvizicijos buvo atleidžiami mažažemiai (iki trijų 
dešimtinių). Sunkiausia buvo surūšiuoti valsčiaus žemes, nes tada dar nebuvo jokių 
galimybių profesionaliai atlikti rūšiavimo darbus, ir dar tokiais glaustais terminais. 
Tad rūšiavimas buvo atliktas iš akies, tarybos nariams vietoje pasitariant ir kaimų 
žemes priskiriant atitinkamai rūšiai  1-os rūšies – Girsūdų, Baukų, Smilgių, Daujėnų, 
Baluškių, Barklainių, Lev niškių, Vízorių, Gervinų, Liukpetrių, Val kų, Pute kių, 
id nių, Baluškių dvaro, Vizorių ir Januškų palivarkų  2-os rūšies – Miestelíškių, 

Drucíškių, Porijų, Mažioni , Petr vkos I, Petrovkos II  3-ios rūšies – Pulciniškio, 
Smilt nės, Baliìčių, Čìkiškio, Maliūpių, Patrak s. Taryba apsvarstė ir kitus klausi-
mus bei priėmė atitinkamus nutarimus  dėl tiltų per ríją ir P vesą remonto, dėl 
tautinės trispalvės vėliavos įsigijimo, dėl algų seniūnams ir kt.32

Paskutinis Daujėnų valsčiaus pirmosios kadencijos tarybos posėdis įvyko 
1919 m. gruodžio 9 d.  Smilgius tąsyk atvyko 21 tarybos narys. Pirmiausia buvo dis - 
kutuojama dėl Daujėnų valsčiui skiriamų pastočių (padvadų) ir rekvizicijų normų. 
Taryba pasisakė prieš tokią praktiką, kada arčiausia nuo apskrities centro (Pasvalio) 
esantis Daujėnų valsčius turi duoti pastočių daugiau negu kiti valsčiai, ir reikalavo, kad  
„visi valsčiai padvadų varyme dalyvautų vienodai“. Dar blogiau esą su rekvizicijų skirsty-
mo praktika  nedidelis Daujėnų valsčius gauna tokias pat rekvizicijų normas, kaip ir 
3–5 kartus didesni valsčiai (Vabalninko, Pumpėnų ir kt). Posėdžio protokole įrašyta  

„Valsčiaus taryba griežtai protestuoja prieš neproporcingą rekvizicijų paskirstymą ir 
paveda valsčiaus valdybai reikalauti, kad maisto produktų rekvizicijos būtų paskirsto - 
 mos atsižvelgiant į valdomų žemės de-
šimtinių skaičių“. 32 Daujėnų valsčiaus tarybos 1919 m. spalio 13 d. 

posėdžio protokolas, L VA, f. 805, ap. 1, b. 64, l. .
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Daujėnų valsčiaus  
seniūnijos  m.  
gruodžio mėn.
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Kitas nemažai diskusijų sukėlęs darbotvarkės klausimas buvo Daujėnų ir 
Smilgių mokyklų kapitalinio remonto sąmata. Posėdžio protokole minimi darbų 
pavadinimai ir jų įkainiai auksinais.

Daujėnų mokykla
Padaryti lentą 100 auksinų
dėti grindis vienoje klasėje 500
Pastatyti krosnį 500
Perstatyti krosnį duonai kepti 200
Perstatyti plytą 100
Sutaisyti 24 suolus  384
Sutaisyti du priebučius   
(įdėti grindis ir sutaisyti duris) 500 
Pagaminti medžiagą grindims ir sijas po grindimis,   
įdėti grindis 8 kambariuose 3 000 
Pertinkuoti visus kambarius 4 000
Sutaisyti pamatą 200
Iš viso  8 984

Smilgių mokykla
dėti 12 antrųjų langų 500 auksinų
Sutaisyti tris krosnis 300
Padaryti tris raktus 60
Padaryti tris stalus 300
Padaryti vieną lentą 100
Padaryti 15 suolų 1 500
Padaryti vieną lovą 50
Iš viso  2 810

Kaip matyti iš darbų sąrašo, mokyklų, ypač Daujėnų, remontas buvo nea-
tidėliotinai reikalingas. Tačiau koją pakišo sunkiai išsprendžiama lėšų problema, 
kuri tais metais taip ir liko neišspręsta.33

1919 m. spalio 10 d. Lietuvos vyriausybė išleido Savivaldybių įstatymą, 
kuris nustatė valsčių, apskričių ir miestų tarybų rinkimų principus bei tvarką. 
Pirmosios tarybos ir jų suformuotos savivaldybės buvo laikinos, o visa jų veikla 
koncentravosi viena kryptimi – telkti materialinius išteklius nepriklausomybės kovų 
frontuose veikiančiai kariuomenei aprūpinti. Po karo jas turėjo pakeisti naujos sa-
vivaldybės, įsteigtos vadovaujantis stabiliai veikiančiais įstatymais. Buvo nustatyta, 
kad naujosios tarybos turi būti išrinktos 1919 m. gruodžio mėnesį. Tačiau nesant 
jokios rinkimų organizavimo patirties ir dėl lėšų trūkumo savivaldybių rinkimai 
užsitęsė iki 1920 m. vasario mėnesio.

Daujėnų valsčiaus tarybos rin-
kimai įvyko 1919 m. gruodžio 2  d. 
Rinkimus organizavo komisija, pirmi-
ninkaujama Petro Piragio iš Mieste-
liškių. Išliko dokumentas – rinkimų 

 Auksinas – Lietuvos 1919–1922 m. piniginis vienetas, 
turėjęs 100 skatikų ir lygus vienai Vokietijos markei. 
Leido Rytų skolinamoji kasa (Darle nanskasse st).

33 Daujėnų valsčiaus tarybos 1919 m. gruodžio 9 d. 
posėdžio protokolas, L VA, f. 805, ap. 1, b. 64, 
l. 12–13.
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komisijos raštas Pasvalio apskrities viršininkui, datuotas 1920 m. sausio  d. Jame 
yra naujai išrinktų Daujėnų valsčiaus tarybos narių sąrašas su šiais duomenimis  
pavardė ir vardas, amžius, iš kokio kaimo kilęs. Buvo išrinkta 12 tarybos narių34

1. Jonas Armonas, 34 metų, iš Baukų
2. Juozas Baniūnas, 46 metų, iš Barklainių
3. Vincas Čeponis, 60 metų, iš Kenelių
4. Vladas Daugėla, 35 metų, iš Gervinų
5. elicijonas Kainauskas, 54 metų, iš Porijų
6. Petras Kalvėnas, 4  metų, iš Pulciniškio
. Pranas Kubilevičius, 48 metų, iš Šakarnių
8. Juozas Lankūnas, 36 metų, iš Smiltynės
9. Jonas Masilionis, 59 metų, iš Baluškių
10. Juozas Pleška, 38 metų, iš Girsūdų
11. Povilas Vasiliūnas, 43 metų, iš Levaniškių
12. Juozas igmuntas, 41 metų, iš Daujėnų.

Šiuose puslapiuose – labai trumpas Daujėnų valsčiaus istorijos tarpsnis, – vos 
vieneri metai. Tačiau jo turinio reikšmingumas pranoksta dešimtmečius. Išrinkę 
pirmąją Daujėnų valsčiaus tarybą, daujėniečiai spėjo pajusti lietuviškos valdžios 
kūrimo džiaugsmą. Jie ne tik ištvėrė rusų bolševikų kariuomenės invazijos bai-
sumus, bet ir visaip priešinosi okupanto įvestai tvarkai, rėmė partizanų kovą 
prieš įsibrovėlius, patys stojo į partizanų gretas. Daujėniečiai, kaip ir dauguma 
jaunutės valstybės piliečių, sveikino Lietuvos kariuomenės ir partizanų pergales 
nepriklausomybės kovose, džiaugsmingai sutiko „amžinai atmintiną  metų va-
sarą“, nes tai buvo pirmoji laisvės vasara. Atkurta Daujėnų valsčiaus savivaldybė 
ėmėsi neatidėliotinų naujo gyvenimo kūrybos darbų.

34 Daujėnų valsčiaus Rinkimų komisijos 1920 m. sausio 
 d. raštas Pasvalio apskrities viršininkui, L VA, 

f. 805, ap. 1, b. 64, l. 14.
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Daujėnų valsčius praeityje  
ir seniūnija dabar
Stasys Mackevičius

Paminklinio akmens 
 m. sukilimui 

atminti šventinimas 
Smilgiuose. 200  m. 
birželis. š seniūnijos 
arc yvo 

Po 1863 m. sukilimo caro valdžia ėmėsi ir administraci-
nių pertvarkymų. Buvo likviduotas ade kių valsčius, į kitas 
vietas iškelti šio kaimo gyventojai. Valsčių bandyta perkelti 
į Girsūd s. Kaimo centre parinkta vieta būstinės statybai. 
Tačiau girsūdiečiai įvairiais būdais delsė statybos pradžią, 
nes nenorėjo, kad į Girsūdus atsikeltų rusų žandarai. Vėliau 
buvo nutarta valsčių įkurdinti Smiµgių kaime. Kaimo gyven-
tojai nusprendė valsčiaus ir mokyklos statybai paskirti žemės sklypą Dūmagirio 
ganykloje prie ríjos upelio. Taip 1864 m. pabaigoje Smiµgiai tapo valsčiaus centru. 

Vilniuje susidariusi pirmoji Lietuvos laikinoji vyriausybė paskelbė atsišau-
kimą į šalies gyventojus, ragindama tuojau pat visose parapijose kurti komitetus, 
vėliau valsčių savivaldybes. Dauj¸nų krašto žmonės buvo aktyvūs. Jie jau 1918 m. 
pabaigoje sukūrė Daujėnų parapinį komitetą.

Šio komiteto pirmasis uždavinys buvo perimti valdžią iš okupantų, prižiūrėti, 
kad pasitraukdami jie neplėšikautų, neišgabentų turto, taip pat organizuoti tvarką 
ir normalų vietos žmonių gyvenimą. Šis komitetas 1919 m. pavasarį persiformavo 
į Daujėnų valsčiaus savivaldybę, kuri gyvavo neilgai. Užėmusi P svalio kraštą 
Raudonoji armija paleido savivaldybę, o Bíržų, Jonišk lio apskrities valsčiuose 
ėmė sudarinėti revkomus. Daugelis Daujėnų parapinio komiteto narių pabėgo į 
P nevėžį, Bíržus, Šiauli s ir ten stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Tačiau 
1919 m. gegužės, birželio mėnesį Biržų ir Joniškėlio apskritys buvo išlaisvintos. 
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Apskrities viršininkai vėl pradėjo kurti valsčių savivaldybes. Daujėnų valsčiaus 
savivaldybė buvo įkurta Smilgių kaime, rijos upės pakrantėje. Atskiras Daujėnų 
valsčius buvo nuo 1919 iki 1950 m., 1944 m. jis priskirtas Biržų apskričiai.

1923 m. Daujėnų valsčiui priklausė šios gyvenamosios vietovės  Balčíškiai, 
Baliìčiai, Bal škiai, Bauka , Barkla niai, Čìkiškiai, Dalinav , Dauj¸nai, Drucíškiai, 
Dumbliūn liai, Dvarìliškiai, Galíniai, Gervinai, Girs dai, Gu bė, Jan škai, Kalve-
liškiai, Kenìliai, Kiemìliai, Kliuciškis, Lev niškis, Li kpetriai, Maliūpiai, Maži nys, 
Mel¸nai, Miestelíškiai, Mik¸nai, Nauj sodis, rij , žnugariai, Patrak , Petrãičiai, 
Petrovk , P rijai, Puµciniškis, Pute kiai, R kšalaukis, Smiµgiai, Smilt nė, Steponiškis, 
Storíškiai, Suveizdíškis, Šaka niai, Val kai, Vízoriai, id niai.

Daujėnų valsčius 1923 m. turėjo 126 kv. kilometrų teritoriją.
19 4 m. išleistame „Administracinio teritorinio suskirstymo žinyne“ nebebuvo 

minimos šios gyvenamosios vietovės  Druciškiai, Dumbliūnėliai, Gervinai, Januš-
kai, Kalveliškiai, Keneliai, Kiemeliai, Kliuciškis, Melėnai, Miesteliškiai, žnugariai, 
Storiškiai, Vizoriai.

1986 m. LTSR prezidiumo įsaku iš apskaitinių duomenų išbraukti šie kai-
mai  Dalinava, Galiniai, Gumbė, Maliūpiai, Petraičiai, Pulciniškis, Rukšalaukis, 
Steponiškis, Suveizdiškis. 

1988 m. prie Daujėnų apylinkės buvo prijungti šie Krinčíno apylinkei pri-
klausę kaimai  Dirv niškis, Sere kiai, Traj niškis, Vytauta .

Valsčiuje yra buvę 3 dvarai  Jan škų, Vízorių, Bal škių.
Šiuos dvarus iki panaikinimo valdė dvarininkas Benediktas Karpis. Januškų 

dvaras panaikintas 1926 m. ir pavadintas Januškų vienkiemiu, centre buvo mo-
kykla su 5 ha žemės, Vizorių – 192  m. ir pavadintas Vizorių vienkiemiu, centre 
senelių prieglauda, kur nuolat buvo prižiūrimi 5–6 seneliai, o kartais iki 15–20 
žmonių. Prieglaudai skirta 4 ha žemės. Baluškių dvaras panaikintas 1921 m. ir 
pavadintas Naujasodžio vienkiemiu, centrų nepalikta. 

Daujėnų valsčiuje buvo šeši malūnai ir dvi lentpjūvės

Povilo Vadapalo Smilgių kaime – vėjo malūnas,
Mortos Vadapalienės Daujėnuose – vėjo,
Jono Mickeliūno I Petrovkos kaime – vėjo,
Povilo Navazelskio Daujėnų kaime – garo,
Andriaus Masilionio Baluškių kaime – garo malūnas ir lentpjūvė,
Jono Vasiliausko Porijų kaime – garo malūnas ir lentpjūvė.

Daujėnų valsčiaus gyventojai
1923 m. įvyko pirmasis gyventojų surašymas. Tuo metu Daujėnų valsčiuje 

gyveno 3 401 gyventojas. Vyrų buvo 1 605, moterų gyveno 1 95. Gyventojų 
tankumas buvo 2  žmonės viename kvadratiniame kilometre.

Valsčiaus gyventojai pagal tautybes

lietuviai – vyrų 1 5 4, moterų 1 64,
žydai – vyrų 12, moterų 13,
lenkai – vyrų 3, moterų 3,
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rusai – vyrų 14, moterų 9,
baltgudžiai (baltarusiai) – 1 vyras, 1 moteris.

Valsčiaus gyventojų raštingumas

1 025 vyrai moka skaityti ir rašyti, iš jų 264 moka tik skaityti.
1 143 moterys moka skaityti ir rašyti, iš jų 684 moka tik skaityti.
295 berniukai iki 13 metų (imtinai), 283 moka skaityti ir rašyti, 

iš jų 51 moka tik skaityti.
426 mergaitės iki 13 metų (imtinai), 215 moka skaityti ir rašyti, 

iš jų 42 moka tik skaityti.

1949 m. Daujėnų valsčius turėjo 8 apylinkes.

1. auj n  apylinkei priklausė Daujėnų kaimas, turėjęs 5 1,01 ha 
plotą, Baluškių kaimas – 464,62 ha, rijos vienkiemis – 34,55 ha 
žemės. Apylinkė turėjo 64,99 ha fondo žemės. Šioje apylinkėje geri 
ūkininkai buvo Antanina Bernadickienė, Pranas Bieliauskas, Povilas 
Baradinskas, Mykolas Drumžlys, Adelė Pelešinienė, Antanas Prans-
kūnas, Juozas Tamulionis ir kiti.

2. a kla ni  apylinkei priklausė Barklainių kaimas, turėjęs 
549,32 ha, Nauj sodžio kaimas – 294,40 ha, Pute kių kaimas – 94,15 ha, 
Val kų kaimas – 1 3,45 ha žemės. Apylinkė turėjo 31,52 ha fondo 
žemės. Apylinkėje puikiai ūkininkavo Jonas Baniūnas, Antanas Kriš-
čiūnas, Jonas Kriščiūnas, Antanas Grinskis, Mykolas Stankevičius.

3. i s  apylinkei priklausė Girsūdų kaimas – 316,56 ha, 
Baliìčių kaimas – 122,23 ha, Patrak s kaimas – 85,85 ha  pagalbinis 
ūkis – 3 ha, žemės fondas – 28, 0 ha žemės. Apylinkėje buvo nema-
žai sumanių ūkininkų  Jonas Baršauskas, Antanas Kazys Tamulionis, 
Morta Vaičiūnienė, Antanas Kiznis, Antanas Mažeika, Kazys Mažylis, 
Juozas Petrilionis, Petras Petkevičius, Paulina Rauduvienė, Veronika 
Rinkūnienė, Kazys Šaikūnas ir kiti.

4. i kpe i  apylinkę sudarė Liukpetrių kaimas, turėjęs 
141,5  ha, Čìkiškių kaimas – 156, 2 ha, Dalin vos kaimas – 86,80 ha, 
Galínių kaimas – 39,63 ha, Gervinų kaimas – 151,91 ha, Lev niškių 
kaimas – 18 ,96 ha, Petrãičių kaimas – 41,48 ha, Puµciniškio kaimas – 
126,12 ha, Steponíškių kaimas – 48,00 ha, Suveizdíškio (Suveizdžių) 
kaimas – 99,12 ha, kita žemė – 129, 6 ha. Iš viso apylinkėje buvo 
1 209,80 ha žemės. Apylinkės teritorijoje ūkininkavo Emilija Čibienė, 
Jonas Navakas, Petras Navalinskas, Povilas Prakaitis, Petras Pleška, 
Leonas, Anicetas, Mečislovas ir Valė Suveizdžiai, Juozas Šimkūnas, 
Povilas Vasiliūnas, Petras Vitkauskas, Marijona Vyčienė ir kiti. 

5. ies eli ki  apylinkei priklausė Miesteliškių kaimas – 
330,44 ha, Mel¸nų kaimas – 108,94 ha, Vizorių kaimas – 61, 4 ha, 
Vizorių dvaras – 98,62 ha. Miškų pramonės ūkiui perleista 61,40 ha, 
žemės fondas sudarė 19,38 ha žemės. Iš viso apylinkės plotą sudarė 
680,52 ha. Sėkmingai apylinkėje ūkininkavo Kostė Gaigalienė, Jonas 
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Gaigalas, na Kazilionienė, Kazys Levickas, Juozas Masilionis, or-
tūnata Melinskienė, Juozas Pyragius, Kazys ilius ir kiti.

6. ij  apylinkės teritorijoje buvo Porijų kaimas – 1 ,25 ha 
žemės, Balčiškių, Mik¸nų ir Šaka nių kaimai – 295,49 ha, Mažioni  
ir R kšalaukio kaimai – 224,36 ha, pagalbiniai ūkiai (mokyklos, koo-
peracijos ir kiti) – ,11 ha, miškų pramonės ūkis – 144,00 ha, žemės 
fondas – 53,9  ha. Iš viso apylinkės teritorijos plotas buvo 1 442,18 ha. 
Apylinkėje ūkininkavo Jonas Grinskis, Antanas Krikščiūnas, Juozas 
Navalinskas, Jonas Petrulis, Petras Pilis, Antanas Tamulionis ir kiti 
ūkininkai.

. mi i  apylinkės teritorijoje buvo Bauk  kaimas – 405,39 ha, 
Mali pių kaimas – 141,68 ha, Petr vkos kaimas – 2 8,88 ha, Smilgių 
kaimas – 3 ,36 ha, Smilt nės kaimas – 95,69 ha, id nių kaimas – 
168,28 ha, pagalbinis ūkis – 3,84 ha, žemės fondas – 39,05 ha žemės. 
Apylinkėje ūkininkavo Antanas Trybė, Petras Kairys, Povilas Činga, 
Morta Rauduvaitė, Petras Vyčas ir kiti.

8. o i ki  apylinkės teritoriją sudarė Drucíškių kaimas – 
123,9  ha, Dumbliūn lių kaimas – 8,12 ha, Januškų kaimas – 81,35 ha, 
Kenìlių I kaimas – 104,64 ha, Kenelių II kaimas – 49,15 ha, Kliuciškių 
kaimas – 28,40 ha, Storiškių kaimas – 4 ,55 ha, pagalbiniai ūkiai (mo-
kyklos, senelių namų) – 12,90 ha, miškų pramonės ūkis – 111,92 ha, 
fondo žemė – 46,95 ha. Apylinkėje ūkininkavo Petras Liupkevičius, 
Antanas Karoblis, Petrauskas iš Kenelių kaimo, Paliulis, Morta Lan-
gaitė, Stapulioniai, Aloyzas Grabauskas ir kiti ūkininkai.

Pirmasis Daujėnų valsčiaus viršaitis buvo Juozas Pyragius. Antrasis viršaitis – 
Juozas igmantavičius. Paskui – Povilas Vadopalas, Povilas Navazelskis, Ignas 
Morkūnas ir kiti. Nuo 1934 iki 193  m. viršaičiu dirbo monsinjoro K. Vasiliausko 
dėdė Jonas Vasiliauskas iš Porijų kaimo, kuris 1949 m. buvo ištremtas į Sibirą. 
Dar vėliau viršaičiais ir apylinkių tarybos pirmininkais dirbo Antanas Vadopalas, 
Antanas Trybė, P. Čibas, Antanas Morkūnas, Povilas Vileišis, Jonas Vadopalas, 
Jonas Janušonis, Petras Kairys, Antanas Jankauskas, Antanas Ragauskas, Stasys 
Talačka, Julius Staliūnas, Balis Balbierius ir kiti.

Daujėnų valsčius buvo panaikintas 1950 m. birželio 20 d. Jo teritorija su tuo 
metu buvusiomis šešiomis apylinkėmis perduota Šiaulių srities Pasvalio rajonui. 
1953 m. panaikinus sritis, Daujėnų darbo žmonių deputatų taryba liko pavaldi 
Pasvalio rajonui.

Nuo 1953 iki 19  m. veikė Daujėnų darbo žmonių deputatų tarybos vyk-
domasis komitetas, nuo 19  m. – Daujėnų liaudies deputatų tarybos vykdomasis 
komitetas, nuo 1990 m. – Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės taryba, o nuo 1995 m., 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu rajono teritoriją suskirsčius į 
seniūnijas, įsteigta Daujėnų seniūnija. Nuo 2001 m. ji vadinasi Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnija.

Po karo buvo įsteigtos Darbo žmonių deputatų tarybos. Pirmieji okupacinės 
valdžios surežisuoti rinkimai Lietuvoje įvyko 1948 m. sausio 18 d. Tarybų veikla 
buvo organizuota remiantis vadinamąja demokratinio centralizmo doktrina, t. y. 
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kompartijos diktatu. Tarybos neturėjo realios galios, nes visi svarbesni sprendi-
mai turėjo tenkinti vietos kompartijos arba aukštesniųjų instancijų reikalavimus. 
Tarybų paskirtis – įgyvendinti Komunistų partijos politiką vietose, atitinkamai 
vadovauti kultūrinei ir politinei veiklai, užtikrinti sovietinių įstatymų laikymąsi. 
Nurimus karo aistroms, Daujėnų apylinkės pirmininkais dirbo Akvilė Staliūnienė 
(1950–1952 m.), Povilas Pilotas (1953–1955 m.), Mykolas Petrauskas (1955–1956 m.), 
Juozas Atstupėnas (1956–1964 m.). Nuo 196  iki 19 2 m. Daujėnų apylinkės darbo 
žmonių tarybos vykdomojo komiteto pirmininku dirbo Aleksas Bukelis, jo darbo 
laikotarpiu buvo pastatytas (1969 m.) dabartinis Daujėnų seniūnijos pastatas. A. Bu-
kelį pakeitė na Arcimavičienė, jos kadencija truko neilgai – tik iki 19 3 m. Po 
jos Daujėnų seniūnijai vadovavo Jonas Jasilionis (19 3–1982 m.), Juozas Beniulis 
(1982–1990 m.). Nuo 1990 m. Pasvalio rajono taryba nutarė sukurti apylinkių ta-
rybas, todėl įvesta viršaičio pareigybė. Daujėnų viršaičiu tapo girsūdietis Paulius 
Masys, kuris dirbo nuo 1991 iki 1994 m.

Panaikinus viršaičio pareigas, atsirado seniūnijos seniūno pareigybė. Pasvalio 
rajono savivaldybės administracijos seniūnais dirbo Danutė alienė nuo 1995 iki 
2000 m. balandžio, Stasys Mackevičius seniūno pareigas ėjo nuo 2000 iki 2010 m., 
Vladas Vitkauskas jas atlieka nuo 2010 m. gruodžio. 

Seniūnija
Daujėnų seniūnija yra Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūri-

nis teritorinis padalinys (filialas), veikiantis savivaldybės aptarnaujamos teritorijos 
dalyje. Seniūnijos veikla vykdoma ir reglamentuojama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais 
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos spren-
dimais, savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijos veiklos 
nuostatais bei direktoriaus įsakymais.

Seniūnija turi sąskaitas banke. Seniūnas turi herbinius antspaudus su Vy čiu 
ir su gyvenamosios vietovės (Daujėnų), kurioje yra seniūnijos buveinė, skiria muo - 
ju ženklu.

Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, 
tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos 
programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato 
seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. 
Seniūnijos funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų 
savivaldybės biudžeto asignavimų. Pagrindinė seniūnijos veikla – vietos savivaldos 
organizavimas ir paslaugų gyventojams teikimas.

Seniūnijos centras – Daujėnų miestelis, įsikūręs 13 kilometrų į pietryčius 
nuo Pasvalio. Daujėnai istorinio herbo niekada neturėjo. Artėjant miestelio 450 
metų sukakčiai (2004 m.), iškilo mintis jį sukurti. Tada su seniūnijos gyventojais 
pradėta svarstyti, koks turėtų būti naujas herbas. Po netrumpų diskusijų nuspręs-
ta herbą susieti su Daujėnuose nuo senų laikų vykstančiais  garsiais Sekminių 
atlaidais. Nutarta herbe pavaizduoti vežimą su pakeltomis ienomis, apipintomis 
apynių vainiku. 2004 m. kovo 19 d. LR Prezidento Rolando Pakso dekretu Nr. 404 
Daujėnų herbas buvo patvirtintas. Seniūnija turi ir savo vėliavą.
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Seniūnijos teritorija užima 9 09,8 hektarų plotą. Iš jo 65,5 procento sudaro 
žemės ūkio naudmenys, 10,  procento – miškai. Vandens telkiniai ir kitos paskir-
ties plotai sudaro 23,8 procentus.

Gyventojų tankumas siekia 15,3 žmonių kvadratiniame kilometre. Seniūnijos 
teritorija ribojasi su Pasvalio apylinkių, Krinčíno, P mpėnų seniūnijomis, Biržų 
rajono savivaldybės administracijos Vabalni ko seniūnija. Pietryčiuose ribojasi su 
Panevėžio ali ja giri .

Seniūnijai priklauso Daujėnų miestelis ir kaimas, Baluškiai, Baliečiai, Barklai - 
niai, Čekiškiai, Dalinava, Dirvoniškiai, Galiniai, Girsūdai, Guodžių kaimo dalis Pasva - 
lio rajono administracinėje teritorijoje, Levaniškiai, Maliūpiai, Mikėnai, Naujasodis, 
Patrakė, Petrovka, Porijai, Puteikiai, Pulciniškis, Sereikiai, Smilgiai, Smiltynė, Šakarniai,  
Trajoniškis, Valakai, Vytautai, idoniai, Dvareliškių, rijos ir Vaidag nės vienkiemiai.

Gyvenvietės pagal gyventojų skaičių  iki 50 gyventojų – 21  50–100 gyven-
tojų – 1  100–500 gyventojų – 3  500–1 000 gyventojų – 1. Vienas miestelis. 

Daujėnų seniūnijos teritorijoje veikia Daujėnų pagrindinė mokykla, Girsūdų 
ir Kriklinių mokyklos skyriai, viešoji įmonė Pasvalio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro Daujėnų ambulatorija, jai priklauso Girsūdų felčerių punktas. 
Ambulatorijoje yra vaistinė. Seniūnijos gyventojus aptarnauja trys parduotuvės  dvi 
priklauso Varnaitės personalinei įmonei „Indritus“ (Daujėnuose ir Porijuose), trečia 
parduotuvė (Girsūdų gyvenvietėje) priklauso Paulavičiaus individualiai įmonei 
„Aibė“.  atokius kaimus ar vienkiemius, kad gyventojams būtų patogiau, pagal 
iš anksto suderintą su seniūnu grafiką atvyksta autoparduotuvės. 

Gyventojai pagamintą pieną pristato į AB „Pieno žvaigždės“ ir „Rokiškio 
sūris“ penkis pieno surinkimo punktus. 

Daujėnų miestelio erbo ir vėliavos pašventinimas Daujėnų bažnyčioje. 
200  m. birželio  d. Vido Dulkės nuotr.
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Nutraukus veiklą Lietuvos taupomajam bankui seniūnijos gyventojai liko 
be banko paslaugų, kurios buvo žmonėms itin reikalingos. Todėl seniūnijai iš-
kilo reikalas surasti banką, kuris galėtų įsikurti Daujėnuose ir teikti paslaugas 
gyventojams. Taip atsirado Lietuvos kredito unijos skyriaus Daujėnų poskyris. 
Gyventojams pašto paslaugas teikia Lietuvos pašto Daujėnų filialas, gelbėjimo 
paslaugas – savivaldybės Daujėnų ugniagesių komanda. Miestelyje ir Girsūdų 
gyvenvietėje veikia Pasvalio kultūros centro filialai. Seniūnijoje dirba įsikūrusios 
visuomeninės organizacijos – Daujėnų krašto bendruomenė ir sporto klubas „ rija“.
Daujėnų parapijiečiai meldžiasi Švč. Jėzaus Vardo Daujėnų bažnyčioje ir netoli 
esančio Porijų kaimo Šv. Augustino koplyčioje.

Seniūnijos laukais teka daug upelių. Vienas didesnių – rija, kuri įteka į 
Pyves s upę Pasvalio apylinkių seniūnijos teritorijoje. Mažesnis Griaudo upelis 
atiteka iš aliosios miško, teka per Puteikių kaimą ir įteka į rijos upelį netoli 
Barklainių Baltojo šaltinio. župis teka per Porijų kaimą, įteka į riją ties Valakų 
kaimu. P ršupis vingiuoja nuo miško per Naujasodžio, Barklainių, Daujėnų kai-
mus. Sv liškis atkeliauja iš aliosios miško ir puošia Šakarnių, Mikėnų kaimus. 
Jiešmu  vandenis atneša iš Guodžių–Purvų durpyno ir vingiuoja per Petrovkos, 
Maliūpių, idonių, Patrakės kaimus, per mišką, Vytautų kaimą Krinčino seniūnijos 
link. Didesnis upelis K rautė puošia Girsūdų gyvenvietę. rupis ir Upìlis teka 
šalia Smiltynės kaimo, Vingrys vingiuoja per Baliečių kaimą, Vorupis ties Baukais, 
Virgždė atiteka nuo Daujėnėlių ir daro vingį Smiltynės kaimo link.

Daujėnų seniūnijoje 2000–2010 m. gyveno apytiksliai 1 526 žmonės. Per 
minimą laikotarpį gyventojų mažėjo. Kasmet gimdavo apie 9, mirdavo apie 24 
žmones. Liukpetrių, Maliūpių, Sereikių, Šakarnių, Vytautų, idonių kaimuose 
neliko nė vieno gyventojo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vienintelis Galinių 
kaimas atgimė, jame jau gyvena aštuoni gyventojai – Alfonso ir Kęstučio Prakaičių 
šeimos. Manoma, kad pamažu atgims ir kiti seniūnijos kaimai.

Seniūnijos pramonė dar kukli. Gyventojai gamina žemės ūkio produktus. 
ra nemažai stambių ūkininkų. Trajoniškio kaime sėkmingai daržoves augina 

„Sodžiaus ryto“ individualus ūkis, nemažai žmonių dirba Girsūdų žemės ūkio 
bendrovėje. Dalis gyventojų Daujėnų miestelyje esančioje UAB „Saimeta  kepa 
naminę duoną ir konditerijos gaminius. Sėkmingai dirba ir „Pasvalio aušros“ 
konditerijos cechas Girsūdų kaime.

kininkai aktyviai dalyvauja ES programose.
SAPARD – viena iš stambiųjų programų. Ja pasinaudojo žemės ūkio ben-

drovė „Girsūdai“, ūkininkas Petras Karoblis, uždaroji akcinė bendrovė „Sodžiaus 
rytas“ ir kiti ūkininkai.

Programoje „Ekologiniai ūkiai“ dalyvavo Virginijos Masienės (6,93 ha), 
Romualdo Vasiliūno (16,6  ha) ūkiai, Algio ir Vitalijos Morkūnų daržininkystės 
ūkis (2  ha Trajoniškio kaime). 

„Kraštovaizdžio tvarkymo“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ dalyvavo 
ūkininkai Artūras Čepinskas, Vydmantas Karoblis, Egidijus Šinkevičius, Pranas 
Vyčas, Romualdas Vasiliūnas ir žemės ūkio bendrovė „Girsūdai“. Pagal programą 
„Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ atsisakė žemės ūkio 
produktų gamybos daugiau kaip 100 smulkiųjų seniūnijos ūkininkų.
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Programa „ emės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ pasinaudojo 
jaunas ūkininkas Andrius Bernadickas (6,11 ha), Vidmantas Miknius (1,5 ha).

Programoje „Valdų modernizavimas“ dalyvavo ūkininkai Pranas Vyčas, Lina 
Kumštienė, UAB „Sodžiaus rytas“ ir žemės ūkio bendrovė „Girsūdai“.

Programoje „Energetiniai augalai biokurui“ dalyvavo ūkininkai Petras Ka-
roblis, Romualdas Vasiliūnas ir žemės ūkio bendrovė „Girsūdai“.

Seniūnijoje esantys gamybinės paskirties objektai

2 agroservisai, dirba 2 žmonės,
giros darykla, dirba 1 žmogus,
5 grūdų malūnai, dirba 9 žmonės,
8 grūdų sandėliai, dirba 11 žmonių,
4 kalvės, dirba 4 žmonės,
2 kepyklos, dirba 8 žmonės,
2 kuro saugyklos, dirba 2 žmonės,
lentpjūvė, dirba 2 žmonės,
5 pieno surinkimo punktai, dirba 5 žmonės,
6 remonto dirbtuvės, dirba 12 žmonių,
2 veterinarinės tarnybos, dirba 3 žmonės.

Socialinės paskirties objektai  

alaus baras, dirba 1 žmogus,
ambulatorija, dirba 3 žmonės,
3 bibliotekos, dirba 3 žmonės,
2 kultūros centrai, dirba 4 žmonės,
2 maldos namai, dirba 3 žmonės,
medicinos punktas, dirba 1 žmogus,
pagrindinė mokykla, dirba 2  žmonės,
3 parduotuvės, dirba  žmonės.

Seniūnijos žemės fondas ir jo panaudojimas

Teritorijos plotas 9 09,80 ha.
Vandens telkinių plotas 143,9 ha.
Miškų plotas 2 442,0 ha, iš jų privačių miškų 1 348 ha.
Seniūnijos žemės ūkio naudmenų plotas 6 409 ha.
Apleistos nedirbamos žemės naudmenų 11,3 ha.
Gyventojų asmeninių ūkių (2–3 ha) 558 ha.
kininkų naudojamas žemės plotas 6 31 ha.

 ūkiai plėtoja netradicines žemės ūkio šakas, iš jų

4 verčiasi bitininkyste,
1 augina gėles,
1 daržovių sėklas,
1 vaistinius, prieskoninius augalus.
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Komunalinis ūkis
Seniūnijos komunaliniame ūkyje dirba šeši darbuotojai – darbų organizavi-

mo inžinierius enonas ironas, energetikas Jonas Pyragis, traktorininkai Saulius 
ir Sigitas Kalvėnai, atsitiktinių darbų darbininkas Antanas Černauskas, autobuso 
vairuotojas Jonas Marozas.

Komunalinio ūkio darbuotojai atlieka funkcijas, kurios numatytos seniūnijos 
veiklos nuostatuose, ir teikia paslaugas, kurias įpareigoja teikti Pasvalio rajono 
savivaldybės taryba. Darbuotojai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros 
programas, teikia gyventojams žemės ūkio darbų paslaugas pagal savivaldybės 
tarybos nustatytus įkainius. Valo ir prižiūri bendro naudojimo teritorijas, kelius, 
gatves, šaligatvius, rūpinasi viešųjų darbų programa – atlieka viešuosius darbus, 
vykdo atliekamų darbų priežiūrą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių 
naudojimą.

Seniūnijos komunalinio padalinio tarnyba paslaugoms atlikti turi reikalingą 
inventorių, padargų bei technikos  traktorius MT -82, JUM -6, vikšrinį traktorių 
buldozerį DT- 5. Šienavimo darbams turi šienapjovę, nuotekoms ištraukti – cis-
terną, transporto paslaugoms krovininį automobilį „Mercedes Benz“ (iki 1 tonos 
keliamosios galios), traktoriaus priekabą, benzininių pjūklų, žoliapjovių ir kitų 
padargų. Kasmet paslaugų gyventojams teikiama vis mažiau. Manoma, kad arti-
miausiu metu jų iš viso nebereikės, nes daugelis gyventojų pagal Europos Sąjungos 
direktyvas pasitraukia iš prekinės žemės ūkio gamybos. Kitiems paslaugas suteikia 
seniūnijos teritorijoje gyvenantys ūkininkai.

Seniūnaitijos
Siekiant seniūnijos gyventojus įtraukti į vietos savivaldos procesus, suda-

rant galimybes jiems veikti, 2000 m. rugsėjo 15 d. priimtas Vietos savivaldos 
pakeitimo įstatymas numatė seniūnijose išrinkti seniūnaičius. Nustatyta, kad 
seniūnaitis – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamosios vietovės ben-
druomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teises ir pareigas. 
Atsižvelgiant į tai, kad gyvenamosios vietovės labai skiriasi gyventojų skaičiumi 
(miesteliai, kaimai, vienkiemiai) ir siekiant kuo tolygesnio atstovavimo, nustatyta, 
kad iš seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra 
sudaromos seniūnaitijos. Seniūnaitijas tvirtina savivaldybės taryba administracijos 
direktoriaus teikimu. Taigi seniūnaitijai priskirtų gyvenamųjų vietovių gyventojai 
renka seniūnaitį. Seniūnaičio rinkimo tvarka nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 
33 straipsnyje.

Daujėnų seniūnija, pasitarusi su gyventojais, vadovaudamasi Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1–249, savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DV–61 , nusprendė 
seniūnijos teritoriją suskirstyti į tris seniūnaitijas ir jas pavadinti Daujėnų, Girsūdų 
ir Porijų vardais.
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aujėn  seni nai ijai p iklausan ios ie o ės

Eil. 
Nr.

Vietovės pavadinimas Gyventojų skaičius

1. Baluškiai  55
2. Barklainiai  15
3. Daujėnai 459
4. Dalinava   0
5. Dvareliškis   3
6. Galiniai   8
. Levaniškiai   1

8. Liukpetriai   0
9. Naujasodis  12
10. rija   8
11. Petraičiai   0
12. Vaidagynė   

Iš viso 568

o ij  seni nai ijai p iklausan ios ie o ės

Eil. 
Nr.

Vietovės pavadinimas Gyventojų skaičius

1. Balčiškiai   4
2. Mažionys  11
3. Mikėnai  28
4. Porijai 159
5. Puteikiai   2
6. Suveizdiškis   0
. Šakarniai   0

8. Valakai  25

Iš viso 229

i s  seni nai ijai p iklausan ios ie o ės

Eil. 
Nr.

Vietovės pavadinimas Gyventojų skaičius

1. Baliečiai   4
2. Baukai  18
3. Čekiškiai   0
4. Dirvoniškis   3
5. Girsūdai 514
6. Guodžiai   0
. Maliūpiai   0

8. Patrakė   5
9. Petrovka   5
10. Smilgiai  98
11. Sereikiai   0
12. Smiltynė   4
13. Trajoniškis   6
14. Vytautai   0
15. idoniai   0

Iš viso 65

Seniūnaičių nuostatai nustato jų veiklos tvarką, kuri grindžiama kolegia-
lumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. Seniūnaitis renkamas dvejų 
metų kadencijai.
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Seniūnaičiai vadovaujasi seniūnaičių sueigos nuostatais, kuriuos tvirtina sa - 
vivaldybės taryba. Jie į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Seniū - 
naičiai gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir spren-
dimus priima sueigoje. Taip pat teikia pasiūlymus seniūnijai dėl seniūnijos veiklos 
programų, skirtų asignavimų naudojimo, dėl atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo 
sąlygų ir poreikių įvertinimo, dėl socialinės paramos reikalingumo bei paramos būdų.

Seniūnaitijų gyventojams apie sueigoje priimtus sprendimus skelbiama se-
niūnijos skelbimų lentose ir Pasvalio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Seniūnijoje pirmaisiais seniūnaičiais buvo išrinkti šie žmonės  Daujėnų – 
Vida Kazilionienė, Girsūdų – Romualda Rinkūnienė, Porijų – Antanas Černauskas. 

Seniūnijos lankytinos vietos
Daujėnų seniūnija plyti Vidurio Lietuvos žemumoje ir užima nedidelę jos dalį. 

Paviršių nugrandė ir lygino slinktys daugiau kaip prieš 2 mln. metų. Milžiniškų 
ledynų masė slinko sustodama šimtus metų. Tokiose stotyse išgulėjo (geografo 
Česlovo Kudabos teigimu) dideles daubas, kuriose atsirasdavo mažų daubelių. 
Ištirpus ledynams susidarė vandens baseinai, negilios marios, kurios nuosėdoms 
kaupiantis seklėjo. Atsirado gūbrių, iškilo Daujėnų aukštumos. Vandenynų dugne 
susidarė gipso, molio, smėlio ir durpių klodai, o juos uždengė kitokios nuosėdos, 
vanduo turėjo pasitraukti. Išnykus vandeniui atsirado didžiulių akmens riedulių. 
Toks ledyninės kilmės darinys yra Petraičių akmuo. Tirpstant gipsui atsirado 
ertmių. Taip susiformavo Barklainių Baltasis šaltinis.

. ė aus a o a n ia. VI a. pabaigoje Daujėnų kapinėse buvo pasta-
tyta maža medinė koplytėlė. Dabartinę bažnyčią iš plytų ir akmenų 1 94–1803 m. 
pastatydino Krinčino klebonas kan. Jonas Jeronimas Šarkevičius. Bažnyčiai parapinės 
bažnyčios teisės buvo suteiktos tik 1923 m. Ši bažnyčia išsiskiria iš kitų centrinia-
me altoriuje stovinčia aprengta Jėzaus Nazariečio statula. Statulos stebuklingumą 
liudija sukabintų votų gausa.

en a ala. Brangiausia vieta Daujėnų seniūnijos gyventojams ir svečiams – 
šalia Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios esantis Marijos šaltinis, žmonių nuo 
seno vadinamas Šventabala. Buvo manoma, kad šaltinėlio vanduo turi stebuklin-
gos gydomosios galios. Sekminių dienomis prie jo suplaukia minios žmonių iš 
visos Lietuvos. Maldininkai gauna Marijos malonių, pasisemia dvasinės ramybės 
ir tvirtybės. Šventabalos istorija susijusi su Jėzaus Nazariečio statula. Pasak le-
gendos, kadaise šalia Šventabalos ant akmens buvusi pastatyta Jėzaus Nazariečio 
statula, netoli buvusi ir koplyčia. Krinčiniečiai sumanydavo statulą išsivežti, bet 
ji kaskart sugrįždavo.  koplyčia nuskendo. Dabar Jėzaus Nazariečio skulptūra 
stovi centriniame Daujėnų bažnyčios altoriuje.

a klaini  al asis al inis kairiajame rijos upelio krante, Barklainių kai-
mo pakraštyje, yra labai retas, respublikinės reikšmės, turbūt vienintelis Lietuvoje 
mineralizuoto, hidroponinės kilmės vandens šaltinis. Jo vanduo aštraus specifinio 
sieros vandenilio kvapo, nemalonaus skonio, pasemtas atrodo skaidrus. Vanduo 
labai šaltas, jo temperatūra žiemą ir vasarą būna apie 6–8 laipsnius.

e ai i  akmuo yra buvusiame Petraičių kaime, pakeliui Galinių kaimo 
link. Šis riedulys – respublikinės reikšmės, ledyninės-hidroponinės kilmės reliktas. 
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Jo amžius siekia apie 14–16 tūkst. metų. Jo ilgis – 4,5 m, plotis – 3,0 m, aukštis – 
2,5 m. Akmuo raudonas su pilkos spalvos intarpais, paviršius nelygus, grublėtas. 
Tai įdomus ir vertingas gamtos objektas.

o ij  . u us ino kopl ia. Tai medinė, dažais nudažyta koplyčia, 
stovinti miške ties Porijų ir Balčiškių kaimų riba, priklausanti Daujėnų parapijai. 
Koplyčios istorija ne visai aiški – remiantis nepagrįstais duomenimis teigiama, 
kad ji įkurta 1 36 m. Prie jos buvo laidojami aplinkinių Porijų, Balčiškių, Mikėnų, 
Mažionių, Šakarnių kaimų gyventojai. 

aminklas a iams alu ki  kaime. Šis memorialinis paminklas (auto-
rius – architektas Viktoras Kunickis) pastatytas Baluškių kaime, Pyragių sodybvie-
tėje, atminti Lietuvos kovose už laisvę 1946 m. žuvusiems Antanui ir Pauliui bei 
Lietuvos karo lakūnams Jonui ir Juozui. 

Paminklas aujėn  als iaus lais ės nėjams  u usiems u  ie u os 
lais  a min i pastatytas 2008 m. birželį Daujėnų miestelio centre.

aminklas ko o ojams u  ie u os ais  i  ep iklausom  1 1 –1  m. 
atidengtas 1994 m. Mikėnų kaime.

K ius alini  kaime u usiems pa i anams a min i atidengtas ir pa-
šventintas 2010 m. birželio 14 dieną. Jo autorius – Galinių kaimo gyventojas 
Kęstutis Prakaitis.

Daujėnų seniūnijoje yra nemažai kryžių, koplytstulpių, paminklinių akmenų, 
pastatytų pagerbiant savo krašto ir tautos istoriją. 

Apie valsčiaus savivaldą, valstybės tarnautojus ir kitų duomenų pateikė  
ir prisiminimais dalijosi Vladas Galvanavičius, uzana Liberienė, Emilija  
ir Stasys Majauskai, Valdemaras Michalauskas, Jonas Mėkelis (kalvis),  
Juozas Beniulis, Pranciška Ališauskienė, Anelė Bedalienė, Vytautas Pilis. 

Baluškių kaimo 
kryžiaus šventinimas. 
2000 m. ruduo. š 
Stasio Mackevičiaus 
asm. arc yvo
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Daujėniečių bendruomenė
Danutė alienė

Dauj¸nų krašto bendruomenė kaip organizuota visuomeninė organizacija 
pradėjo veikti 2002 m. Gausiai susirinkę daujėniečiai bendruomenės pirmininku 
išrinko jaunimo atstovą Gintautą Mėkelį.

 bendruomenę įstojo per 40 Daujėnų ir aplinkinių kaimų gyventojų.
2003 m. Daujėnų krašto bendruomenės susibūrime aptarti atlikti darbai ir 

rūpesčiai, numatytos naujos veiklos gairės, perrinkta bendruomenės taryba. Naująja 
pirmininke tapo ūkininkė Jadvyga Stankevičienė.

Tais pačiais metais Daujėnų krašto bendruomenė kartu su kaimynais biržie-
čiais – Šukioni  kaimo bendruomene – parengė projektą „Sveikata ir švarus vanduo 
Lietuvos kaime“. Jį rėmė Lietuvos ūkininkų draugija ir Europos bendruomenių 
fondas. Šis projektas buvo įgyvendinamas trejus metus, dalyvavo bendruomenės 
iniciatyvinės grupės nariai ir konsultantai. Kad vanduo būtų švaresnis, mažiau 
dumblo, Smilgių tvenkinyje įveisti baltieji amūrai, atlikti kiti aplinkos tvarkymo 
darbai. Juk Smilgių tvenkinys – mėgstamiausia daujėniečių bei aplinkinių kaimų 
žmonių poilsio ir maudymosi vieta.

2004 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kiem¸nų, stukių, 
P mpėnų, ílpamūšio kaimo bendruomenėmis.

2005 m. pirmininkei J. Stankevičienei išvykus nuolat gyventi į kitą rajoną, 
bendruomenės pirmininke tapo Rima Garbašauskienė.

2009 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Daujėnų pagrindine mokykla.
2011 m. bendruomenės veikla reorganizuota, patvirtinti nauji įstatai ir ben-

druomenės taryba. Pirmininku išrinktas mokytojas Vidmantas Miknius.
Verta žvilgtelėti į statistinius skaičius. Nerimą kelia gyventojų demografinė 

situacija. Daujėnų miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose žmonių mažėja, kaip ir 
visoje šalyje, kaip ir P svalio rajone.

Štai 2000 m. seniūnijoje buvo apie 1 600 gyventojų, gimusių – 14, mirusių – 
24. Pažvelkime į dešimtmečio statistiką.

Metai Gimė Mirė Seniūnijos gyventojų 
skaičius

2002 13 19 1 566
2003 10 19 1 560
2004 19 15 1 522
2005  2 1 521
2006 15 30 1 520
200  25 1 485
2008  22 1 482
2009  8 25 1 4 8
2010 13 28 1 460
2011  5 19 1 450
2012  4 14 1 435

Reikia pasidžiaugti, kad bendruomenė vėl sėkmingai dalyvauja ne viename 
projekte, o gaunamos lėšos palengvina organizuoti įvairius kultūrinius renginius. 
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Tai ypač svarbu rengiant tradicines šventes – Sekmines, miestelio vardo pirmojo 
paminėjimo istoriniuose šaltiniuose dienas, Valstybės dieną ir daugelį kitų. Manome, 
kad kultūrinių, socialinių problemų sprendimas, pasitelkiant vietos bendruomenių 
savivaldos programos ir kitas lėšas, ateityje bus reikšminga veikla, paskatins dau-
jėniečius likti gimtajame krašte, nuolat gyventi ir kurti naudingą verslą.

Juk mūsų kraštas turi tokias gražias tradicijas, susiklosčiusias nuo neatme-
namų laikų ir išlikusias iki šiol. 

Smagu buvo Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui  
susipažinti su Daujėnų bendruomenės darbštuoliais apsilankius  
„SA ME S“ įmonėje. 2002 m. Džojos Gundos Barysaitės nuotr.
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„Palinko liepa šalia kelio“
Mykolas Karčiauskas

Išsivaikščiojo debesys virš Dauj¸nų. Tokia giedra lyg iš dangiškos širdies. 
Nedaug bus iš kelio, jeigu šią dieną, birželio 14, atlaidais pavadinsim. Mat su-
važiavo daujėniečiai, suvažiavo svečiai. Vis iš to krašto  nuo P svalio, Krinčíno, 
Vabalni ko, P nevėžio ar iš dar toliau. Ir ne į daubą pasiriešutauti ar karklų 
šluotai. Daujėniečio žurnalisto Antano Šimkūno, kilusio iš Petrãičių, rūpesčiu 
išleista knyga „Daujėnai. Gyvenimas ir rezistencija prie rijos“. Ir gražiai su-
kakčiai – Pasvalio 500-osioms metinėms.  ją rašė daugelis žinomų ir nežinomų 
autorių, tarp kurių ir daugžiniai pasakoriai, legendomis virtę laikai, dainininkai 
ir artojai  į atlaidus ėję, į pakermošius kvietę, skambia daina ir gerais darbais 
garsinę, kovoję su atėjūnais senieji sėliai ir jų vaikai, visuos pasviečiuos krašto 
dvasią auginę ar įaugę į sunkią, bet dosnią Daujėnų žemę... Ir jų mintis užrašę. 
Garsi šita žemė. Ji girdėjo kunigų Antano Vienažindžio, Antano Strazdelio dainas 
ir pamokslus, skiemenavo Jurgio Tilvyčio- alvarnio poemos „Daujėnai“ eilutes

Giedojimas puikus  Per daug jie nešaukia,
Rinktiniai balsai jų maloniai suplaukia .. 
Lietuviška giesme  Kaip tujen galinga .. 
Kas tavo suprato gražyb  slaptingą

Gražybę slaptingą .. Gražybė – žmogaus sielos balsas, atsidūsėjimas virš 
medžių galūksnių, vaizdingų slėnių, vaikystės takų, liepų žydėjimo... Slaptingu-
mas – kiekvienoj dainoj, giesmėj, žodžių pynėj, vėjo dvelkime, kurio lėti ir švelnūs 
žingsneliai mirga laukų ir pievų žydėjime... Niūniuoju keliaudamas daujėniečių 
keliais pro buvusius kaimus, plynėj besikuriančio ūki ninko trobelę, pamiškėm, 
palieknėm, pro sodybą ženklinantį Petraičių akmenį, pasipuošusį visom gimtinės 
žydėjimų spalvom spinduliuojančia gėlių puokšte  „Palinko liepa šalia kelio...“ Kiek 
su šita daina gyveno, guodėsi ir žuvo .. Iš Balčíškių, Val kų, Bauk , P rijų, 
Girs dų, Barkla nių, Petrãičių ar Mik¸nų... Tai vis Avižoniai, Dovidoniai, Kizniai, 
Masilioniai, Navakai, Pyragiai... Tai vis su žeme ir dangum susišaukiantys žodžiai. 
Dainos žodžiai, palaistyti žuvusiųjų krauju, nors ir sutrypti, kaip želmenėliai kė-
lėsi, leido atžalėles, kurios slėpė brangiausias mintis, šventas atminimo vietas. Vėl 
prisiminiau krikšto motinos, vi gždės gražuolės nos Varžinskaitės-Griauzdienės 
dovanotą pokario dainų sąsiuvinėlį ir jame užrašytą dainą klajūnę, įamžinusią 
prie Lelíškių žuvusių partizanų amžino poilsio vietą

Alyvų šakos svyra
Ant atulos krantų. 
Kodėl pravirko žvyras 
Ant Gerkiškių kalnų

Kokie ten kalnai, žvyrduobės prie T tulos, kuriose užkasdavo išniekintųjų 
kūnus. Kaip daina su daina susišaukia  Ir visiems žinomoj dainoj „Palinko liepa 
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Prie Petraičių akmens (iš kairės): Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas, Vaškų seniūnas  
Vladas Vitkauskas, buv s partizanas ir tremtinys Stanislovas Masilionis, žurnalistas  
Antanas Šimkūnas, poetas Mykolas Karčiauskas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas,  
Daujėnų seniūnė Danutė alienė, klebonas Gaudentas kamas, Pasvalio rajono tarybos  
narė dr. Genovaitė Jasaitienė, dr. Antanas Apynis, akademikas Bronius Grigelionis

Prie paminklo laisvės gynėjams Mikėnuose
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šalia kelio“, kurią daujėniečiai slapčiomis išringavo į graudžią baladę, viltingą 
legendą, įausti žodžiai  

šaugo naujas aukštas kapas 
Ant atulos aukštų krantų...

Tai vėl tos pačios Gerkiškių žvyrduobės prie Tatulos. Kad neužmirštų, kad 
niekas nepamirštų, dainoj paminėtų, atnašautų. Grožybė slaptinga – atmintis. Skaitau 
dainos žodžius, užrašytus Daujėnų knygoje, ir lyg grįžta tai, kas amžinai praėjo, 
grįžta viltis.  viltis be meilės – tuštybė. Tik su meile žodžiai įaudžiami į dainą.

Ir susilieja meilė ir viltis į gaudžiančią Daujėnų varpų harmoniją, kviečia į 
bažnyčią  prie didžiojo altoriaus mons. Kazimieras Vasiliauskas iškelia rankas visų 
palaimai, suartina sielą su siela. Visų – gyvų ir mirusių. Toks yra didis paveldas, 
kraitis kiekvieno, nes jau seniai pasakyta, jog tautą sudaro daugiau mirusieji, 
negu gyvieji. Ir šviečia ilgamečio bažnyčios klebono, uolaus ir kantraus kunigo 
Gaudento Ikamo veidas gražia suvokimo šviesa.

Klykaudama vartosi virš žaliuojančių laukų pempė, aukštai aukštai sida-
bro giją virvina vyturys. Nežinia kodėl prisimenu Šiaurės taigoj ant beržo tošies 
atplaišų užrašytus pasvaliečio keliautojo, antropologo Antano Poškos skaudžius 
praregėjimo žodžius, lyg himną žemei gimtinei  

„... aš pamilau žem , pamilau išblaškytas sodybas su miegančiais artojais. Aš pasijutau iš 
tos žemės pelenų išaug s, tūkstančiais javų šaknelių iš jos įsčių iščiulptas, var pomis jos 
padangėje išliūliuotas, dainose brandintas ir amžinosios meilės iš prabočių dulkių saulės 
pašauktas egzistuoti. ie pirmieji vyturiai, gim  ant nuogos Lietuvos žemės, apreiškė man 
didžiąją paslaptį, kas yra žmogui tėvynė.“ 

Tokios mintys, tikiu, neleido užsimiršti ir tiems, kuriems dabar lenkiasi visa 
Daujėnų bažnyčia. iūriu į knygoje atspausdintą 193  metų Masilionių šeimos 
fotografiją  „Stovi iš kairės: Jonas, Juozas, Steponas (žuv  partizanai)... Stasys (partizanas, 
tremtinys).“ Vienas iš keturių sūnų liko gyvas ir atėjo prie paminklo partizanams 
Mikėnų kaime. Stovi pražilęs palaukių, palieknių augintinis, tvirtas kaip artuolis 
gimtojon žemėn įtvertas. Nepajudinamai...  šalia ant kryžiaus užrašyta  „Kovo-
tojams už Lietuvos nepriklausomyb  –  m.“ Jie čia visi, visi suėję į vieną 
lietuvišką kryžkelę prie naujo kryžiaus. Ir gyvieji. Juos pašaukė meilė ir atmintis. 
 tai yra suvokimas, žinojimas, kas esi ir kur eini.

Pradeda debesioti. Krenta pirmi lašai. Praėjo iškilmės. Pačios gražiausios. 
Lietus, tikra pilaga. Knygai, kad augtų, neliktų tuščių puslapių mažos žemės 
istorijoje. Gimdytų įkvėpimą. Kaip visais laikais. Juk šio krašto žemę puošia su-
kilėlių, knygnešių, daraktorių, kilnaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio, 
arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko, Lietuvos švietimo ministro Juozo 
Tonkūno, lakūno Jono Pyragiaus, Kauno operos ir baleto teatro balerinos Elenos 
Vyčaitės, savanorių, partizanų darbai. Tai visų stiprybės pamatai. Ir visų bendra-
vimo, laisvėjimo džiaugsmas.
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ydai – Daujėnų miestelio gyventojai
Juozas Beniulis

Neatskiriama carinės Rusijos laikotarpio ir tarpukario Lietuvos miestelių 
gyvenimo dalis buvo juose gyvenę žydai ir jų savita gyvensena, papročiai, kultūra. 
Kartais ta jų gyvensena, jų kultūra šiek tiek stebindavo lietuvius, ne viskas buvo 
suprantama ir priimtina, bet tai visiškai netrukdė šioms dviem tautoms gražiai 
sugyventi ir bendrauti. inoma, pasitaikydavo, kad lietuviai, ypač jaunimas ir vaikai, 
pasišaipydavo iš žydų, bet tai būdavo daroma nepiktai. Tokie dalykai nereti ten, 
kur susiduria dvi skirtingos kultūros. ydai Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, buvo 
tik tautinė mažuma, tad konfliktuoti su vietos gyventojais jiems buvo nenaudinga 
ir nepriimtina. Todėl daugelio tų pašaipų jie tarsi negirdėdavo ir nematydavo. 
 gal kartais jie paprasčiausiai to nesuprasdavo arba apsimesdavo nesuprantantys  

Vietos gyventojus stebindavo ir tai, kad neretai reikalingos pagalbos jie greičiau 
sulaukdavo iš žydo, o ne iš kaimynystėje gyvenančio tautiečio, tarkim, prireikus 
pasiskolinti pinigų, gauti arklį sklypui susiarti. Arba paimti prekių skolon.

Lietuvius ir žydus daugiausia siedavo prekybiniai, amatų ir kitokie ūki-
niai reikalai, bet pasitaikydavo, kad susikurdavo net mišrios šeimos, nors tokie 
dalykai būdavo labai reti. ydai, būdami diaspora, stengėsi gyventi arčiau vieni 
kitų, stengėsi išlaikyti savo kalbą, religiją ir kultūrą, o maišymasis su kitomis 
tautomis, asimiliacija jiems buvo nepriimtini dalykai. Tiesa, ilgus metus čia gy-
vendami ir bendraudami su vietos žmonėmis, jie gana gerai kalbėjo lietuviškai, 
tik su savotišku akcentu.

Taigi gyveno kaimynystėje lietuviai ir žydai, bendravo, prekiavo, visai gražiai 
sugyveno tol, kol prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, sujaukęs daugelio žmonių 
gyvenimą ir likimus, apvertęs aukštyn kojomis nusistovėjusias normas ir vertybes, 
o žydų tautai tapęs didžiule tragedija.

Kada Dauj¸nuose apsigyveno žydai, sunku pasakyti, galima tik spėlioti. 
Pasvalyjê 1611 m. gyveno tik dvi žydų šeimos, o VIII a. viduryje čia jau buvo 
26 žydų sodybos, todėl galima manyti, kad I  a. žydai pradėjo kurtis ir aplin-
kiniuose miesteliuose. 1939 m. dabartinio P svalio rajono teritorijoje gyveno apie 
1 600 žydų.

Apie tarpukario Lietuvos žydus, gyvenusius Daujėnuose, labai gražiai pa-
pasakojo Emilija Majauskienė (Kukorytė) ir jos vyras Stanislovas Majauskas. Beje, 
Emilija gimė ir užaugo Daujėnų valsčiaus Nauj sodžio, o Stanislovas – Čìkiškių 
kaimuose. 

Stanislovas Majauskas prisimena, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą Daujė-
nuose gyveno keturios žydų šeimos ir viena mišri žydo ir lietuvės šeima. ydus 
kažkodėl dažniausiai vadindavo vardais, todėl kartais sunku nustatyti, kur žydo 
pavardė ir kur vardas. Kaip prisimena S. Majauskas, o jam tada buvo apie 10 
metų, prieš dabartinės mokyklos pastatą, kitoje gatvės pusėje, gyveno Palkis 
šeris, kurį dažniausiai visi vadindavo tiesiog Palkiu. Jis turėjo parduotuvę pa-

čiame Daujėnų centre, ten, kur anksčiau buvo vaistinė, o pokario metais – stribų 
būstinė. Kitą parduotuvę turėjo Leizeris (tai turėtų būti pavardė). Ši parduotuvė 
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stovėjo dabartinių kultūros namų vietoje. Kiti du žydai – Leiba ir Kerbelis – su-
pirkinėdavo žaliavas. Važinėdami po kaimus, jie šūkaudavo  „Šeški, meški, lapi, 
kiški, arkli uodegų “ Palkis šeris turėjo vieną dukrą, kurią visi vadindavo Sorke. 
Tikriausiai jos vardas buvo Sara.

Su tuometinėmis žydų pavardėmis ir vardais iš tiesų yra nemažai painiavos. 
Pavyzdžiui, Biržų apskrities Daujėnų valsčiaus 192  ir 1933 m. surašymo Rūšinio 
paskirstytų žemių savininkų sąraše1 minimi 6 žydai, penkių iš jų pavardės vie-
nodos – Milneris, o vieno kitokia – Kerbelis. Tame sąraše užfiksuota, kiek kuris 
žydas turėjo žemės  Milneris Leiba (  ha), Kerbelis Joselis (1,50 ha), Milneris Jalka 
(1,50 ha), Milneris Lemakas (1,50 ha), Milneris elka (1,50 ha), Milneris Leiba 
(1,50 ha). Visų jų žemė buvo Daujėnų kaime.

Taigi archyvai rodo vienokias pavardes ir vardus, o vietos gyventojai var-
dija truputį kitokius. Tiesa, sugretinus S. Majausko pasakojimą ir archyvo sąrašą, 
galima būtų daryti išvadą, kad vieno žaliavų supirkėjo vardas ir pavardė buvo 
Joselis Kerbelis. Bet minėtame sąraše yra du žydai tuo pačiu vardu ir pavarde 
Leiba Milneris. Sprendžiant iš turimos žemės ploto, žaliavų supirkėjas tikriausiai 
buvo tas Leiba Milneris, kuris turėjo tik pusantro hektaro, o kitas Leiba Milneris, 
septynių hektarų savininkas, ko gero, buvo turtingesnis. Bet pagal S. Majausko 
pasakojimą, maždaug devynių hektarų žemės savininkas buvo Palkis šeris. Tiesa, 
žydai patys žemės nedirbdavo, ją dažniausiai nuomodavo. Dar ir dabar vyres-
nio amžiaus daujėniečiai žemės plotą už ríjos dažnai pavadina žydo žeme. Šis 
plotas yra dešinėje naujojo kelio, vedančio į P rijus, pusėje, tuoj pat už vadina-
mojo Staliūnienės tilto. Nuo šio kelio matyti sodybos, kurioje ne vienerius metus 
gyveno Jankauskų šeima, medžiai. Ta sodyba ir buvo vadinamojoje žydo žemėje. 
S. Majauskas prisimena, kad vieno žydo pavardė buvo Mileris, bet tikriausiai 
taip buvo truputį iškraipoma Milnerio pavardė, nors, žinoma, galėjo Daujėnuose 
gyventi ir Mileris. 

Taigi, kaip prisimena S. Majauskas, žydas Mileris persikrikštijo, tapo kataliku 
ir vedė vietos lietuvaitę. Jos pavardės nei Stanislovas, nei Emilija neprisimena, 
tik žino, kad buvusi labai graži. Kiti Daujėnų žydai labai sielojosi dėl to fakto 
ir smerkė perkrikštą, o lietuviai į tai žiūrėjo ramiai, netgi abejingai. Mišri žydo 
ir lietuvės šeima susilaukė vaikų. Vieną jų dukrą vedė Povilas Rauduvė. Beje, 
Milerį daujėniečiai gerbė ir labai gailėjo, kai jį karo pradžioje vokiečiai sušaudė 
kartu su kitais žydais, neatsižvelgdami nei į tai, kad jis buvo perėjęs į krikščionių 
tikėjimą, nei kad jo žmona lietuvė. 

S. Majauskas pasakoja, kad tuometiniams daujėniečiams dažnai tekdavo pirkti 
žydų parduotuvėse. Tiesa, vienos Daujėnų parduotuvės savininkas buvo lietuvis, 
pavarde Šukys. Bet miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai labiau mėgdavo pirkti 
žydų parduotuvėse, mat žydų prekės pigesnės, būdavo galima ir pasiderėti, gauti 
prekių skolon. Be to, žydai parduotuvių savininkai mokėjo prisivilioti ne tik suau-
gusiuosius, bet ir vaikus. Vaikams veltui duodavo saldainių. Pas Šukį prekių skolon 
nebūdavo galima gauti, o žydai net nereikalaudavo grąžinant skolą primokėti, 
taip sakant, neimdavo jokių palūkanų. 
ydai buvo apsukrūs prekeiviai, labai 

mokėdavo vilioti pirkėjus, siūlyti jiems 
1 Lietuvos centrinis valstybės arc yvas, f. R-61, b. 4, 
l. 90.
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savo prekes, derėtis. Iš pradžių jie prašydavo dvigubai didesnės kainos, vėliau po 
truputį nuleisdavo iki tikrosios prekės vertės. Daujėnų žydų parduotuvėse būdavo 
galima nusipirkti silkių, muilo, degtukų, sacharino, cukraus, sagų, adatų, miltelių 
drobei balinti (lazurkų), dažų ir kitų prekių. Tiesa, geležimi Daujėnų žydai kažko-
dėl neprekiavo. Niekad nė vienas daujėnietis neagitavo nepirkti prekių iš žydų. 

ydų amatininkų Daujėnuose lyg ir nebuvo, tik Kerbelis, be savo pagrindi-
nio užsiėmimo, dar prisidurdavo papildomų pajamų, taisydamas žmonėms batus. 
Lietuvių amatininkų būta daugiau. 

Ar skolindavosi pinigų iš žydų jo tėvai, S. Majauskas neprisimena, bet tikrai 
žino, kad prekių skolon paimdavo. Kiti Daujėnų miestelio ir aplinkinių kaimų 
gyventojai pinigų iš žydų skolindavosi gana dažnai, tai buvo jiems paranku, nes 
nereikėjo mokėti palūkanų. Taigi, galima sakyti, žydai buvo ir savotiški Daujėnų 
bankininkai.

 Daujėnus ateidavo arba atvažiuodavo ir kromelninkų iš Pasvalio. Vaikš-
čiodavo tik vaikai, suaugę žydai važinėdavo arkliais. Vaikas turėdavo išmokti 
užsidirbti pinigų. Tėvas jam nupirkdavo prekių už kokius dešimt litų ir išleisdavo 
uždarbiauti. Tie pinigai, kuriuos vaikas sugebėdavo uždirbti, jam ir likdavo. Taigi 
verslumo, prekiavimo subtilybių ir gudrybių bei savarankiškumo, apsukrumo žydų 
vaikai jau buvo mokomi nuo mažens. Jie prekiaudavo įvairiomis smulkmenomis  
adatomis, dažais, sagomis.

S. Majausko tėvai ir kiti valstiečiai parduodavo žydams veršiukus, vištas, 
linus, skudurus, kiaulių šerius, arklių uodegas. Supirkinėtojai patys atvykdavo į 
namus pasiimti prekių. Jeigu prekių tuo metu ūkininkas neturėjo, žydai prašydavo 
jų paruošti kitam kartui. 

ydės prekiaudavo krautuvėse. Po kaimus jos nevažinėdavo. 
Turtingiausiu žydu Daujėnuose buvo laikomas Palkis šeris. Pasakojama, 

kad savo seną namą miestelio centre, šalia dabartinės seniūnijos pastato, ten, kur 
dabar gyvena Stasė Vadapalienė, šis žydas apdraudė, paskui pats uždegė. Gavęs 
draudimo mokestį, pasistatė naujus namus. Tiesa, šeris dar supirkinėdavo ir 
linus. Savo turtais šeris niekada nesididžiavo. 

Vietos gyventojai visus žydus laikydavo keistokais ir netgi apykvailiais. 
Galbūt jie tokiais ir apsimesdavo, nes dažnai užduodavo vaikiškai naivius klau-
simus, pavyzdžiui, „Ar dar toli vakaras “ Nors patys puikiausiai matydavo, kad 
saulė jau visai žemai, vis tiek klausdavo.

Pas žydus dirbo Juozas apustas, Petras Kubilius, Valė Lekerauskienė ir 
kiti daujėniečiai. Jie aptarnaudavo žydus, dirbdavo jų žemę, vežiodavo į Panevėžį 
įvairias prekes, pavyzdžiui, linus. Palkis šeris sakydavo  „ i, tas apustas geras 
žmogus, bet labai mėčiavojasi ant maisto, nenori valgyti silkės “ Mėčiavotis vietine 
tarme reiškia būti išrankiam.  kaip tas apustas nesimėčiavos, jeigu kasdien tik 
silkė ir silkė  Iš vietos gyventojų, dirbančių pas žydus, niekas nesišaipydavo, 
o iš pačių žydų pasišaipydavo dažnokai. ydų kalbos daujėniečiai nemokėjo, o 
žydai lietuviškai kalbėjo visi, tik, aišku, su savotišku akcentu. Jeigu kam nors 
atsitikdavo nelaimė, žydai visada tam žmogui padėdavo. 

Šabo dieną, šeštadienį, žydai niekada nedirbdavo, netgi jų parduotuvės būdavo 
uždarytos. Užtat sekmadienį, kada katalikai ilsėdavosi ir melsdavosi bažnyčioje, 
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žydai sėkmingai prekiaudavo. Savo tikybos reikalavimų žydai laikydavosi labai 
griežtai, niekada jiems nenusižengdavo. 

Per Velykas žydai kepdavo macus, panašius į dabar kepamus „bado blynus“. 
Sklido gandai, kad macams reikia krikščionių vaiko kraujo. Netgi tuometiniai lai-
kraščiai rašydavo apie kokį nors dingusį vaiką vienoje ar kitoje Lietuvos vietovėje. 
Ir tais laikais žurnalistai, matyt, ieškodavo sensacijų, o gal ir patys tais gandais 
tikėdavo. Vaikai vietos žydų nebijodavo, o suaugusieji stengdavosi saugoti mažy-
lius prieš žydų Velykas. S. Majauskas pasakoja, kad žydai macais pavaišindavo 
ir lietuviukus, bet, atrodo, ne tokiais, kokius patys valgydavo. 

Būdinės būdavo švenčiamos spalio mėnesį. ydai susikaldavo būdas, apdė-
davo jas eglišakėmis ir apie savaitę ten melsdavosi. Labai džiaugdavosi, jeigu tuo 
metu pradėdavo lyti lietus. Paaugliai, norėdami pasišaipyti iš žydų, kartais tyliai 
užlipdavo ant tų būdų ir jas apšlapindavo. ydai vis tiek džiaugdavosi „lietumi“...

„Sūdną dieną“, pasak S. Majausko, žydai, atrodo, švęsdavo kartu su Būdi-
nėmis. ydai tikėjo, kad tuo metu piktoji dvasia gali išjoti vieną iš jų, tai yra 
pasiimti kartu. Kaimo padaužos persirengdavo baidyklėmis ir, įsiveržę į būdą, 
pasigriebdavo kurį nors žydą, išsitempdavo jį laukan...

ydai melsdavosi šitaip  atsistodavo prie lango ir kalbėdavo savo maldą, 
vis pabraukdami pirštu per rasotą lango stiklą. Viena ranka būdavo apmūturiuota 
baltos medžiagos juosta, o ant galvos siaura juostele pririštas kažkoks tiesus ragas. 
Melsdavosi linguodami galva apie pusvalandį, paskui žengdavo tris žingsnius atgal, 
taip užbaigdami maldą. Jeigu tuo metu koks nors pašalinis žmogus pasakydavo 
„op“, malda prapuldavo, ją reikėdavo kartoti iš naujo. S. Majauskas pasakoja, kad 
jis kartu su kitais bendraamžiais vaikais, specialiai nutaikę momentą, kaip niekur 
nieko suvaidindavo keliančius vienas kitą ir šūktelėdavo „op“... Taip suvaidinti kai 
kada pavykdavo net trejetą kartų iš eilės. ydas, aišku, pykdavo, nes nori nenori 
tekdavo vėl kartoti maldą iš naujo.  kai pusvalandis prie pusvalandžio, tai ir 
laiko nemažai praeina... inoma, po tokių pokštų žydas pasiskųsdavo išdykėlių 
tėvams ir šie išperdavo maldos trukdytojams kailius...

ydai valgydavo tik iš savo indų. Taip darydavo todėl, kad koks nors pa-
dauža lietuvis tyčia nepakištų savo taukuoto indo, nes kiaulės mėsos ir jos riebalų 
žydai baisiai bijodavo ir vengdavo. Jiems kiaulė buvo labai nešvarus gyvulys, 
kurio mėsą valgyti draudžia judaizmo religija. ydai valgydavo vištieną, veršieną, 
bet tik saviškio žydo riezniko pjauto gyvulio ar paukščio mėsą. Lietuviais rieznikais 
nepasitikėjo. Jeigu mėsoje pamatydavo susikryžiavusias gyslas, jos nebevalgydavo.

Neklaužadas vaikus tėvai kartais pagąsdindavo  „ ik neklausyk mūsų, tai tuoj 
ateis žydas ir tave išsineš “ Dainuškos apie žydus irgi dažnai būdavo nešvankios 
ir įžeidžiamos

Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom.
mkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką

Tokias dainuškas traukdami vaikai ir paaugliai, ko gero, net neįsigilindavo 
į žodžių prasmę. Užgaulės jiems sukeldavo tik juoką, bet tai, deja, rodo mūsų 
tautiečių, tokių ir panašių dainuškų autorių, tolerancijos stoką kitataučių atžvilgiu. 
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S. Majauskas pasakoja, kad jis, kaip ir kiti jo bendraamžiai, mėgdavo pa-
pešioti, pažnaibyti žydukus, o tėvams nematant ir įspirti. Tėvai, žinoma, tokius 
dalykus griežtai drausdavo.

E. Majauskienė pasakoja, kaip jos mama na Kukorienė (Trybaitė), dar būda-
ma paauglė, vieną kartą išmaudė žydą. Ji tada su tėvais gyveno adeik lių kaime 
netoli P svalio. Jų šeima turėjo valtį. ydas kromelninkas dažnai prašydavo jį perkelti 
per patvinusią P vesą. Vieną kartą na, supykusi, kad mama tą pačią dieną jau 
nebe pirmą kartą liepia perkelti per upę žydą, įplaukė į Pyves s vidurį ir ėmė 
smarkiai supti valtį, kol ši apsivertė. Ji pati plaukti mokėjo gerai, o žydui sekėsi 
kur kas blogiau... Šis, žinoma, pasiskundė tėvams ir neklaužada buvo nubausta.

S. Majauskas prisimena, kaip jis su draugu Albertu Vilimavičiumi kartą 
išleido žydo degutą. Degutu buvo tepami ratai, kad negirgždėtų, nes kitokio 
tepalo tada dar nebuvo. ydai degutą vežiodavo po kaimus medinėse statinėse 
su vola. Taigi atvažiavo žydas į Čekiškių kaimą pas Mickeliūną ir, palikęs arklį 
kieme, įėjo į gryčią. Tuo metu padaužos atkišo volą ir nubėgo į kaimyno Mor-
kūno kūtę (tvartą). Ten pasislėpę stebėjo, kas bus toliau. ydas, nepastebėjęs, kad 
vola atkišta, nuvažiavo pas kitą kaimyną Galvanavičių, nekreipdamas dėmesio į 
berniūkščių riksmą  „ ydai, žydai, degutas bėga “ Pamanė, kad padaužos tyčia jį 
erzina. Galvanavičius išėjo iš savo gryčios su mediniu indu degutui (mozelnyčia), 
o pirkti jau nebėra ko...

Iš žydų kartais pasišaipydavo ir suaugusieji. Štai S. Majausko tėvas, žydui 
paprašius medaus, padavė jam stiklinę ir žabą (rykštę), patardamas įkišti ją į 
avilio laką ir gerai ten pakrapštyti, o po to pakišti stiklinę. Begalinis buvo to 
žydo naivumas... Paklausė šeimininko ir padarė taip, kaip jam buvo sakyta... 
Bitės, aišku, užpuolė žydą ir jo arklį. Šis išvertė ratus, išmėtė silkes. ydas ėmė 
priekaištauti Majauskui, bet tas ramiai paaiškino  „Reikėjo žabą įkišti giliau, tada 
bitės tikrai būtų davusios medaus ir neįgėlusios.“

Kartais vietos gyventojai šunims duodavo žydiškus vardus ir, kuriam nors 
žydui atvažiavus, tyčia tais vardais šaukdavo savo kudlius.

ydai tokių šunybių lietuviams nekrėsdavo.
ydų šeimos būdavo nedidelės. Tarpusavyje jie sugyveno gerai, užjausdavo 

vieni kitus, padėdavo nelaimėje, niekada nesimušdavo ir nesibylinėdavo. 
Daujėnų žydai turėjo savo vėliavą, bet, kaip pasakoja S. Majauskas, nete-

ko matyti jos iškeltos per šventes. Lietuvių organizacijose žydai nedalyvaudavo. 
Valdžioje žydų irgi nebuvo.

Kadangi žydų vaikų Daujėnuose buvo nedaug, į mokyklą jie eidavo kartu 
su lietuviais. Neturėjo Daujėnų žydai ir savo sinagogos, melstis važiuodavo į 
Pasvalio škalą. 

S. Majauskas žydų vestuvių nėra matęs, tačiau girdėjo Petro Kubiliaus pasa-
kojimą, kaip jo tėvas žydų vestuvėse nešiojo alų. Tose vestuvėse tik vienas vyras 
turėjo kepurę.  juk žydas negali pradėti valgyti tol, kol neužsideda ant galvos 
kepurės. Visiems vestuvininkams vyrams teko iš eilės dėtis tą pačią kepurę... Iš 
čia turbūt ir atėjęs pasakymas  „Ko sėdi prie stalo su kepure kaip žydas “

1940 m. žydai iš pradžių džiaugėsi rusų atėjimu į Lietuvą, bet paskui ėmė 
į pastaruosius žiūrėti atsargiai, nes prasidėjo trėmimai, į tremiamųjų sąrašus 
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pateko ir kai kurie Pasvalio žydai  Marijampolskiai, eldmanai. 1940–1941 m. 
parduotuvės iš Daujėnų žydų dar nebuvo atiminėjamos. Valsčiaus viršaičiu tuo 
metu dirbo Prakaitis. 

Prasidėjus karui, viršaičiu tapo Pyragis, o sekretore ėmė dirbti Gaigalienė. 
Kai kurie daujėniečiai aktyviai dalyvavo Birželio sukilime, bet žydų nelietė, sui-
minėjo tik sovietinius aktyvistus. Daujėnų žydai, matyt, į politiką nesikišo, todėl 
kurį laiką jiems dar niekas negrėsė.

Tačiau tai buvo tyla prieš audrą. Vietos gyventojai net nenujautė, kas laukia 
jų kaimynų žydų. 

Daujėnų žydai buvo surinkti ir išvežti. Iš pradžių, atrodo, jie kartu su ki-
tais savo tautiečiais iš aplinkinių vietovių dirbo G odžių durpyne. Paskui buvo 
išvežti į Pasvalį, o jau iš ten pėsčiomis išvaryti į egzekucijos vietą – ade kių 
mišką. Daujėnuose tą dieną aiškiai buvo girdėti šūviai. Kai kurie žydai dar prieš 
susidorojimą, matyt, nujausdami savo likimą, siūlė vietos gyventojams savo turtą. 
Kai kas to turto atsisakė, o kai kas ir paėmė. Daujėniečiai nematė, kaip buvo šau-
domi žydai adeikių miške, bet kai kurie iš jų tą dieną buvo atvažiavę į Pasvalį, 
todėl matė, kaip žydus varė į egzekuciją. Daujėniečiai stebėjosi, kad tokią didelę 
pasmerktųjų koloną varo tik du automatais ginkluoti vokiečių kareiviai. Niekas iš 
varomųjų nesipriešino ir nebėgo. Gal nebematė prasmės  Jeigu ir pasiseks pabėgti, 
kur pasislėpti, kur gyventi

ydo šerio parduotuvėje įsikūrė valsčius, o po karo šis namas tapo stri-
bų būstine. Leizerio namuose valdžia leisdavo apsigyventi visiems norintiesiems. 
Vėliau namas buvo nugriautas, o jo vietoje pastatyti kultūros namai. 

Daujėnų kunigas eliksas Ereminas, pats rizikuodamas gyvybe, išgelbėjo nuo 
mirties vieną žydaitę, kuriai tuo metu buvo apie 18 metų. S. Majausko teigimu, 
jos vardas buvo Valė, tačiau kita Daujėnų gyventoja uzana Liberienė (Jankauskai-
tė) mano, kad žydaitės vardas buvo Regina. Kunigo dienoraštyje, kuris buvo po 
daugelio metų surastas ir publikuotas įvairiuose leidiniuose, iš tikrųjų retkarčiais 
minima kažkokia Regina, kuri vis aplankydavo kunigą. Greičiausiai tai ir buvo jo 
išgelbėta žydaitė. inoma, vardas konspiracijos sumetimais pakeistas, todėl esmės 
nekeičia, Vale ji buvo vadinama ar Regina. Kaip prisimena . Liberienė, tai buvo 
juodaplaukė, balto veido, smulkių bruožų mergina. Kiek žinoma, ji vėliau tapo 
gydytoja. Apie tai, kad kunigas slepia žydaitę, daugelis daujėniečių žinojo, bet 
neišdavė vokiečiams. Tylėjo netgi vietiniai valdžios pareigūnai, gal nenorėdami 
pakenkti visų gerbiamam kunigui.
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Komunikacija Daujėnuose
Vilius Grabskis

Pašto tarnyba
mogus stengiasi nuolat bendrauti su kitais. Valgydami duoną bendraujame 

su ją sėjusiais, pjovusiais, kepusiais žmonėms.  jeigu batai nespaudžia, turėtume 
geru žodžiu minėti batsiuvį. Kad susisiektų su toli esančiais gentainiais, žmogus 
per amžius kūrė ir tobulino ryšio priemones – paštą, telegrafą, telefoną, radiją, 
televiziją. Technikos pažanga diktavo savo sąlygas ir šie išradimai palaipsniui 
darėsi elektroniniai, palydoviniai, skaitmeniniai, mobilūs.

Pasibaigus kovoms už Lietuvos nepriklausomybę, Daujėnai tapo valsčiaus 
centru. Ten, kur pašto įstaiga gyventojams buvo reikalinga, tačiau nesitikėta di-
desnės negu 5 tūkst. litų apyvartos, steigdavo pašto agentūras. Šioms įstaigoms 
nustatytos kategorijos (I–VII eilės), o pagal jas – ir tarnautojų etatai. emiausios 
kategorijos – VII eilės – pašte dirbdavo tik viršininkas ir vienas laiškininkas. 
Rūpintasi, kad pašto įstaigos dirbtų pelningai.

Lietuvos Respublikoje pašto įstaigomis rūpinosi Susisiekimo ministerijos Pašto, 
telegrafo ir telefono valdyba (toliau – Pašto valdyba). Lietuvoje pašto taisyklės 
patvirtintos 1921 m. kovo mėn. Agentūros būdavo pavaldžios paskirtam paštui. 
vairių rūšių agentūrų darbo laikas buvo ne trumpesnis kaip 2–4 valandos. Nors 
agentūrų vedėjus tvirtindavo Pašto valdyba, tačiau jie buvo antraeiliai tarnautojai 
ir neturėjo valstybės tarnautojų (valdininkų) teisių.

Lietuvoje vyko administracinė reforma, buvo sudaromos apskritys. 1923 m. 
P svalio apskritis turėjo 14 valsčių  Bíržų, Dauj¸nų, Jonišk lio, Krinčíno, Nemun lio 
Radvíliškio, P biržės, P pilio, P svalio, P mpėnų, P šaloto, Sal čių, Vabalni ko, 
Vašk  ir eimìlio.

1924 m. Biržų–Pasvalio apskrityje buvo vienas miestas – Biržai, 13 miestelių  
Dauj¸nai, Jonišk lis, Krinčínas, Nemun lio Radvíliškis, P biržė, Papil s, Pasval s, 
P mpėnai, P šalotas, Sal čiai, Vabalni kas, Vaška  ir eimìlis.

Pašto agentūrose būdavo priimama paprasta bei registruota korespondencija. 
Iš jų prenumeratoriai galėdavo atsiimti spaudą. Agentūros nepriimdavo brangiai 
įvertintų laiškų, brangių perlaidų, siuntinių, o tokios siuntos agentūrų nepasiekdavo. 
Jas gyventojams reikėdavo atsiimti pašte. Korespondencija agentūros keisdavosi su 
joms vadovaujančiu paštu 2–4 kartus per savaitę. Vežiojimu dažniausiai rūpindavosi 
valsčių savivaldybės. Agentūros įsikurdavo žinybiniuose ar privačiuose namuose. 

Daujėnuose VII eilės paštas1 buvo įsikūręs nos igmantavičienės namuose.
Pašto viršininku dirbo Alfonsas Kučinskas.2 Paštas buvo vežamas du kartus per 

savaitę – vežė ūkininkas Povilas Rasiūkas pagal trejiems metams sudaromas sutartis.
Jadvyga Bieliauskienė, gim. 1926 m., iš Bal škių kaimo prisimena, kaip ją, 

pradinukę moksleivę, tėvelis siųsdavo į paštą pasiimti laiškų ir laikraščių, o vėliau, 
jau kolūkių laikais, ji pati dirbo pašto 
skyriuje laiškaneše. Pagal apyvartą paš-
to agentūros buvo trijų rūšių. 1923 m. 
žemiausios – trečios – rūšies pašto 

1 0 m. Lietuvos tele ono abonentų sąrašas, Kaunas, 
1940, p. 252.

2 Pašto pasaulis, 1936, Nr. 8, p. 152.
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agentūros vedėjo mėnesinis atlyginimas 
tesiekė 15, antros – 25, pirmos – 40 
litų. Vėliau šie atlyginimai buvo padidinti ir atitinkamai sudarė 25, 40, 60 Lt. Nuo 
1932 m. pašto darbuotojai, dirbantys su klientūra, gavo uniforminius drabužius.3

Buvo įvesti pašto, telegrafo, telefono, radijo darbuotojų pareiginiai žymenys 
(laipsniai pagal pareigas). Šis žymuo buvo siuvamas ant tamsiai mėlyno aksomo 
apykaklės, netaisyklingo trikampio išvaizdos skydelio.

Vokiečių okupacijos metais pašto viršininko pareigas ėjo Daujėnų bažny-
čios vargonininkas. Vėliau iki vokiečių pasitraukimo – Brazdžionis. 1944 m. labai 
trumpą laiką paštui vadovavo Jonas Grinevičius, jį pakeitęs komjaunuolis Bronius 
Tamulionis dirbo iki 1945 m. gruodžio 5 d. 1944 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais 
B. Tamulionio pavaduotoju dirbo Antanas Kuprys, gim. 192  m. Trumpą laiką 
vadovavo Lašas. Nuo 1946 m. buvo paskirtas rusas Štakievičius, kurį daujėniečiai 
atsimena tiek, kad jo žmona pavogė Čingienės vištas. Apie tai savo dienoraštyje 
rašė ilgametis Daujėnų klebonas eliksas Ereminas.4

Nuo 1951 m. Daujėnų paštui vadovavo na Petrauskaitė, o po metų ją pakeitė 
Veronika Mačerskytė. Jos dirbo pagal paskyrimus, buvo atvykėlės. 1952–1953 m. 
dirbo Vincė Grinskienė. Prieš pat 1954 m. pašto viršininke pradėjo dirbti Geno-
vaitė Urbonaitė-Likienė, gim. 1931 05 29. Ji išdirbo Daujėnuose iki pensijos, iki 
1986 m. Genovaitė per ilgą tarnybos laiką buvo daug kartų apdovanota už gerą 
darbą, o 1962 m. už gerai žemdirbiams platinamą spaudą apdovanota turistine 
kelione į Maskvą. 

196  m. Daujėnuose buvo pastatytas tipinis apylinkės administracinis pas-
tatas.  šio pastato pirmąjį aukštą įsikėlė ryšių skyrius. Kitose patalpose buvo 
sumontuota automatinė telefono stotis. Apie 1960 m. laiškininke dirbo Jadvyga 
Bieliauskienė, dažnai jai padėdavo sū-
nus Stasys, po kurio laiko ir jis pa - 
dirbėjo laiškininku.

nos igmantavičienės namas

3 Paštininkų žodis, 1932, Nr. 3, p. 6 .
4 Daujėnai, Vilnius, 2004, p. 1 6.
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Pašto valdininkų  
uni ormos

Pareigų laipsniai

Trumpai pašto viršininke apie 1986 m. dirbo Elena Dubikaltienė. Po jos 
1986–2002 m. viršininkavo Irena Jankauskienė. 

Ryšių darbuotojai ne tik gerai dirbo. Pasikvietę ir kitų ryšių skyrių dar-
buotojus, dalyvavo ekskursijoje po Daujėnų seniūniją, savo kraštą. Grožėjosi Jono 
Jasilionio rūpesčiu pasodintu Porijų parku, Porijų olos aplinka, prausėsi Baltojo 
šaltinio vandeniu, prisiglaudė prie didingo Petraičių akmens. Ryšininkai buvo pa-
pratę ryšių sistemoje dirbti šeimomis. Vyrai dažniausiai dirbdavo linijų monteriais, 
kabelininkais, aptarnaudavo kaimo automatines stoteles, moterys – ryšių skyriuose 
viršininkėmis, telefonininkėmis, laiškanešėmis. vairių švenčių progomis ryšininkų 
šeimos susitikdavo su kitų ryšių skyrių darbuotojais. I. Jankauskienė dirbo iki 
Vidos Kazilionienės, dabartinės pašto viršininkės, darbo pradžios 2002 m. Be jos, 
Daujėnų pašte dirba ir dvi laiškininkės – Irma Trybienė ir Genovaitė aginienė. 
Jos abi vairuodamos automobilius aptarnauja visą dabartinę Daujėnų seniūniją.

Dabartinis Daujėnų paštas – licencijuota, profesionaliai pašto paslaugas visoje 
seniūnijoje teikianti įmonė. 
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Ryšių skyriaus  
darbuotojos  
(iš kairės):  
Vincenta Grinskienė, 
Genovaitė rbonaitė, 
zabelė Atstupėnaitė- 
Marozienė.  m.

aujame ryšių 
skyriuje viršininkė 
Genovaitė Likienė 
išmoka pensiją.  

 m.

Daujėnų pašto  
darbuotojos  
(iš kairės): rma  
rybienė, viršininkė 

Vida Kaziliūnienė,  
Genovaitė aginienė
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Telefono ryšiai
1905 m. spalio mėn. akcinė Panevėžio–Biržų telefono bendrovė įrengė telefono 

komutatorius Pasvalyje, Palėvenės g. 20, kur nuo 1902 m. buvo įsikūręs Pasvalio 
paštas. 1912 m. Pasvalyje gyveno 16  žemės ūkiu besiverčiančios miestelėnų šei-
mos. Karo metu visi ryšiai priklausė vokiečių kariuomenei. Išimtis buvo padaryta 
Panevėžio dvarininkui . fon Ropui, kuris bendradarbiauti su vokiečiais patraukė 
lietuvį emigrantą Juozą Gabrį-Paršaitį, gyvenantį Šveicarijoje. Jis tvarkė Lietuvių 
informacijos biurą. Telefonų linijose Kėdainiai–Panevėžys ir Kaunas–Ukmergė dirbo 
maži 20 abonentų komutatoriai, kuriais vokiečių valdžios leidimu naudojosi gyven-
tojai. Ši telefonų linija vadinosi „Lietuvos centralė“. 1919 m. bėgdami iš Lietuvos 
vokiečiai nuimdavo varinius ir bronzinius laidus, nupjaudavo ryšių linijų stulpus.

1918 m. lapkritį nepriklausomoje Lietuvoje laikinai einančio susisiekimo 
ministro pareigas Martyno čo įsakymu buvo įkurta Pašto, telegrafo ir telefono 
valdyba. Pirmuoju valdybos viršininku buvo paskirtas Benediktas Domaševičius. 
Pirmuosius ryšių atkūrimo darbus atliko Lietuvos armijos inžinierių daliniai. Daug 
lietuvių, telefono ir telegrafo specialistų, sugrįžo į Lietuvą iš Rusijos ir stengėsi 
padėti jaunai valstybei.

Vincas Titas iš Ližų kaimo, gimęs 1900 m. lapkričio 8 d., pasakojo  

„  savanorius Joniškėlin išėjau  metų 
balandžio  dieną. Po to išvažiavom į 
Šiaulius, iš kur mus, aštuoniolika vyrų, 
išsiuntė Kaunan į kursus mokytis tele ono 
ir telegra o ryšio. Baig s kursus tarnavau 
trečiajame pulke, ryšių komandos daliny. 
Šį pulką mėtė po visą Lietuvą.“ 

Grįžęs į tėviškę V. Titas5 1922 m. Le-
vaniškio kaime gavo dvylika hektarų 
žemės, pasistatė trobas, vedė, užaugino 
tris dukras ir sūnų. 1940 m. Levaniškyje 
žemę pardavė ir nusipirko Toliūnuose 
(Pušaloto sen.). Mirė 2003 m. kovo 3 d. 
sulaukęs 102 metų amžiaus. 

1940 m. Daujėnų valsčiuje buvo 
septyni telefono abonentai – trys iš jų 
privatūs.6

Telefonas dėl didelių mokesčių 
buvo prieinamas tik ypač pasiturintiems 
valstybinių įstaigų, užsienio įmonių ar 
ambasadų darbuotojams. Pagal nuo 
1923 m. įsigaliojusį tarifą numatytas 
vienkartinis 1 5 Lt mokestis už telefono 
įrengimą Kaune, 150 Lt Šiauliuose ir 
Panevėžyje. Kitose vietovėse – 100 Lt. 

5 Bit inaitė A. Šimtamečio savanorio gyvenimas 
prašvilpė kaip vėjas, Darbas, 2000, vas. 15. 

6 0 m. Lietuvos tele ono abonentų sąrašas, Kaunas, 
1940, p. 252.

ele ono komutatorius
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Abonentinis mėnesinis mokestis buvo 15–35 Lt ir 5–10 Lt privatiems asmenims. Nuo 
1923 m. telefono abonentų skaičius padidėjo iki 4 420. 1932 m. pasirašyta sutartis 
su Anglijos įmone „Automatic Telephone and Electric o. Liverpool“. 1935 m. 
3 000 linijų stotis įrengta Klaipėdoje, 1936 m.  500 linijų Kaune, 00 linijų pastotė 
įrengta Šančiuose. 1938 m. Lietuvoje buvo 26 591 telefonų abonentas. Tačiau pagal 
telefonų skaičių, tenkantį vienam Europos gyventojui, Lietuva lenkė tik Bulgariją. 

1941 m. prasidėjus karui, sukilėliai nutraukdavo telefono ir telegrafo linijų 
laidus ir taip trukdė sovietų kariniams daliniams palaikyti ryšį su Panevėžiu. 

Vokiečių okupacijos metais ryšiai nebuvo plečiami. Jeigu sužinodavo, kad 
kur nors yra spalvotojo metalo (vario) laidų, demontuodavo ir jų vietoje kabin-
davo geležinius.

Po karo ryšių linijų apylinkė transporto neturėjo, išskyrus vieną arklį ir 
vežimą, kurį pagal sutartį su Ipolitu Kurlensku naudojo prie atstatymo ir remonto 
darbų. vairioms kampanijoms – rinkimams, apylinkių kolektyvizacijai, kolūkių 
telefonizavimui – pastotes skirdavo vietiniai valdžios organai. Linijų ir telefono 
stočių gedimus taisyti darbuotojai važiuodavo nuosavais dviračiais. rankius re-
montuodavo arba pasidarydavo naujus kalvėse patys. Aparatūrą, komutatorius, 
telefono aparatus, apsaugos įrengimus remontuodavome ir surinkdavome iš senų. 
rangos gedimus šalino inžinierius Jonas Murauskas.

Pokariu, kai telefonų skaičius išaugo, jiems aptarnauti paskirtas telefono 
ryšių prižiūrėtojas remontininkas Jonas Grigalionis. Jis įjungdavo ir išjungdavo 
Daujėnų laidinio radijo įrenginius. Apie 1950–1956 m. ryšininko darbą atliko rusas 
Konstantinas Količinas.

Nuo 1956 m. dirbti į Pasvalio linijų apylinkę atvyko Antanas Likas – jis buvo 
paskirtas posto monteriu Daujėnų apylinkėse. Posto monteris šalindavo gedimus 
telefono ir laidinės radiofikacijos tinkluose. Atlikdavo smulkius jungiamųjų linijų 
remonto darbus. Telefono aparatai, jungiami į telefono stočių abonentų linijas, yra 
telefoninio trakto galiniai įrenginiai. RTS (rankinių telefono stočių) buvo naudojami 
B (centrinės baterijos) ir VB (vietinės baterijos) telefono aparatai.

Per Smilgius buvo nutiesta tarpmiestinė ryšio linija Pasvalys–Kupiškis per 
Vabalninką. Kadangi ji ėjo miškingomis vietovėmis, tai ryšys dažnai gesdavo – 
užvirsdavo medžiai, trūkdavo laidai. Linijoje į  Daujėnus iš Pasvalio buvo paka-
bintos dvi jungiamosios grandys.

Po 196  m. ryšių struktūrų  reorganizacijos į 
LT  (viršininkas Balys Šimaitis) sudėtį įėjo Pasvalio 
linijų brigada (brigadininkas Julius ilinskas, Antanas 
Aniūnas, Albertas Trimakas, Jonas Kondratavičius, 
Vincas Matiukas), Pušaloto linijų brigada (brigadinin-
kas Stanislovas Knizikevičius), Joniškėlio linijų brigada 
(brigadininkas Antanas Jasilionis, Vytautas Mosteika, 
A. Petruškevičius, Adolfas Lopeta, L. Magelinskas, 
Algis Činga ir Algis Jasilionis). Brigadose dirbo po 
4–5 elektromonterius, jos turėjo savo automašinas. 

Pasvalio brigados automašiną GA -52 vairavo 
Povilas Breimelis, Joniškėlio GA -51 – Petras Petrai- ele ono aparatas
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tis, Pušaloto GA -51 – Bronius Šyba. Ryšių atramas visoms brigadoms veždavo 
traktorininkas daujėnietis Kazimieras Tamulionis. Apie 19 0 m. kuriami monterių 
postai kaimo telefono ir radijo taškų abonentams aptarnauti. Daujėnų poste dirbo 
Antanas Likas, Krinčino – Povilas Mileika, Saločių – Vinciūnas (194 –1952), Skinius 
(1952–1965), Aleksas Skuja, Vaškų – Alfonsas Čėsnas ir Algis Milišauskas, Pumpė-
nuose – Vincas Likas, Pušalote – Jurgis Muralis, Joniškėlyje – Bronius Navalinskas.

19 1 m. GA -51 vairavo Vladas igmantavičius iš Daujėnų. 19 4 m. LT  
viršininko Stasio Budniko rūpesčiu kaimo telefonų stočių monteriai, linijų monte-
riai ir gedimų šalintojai gavo motorolerius „Tula“. 19 5 m. gauta lenkiška „Nisa“, 
vairuotoju ir linijų monteriu, grįžęs iš armijos, pradėjo dirbti Bronius Ranonis. 
19  m. iš Ukmergės mechanikos gamyklos gauta specializuota ryšininkams skirta 
automašina GA -51.

19 8 m. vykdo Daujėnų krašto kolūkių telefonizacija ir gyvenvietės ryšių 
linijų rekonstrukcija. 198  m. į linijų ūkį atėjo dirbti Virginijus Levandravičius, 
Jonas Januškevičius, Eugenijus izas, Petras Belazaras, Sigitas Trybė, Donatas Prė-
nas, Rimantas Balčiūnas, Algirdas Pučekas. Kaimuose dirbo Valerijus Vaščenkovas, 
Rimas Bagulionis, Alfonsas Čėsnas, Jonas Januškevičius, Vidmantas Aidukas, Vitas 
Paškevičius, daujėnietis Jonas Tamkevičius.

1965 m. ruošiant paleisti Pasvalio automatinę telefonų stotį (ATS 100 500 M) 
buvo rekonstruojamas ir abonentinis ūkis, pradėti kloti kabeliai nuo ATS į dides-
nius pastatus, prie galinių atramų į kaimo linijas. Pirmasis su kabeliais pradėjo 
dirbti Jonas Šatkauskas iš Joniškėlio, vėliau ir Antano brolis iš Pumpėnų Algis 
Likas. 1968 m. paklotas 12,9 km ilgio tarpstotinis jungiamasis KSPP 1  4  1,2 
kabelis Pasvalys–Girsūdai–Daujėnai.

Nuo 1995 m. Pasvalio rajone pradedamos montuoti EATS „Sigmos“ tipo 
stotys. Pirmoji tokio tipo stotis sumontuota Talačkonyse, vėliau Daujėnuose. Skai-
tmeninė linija montuojama į Porijus ir Smilgius. Pradedama demontuoti orines 
linijas – jos keičiamos kabeliais. Jungiamosios grandys naikinamos, paliekamos tik 
kabelinės jungiamosios linijos. 

ele ono stulpų  
amžius baigėsi
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Dabar Daujėnų senąjį laidinio ryšio tinklą mena tik kadaise tikriesiems 
ryšiams tarnavęs ryšių stulpas (šiandien praktiškųjų daujėniečių naudojamas 
skalbiniams džiauti).

Radijas
1919 m. rugpjūčio 9 d. kibirkštinę telegrafinę firmos „Telefunken“ 1,5 k  

galios stotį su trimis geležiniais 50 m aukščio antenų bokštais viename iš Kau-
no fortų aliakalnyje vokiečių armija perdavė Lietuvos armijos padaliniui. Nuo 
šios datos eteryje atsirado naujas Kauno radijo stoties šaukinys – KNS. Pirmoji 
lietuviška radijo stotis dirbo 1 00 metrų banga.  Grupė pažangių Lietuvos ryšių 
specialistų (inžinieriai A. Sruoga, I. Sližys, P. Masiulis) dar 1920 m. ėmė rūpintis 
radijo stoties statyba. Radijo ryšio plėtros kryptį Lietuvoje nulėmė išplėstinis pa-
sitarimas (prisijungė inž. A. Jurskis, inž. A. adejevas, P. Mašiotas), kuris priėmė 
teisingą tuo laiku sprendimą statyti radijo stotį su negęstančių bangų lempiniu 
generatoriumi. Stoties radijo siųstuvo ir radijo įrenginio technines sąlygas paruošė 
radijo inžinierius Alfonsas Jurskis. Užsakymas pastatyti radijo stotį buvo atiduo-
tas prancūzų firmai S R, kuri 1923 m. pradėjo statybos darbus aliakalnyje, toje 
pat vietoje, kur stovėjo senoji telegrafo stotis. Stoties ir statybos viršininku buvo 
paskirtas patyręs radijo inžinierius Kleopas Gaigalis. 1926 m. birželio 12 d. pirmą 
kartą radijas prakalbo lietuviškai. 19.00 val. iš Kauno radijo stoties į eterį nuskriejo 
šaukiniai  „Alio, alio – Radijo Kaunas – Lietuva.“ 

Ši data laikoma Lietuvos radiofonijos gimtadieniu.
Radijo imtuvais Lietuvoje intensyviau pradėta naudotis 1923 m. 1924 m. 

sausio 1 d. buvo  abonentai, 1925 m. sausio 1 d. – 1 2, 1926 m. sausio 1 d. 262 
abonentai.8 Radijo imtuvai Lietuvoje paplito maždaug nuo 1924 m. ir kėlė žmo-
nėms didelį susidomėjimą bei nuostabą, ypač provincijos gyventojams, pastarieji 
radiją laikė stebuklu. Radijo imtuvai 
suburdavo žmones kartu paklausyti 
žinių, dainų, šventinių transliacijų ir 
kitų laidų. Labiausiai buvo paplitę de-
tektoriniai imtuvai, vėliau atsirado ir 
lempinių. Nuo 1926 m., pradėjus veik-
ti Kauno radijo stočiai, radijo imtuvų 
sparčiai daugėjo. Visi radijo imtuvai 
buvo registruojami kaip abonentai ir 
už juos mokėtas mokestis.

Kauno radijo stotis kasdien tran-
sliuodavo 3–4 val., vėliau po  val., o sek - 
madieniais po 11 val.9 

Labai brangios buvo radijo apa-
ratų detalės, garsiakalbis kainavo 30–
50 Lt, elektroninės radijo lempos po 
10–20 Lt. 1934–1935 m. šešių lempų 
radijo imtuvas „ ilips“ kainavo 5 Lt. 
Pigiau kainavo bateriniai radijo imtuvai 

 Pleskus S. Nepriklausomybės diena, Baltijos elek-
tronika, 1991, Nr. 2. 

8 азвитие электро и радиосвязи
в итве, , , p  

9 en pat, p. 153.

auto onas su ausinėmis
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(iki 4 5 Lt), bet jiems išlaikyti reikėjo didelių išlaidų, 
baterija kainavo 40–80 Lt, o 120 Ah talpos 4 voltų 
įtampos akumuliatorius daugiau kaip 100 Lt. Todėl 
kaimo žmonės, ypač netoli Kauno, naudojo detekto-
rinius radijo imtuvus. Detektorinis imtuvas kainavo 
40–50 Lt. 1935 m. Lietuvoje buvo suorganizuota akcinė 
bendrovė „Karadi“. Ši firma išleido dviejų lempų bate-
rinį radijo imtuvą „Karadi B2“, trijų lempų universalų 
baterinį radijo imtuvą „Karadi U3“, keturių lempų 
su trimis stiprinimo kaskadais baterinį radijo imtuvą 
„Karadi 4B“. Kainavo šie imtuvai atitinkamai 235, 
260 ir 345 litus. 193  m. buvo išleistas vienos lempos 
baterinis radijo imtuvas „Tautofonas“ su ausinėmis. 
Bet šią lietuvišką firmą kainomis nukonkuravo JAV 
„ enit“, olandų „ illips“, anglų „Markoni“, vokiečių 
„Telefunken“ ir „Lorens“, mat jų imtuvai buvo šimtu 
ir daugiau litų pigesni. 

Nuo Pumpėnų–Daujėnų krašto kilęs vienas iš-
kiliausių Lietuvos radijo inžinierių, radijo technikos 
pradininkas Lietuvoje Alfonsas Jurskis. Gimė 1894 m. 
rugpjūčio 4 d. Akmeninės kaime. 1912–1916 m. mokėsi 
Peterburgo politechnikos institute, kuriame įgijo radijo 
telegrafijos specialybę. Dirbo Archangelske radijo inži-
nieriumi laivuose ledlaužiuose. 1919 m. grįžo į Lietuvą 
ir tarnavo laisvai samdomu inžinieriumi Lietuvos kariuomenėje. Teorines žinias 
dvejus metus gilino Paryžiaus Aukštojoje elektrotechnikos mokykloje (Ecole Superieure 
d Eleectricite). 1924 m. gavo antrąjį aukštosios mokyklos diplomą. 192 –1930 m. 
dirbo Kauno radijo stoties viršininku ir tobulino jos techninį lygį. Jo iniciatyva 
radijo stotis buvo pritaikyta telefoniniam režimui. Kauno universitete ėjo įvairias 
pareigas. Išleido vadovėlius studentams „Radiotechnika“ (192 ), „Radijo telefoni-
jos pagrindai“ (1929). Nuo 1949 m. A. Jurskis pakviestas profesoriaus pareigoms 
iladelfijos universitete. Mirė profesorius A. Jurskis 1966 m. liepos 31 d. JAV, 
iladelfijoje. Daujėnuose prieš karą ir per karą gerą radiją su garsiakalbiu turėjo 

Jonas Statkevičius. Pas jį klausyti žinių ir orų pranešimų eidavo Antanas Urbonas, 
Domas Skaudėnas ir kiti daujėniečiai, prisimena Genovaitė Likienė (Urbonaitė). 
Bekalbant su Stanislava Moguliene (Vadapalaite) išaiškėjo, kad apie 1938 m. jos 
tėvelis Bronislovas Vadapalas (gim. 1905 m.) jau turėjo radijo imtuvą. 1940 m. iš 
to radijo jos tėvai ir kaimynai Šimkūnai sužinojo, kad sovietai okupuoja Lietuvą, 
kad Antanas Smetona pabėgo į užsienį.

Koks svarbus buvo per radiją išgirstas laisvas žodis, skaitome Antano Šim-
kūno straipsnyje ,,Petraičių akmuo“10.

„ 0 metų liepos  dieną parsivežiau iš 
Pasvalio mažytį detektorinį radijo aparatą 
su ausinėmis. Su broliais iškėlėme aukštą 

Detektorinis radijo imtuvas

nž. majoras Al onsas Jurskis. 
 m.

10 Šimkūnas A. Petraičių akmuo, Daujėnai, Vilnius, 
2004, p. 2 0, 2 1.
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anteną, kad iš toli girdėtume. Dabar kas vakarą gaudydavau „Amerikos balsą“, kitas 
radijo stotis.

Gyvenimas tarytum prašviesėjo, atsirado viltis. Pasaulis, pasirodo, žino apie mūsų 
bėdas, praneša apie jas, kalba apie pavergtų tautų išvadavimą.

Korėjoje vyksta karas. Sovietų Sąjunga vis pikčiau puola Ameriką, o ši atsikerta.
Grįž s iš Vilniaus, vėl neatsitraukdavau nuo radijo aparato. Padėtis pasaulyje darėsi 

vis grėsmingesnė. Visur tik ir kalbama apie pasaulinio karo grėsm . Kad ir kaip keista, 
žmonės to karo laukė, nes tik taip tikėjosi išsivaduoti iš nelaisvės.

 metų vasario  diena. Šiandien nusipirkau mažą dvilempį radijo aparatą. Gal 
geriau negu per detektorinį  galėsiu girdėti  užsienio radijo stotis. Sumokėjau 200 rublių. 
Geresnis kainuoja 00 rublių. okį nusipirksiu tuomet, kai, pasak „Amerikos balso“, į 
okupuotus kraštus „grįš laisvė ir tiesa“...

 metų vasario  diena. Vakare,  valandą mano mažame kambarėlyje susi-
renka apie dešimt artimiausių draugų pasiklausyti „Amerikos balso“. šgirdome kalbantį 
buvusį Lietuvos prezidentą Kazį Grinių, kuris labai taikliai apibūdino padėtį Lietuvoje ir 
teikė vilties, kad taip nebus amžinai. Visiems pasidarė ramiau, kad yra kas mus guodžia, 
mumis rūpinasi, ragina nenusivilti.“

1958 m. buvo sudaryta Radiotechnikos ir radioelektronikos komisija prie 
Valstybinio mokslo ir technikos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. 
Komisiją sudarė žymūs mokslininkai ir inžinieriai. Pagal komisijos nario Kauno 
politechnikos instituto Radiotechnikos katedros vedėjo docento I. Stanaičio pro-
jektą buvo nuspręsta kurti ultratrumpųjų (UTB) radijo stočių tinklą Lietuvoje, 
nes vidutinių, ilgųjų ir trumpųjų bangų diapazonai buvo jau perpildyti. 1965 m. 
ultratrumposioms bangoms siųsti respublikoje jau buvo pastatyti aštuoni UTB 
siųstuvai  po du Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Jie aprėpė 80 proc. 
Lietuvos teritorijos. 19 0 m. pabaigoje UTB radijo stočių skaičius padidėjo iki 
dešimties ir aprėpė visą Lietuvos teritoriją.

Prasidėjo nešiojamų mažų ir lengvų puslaidininkinių radijo imtuvų era. Jie 
greitai paplito ir Daujėnų krašte.

1990 m. buvo atsisakyta transliuoti sąjungines programas. Vietoj jų pradė-
tos steigti privačios radijo ir televizijos stotys ėmė transliuoti savo programas. 
Lietuvoje atsirado komercinis radijas ir televizija. 1990 m. sausio 1 d. Lietuvoje 
ėmė veikti pirmoji komercinė radijo stotis M-1, vėliau atsirado kitų komercinių 
stočių  „Radiocentras“, „Laisvoji banga“, „Ultra Vires“, „Pūkas“, kurios, naudoda-
mos šiuolaikinę įrangą, skaitmenines technologijas, stengėsi pritraukti vis daugiau 
klausytojų ir šios srities telekomunikacijų rinkoje sukūrė konkurenciją. Atkūrus 
nepriklausomybę, Lietuvoje radijo transliacijos tinklai buvo kuriami pagal Vakarų 
Europos standartus, t. y. vietoj UTB radijo stočių, veikiančių 66– 4 M z diapa-
zonu, pradėta steigti stotis, veikiančias 88–108 M z dažniais ( M diapazonas). 
2001 m. pradėtos pirmosios skaitmeninio radijo (T-DAB) transliacijos Vilniaus 
mieste. 2002 m. Lietuvoje buvo 4 nacionaliniai televizijos tinklai, 10 nacionalinių 
radijo tinklų bei 44 vietinės televizijos ir radijo stotys. Nuo 2002 m. liepos 1 d. 
įgyvendintas televizijos perėjimas iš SE AM į PAL spalvų kodavimo sistemą. 
MDTV ir kabelinė televizija skatino varžytis Lietuvos televizijos kanalus ir dar 
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labiau populiarino šią komunikacijų sritį. Radijo ir televizijos programas skirstė 
28 radiorelinės stotys 1 194 km ilgio radijo relinėmis linijomis. Buvo du vidu-
tinių bangų, trys ultratrumpųjų M bangų radiofono tinklai. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nutarimu nuo 2009 m. balandžio 9 d. radijo stotis Sitkūnuose 
(Kauno r.) uždaryta. Vidutinėmis bangomis Lietuvos radijo pirmoji programa jau 
nebetransliuojama.

Laidinis radijas
1945 m. pradėta radiofikuoti gyvenvietes. Pasvalyje, Joniškėlyje, Pušalote 

ir Vaškuose buvo įrengti 25 vatų galingumo radijo mazgai. Saločiuose, Krinčine, 
Daujėnuose, Pumpėnuose ir Rozalime įrengti 5 vatų radijo mazgai.

Radijo ryšiui įrengti nutiestos linijos, nes elektros linijų nebuvo, išskyrus 
Joniškėlį ir Pakruojį.11 Apie 1950 m. elektrifikavus kai kurias gyvenvietes, mažai 
rentabilūs radijo mazgai buvo demontuojami – įrengiami galingesni arba programa 
perduodama maitinamaisiais fideriais, per aparatūrą RDP. Apie 1955 m. paplito 
eterinio radijo taškai. 1960 m. Palėvenės gatvėje pastatytas galingas radijo mazgas, 
perduodantis programą viso rajono radijo taškams. Tik kai kuriuose kolūkiuose 
dar veikė vietos mazgai. Perkėlus ryšių mazgą į Biržų gatvės 14 pastatą, 1965 m. 
Pasvalyje veikė radijo mazgas TU-600 ir RDP įrenginiai, kurie maitino Joniškėlio, 
Saločių ir Daujėnų distancinio valdymo ir maitinimo radijo mazgus RDP-25. 196  m. 
pasvaliečiai gavo galingą TU-5 4 radijo mazgą, o po rekonstrukcijos naudojo ir 
TU-600. Radijo programą priimdavome lempiniais radijo imtuvais TPTS-54. 1969 m. 
šie imtuvai buvo pakeisti modernesniais ,,Kazachstan“. Mikrofoniniai stiprintuvai 
vietinėms rajono laidoms transliuoti buvo UM-2. 1963–19 4 m. laidinio radijo 
vietines laidas rengdavo radijo korespondentė Regina Gabrilaitytė-Butėnienė, apie 
19 0 m. laidų atsakingajai redaktorei pradėjo talkinti Valė Bertašiūtė-Gudonienė. 
19 1–19 2 m. techninis aptarnavimas buvo pavestas vyr. elektromechanikui Algirdui 
Kazilioniui, kilusiam iš Girsūdų. 19 3 m. Romas Lapinskas rekonstravo Pasvalio 
radijo mazgą, atsirado UPV-1-1 radijo stiprintuvų. Mieste radijo linijų ir radijo 
taškų gedimus šalino elektromonteris Kazimieras Banys, vė-
liau Petras Traškevičius. Prasidėjo kaimo mazgų įrengimas ir 
automatizavimas. Apie 19 5 m. Pasvalio rajono vietinių radijo 
laidų atsakingąja redaktore pradėjo dirbti ina Magelinskienė 
ir dirbo iki 198  m. Nuo 1991 iki 1994 m. Lietuvos radijo 
korespondentu Pasvalio rajone dirbo Romualdas Stonkus.

19 3 m. įrengti radijo mazgai TUPV-0,25 Saločiuose, 
19 9 m. – Vaškuose, 1980 m. Pumpėnuose ir 19 9 m. Dau-
jėnuose.12

1990 m. per vietinio radijo tinklą į visą rajoną buvo 
transliuojamos Pasvalio rajono tarybos sesijos. monės jų 
įdėmiai klausydavo. Laidinis radijas 
padėjo kviesti pasvaliečius vykti prie 
Aukščiausiosios Tarybos ginti nepri-
klausomybės. 

11 Iš Pasvalio LTA viršininko Povilo Mališausko 
(1914–1984 03 05) atsiminimų.

12 Iš Pasvalio TT inžinieriaus Viliaus Grabskio (dirbusio 
1966 09 01–2004 04 01) atsiminimų.

Radijo taškas.  
 m.
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„Brangūs Pasvalio rajono ir miesto žmonės. Kviečiame Jus sausio 2 dieną vykti į Vil-
nių ginti Lietuvos nepriklausomybės. Autobusai į Vilnių išvyksta šiandien  val. nuo 
Pasvalio kultūros namų. š kitų rajono vietų vykstantys žmonės renkasi  val. prie 
Pasvalio–Panevėžio rajonų ribos kelyje M- 2. Pasvalio rajono taryba.“

Nors po sausio 13-osios nakties transliacijas radijo bangomis nutraukė so-
vietų kariuomenė, laidinis radijas ryšininkų dėka transliavo programą iš laisvos 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos.

Išliko rašyti ir skelbti per Pasvalio rajono laidinį radijo tinklą Pasvalio Są-
jūdžio pirmininko R. Rastausko tekstai

„Gerbiami pasvaliečiai, rajono ir miesto žmonės. egalime atmesti, kad sovietinė armija 
vykdys provokacijas ir rajonuose. Prašome sekti vietinio radijo pranešimus ir iškilus 
grėsmei būti pasiruošusius atvykti prie ryšių mazgo ar kitų nurodytų objektų. Pasvalio 
miesto taryba.“

1995 m. Pasvalio rajone radijo transliacijos taškais naudojosi 5 516 abonentų. 
Rajone veikė 14 radijo mazgų, du iš jų – trijų programų. Mieste radijo tinklo 
ir radijo taškus taisė Valerijus Šliažas, Algirdas Pučekas, kaimuose – Valerijus 
Vaščenkovas, Rimas Bagulionis, Alfonsas Čėsnas, Jonas Januškevičius, Vidmantas 
Aidukas, Vitas Paškevičius, Daujėnuose – Jonas Tamkevičius. Iš dalies dėl TT 
vadovo požiūrio ir orinių linijų naikinimo nuo 1996 m. radijo laidų transliuota 
vis mažiau, sugedę taškai buvo ne taisomi, o išjungiami. 

Televizija
195  m. balandžio 30 d. iš Vilniaus buvo pradėta transliuoti pirmoji Lietu-

vos televizijos programa. Siųstuvo galia 15 ,5 k , metalinio bokšto aukštis 180 
metrų. TV laidos buvo matomos iki 100 kilometrų atstumu nuo Vilniaus.

1958 m. Kaune Prisikėlimo bažnyčios patalpose (čia veikė radijo gamyklos 
cechai) buvo sumontuotas laikinas 100  televizijos retransliatorius. 1960 m. 
vietoje jo aliakalnyje buvo pastatyta galinga radijo ir televizijos stotis. Radijo 
relinė linija Vilnius–Kaunas pastatyta 1961 m.  telecentrą buvo pakloti koaksia-
liniai kabeliai iš Kauno sporto halės bei „ algirio“ aikštyno. Tai leido Vilniaus 
kilnojamajai televizijos stočiai rengti tiesioginius reportažus. Vilniaus televizijos 
stoties aprėptis sparčiai plėtėsi. 1958 m. pradėjo veikti 
100  galios televizijos retransliatorius Kėdainiuose, 
1959 m. – Panevėžyje. Tokie retransliatoriai buvo 
pastatyti Raseiniuose, Tauragėje ir kitur. 1960 m. te-
levizija jau aprėpė teritoriją, kurioje gyveno 60 proc. 
Lietuvos gyventojų. 1959 m. pradėta tiesti pirmoji 
radijo relinė linija Lietuvoje Vilnius–Kaunas–Klaipėda. 
Magistralės ilgis 230 kilometrų. Tada Klaipėdoje bu - 
vo pastatyta 100  galios TV siuntimo stotis. 1962 m. 
buvo sumontuotas 5 2,5 k  galios siųstuvas „Igla“. 
Tuo pat metu per Lietuvos teritoriją buvo tiesiama 

Lietuviškas televizorius  
„Šilelis“
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kita galinga radijo relinė linija Minskas–Vilnius–Kaunas–Ryga–Talinas–Leningradas, 
per kurią keitėsi programomis Vilnius, Leningradas, Talinas, Ryga ir Maskva. Tam 
tikslui buvo pastatyta galinga radijo stotis Šiauliuose. Būtent ši radijo relinė linija 
leido mums išeiti į interviziją. 

Daujėnuose pirmasis televizorių įsigijo mokyklos direktorius Antanas Meš-
kauskas apie 1961 m. 19 0 m. sausio 23 d. pradėjo veikti Anykščių radijo ir 
televizijos stotis Viešintose. Nuo šios dienos televizijos laidas praktiškai galėjo 
matyti žiūrovai visoje Lietuvos teritorijoje. Viešintų radijo televizijos stotyje 
įrengtas 5 k  galios televizijos siųstuvas, pagamintas Čekijoje. Programoms 
transliuoti iš Vilniaus radijo relinė linija nutiesta per Molėtus ir Uteną. Molė-
tuose buvo pastatytas 100 metrų aukščio stiebas. Vėliau radijo relinė linija buvo 
pailginta per Panevėžį iki Šiaulių, nes iki tol Šiaulių ir Anykščių televizijos 
stočių bei Panevėžio retransliatoriaus aptarnaujamos zonos žiūrovai neturėjo 
galimybės matyti respublikinės programos tuo metu, kai per radijo relinę liniją 
Vilnius–Kaunas–Šiauliai–Ryga buvo transliuojama Maskvos centrinės televizijos 
programa. Taigi atsirado techninių galimybių gerai matyti televizijos programas 
ir Daujėnuose.

Nuo 2002 m. liepos 1 d. įgyvendintas televizijos perėjimas iš SE AM į PAL 
spalvų kodavimo sistemą. Na, o dabartiniu metu pas žiūrovus ateina skaitmeninė 
televizija. 2008 m. skaitmeninės televizijos plėtra įgavo didelį pagreitį. Metų pabai-
goje AB Lietuvos radijo ir televizijos centro dviejų skaitmeninės televizijos tinklų 
stotys veikė 19 vietovių, AB TE  LT pirmojo tinklo stotys veikė 20 vietovių, o 
antrojo – 6. Lietuvos nacionalinių transliuotojų programas, siunčiamas per pirmąjį 
AB LRT  ir antrąjį AB TE  LT tinklus, 2008 m. turėjo galimybę matyti jau apie 
95 proc. gyventojų, o siunčiamas per antrąjį AB TE  LT tinklą – 82 proc. 2008 m. 
iš esmės buvo baigtas formuoti pirmasis daugiaprogramis ir daugiakanalis skai-
tmeninės antžeminės televizijos blokas, suteikiantis galimybę daugiau nei 80 proc. 
gyventojų matyti 15 nemokamų (nekoduotų) televizijos programų, o už abonentinį 
mokestį – dar 25 televizijos programas. 2008 m. pabaigoje televizijos programas 
skaitmeniniu būdu retransliavo ir 16 iš 52 kabelinės televizijos retransliuotojų, ir 
11 retransliuotojų plačiajuosčio ryšio tinklais.

Skaitmeninę antžeminę televiziją jau mato  
didžioji dalis Lietuvos
200  m. kovo 9 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (trumpiau – Te-

lecentras), be jau Vilniuje veikiančių skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) 
siuntimo stočių, pradėjo eksploatuoti DVB-T siuntimo stotis Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Nacionalinio masto transliuotojų LTV, LTV2, BTV, LNK, 
TV1, TV3 ir „Tango TV“ siunčiamas nemokamas televizijos programas Vilniaus 
gyventojai jau gali matyti 5 , Kauno – 44, Šiaulių – 5 , Panevėžio – 58, Klai-
pėdos – 60 kanalu. Šiais kanalais pradėtos transliuoti ir naujos televizijos pro-
gramos – „Info TV“ bei „Liuks  TV“. Dešimt koduotų UAB „Mikrovisatos TV“ 
programų („RTR Planeta“, RTL, „Discovery hannel“, „National Geographic“, 
„Animal Planet“, MTV, „EuroSport“, „Balticum Auksinis“, „ artoon Net orks“, 
„ NN International“) vilniečiai mato 64 kanalu, kauniečiai – 33, klaipėdiečiai – 38, 
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šiauliečiai – 63, panevėžiečiai – 62 kanalu. Pagal pradinį skaitmeninės televizijos 
diegimo Lietuvoje modelį, patvirtintą 2004 m. lapkričio 25 d., mūsų šalyje buvo 
numatyti keturi DVB-T tinklai. Šių tinklų pagrindą sudarė dideli monokanaliniai 
sinchroniniai tinklai. Laikantis šio modelio, 2006 m. birželio 30 d. Vilniuje pradėjo 
veikti keturi DVB-T siųstuvai, kuriais numatyta transliuoti 40 televizijos programų. 
2006 m. įvykusios Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU) organizuotos 
radijo ryšio konferencijos metu buvo priimtas skaitmeninės televizijos planas. 
Jame numatyti standartinių TV kanalų priskyrimai leido sumažinti monokanalinių 
sinchroninių tinklų dydį bei padidinti skaitmeninei televizijai naudojamų kanalų 
skaičių. Skaitmeninė televizija nuo analoginės skiriasi tuo, kad vaizdo, garso 
bei kita papildoma informacija yra perduodama skaitmeninių kodų seka. Prieš 
siunčiant žiūrovui, informacija suglaudinama – pašalinamos tos vaizdo ir garso 
detalės, kurioms žmogaus rega ir klausa nėra jautrios. Dėl šios priežasties DVB-T 
kur kas geriau išnaudoja transliacijoms skirtą spektrą. Skaitmeninėje televizijo-
je naudojami klaidų taisymo algoritmai gerokai padidina skaitmeninio signalo 
atsparumą siuntimo klaidoms bei trukdžiams. Dėl audiovizualinės informacijos 
glaudinimo principų ir skaitmeninių jos perdavimo metodų žiūrovas turi galimybę 
matyti vaizdą be pasikartojančių kontūrų, triukšmų ir kitų analoginės transliaci-
jos defektų. Kadangi DVB-T sistema ypač atspari atspindžiams, to paties tinklo 
siųstuvai transliacijoms gali naudoti tą patį radijo dažnį netrukdydami vienas 
kitam.  tai labai paranku norint sukurti nacionalinės aprėpties skaitmeninės 
antžeminės televizijos siųstuvų tinklą, kai turimų superaukšto bei ultraaukšto 
dažnio kanalų skaičius yra labai ribotas. Iš pradžių DVB-T tinklų plėtrai Lietuvoje 
buvo planuota naudoti MPEG-2 vaizdo glaudinimo standartą. Tokiu atveju vienu 
tinklu būtų buvę galima transliuoti keturias aukštos kokybės standartinės raiškos 
programas. Tačiau skaitmeninės antžeminės televizijos Lietuvoje plėtra sutapo su 
naujos kartos vaizdo glaudinimo formatų plitimu. Efektyviausias iš jų šiuo metu 
yra MPEG-4 AV .264. Telecentras pasiūlė tokį standartą naudoti Lietuvoje. 
Atlikus palyginamuosius bandymus, transliuotojai jį ir pasirinko. Pagrindinė 
priežastis – vienu DVB-T tinklu galima transliuoti 10 aukštos kokybės televizijos 
programų. Be to, šio standarto panaudojimas ateityje leis tikėtis didelės raiškos 
televizijos ( DTV) programų antžeminės TV tinkluose. Norint žiūrėti skaitme-
ninę antžeminę televiziją, reikalingas 
DVB-T imtuvas, palaikantis MPEG-4 
AV .264 glaudinimą. Imtuvas tie-
siogiai jungiamas prie Jūsų televizo-
riaus ir decimetrinių bangų antenos. Jei 
norėsite matyti ir mokamas programas, 
įsitikinkite, ar planuojamame įsigyti 
imtuve yra numatyta vieta specialiai 
programų platintojo kortelei įstatyti. 

Gyvename informacinėje visuo-
menėje. Mobilieji telefonai, internetas, 
greitaveikio skaitmeninio ryšio siste- Mobilieji tele onai
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mos, dėl kurių susilieja anksčiau buvę atskiri telekomunikacijų ir transliacijos 
pasauliai, atvedė mus į informacinę revoliuciją, kuri vyksta namie, mokykloje ir 
biure. Bet kuriuo metu galime bendrauti su pašnekovais bet kurioje pasaulio vietoje.
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Modernios technikos plitimas  a.  
pirmojoje pusėje Daujėnų valsčiuje
Genovaitė ukauskienė

vadas
Dauj¸nų apylinkėse rasti raginiai ietigaliai, įrankiai, papuošalai, akmens ir 

žalvario dirbiniai rodo, kad šiuose kraštuose žmonės gyveno jau žiloje senovė-
je.1 Suprantama, jie naudojosi savo gamybos darbo įrankiais, nešiojo savo darbo 
apavą ir rūbus. Daujėnų pilkapyje rastas organines liekanas tyrinėjusi biologijos 
m. dr. E. Šimkūnaitė nustatė, kad rastos dvigubo sukimo lininės virvutės buvo 
pagamintos iš ilgapluoščio, gerai apdoroto lino, kurio apdorojimo technologija turėjo 
būti panaši į I  a., o verpimo technika puiki.2 Pirmosios technikos priemonės 
į darbą kinkė vėją, vandenį, žmonių ar gyvulių fizinę jėgą. Iki I  a. pabaigos 
Daujėnų valsčiuje žemės ūkio technika buvo daugiausia pagaminta vietos meistrų ir 
kalvių, panaudojančių kai kuriuos pirktinius metalo dirbinius. Pirmieji pažangesnę 
techniką pradėjo naudoti dvarai. Čia namudines girnas, audimo stakles, medinius 
arklus ir kt. pradėjo keisti vėjo ar vandens malūnai, žemės ūkyje pradėti naudoti 
metaliniai žemės ūkio padargai ir sudėtingesnės arklių traukiamos mašinos. 

emės ūkyje naudoti mechanizmai  
ir technika
Tarpukario Lietuvos ekonomikos pagrindas buvo žemės ūkis, todėl valstybė 

ėmėsi žygių, kad jis būtų našesnis. Tai turėjo palengvinti žemės ūkio reforma – 
dvarų, ypač sunykusių per Pirmąjį pasaulinį karą, parceliacija, Valakų reformos 
metu suformuotų rėžinių kaimų skirstymasis į vienkiemius, agronomijos naujovių 
diegimas ir modernios žemės ūkio ir jo produkcijos perdirbimo technikos diegi-
mas. Pavyzdžiui, Antanas Kukoris iš Nauj sodžio kaimo gavo 22 ha žemės, kai 
buvo dalijamas Baluškių dvaras (30).  Apie modernų ir našų ūkininkavimą buvo 
skaitomos paskaitos, organizuojami kursai ir mokyklos. 1922 m. rugsėjo mėn. Dau-
jėnų liaudies mokykloje agronomas J. Valatka skaitė paskaitą apie Danijos žemės 
ūkį. Apskrities valdybos pirmininkas M. Mažuika, palyginęs Lietuvos ir Danijos 
ūkius, ragino ūkininkus mokytis ūkio mokyklose ir rengiamuose prie jų kursuose.3 

Kūlimas nuo senų laikų buvo daug laiko ir kantrybės reikalingas darbas. 
Ilgą laiką vienintelė priemonė šiam darbui palengvinti buvo spragilas, vėliau – 
arklys. Tokiu metodu javus kūlė Mali pių kaimo ūkininkas Petras Kubilius. Prieš 
kūlimą visi javai būdavo išdžiovinami. Kūlimui skirtus javus klodavo ant klojimo 
grindų, per juos vedžiodavo arklį, traukiantį volą, kuriam spaudžiant javų varpas, 
grūdai išbyrėdavo (4 ).  a. pradžioje 
vienas kitas Daujėnų krašto ūkininkas 
įsigijo vilktus (maniežus), kurių kūlimo 
mechanizmą sukdavo arkliai. Atsiradus 
modernesnei žemės ūkio technikai, ar-
klius keitė varikliai, kurie ūkininkams 

1 Daujėnai, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 13, 
51. 

2 en pat, p. 63.
 Skliausteliuose nurodomas pateikėjas, jų sąrašas 
pateiktas straipsnio gale.

3 Daujėnai, Biržų žinios, 1922, nr. 9, p. 3. 
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iš pradžių atrodė keisti ir kėlė baimę, nes „ūžė, kaukė, spjaudė garus ir dūmus“. 
Tuomet vaikai už kampų slėpėsi, o suaugusieji žegnojosi, kad „pragaro mašina“ 
nepakenktų (3, 12, 13, 15, 21).

Arklys pagelbėjo ir minant linus  suko volus (per krumpliaračių sistemą), 
tarp kurių buvo sutraiškomi linų stiebeliai. Šie, dažniausiai vietos meistrų paga-
minti, mechanizmai paspartino ir palengvino varginantį linų mynėjų darbą. Linų 
minamosios turėjo 3, 4 ar 5 volus. Kuo daugiau volų, tuo greičiau buvo išminami 
linai, nes vienu leidimu jie buvo geriau sulaužomi ir spaliai greičiau išbyrėdavo 
(J. Vadopalo iš Smilgių minamoji turėjo 5 volus). Jaujos su linų mynimo įrengimais 
buvo beveik kiekviename didesniame kaime, nes linus savo reikmėms (patalynei, 
drabužiams, virvėms ir pan.) ir pardavimui augino kiekvienas ūkininkas. Daujėnų 
krašto ūkininkai linus mindavo pas Pranciškų Pelešiną iš Bal škių kaimo (4), Joną 
Mėkelį, Praną Kvedarą, Šimkevičius iš Barkla nių kaimo (3, 4, 16, 20), Joną Bar-
šauską ir Kazimierą Mažylį iš Girs dų kaimo (52, 54), Juozą Šimkūną iš Petrãičių 
kaimo (20, 26, 38), Joną Dovidonį ir Juozą Navalinską iš P rijų kaimo (50), Anta-
ną Akinską iš Puµciniškio kaimo (20), Stipinus iš Patrak s kaimo (56), Vinckus iš 
Pute kių kaimo (25), Joną Vadopalą iš Smiµgių (4 , 56), Petrėnus iš Šaka nių kaimo 
(19, 28, 42) ir kt. Linų minamąją savo ūkyje pasidarė meistras Povilas Baradinskas 
iš Baluškių kaimo. Metalines detales volams nukalė kalvis Jonas Remeika (36).

Susisteminti duomenys apie 1930 m. Lietuvos ūkiuose naudotas darbo prie-
mones pateikti pirmajame visuotiniame Lietuvos žemės ūkio surašyme, kuriame 
suregistruotos ūkiuose naudotos mašinos, padargai, įrankiai. Daujėnų valsčiuje iš 

Daujėnų jaunųjų ūkininkų šventė. 0 m. Adamkavičiaus nuotr. 
š nos Mikelinskaitės-Vadopalienės arc yvo
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tuomet registruoto 521 ūkio tik 31 nebu-
vo ūkio įrengimų ar mašinų. Daugiausia 
naudotasi vienvagiais plūgais, kuriais 
ardavo laukus. Jų turėta 859 (beveik po 
kelis kiekvienam ūkyje), 326 drapakus 
(spyruoklines akėčias), kultivatorius ir 
virbalines akėčias. Dvivagių plūgų tu-
rėta 64, geležinių akėčių – 32, arklinių 
kaupikų 28. Javams valyti daugiausia 
naudoti arpai – 1 , fuchtelių būta 9, 
trijeriai – 2. Arklinių vilktų (maniežų) 
turėta 40, šiaudapjausčių (akselinių) – 4, 
pašarų šutintuvų – 3. Sėjamųjų mašinų 
Daujėnų valsčiuje suskaičiuota  dobi-
lų – 1, kitų – 1. Turėta 10 kertamųjų, 5 
pjaunamosios, 5 arklinės grėbiamosios. 
Kuliamosios mašinos be grūdų valy-
mo užregistruotos net 2, su grūdų 
valymu – 3, dobilų kuliamosios – 2. 
1930 m. Daujėnų valsčiuje lokomobilių 
(garo katilų) nebuvo užregistruota, o 
mašinų su vidaus degimo varikliais 
buvo net šešios.4 

Atsiradus pažangesnei techni-
kai – arkliu sukamiems maniežams 
(ruz velkiams), kūlimas palengvėjo, tie-
sa, grūdai byrėjo su pelais, tad juos 
reikėdavo išvalyti arpais ar kitais grūdų valymo įrengimais. Kartais juos tiesiog 
išvėtydavo prieš vėją. Maniežus buvo įsigiję  Pranciškus Pelešinas iš Baluškių 
(53), Jonas Parčiauskas iš Dalin vos (44), Povilas Prakaitis iš Galínių (53), Juozas 
Vasiliūnas iš Girsūdų (54), Aleksandras Straževičius iš Mažioni  (42), Petras Kal-
vėnas iš Lev niškių (29), Juozas Masilionis ir Jonas Dovidonis iš Porijų (8, 25), 
Antanas Lukoševičius iš R kšalaukio (56), Alfonsas Suvaizdis iš Suveizdíškio (2), 
Jonas Mugelis iš Val kų (34) ir kt. Pats kuliamąją pasidarė gabus meistras ir kal-
vis Petras Remeika (1882–1943) iš Daujėnų. Jis turėjo ir metalo tekinimo stakles, 
kuriomis galėjo padaryti reikiamų detalių remontuoti žemės ūkio technikai (3 ). 

Arpus grūdams valyti buvo pasidaręs ar įsigijęs dažnas ūkininkas. Daujėnų 
valsčiuje juos turėjo  Jonas Krikščiūnas iš Barklainių (1 ), Pranciškus Pelešinas iš 
Baluškių arpą „Imanta“ (pirko Rygoje) (4), Petras Piragis iš Daujėnų (3 ), Petras 
Vadopalas iš Li kpetrių (51), Antanas Jankauskas ir Jurgis Mickeliūnas iš Levaniš-
kių (29, 48), Jonas Dovidonis iš Porijų (8), Jonas Vadopalas iš Smilgių (29) ir kt. 

uchteliai buvo tobulesni už ar-
pus, nes grūdus ne tik išvalydavo, 
bet ir išrūšiuodavo pagal sunkumą. 

4 Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas, Kaunas, 
1930, t. 3, p. 48, 49.

Kalvis Petras Remeika (dešinėje), kalvis Jonas 
Remeika ir Malvina Remeikienė iš Baluškių k.  
š A. Pyragienės albumo 
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uchtelius turėjo  Antanas Kukoris iš Naujasodžio (30), Povilas Prakaitis iš Galinių 
(53), Juozas Vasiliūnas iš Girsūdų (29, 54), Jonas Vadopalas iš Smilgių (29), Jurgis 
Mickeliūnas iš Levaniškių (29), Jonas Dovidonis iš Porijų (8), Petras Kalvėnas iš 
Levaniškių (3), Antanas Krikščiūnas iš Barklainių (4), Alfonsas Suvaizdis iš Su-
veizdiškio (2) ir kt. Grūdus, sumokėjus nedidelį mokestį, buvo galima išsivalyti ir 
su javų valomosiomis mašinomis, kurias Biržų apskrities taryba perdavė Daujėnų 
valsčiaus ūkininkams bendrai naudoti. Mašinos buvo pastatytos daržinėje netoli 
Daujėnų bažnyčios (13, 15, 20).

Javų kertamosios, kurias traukdavo pjovėjo prižiūrimas arklys, labai palen-
gvino grūdinių kultūrų derliaus nuėmimą. Jas buvo įsigiję  Povilas Baradinskas 
iš Baluškių (36), Antanas Grinskis ir Antanas Krikščiūnas iš Barklainių (4, 16), 
Povilas Prakaitis iš Galinių (53), Mažeika, Juozas Vasiliūnas ir Jonas Mikelinskas 
iš Girsūdų (6, 12, 29, 54), Petras Kalvėnas ir Jurgis Mickeliūnas iš Levaniškių 
(29), Petras Vadopalas ir Juozas Glinskis iš Liukpetrių (29, 51), Jonas Vadopalas 
iš Smilgių (29), Ipolitas Stankevičius (29), Jonas Urbanavičius ir Jonas Dovidonis 
iš Porijų (8, 50), Antanas Jankauskas iš Levaniškių (48), Antanas Akinskas ir Pe-
tras Navalinskas iš Pulciniškio (20), Povilas Kazilionis iš Petr vkos k. (25) ir kt.

Šienpjoves turėjo  Petras Remeika, Krikščiūnas iš Baluškių (16, 36), Antanas 
Krikščiūnas iš Barklainių (4), Antanas Jankauskas iš Daujėnų (23), Jonas Navakas 
iš Dalinavos (38), Jonas Mikelinskas, Juozas Vasiliūnas iš Girsūdų (6, 29, 54), 
Petras Vadopalas, Juozas Glinskis iš Liukpetrių (29, 51), Petras Kalvėnas, Ipolitas 
Stankevičius, Antanas Jankauskas iš Levaniškių (29, 48), Jonas Vadopalas iš Smilgių 
(29), Jonas Urbanavičius, Jonas Dovidonis iš Porijų (8, 50), Povilas Šimkevičius iš 
Naujasodžio (34), Antanas Akinskas, Petras Navalinskas iš Pulciniškio (20), Anta-
nas Grinskis, Povilas Kazilionis iš Petrovkos (25). Iš Daujėnų kilęs prof. habil. dr. 
Antanas Vadopalas apie tėvo ūkyje naudotą žemės ūkio techniką rašė, kad Jonas 
Vadopalas naudojo kokybišką JAV „Dering“ firmos pagamintą šienpjovę, kertamąją, 
arklinę grėbiamąją. Arimui naudojo naujovišką dvižagrę, turėjusią du ratus, du plū-
gus ir vagos gylio reguliatorių. kininkai, įsigiję pigesnes rusiškas mašinas, dažnai 
vargdavo, nes jos buvo nepatvarios, jas 
dažnai reikdavo remontuoti.5

Arpas.  
J. Kliučiaus nuotr.

5 Daujėnai, Vilnius, 2004, p. 218. 
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Atsiradus arklių traukiamoms grėbiamosioms, labai 
palengvėjo ir pagreitėjo šieno ruošimas pašarams. Daujėnų 
krašte grėbiamąsias turėjo  Antanas Pyragis iš Baluškių (36), 
Antanas Krikščiūnas ir Pranas Kvedaras iš Barklainių (4, 16), 
Antanas Grinskis, Jonas Lipnickas iš Čìkiškių (26), Antanas 
Jankauskas iš Daujėnų (23), Mažeika, Juozas Vasiliūnas ir 
Jonas Mikelinskas iš Girsūdų (6, 12, 29, 52, 54), Povilas Prakaitis iš Galinių k. 
(53), Petras Vadopalas ir Juozas Glinskis iš Liukpetrių (29, 51), Petras Kalvėnas, 
Antanas Jankauskas ir Jurgis Mickeliūnas iš Levaniškių (29, 48), Antanas Kukoris 
iš Naujasodžio (30), Jonas Vadopalas iš Smilgių (29), Ipolitas Stankevičius (29), 
Jonas Urbanavičius ir Jonas Dovidonis iš Porijų (8, 50), Antanas Akinskas ir 
Petras Navalinskas iš Pulciniškio (20), Povilas Kazilionis iš Petrovkos (25) ir kt.

Julius Šliažas  
iš Girsūdų k. dirba 
su pjaunamąja.  
š E. Šliažienės 
arc yvo 

Grėbiamoji Daujėnų 
laukuose. 20  m.  
G. ukauskienės 
nuotr. 
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Grūdų sėjamosios buvo rečiau paplitusios. Jų Daujėnų krašte buvo tik kelios. 
Vieną iš jų buvo įsigijęs Jonas Parčiauskas iš Dalinavos kaimo (44). 

Kūlimo metu ūkininkai organizuodavo talkas, kuriose dirbdavo 25–30 žmo-
nių. Prastais kaimo keliais sunku būdavo pervežti kuliamąją, ją traukdavo 4–6 
arkliai (13, 15, 21). Kai kuliamąją sukdavo lokomobilis (garo katilas), ūkininkui 
reikėdavo pasirūpinti sausų malkų. Kuliamąją, kurią suko lokomobilis, turėjo  
E. Tamuliūnas iš Dalinavos (44), Petras Kalvėnas iš Levaniškių (3), broliai Mačiu-
kai iš Daujėnų, garsūs kūlėjai visoje apylinkėje (12, 48, 56). Mačiukų garo katilą 
traukdavo 6 arkliai. Jam kūrenti malkas reikėjo supjauti po 20 cm ilgio. Visą 
klojimą rugių iškuldavo per dieną (48). Mačiukai dar liedavo šulinių rentinius. 
Užsidirbę pakankamai lėšų, įsigijo traktorių, kuriuo naudojosi ne tik kuliamajai 
sukti, bet ir kitiems ūkio darbams (26). 

 a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje pradėjus naudoti dyzelinius 
variklius kuliamųjų mechanizmui sukti, darbas tapo saugesnis ir paprastesnis, 
nors nuo iš lokomobilio kamino kylančių žiežirbų kartais kildavo gaisrai (3, 13, 
15). Variklį kuliamosioms sukti naudojo Povilas Navakas iš Mik¸nų (33), Petras 
Kalvėnas iš Levaniškių (3), Levickas iš Vízorių (kuliamoji „Imanta“) ir keletas 
kitų (4, 13, 15). Turėjusieji traktorius nuo jo veleno per juostinę pavarą prijung-
davo kuliamąją mašiną. Evaristas Tamuliūnas iš Dalinavos kaimo buvo įsigijęs 
kuliamąją „Imanta“, kurią suko traktorius „Dering“ ( ). E. Tamuliūnas traktorių 
ir kuliamąją įsigijo už Amerikoje uždirbtus pinigus (38). Su Tamuliūno technika 
dažnai dirbo Antanas apustas (18, 23, 42). Traktorių kuliamajai sukti naudojo ir 
Jonas Piragis iš Miesteliškių kaimo (20, 3 ). 

Pokaryje kuriant kolūkius, iš didelės dalies Daujėnų valsčiaus ūkininkų buvo 
atimti žemės ūkio padargai ir inventorius. Nukentėjo net tie, kurie neturėjo daug 
žemės, bet buvo įsigiję pažangesnės žemės ūkio technikos. Iš daugumos buvo 
konfiskuoti plūgai, akėčios, drapakai, kultivatoriai, javų valymo mašinos, vežimai, 
rogės, pakinktai ir kt. žemės ūkio ir buitinė technika. 

Sena kūliamoji. 
J. Kliučiaus nuotr.
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Kon iskuo os emės kio ec nikos i  jos sa inink   
aujėn  als iuje s a as6

kininko vardas, pavardė Gyvenamoji  
vietovė

Konfiskuotos žemės ūkio technikos  
pavadinimas

Povilas Navazelskis
(ištremtas)

Dauj¸nai javų valymo mašina, maniežas, kertamoji, 
sėjamoji, grėbiamoji

Ignas Mockūnas (ištremtas) Daujėnai kertamoji
Evaristas Tamuliūnas (ištremtas) Dalin vos k. kuliamoji, motorinis variklis, sėjamoji 
Jonas Armonas (ištremtas) Bauk  k. kertamoji
Antanas Pyragius Bal škių k. javų valymo mašina, kuliamoji, pjaunamoji, 

grėbiamoji
Juozas Krikščiūnas (ištremtas) Dvarìliškių k. kertamoji
Povilas Prakaitis Galínių k. pjaunamoji
Andrius Kubilius (ištremtas) Girs dų k. kertamoji
Mykolas Mažeika Girsūdų k. pjaunamoji
Povilas Rauduvė (ištremtas) Girsūdų k. kertamoji
Juozas Vasiliūnas Girsūdų k. kertamoji
Jurgis Mickeliūnas Lev niškių k. javų valymo mašinos – 2 vnt., kertamoji
Valinas Navakas Levaniškių k. javų valymo mašina
Mykolas Šatas P rijų k. pjaunamoji
Jonas Vadopalas Smiµgių k. kertamoji
Jonas Mikelinskas Smilgių k. pjaunamoji
Juozas Lapėnas Smilgių k. kertamoji

Malūnai ir lentpjūvės
1912 m. Daujėnuose pirmąjį garinį malūną įkūrė Povilas Navazelskis. Jo 

malūne buvo sumontuotos girnos, piklius, kruopų darymo mašina, elevatorius. 
rengimus per transmisiją suko žibalu varomas variklis „Bolinder“. , 8

1913 m. Andriejus Masilionis iš Daujėnų valsčiaus Baluškių kaimo įsirengė 
garu varomą malūną ir lentpjūvę. Kaune leistas savaitinis laikraštis „Vienybė“ 
apie šį pažangų ūkininką tuomet rašė, kad Masilionis „žada dar daugiau mašinų 
įsitaisyti, kaip antai karšiamąją ir verpiamąsias“.9 Masilionio malūne buvo sumontuotos 
dvejos girnos, elevatorius, įrengtas piklius. Lentpjūvėje pastatytas gateris, diskinis 
pjūklas (zeimeris), galąstuvas (šmirgelis). rengimus per transmisiją suko P 14 
lokomobilis. 1925 m. užpildytame klausimų lape malūną paveldėjęs Audrius Ma-
silionis nurodė, kad malūnas per metus sunaudoja 160 m3 malkų.10 Malūne dirbo 
Povilas Tribė, lentpjūvėje atskirais laikotarpiais buvo dirbę Gaigalas, Vladas Kiznis, 
Antanas Urbonas (16, 24, 4 , 52).  Masilionio malūną ar lentpjūvę atvykdavo 
žmonės iš aplinkinių bei tolesnių kaimų, ypač prieš šventes, kai reikėjo baltesnių 
miltų pyragams (4, 11, 29, 3 ).

1924 m. liepos 1  d. Lietuvos finansų ministerija išdavė leidimą Kliuciškių 
kaimo gyventojui Stasiui Paškevičiui gariniam malūnui ir lentpjūvei veikti. Malūne 
buvo įrengtos vienos girnos, piklius. Lentpjūvėje stovėjo gateris „Stokker“. rengi-
mus per transmisiją suko lokomobilis 
P 20. Malūnas veikė ištisus metus, 

jame dirbo du darbininkai.11 
1922 m. Jonas Vasiliauskas Po-

rijų kaime pastatė garinį malūną ir 
lentpjūvę. Malūne buvo įtaisytos pa-

6 L VA, f. R-61, ap. 2, b. 4, l. 19 –210. 
 L VA, f. 388, ap. 2a, b. 581, l. 1, 9, 11.

8 Vienybė, Kaunas, 1913, lapkr. 12, p. 32. 
9 en pat. 
10 L VA, f. 388, ap. 2a, b. 5 1, l. 2, 11, 12.
11 L VA, f. 388, ap. 2a, b. 410, l. 4, , 9.
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Smilgių malūnas. 20  m. A. Šimkūno nuotr. 

A. Kalkio motorinio malūno Smilgių k. projektas.  
 m. L VA, . , ap. 2a, b. 2 0, l. 
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prastos girnos, jas suko lokomobilis 
P 10, kuris per transmisiją suko ir 

lentpjūvės gaterį. Malūnas ir lentpjūvė 
veikė ištisus metus. Lokomobilis buvo 
kūrenamas pjuvenomis iš lentpjūvės. 
Malūnas sumaldavo apie 300 cnt grūdų 
per mėnesį. Šalia buvo įrengta kal-
vė.12 1948 m. J. Vasiliauskas su šeima 
ištremtas į Buriatijos ASSR. Pokario 
metais kolūkis naudojo malūną savo 
reikmėms, tuomet girnas suko trakto - 
rius, o įvedus elektrą girnas suko elek-
trinis variklis (10, 19, 21, 42).

Tarpukaryje Smiµgiuose veikė 
Vadapolienės vėjinis malūnas, kurį 
nuomojo ir jame dirbo šalia gyvenęs 
Krasauskas. Malūne buvo piklius, kruo-
pų darymo mašina. Malūnas sovietų 
laikais buvo nacionalizuotas ir dar ilgai 
tarnavo žmonėms. Malūnas tebestovi, 
tik sparnų nebeturi (6, 46, 49, 54).

1938 m. Smilgių kaime Alfonsas 
Kalkis pastatė medinį motorinį malūną. 
Pastatas buvo dengtas skarda. Malūne buvo pastatytos 
girnos, įrengtas maišų kėlimo įrenginys. Atskiroje pa-
talpoje pastatytas variklis „Blackstone“ per transmisiją 
suko malūno girnas. Malūnas dirbo ištisus metus, jį 
aptarnavo vienas darbininkas.13 Karo metais malūnas 
sudegė (49).

Galinių kaime vėjinį malūną buvo pasistatęs 
Šarkūnas (44). Šakarnių kaime savo šeimos reikmėms 
nedidelį vėjo malūnėlį susikonstravo Steponas Kubile-
vičius (1945 m. už partizanavimą suimtas ir ištremtas 
į Komiją) (10). Petras Kalvėnas Levaniškių kaime buvo 
pasistatęs nedidelį vėjinį malūnėlį taip pat savo rei-
kmėms (3). Daujėnuose veikė Rasiuko vėjinis malūnas, 
jame buvo sumontuotos prasto malimo girnos (23, 31). 

Smilgiuose veikė Jono Šukio vandens malūnas, 
kurio turbina suko ne tik malūno girnas, bet ir milų 
vėlyklos įrengimus. Suvelti audiniai buvo dažomi, glian-
cuojami. Buvo įrengta ir kalvė, pieninė, kurioje gaminti 
sūriai. Šukys buvo grįžęs iš Amerikos, 
tad daug investavo į verslus. Turėjo par-
duotuves Daujėnuose ir Smilgiuose (46). 

12 L VA, f. 388, ap. 2a, b. 6 8, l. 1, 6, .
13 L VA, f. 388, ap. 2a, b. 2330, l. 15, 21, 22.

Stasė Rasiukienė ( 20–20 ) prie savo malūno

na Šukytė, vandens malūno 
savininko Šukio dukra.  
Adamkavičiaus nuotr.  
š P. Šliažo arc yvo 
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Tarpukaryje dar daugelis ūkininkų maldavosi grūdus namuose turėtomis 
ranka sukamomis girnomis, kuriomis prasimaldavo miltų ir duonutei išsikepti 
(13, 21, 50).

Pieninės
Iki Pirmojo pasaulinio karo ūkininkai pieno produktus gamindavo tik 

naminiu būdu ir parduodavo vietos turguose tik tai, kas atlikdavo nuo savų 
reikmių. Dauguma dvarų turėjo pienines, dalis jose pagamintų produktų buvo 
net eksportuojama. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, emės ūkio departa-
mentas ėmė steigti pieno kooperatyvus, organizuoti pieninių statybą, rūpintis jų 
įrengimu, eksploatacija. Kooperacinės pieninės įsigydavo pačios moderniausios 
technikos, kurios pavieniai ūkininkai ar net mažesnės jų grupės nepajėgtų įsigyti 
ir su ja dirbti.14 192  m. Daujėnų krašte pieninės buvo įsteigtos Barklainiuose ir 
Smilgiuose.15 Lietuvos vyriausybės sprendimu buvo parengtas tipinis pieno perdir-
bimo bendrovės projektas, kuriame suplanuoti visi moderniai pieninei reikalingi 
įrengimai  separatoriai, pieno svarstyklės, koštuvai, šilumos keitikliai, lieso pieno 
pasterizatorius, šaldytuvas, muštuvai, siurbliai, garo katilas, garo mašina, maitinimo 
siurblys, vandens šildytuvas.16 Pieninėse buvo nustatomi tiekėjo atnešto pieno švara, 
riebumas, rūgštingumo laipsnis, patikrinamas vandens procentas. Kad iš tolesnių 
vietovių ūkininkai galėtų tiekti pieną, buvo steigiami grietinės nugriebimo punktai, 
kuriuose sušildytas pienas buvo separuojamas dažniausiai rankiniais separatoriais, 
gauta grietinė vežama į Barklainių ir Smilgių pienines. 192  m. Barklainių garinėje 
pieninėje priimta ir perdirbta 82,3 t pieno, Smilgių – 32,8 t pieno. Po penkerių 
metų, 1932-aisiais, Barklainių pieninėje jau buvo perdirbta 1 85 ,9 t pieno, Smil-
gių – 310,5 t. 1936 m. Barklainių pieninėje perdirbta 2 942,0 t pieno, o Smilgių 
pieninės duomenys nuo 1934 m. nepateikiami, matyt, ji buvo tik pieno surinkimo 
punktas.1  1936 m. Barklainių pieninėje buvo pagaminta 122 280 kg sviesto, kurio 
net 93  pirmos rūšies (tuomet tai buvo aukščiausia rūšis).18

Kalviai 
Kalvystė – unikalus, ilgaamžis amatas. Jau prieš kelis tūkstantmečius Lietu-

vos teritorijoje gyvenę protėviai naudojo daug kaltinių darbo įrankių – geležinius 
peilius, kirvius, dalgius, pjautuvus ir kt.19 Mažai pakitęs pagrindinis kalimo pro-
cesas keliavo per amžius, tik keitėsi kalami dirbiniai. pač didelius išbandymus 
teko atlaikyti tarpukario kalviams, kai, pradėjus eksploatuoti žemės ūkio ar kitas 
mašinas, tekdavo pataisyti ar pagaminti įvairias metalines detales. Be kalvio pas-
laugų neišsivertė nė vienas ūkininkas, 
todėl tarpukaryje kalves turėjo beveik 
kiekvienas didesnis Daujėnų krašto 
kaimas. Kalves dažniausiai statė patys 
kalviai kaimo pakraštyje iš apskritų, ap-
tašytų sienojų, rečiau – lentų. Dumples 
gaminosi iš išdirbtos jaučio ar karvės 
odos. Jos buvo skirtos orui pūsti į 
žaizdrą. Prie apatinės dumplių dalies 

14 Pieno ir gyvulių ūkis, Kaunas, 193 , nr. , p. 236.
15 Povilaitis B. Lietuvos žemės ūkis – 0 m., 
Vilnius, 199 , p. 6 .

16 entrinė pieno perdirbimo sąjunga „Pienocentras“, 
2 –  m., Kaunas, 193 , p. 42.

1  L VA, f. 388, ap. 5, b. 652, l. 9.
18 entrinė pieno perdirbimo sąjunga „Pienocentras“, 

2 –  m., Kaunas, 193 , p. 42.
19 Stankus J. Geležies dirbinių gamybos Lietuvoje – V 
amžiais tec nologija, 19 2, t. 4, p. 85–100. 
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būdavo pritvirtinama svirtis. Kilnojant 
svirtį, dumplės išsipūsdavo ir palengva 
pūsdavo orą į žaizdrą. aizdras daž-
niausiai būdavo įrengiamas kalvės gale 
(kampe ar šone). Kiekvienoje kalvėje 
buvo priekalas, dažniausiai 3 dydžių 
kūjai, spaustuvai, kūginis strypas sky-
lėms išmušti, replės geležiai suimti (jas 
pasidarydavo patys kalviai), rankinis 
(dažniausiai pritvirtintas prie sienos) 
grąžtas (15, 1 , 18, 26, 29, 31, 36, 42).

Kalvio amato jaunuoliai išmok-
davo iš savo tėvų arba buvo siunčiami 
mokytis kalvystės pas patyrusius kal-
vius. Iš tėvų kalviauti išmoko Čekiškių 
kaimo kalvis Ignas Auga (6), Petras 
Remeika iš Daujėnų (36, 3 ). Girsūdų 
kaimo kalvis Juozas Šliažas kalvystės 
mokėsi pas Smilgių kaimo kalvį (54). 

Auksinių rankų meistras kalvis 
Petras Remeika dirbo ne tik kalvio 
darbus – taisė visus ūkio padargus, 
padarydavo spynas, kaustė arklius, bet 
buvo ir geras stalius  padarydavo ratus, 
uores, kitus buičiai reikalingus daiktus. 
Pats susikonstravo kuliamąją mašiną, 
reikiamas metalo detales gamino turėtomis metalo tekinimo staklėmis (12, 15, 3 ). 

Sumanus ir darbštus Barklainių kaimo kalvis Povilas Mėkelis (dalyvavo 
Pirmajame pasauliniame kare, buvo belaisvis) taip pat darė įvairius gaminius iš 
medžio, gamino kubilus (4).

Einant pas kalvį dažniausiai reikdavo atsinešti maišą anglių. Todėl kūrenda-
vo beržines, pušines, eglines malkas ir nebaigusias degti užgesindavo. Geriausiai 
tiko beržo ir alksnio anglys. Anglių buvo galima ir nusipirkti. Jų pagamindavo 
Gasaitis iš adeik lių kaimo. Jis anglis darė duobėje degindamas kelmo šaknis. 
Tokios anglys būdavo ypač kaitrios (15, 48). 

Kalvio vardas, pavardė Gyvenamoji 
vieta

Atliekami darbai

Povilas Mėkelis (1 , 18, 31, 50) Barkla nių k. Darė ir taisė ūkio padargus, kaustė arklius
Jonas Mėkelis (31)

Pranciškus Pelešinas (4)  Bal škių k. Darė ir taisė ūkio padargus, kaustė arklius
Jonas Remeika (36)

Antanas Morkūnas (2, 29) Čìkiškių k. Darė ir taisė ūkio padargus, kaustė arklius

Ignas Auga (2, 6, 9, 26, 29) Darė ir taisė ūkio padargus, darė meniškus 
kryžius, tvoreles

Kalvis Povilas Mėkelis. Panevėžys. Apie  m. 
š Pranciškos Burkauskienės arc yvo
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Kalvio vardas, pavardė Gyvenamoji 
vieta

Atliekami darbai

Jonas Vileišis (22, 23) Dauj¸nai Darė ir taisė ūkio padargus, kaustė arklius
Juozas Tamulionis (3 , 48)
Petras Remeika (3 )

Juozas Navalinskas (50) P rijų k. Darė tą patį

Juozas Vilimavičius (20) Puµciniškio k. Darė tą patį

Aleksandras Straževičius (19, 28, 33, 42) Mažioni  k. Darė tą patį

Mykolas Juodokas (6) Maliūpių k. Darė tą patį

Boleslovas Vilimavičius (12) Girs dų k. Darė ir taisė ūkio padargus, darė pasagas, 
vinis (pasagvines), kaustė arklius

Juozas Šliažas (15, 52, 54)

Jonas Baršauskas (54) Buvo ūkininkas, darė ir taisė ūkio  
padargus, kaustė arklius

Linkevičius (54) Darė tą patį

Šukio kalvė prie vėlyklos Smiµgių k. Dirbo samdomas kalvis

Jonas Mugelis (34) Val kų k. Darė ir taisė ūkio padargus, kaustė arklius

Siuvėjai
Dažnas kaimas turėjo geresnį ar prastesnį siuvėją, kuris iš užsakovo medžia-

gos siūdavo visai šeimai reikalingus drabužius. Ten, kur savų nebuvo, atvykdavo 
keliaujantys siuvėjai, kurie kelioms dienoms ar net savaitėms apsistodavo valstie-
čio troboje ir apsiūdavo visą šeimą. Daujėnų krašte po kaimus keliavo ir siuvo 
labai geras siuvėjas Antanas Masilionis iš Porijų kaimo, jam niekad netrūko darbo 

(t sinys)

Valakų k. kalvis Jonas Mugelis (stovi prie arklio) su žmona Veronika, 
sūnumi Jonu ir mama. š V. Mugelienės arc yvo
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(21, 50). Po kaimus važinėjo ir Ropkė iš Daujėnų, na Motiejūnienė iš Dalina-
vos kaimo (38, 48), atvykdavo siuvėjų ir iš kitų parapijų (4, 6, 10, 29). Siuvėjai 
atsiveždavo rankinę ar kojinę siuvamąją mašiną, žirkles ir kitų siuvimo įrankių. 
Dauguma siuvėjų siuvo „Singer“ markės siuvamosiomis mašinomis, kurios buvo 
labai patvarios, yra iki šiol dar gerai veikiančių. „Singer“ siuvamąją mašiną turėjo 
Apolonija Mickeliūnienė, siuvėjas Antanas Vilimavičius iš Čekiškių ( , 20, 26, 29), 
vyras ir žmona Kleziai iš Baliìčių kaimo (15, 54). Daujėnuose siuvo Jonas Činga, 
Mikelinskas (31, 54), Liukpetrių kaime gyveno žymus siuvėjas Petras Grinskis, kuris 
siuvo visus drabužius, taip pat kailinius (prireikus siuvo ir pas užsakovą) (6, 49), 
Dalinavos kaime siuvo Valė Kersukienė (38), Girsūdų kaime – Antanas Rakickas, 
Tomkūnaitė, Kungytė (12, 46), Barklainių kaime rankine siuvamąja mašina siuvo 
Stefanija Mikelytė (20), Valakų kaime – Šimkevičienė ( ). Buvo ir daugiau siuvėjų, 
be to, dažna šeimininkė pati mokėjo šį tą pasisiūti, sulopyti ar persiūti (13, 15, 46).

Telefonas, telegrafas
Po Pirmojo pasaulinio karo iš Lietuvos besitraukianti vokiečių kariuomenė, 

nors jos vadovybė buvo pažadėjusi visas ryšio įstaigas ir priemones perduoti 
tvarkingas, sunaikino beveik visas telefono linijas, išsivežė telegrafo stočių apara-
tūrą. Daujėnų pašto agentūra bei telegrafas pradėjo veikti 1921 m. gegužės 20 d.20 

Jadvyga Bieliauskienė (Kalvėnaitė) iš Levaniškių kaimo (gim. 1921) prisime-
na, kad, kai buvo maža, paštas buvo Smilgiuose. Tėvai jai liepė parnešti atsiųstą 
korespondenciją ir laikraščius, tad ji atsisėdo ant griovio prie telefono linijos ir 
laukė, kol laiškai atkeliaus, mat buvo girdėjusi, kad paštas laidais atkeliauja (3). 

1936 m. Daujėnuose buvo 5 telefono abonentai, du iš jų – policija ir ugnia-
gesių šaulių skyrius – turėjo vieną numerį. Kitais trimis naudojosi valsčiaus savi-
valdybė Smilgių kaime, klebonijoje kunigas Vincentas Baltrušaitis, vienas telefonas 
buvo viešas, skirtas bendrai naudoti, įrengtas pašte.21 

Telefono ir telegrafo linija Pasval s–Dauj¸nai buvo prižiūrima ir nuolatos 
remontuojama. Remonto darbai atlikti 192 , 1932 m.22, 23 ir vėliau. 

Gramofonai, patefonai, radijo imtuvai
Gramofonai ir patefonai – pirmieji garso atkūrimo prietaisai, naudoti Daujėnų 

krašte. Tiek gramofonas, tiek patefonas atgamina į plokštelę įrašytą garsą, tačiau 
gramofonas buvo stacionarus, turėjo trimito pavidalo garsiakalbį, o patefonas 
lagaminėlio formos, nešiojamas, jo garsiakalbis, dažniausiai sumontuotas prietaiso 
viduje arba dangtelyje, buvo įvairiausių formų ir konstrukcijų. Tarpukaryje šie 
prietaisai buvo mechaniniai  prisukta spyruoklė suko diską su plokštele, o metali-
ne adatėle ir membrana (adapteriu) išgaunamą plokštelės griovelyje įrašytą garsą 
stiprino garsiakalbis.24 J. Bieliauskienė 
pasakojo, kad apie 1930 m. mokykloje 
mokytoja demonstravo ir aiškino, kaip 
groja gramofonas ir kaip iš tos dėžutės 
„išeina“ dainos (3). Barklainių kaime 
gramofoną buvo įsigijęs pavyzdingas 
ūkininkas Antanas Krikščiūnas (4). 

20 Lietuvos paštų, telegra ų ir tele onų įstaigų sąrašas, 
Kaunas, 1921, p. 5. 

21  m. Lietuvos tele ono abonentų sąrašas, Kaunas, 
p. 235.

22 Lietuvos žinios, 192 , rugpj. 23, p. 4.
23 Lietuvos aidas, 1932, rugs. 29, p. . 
24 Bičiūnas V. Muzikos įrašai, Kaunas, 1988. 
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Radijo imtuvų naudojimą Daujėnų valsčiuje galima sieti su pirmosios Lietuvoje 
Kauno radijo stoties darbo pradžia – 1926 m. Iki 1928 m. mūsų krašte daugiausia 
naudoti detektoriniai radijo imtuvai. Detektorinius radijo imtuvus buvo įsigiję  ei-
gulys Jonas Jasiūnas iš Barklainių (18), Galinių kaime – Vyčas (44), Gervinų – Eva-
ristas Tamuliūnas ( ), Kazimieras Vadopalas iš Liukpetrių (29), Jonas Krikščiūnas 
iš Barklainių (5 ), eigulys Jonas Povilavičius (4), Antanas Navakas iš Girsūdų (52).

Lempiniais radijo imtuvais naudojosi  Jonas Mockūnas ir Petras Karoblis iš 
Baluškių (11, 3 ), Antanas Krikščiūnas, Jonas Jasiūnas iš Barklainių (4, 16), Anta-
nas Lukoševičius iš Daujėnų (56), Kazimieras Mažeika iš Girsūdų k. (46), Povilas 
Prakaitis iš Galinių (53), Jonas Vasiliauskas iš Porijų (8), malūnininkas Jonas Ja-
kuška iš Smilgių (49), Kazimieras Vadopalas iš Liukpetrių (29), Stasys apustas 
iš Mažionių (33), Jonas ir Povilas Vadapalai iš Smilgių (3, 6, 29), Kalvis Jonas 
Mugelis iš Valakų (34) ir kt. Smilgių mokyklos mokytojas Mykolas Petrauskas (jį 
1941 m. ištrėmė į Sibirą) kviesdavosi vaikus ir vasarą pasiklausyti jo turėto radijo 
imtuvo transliuojamų laidų (4 ). 

Daujėnų krašte buvo gabių ir sumanių jaunuolių, kurie patys pasigamino 
radijo imtuvus. Vienas jų – Kazimieras Daugėla iš Gervinų kaimo. Jis detektoriui 
pagaminti naudojo šviną, sierą, patefono adatėlę. Iš pirktinio laido suvyniojo ritę, 
panaudojo pirktinį reostatą (kintamą varžą), kondensatorių, ausines ( ). Ne tik 
sau, bet ir kitiems radijo imtuvėlius pagamindavo Leonas Kazilionis iš Girsūdų 
kaimo – juos montuodavo pasiskaitęs specialistų patarimų spaudoje, o reikalingas 
rites gaminosi pats (12, 15, 46). Tokių straipsnių su schemomis ir patarimais, 
kaip pačiam pasigaminti radijo imtuvą, buvo 1922–1926 m. „Kultūros“ žurnale, o 
S. Brašiškio knygelėse „Kaip pačiam pasigaminti radijo imtuvą“ išsamiai aprašytas 
aparato gaminimas. Tai buvo didelė pagalba smalsiems ir gabiems jaunuoliams, 
kuriems norėjosi turėti šią nuostabią ryšio naujovę. Smilgių mokyklos mokytojas 
Mykolas Petrauskas pasikviesdavo vaikus pasiklausyti radijo laidų (4 ). 

Savotiškas televizijos pranašas buvo Povilas Vadapalas iš Smilgių, kuris 
sakydavo, „kad ateis laikas, kad per radiją ne tik girdėsim, bet ir matysim“ (6). 

Dviračiai
Ekspedicijoje surinktais duomenimis, pirmieji dviračius Daujėnų valsčiuje 

buvo įsigiję stambesni ūkininkai, amatininkai, samdomi darbininkai (grioviakasiai 
(zemagorai), statybininkai, dirbę malūnuose, lentpjūvėse, pieninėse ir kt.), t. y. 
visi tie, kuriems už darbą buvo mokama pinigais arba kurie parduodavo savo 
pagamintos ar užaugintos produkcijos. Tarpukaryje nauji dviračiai kainuodavo 
po 200–400 Lt. Tai buvo nemaža suma, prilygusi ūkyje tarnaujančio darbininko 
metiniam atlyginimui. Tie, kurie neišgalėjo nusipirkti naujo dviračio, pirkdavo 
naudotą, už kurį, nelygu nusidėvėjimas, mokėdavo 40–100 Lt (13, 15, 21, 26). 

Dviračius turėjo  Petras Narbutas iš Galinių (44), Ignas Auga, Vladas Gal-
vanavičius, Povilas Čybas iš Čekiškių (9, 26, 29), Jurgis Pyragis iš Baluškių (11, 
3 ), Petras Vadopalas iš Liukpetrių (51), Antanas Kukoris iš Porijų (21), Petras 
Kalvėnas iš Levaniškių (3), stalius Jonas Gaigalas iš Daujėnų (1), Jonas Kazilionis, 
Mikelinskas, Petras Rakickas iš Girsūdų (46, 52), Povilas Vaitkevičius iš Mažionių 
(41), Jonas Talačka iš Puteikių (33), Pranė Kalvėnaitė iš Pulciniškio (20).
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Dviračius dažniausiai pirkdavo  
Pasvalyjê (3 ), populiariausi buvo latviš - 
ki „Latvelo“, vokiški ir angliški dvira-
čiai (13, 15, 3 ). Juos įsigydavo pasitu-
rintys ūkininkai, darbininkai, grioviaka-
siai, samdiniai prie ūkio darbų (bernai). 
Grioviakasys Rakickas dviračiu važiuo-
davo į darbą (12). Dviračius retai kas 
turėjo. Genovaitė Likienė iš Daujėnų 
pasakojo, kad apie turėjusius dviračius 
žmones sakydavo  „  šits tai bagots.“ 
 kai dviratį nusipirko Mikelinskas iš 

Girsūdų kaimo, kaimynai kalbėjo  „Va 
Mikelinsks koks unaravs, dviratį nusipirk“ 
(52). Smilgių kaime pas Mikelinskus tar - 
navęs Karalius iš Pasvalio už darbą įsi - 
gijo kostiumą ir dviratį (6), dviratį įsi - 
gijo ir pas ūkininką Trybę tarnavęs Ka - 
zys Vaičiūnas (49).

Už sunkiai uždirbtus pinigus pirk - 
tus dviračius labai tausojo ir saugojo. 
J. Bieliauskienė iš Levaniškių kaimo 
pri simena, kad jos tėvas Petras Kalvė-
nas, jei šlapias kelias ar lyja, dviračiu 
nevažiuoda vo. iemai išardydavo ir 
laikydavo ant krosnies, kad nesudrėktų 
ir nesurūdytų (3).

Broliai Antanas ir Jonas Anilioniai su dviračiais 
Smilgiuose

na rybienė iš Smilgių (kairėje) su savo  
giminaite iš Biržų (dešinėje) prie motociklo.  
š A. rybės arc yvo
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Automobiliai

25 L VA, f. 400, ap. 1, b. 182.

Spartesnį motorinių transporto 
priemonių plitimą labai ribojo ne tik 
maži materialiniai ištekliai, bet ir po 
caro valdymo bei Pirmojo pasaulinio 
karo paveldėta prasta kelių būklė, kuri ypač pablogėdavo pavasarį ir rudenį. Kelių 
būklės problemos buvo svarstomos Biržų apskrities bei Daujėnų valsčiaus tarybos 
posėdžiuose.25 Paprasti keliai priskirti taisyti tiems, per kieno žemę jie eina. Kelių 
taisymo norma nustatyta pagal turimos žemės plotą. Daujėnų valsčiaus lėšomis 
buvo taisomi pagrindiniai valsčiaus vieškeliai. 

Tarpukaryje Daujėnų krašte nuosavų automobilių nebuvo registruota, tad 
vietos gyventojai prisimena tik čia atvykusius ar pravažiuojančius automobilius. 
Pranė Stumbrienė (Navakaitė), kilusi iš Dalinavos kaimo, pamena mamos pasa-
kojimą apie tai, kokį įspūdį padarė pirmąkart matytas automobilis  „Dyvų dyvai, 
kaip be arklio važiuoja ir ūžia“ (38).  Baluškių kaimą, savo tėviškę, automobiliu iš 
Kauno atvykdavo lakūnas Jonas Pyragius. Visi kaimo vaikai sulėkdavo to auto-
mobilio pažiūrėti (4, 36). Stanislovas Majauskas iš Čekiškių prisimena, kad pirmąjį 
automobilį pamatė, kai 1938 m. į jų 
kaimą atvažiavo akmenskaldžiai iš Bir-

Aldonos ir Andriejaus Pyragių iš Baluškių k. 
vestuvės su Daujėnų kolūkio sunkvežimiu.  

0 m. š A. rybės arc yvo



331

I I J A

Lakūno Jono Pyragiaus (stovi antroje eilėje pirmas iš kairės) šeima  
Baluškių k. Pirmoje eilėje stovi (iš kairės): Jono Pyragiaus brolis Vladas,  
sesuo na, sesuo Ste anija, mama Salomėja Pyragienė, brolis Povilas, 
kunigas Lelys (Pyragienės brolis). š A. epinskienės arc yvo 

žų (29). Automobiliu iš Kauno į Girsūdus buvo atvykę tardytojai iš Kauno tirti 
ten įvykusios žmogžudystės. Tai buvo didelis įvykis visam kaimui (15). 

Pasvalio ugniagesių draugija naudojosi automobiliu „Gaz“, kurį 1935 m. 
išmainė į „ ord“.26 Šiuo automobiliu kilus gaisrui atvykdavo ir į Daujėnų apylinkę. 

Automobiliu į Daujėnų kraštą atvykdavo ir prekybos agentai, kurie parda-
vinėjo siuvamąsias mašinas, kitas prekes. Jie atvežė siuvamąją mašiną „Singer“ ir 
siuvėjai Apolonijai Mickeliūnienei iš Čekiškių (29). 

Automobiliai kaimo keliukais retai važiuodavo, tad arkliai buvo neįpratę, 
baidėsi, būdavo, kad ir ratus apversdavo (15). Motociklų Daujėnų krašte taip pat 
nebuvo registruota. Bíržuose juos buvo įsigijęs ne vienas jaunuolis.

Aviacija
Vyresni Daujėnų krašto žmonės dar prisimena tėvų ir senelių pasakojimus apie 

tai, kaip reagavo žmonės, pirmąkart pamatę praskrendantį lėktuvą. Viena močiutė 
(baba) šaukė vaikams  „Lėkit kavotis po lova, užklius tas aroplanas už gryčios, nuvers.“ 
Kiti sakė, kad tai velnias padangėmis laksto (12, 38). Daujėnų kraštas pagrįstai gali 
didžiuotis iš Baluškių kaimo kilusiais žymiais tarpukario lakūnais Jonu ir Juozu 
Pyragiais, kurie, nors užsiėmę įvairiais svarbiais darbais ir visuomenine veikla, 
nepamiršo savo krašto ir supažindino kraštiečius su sudėtinga aviacine technika. 

Jonas Pyragius, vienas iš Lie-
tuvos aeroklubo steigėjų ir aviacijos 26 L VA, f. 1381, ap. 1, b. 02.
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dienų organizatorių, gerai suprato aviacijos dienų svarbą ir pagrindiniu šio ren-
ginio tikslu laikė visuomenės supažindinimą su turima aviacine technika, ketino 
pademonstruoti jiems skraidymo techniką ir meną, norintiems suteikti galimybę 
paskraidyti. Apibendrindamas įvairiuose Lietuvos miesteliuose vykusias aviacijos 
dienas, J. Pyragius rašė  

„Pilkame provincijos gyvenime aviacijos diena yra retas ir žymus įvykis. ą dieną dešim-
ties–penkiolikos kilometrų apylinkėje namie lieka tik vaikai, seneliai ir tie, kuriems būtina 
likti namų priežiūrai. Minios žmonių, kurių dauguma mato lėktuvą iš arti pirmą kartą. 
Stebina propelerio sukeltos dulkės, motoro ūžesys, nupūsta nuo galvos kepurė, lėktuvo 
atsiplėšimas nuo žemės. Pagaliau šokimas su parašiutu atgaivina sužavėtų žiūrovų mas . 
Sklandytuvo išvilkimas, skridimas rikiuotėj, autožiro (malūnsparnio) demonstravimas, 
aukštasis pilotažas ir kt. programos dalykai sekami su entuziastingu susižavėjimu. Atrodo, 
kad galingas motoro staugimas, pagaugais nueinąs kūnu, drauge sužadina žmogiškąjį 
pasididžiavimą tec nikai nugalėjus gamtą.“2

Aviacijos dienas J. Pyragius surengė ir netoli gimtinės esančiuose Biržuose 
(1936 m.)28, Joniškėlyje (1939 m.)29, kuriame lėktuvų pasirodymus stebėjo 3 000 
žiūrovų ir buvo paskraidini 56 kraštiečiai.30 Pyragius atskrisdavo ir į savo Baluš-
kių kaimą. monės atbėgdavo iš arti į lėktuvą pasižiūrėti ir iš tolesnių kaimų 
(4). J. Bieliauskienė (Kalvėnaitė) prisimena, kad 1931 m. žiemą Daujėnų mokytoja 
leido vaikams nulėkti pažiūrėti Bal škiuose nusileidusio Pyragiaus lėktuvo. Deja, 
tuomet vaikai nespėjo, nes sniego buvo iki pažastų. 1936 m. Jonas Pyragius Ba-
luškių kaime buvo nusileidęs ant nupjautos dobilienos. Kalviui Petrui Remeikai, 
su kuriuo Pyragius bičiuliavosi, leido ir į lėktuvą įlipti, kiti džiaugėsi galėdami 
iš arti apžiūrėti skraidantį stebuklą (36). 

Pateikėjai
1. na Badavičienė (Gaigalaitė), gim. 1941 m. Dauj¸nuose.
2. na Banevičienė (Suvaizdytė), gim. 1938 m. Suveizdíškio k.
3. Jadvyga Bieliauskienė (Kalvėnaitė), gim. 1921 m. Lev niškių k.
4. Pranciška Burkauskienė (Mėkelytė), gim. 1931 m. Barkla nių k.
5. Adelė Čepinskienė (Pelešinaitė), gim. 1929 m. Bal škių k.
6. Stanislava Čingienė (Mikelinskaitė), gim. 1933 m. Smiµgių k.
. Kazimieras Daugėla, gim. 193  m. Gervėnų k.

8. Stanislovas Davidonis, gim. 1929 m. P rijų k.
9. Vladas Galvanavičius, gim. 1953 m. Čìkiškių k.
10. Stanislava Jarašiūnienė ( apustaitė), gim. 1925 m. Mažioni  k.
11. Povilas Karoblis, gim. 1929 m. Baluškių k.
12. Pranė Kavaliauskienė (Šliažaitė), gim. 1923 m. Girs dų k.
13. Valerija Kazilionienė (Baronaitė), gim. 1923 m. Krinčíno vls., gyv.  
 Girsūdų k.
14. Vida Kazilionienė (Likaitė), gim. 1961 m. Daujėnuose.
15. Leonas Kazilionis, gim. 1923 m. Girsūdų k.
16. Veronika Kiznienė (Jasiūnaitė), gim. 1936 m. Barklainių k.
1 . Povilas Krikščiūnas, gim. 1955 m. Barklainių k.
18. Domicelė Kripaitienė (Jasiūnaitė), gim. 1932 m. Barklainių k.
19. Petras Kripaitis, gim. 1935 m. Šaka nių k. 
20. Pranė Kukorienė (Vilimavičiūtė), gim. Puµciniškio k.
21. Pranas Kukoris, gim. 191  m. Porijų k.
22. Adelė Lekerauskienė (Šimaitė), gim. 1922 m. Daujėn lių k.

2  Lietuvos sparnai, 1938, 
nr. 10, p. 28 , 288. 

28 Lietuvos sparnai, 1936, 
nr. 9, p. 168.

29 Lietuvos sparnai, 1939, 
nr. 16–1 , p. 2 8.

30 Lietuvos sparnai, 1939, 
nr. 24, p. 381.
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23. uzana Liberienė (Jankauskaitė), gim. 1928 m., gyv. Daujėnuose.
24. Genovaitė Likienė (Urbonaitė), gim. 1935 m. Daujėnuose.
25. Petras Lipnickas, gim. 1928 m. Čekiškių k.
26. Elžbieta Lipnickienė (Drobulytė), gim. 1936 m. Baluškių k.
2 . na Lukoševičiūtė, gim. 1922 m. Mik¸nų k.
28. Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čekiškių k.
29 Emilija Majauskienė (Kukorytė), gim. 1933 m. Nauj sodžio k.
30. Jonas Mėkelis, gim. 1949 m. Daujėnuose.
31. Marija Mėkelytė, gim. 1933 m. Barklainių k.
32. Emilija Mugulienė (Talačkaitė), gim. 1943 m. Mažionių k.
33. Veronika Mugulienė (Vilenčikaitė), gim. 1935 m. Val kų k.
34. Kazimieras Navakas, gim. 1952 m. Mikėnų k.
35. Aldona Pyragienė (Genytė), gim. 1926 m. Baluškių k.
36. Andriejus Pyragis, gim. 192  m. Baluškių k.
3 . Pranė Stumbrienė (Navakaitė), gim. 192  m. Dalin vos k.
38. Antanas Stepulionis, gim. 1936 m. Patrak s k.
39. Emilija Stipinienė (Kriščiūnaitė), gim. 193  m. Porijų k.
40. Julija Straževičienė (Talačkaitė), gim. 1942 m. Baluškių k.
41. Antanas Straževičius, gim. 1935 m. Mažionių k.
42. Kazimiera Šalkauskaitė, gim. 1928 m. Naujasodžio k.
43. Anelė Šidlienė (Narbutaitė), gim. 1939 m. Dalinavos k.
44. Pranė Šimkevičienė (Šimkevičiūtė), gim. 1930 m. Naujasodžio k.
45. Petras Šliažas, gim. 1931 m. Girsūdų k.
46. Emilija Šliažienė (Kubilytė), gim. 1924 m. Maliūpių k.
4 . Liucija Regina Tribienė (Jankauskaitė), gim. 1931 m. Levaniškių k.
48. Antanas Trybė, gim. 193  m. Smilgių k.
49. Antanas Urbonavičius, gim. 1934 m. Porijų k.
50. Nijolė Vadopalaitė, gim. 1942 m. Li kpetrių k.
51. na Vadopolienė (Mikelinskaitė), gim. 1920 m. Girsūdų k.
52. Marijona Varneckienė (Prakaitytė), gim. 194  m. Galínių k.
53. Bronislovas Vasiliūnas, gim. 1931 m. Girsūdų k.
54. Adelė Vasiliūnienė (Kripaitytė), gim. 1930 m. Smilgių k.
55. Anelė Vasiliūnienė (Lukoševičiūtė), gim. 1936 m. R kšalaukio k.
56. Pranciška agrienė (Jasiūnaitė), gim. 192  m. Barklainių k.
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Gaisrų gesinti nebevažiuojame arkliais 
Petras rbonas

Susikūrus Dauj¸nų valsčiaus savivaldai, buvo sudaryta ir ugniagesių grupė. 
Pirmasis jos vadovas buvo mano tėvelis Antanas Urbonas. Šias pareigas jis ėjo 
pirmaisiais nepriklausomybės metais, per karą ir pokario laikotarpiu. Jo pavaduo-
tojas buvo Petras Činga. Dar vaikas būdamas matydavau tėvuką su ugniagesio 
uniforma, kurią nešiodavo švenčių dienomis. 

Tais laikais, kai nebuvo nei laidinio, nei mobiliojo ryšio, pirmas žmogus, pa-
matęs gaisrą, apie tai pranešdavo mano tėveliui arba varpininkui. Bažnyčios varpų 
dūžiai į vieną pusę buvo pirmasis ženklas, kad prasidėjo gaisras. Kartais tą pirmą 
ženklą duodavo rankomis pumpuojama sirena, kurią tėvelis laikė namuose. ra ir 
man tekę tą sireną pumpuoti. Išgirdę varpų dūžius ar sirenos klyksmą, žmonės su 
kibirais bėgdavo gaisro gesinti. Ugniagesiai skubiai kinkydavo du arklius į medinį 
vežimą, ant kurio buvo sumontuotas siurblys, pumpuojamas žmonių rankomis. 
Jeigu šalia gaisravietės nebūdavo šulinio ar kitokio vandens šaltinio, tas siurblys 
pagelbėti negalėdavo. Dabar visa ši sena gaisrų gesinimo technika ilsisi muziejuje.

Pokario metais Daujėnų miestelyje, toje vietoje, kur dabar įsikūrė V. Stanke-
vičienės „Saimetos“ įmonė, buvo pastatyta ugniagesių būstinė su bokšteliu, iš kurio 

Daujėnų ugniagesiai (iš kairės): Ričardas erniauskas, Steponas Vyčas, 
Antanas Krikščiūnas, Albinas Bukelis, Antanas Morkūnas, Virgilijus 
Girijotas, Viktoras Semičiovas, Kazimieras avakas, enrikas Rutkus. 
200  m.
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buvo galima stebėti, ar nedega pastatai 
apylinkės kaimuose. Šiame bokštelyje ei-
lės tvarka visą laiką budėdavo ugniage-
siai. Vėliau jie persikėlė į kitą būstinę, gavo naujos technikos, automašiną GA -66.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1993 m. buvo įkurta P svalio rajono 
savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, kuriai priklauso Daujėnų, P šaloto, Krinčíno, 
Vašk , Sal čių ugniagesių komandos. Mano tėveliui Antanui Urbonui išėjus į 
pensiją, Daujėnų ugniagesių komandos vadovavimą perėmė Juozas Guokas, po to 
Jonas Jasilionis, Kazimieras Navakas. Pirmieji nepriklausomos Lietuvos Daujėnų 
ugniagesiai – Antanas Krikščiūnas, Albinas Bukelis, Kazimieras Navakas, Steponas 
Vyčas, Viktoras Semičiovas, Pranas Vyčas, Valdas Drobulis, Jonas Stankevičius, 
Antanas Morkūnas, enrikas Rutkus, Romas Jurkšaitis, Virgilijus Girijotas. Vėliau 
atėjo nauji ugniagesiai – Ričardas Černiauskas, Gytautas Maziliauskas, Antanas 
Strazevičius, Algirdas Mikalajūnas, Balys Jankūnas. Dauguma jų už gerą darbą 
yra apdovanoti „Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde“ bei padėkos raštais.

Senoji ugniagesių pompa ir sirena.  
Viliaus Grabskio nuotraukos
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emdirbystės raida Daujėnuose
Antanas Vadopalas

Daujėnų pilkapiuose rasti akmeniniai kirviai byloja apie žemdirbystės pra-
džią ketvirtame šimtmetyje. Iškirtę mišką ir sudeginę kelmus bei šakas, žmonės 
kapliais įdirbdavo žemę, ją tręšdavo medžių pelenais. emė buvo dosni, gerai 
derėjo javai, pupos ir daržovės. Po 3–4 metų ji pasidarydavo nederli, todėl jos 
nebenaudodavo ir vadindavo ją dirvonais. Javai ir kitos kultūros buvo sėjamos 
naujuose išdegintuose miško plotuose. Ten, kur miškų daugiau, jie buvo degina-
mi intensyviau, todėl dirvonavimo laikas pailgėdavo iki 15–20 metų. Dirvonuose 
augdamos įvairios žolės šaknimis praturtindavo žemę organinėmis medžiagomis, 
ir dirva pasidarydavo derlingesnė. Dirvonai buvo įdirbami mediniais arklais, iš 
medžio šakų padarytomis akėčiomis

Plečiantis miestams ir didėjant žemės ūkio produktų paklausai, dirvonavimo 
laikas buvo trumpinamas ir pagaliau sutrumpintas iki vienų metų. Tokie dirvonai 
buvo vadinami pūdymais.

Pūdyminė sistema pradėjo plisti devintame amžiuje, ir tik šešioliktame 
amžiuje įsivyravo trilaukis. Dirbama žemė buvo dalijama į tris laukus, kuriuose 
kaitaliojo pūdymą, žiemkenčius ir vasarojų. Pūdymuose valstiečiai ganydavo gy-
vulius, paskui patręšdavo juos mėšlu ir paruošdavo žemę sėjai. emės dirbimo ir 
derliaus ėmimo padargai buvo labai paprasti, todėl žemė buvo dirbama negiliai. 
Mineralinių trąšų nenaudodavo, tad trilaukyje javų derlius tebūdavo 5–  centne-
riai iš hektaro.

Devynioliktojo amžiaus pabaigoje dvarų laukuose buvo pradėta auginti 
runkelius, bulves, raudonuosius dobilus. Trilaukį ėmė keisti daugialaukis. Vakarų 
Europoje kultūros buvo kaitaliojamos  vasarojus, dobilai, žiemkenčiai, kaupiamieji. 
Javai, tręšiami mineralinėmis trąšomis ir auginami po dobilų, daug geriau derėjo. 
Jų buvo prikuliama po 16–30 centnerių iš hektaro. Amžiaus pradžioje kai kurie 
dvarininkai, sekdami Vakarų valstybių pavyzdžiu, taikė daugialaukę sėjomainą.

Vėliau valstiečių ūkiuose pradėjo plisti žalieninės sėjomainos. Tuomet keli 
laukai buvo skiriami daugiametėms žolėms. Laikomos viename lauke keletą metų, 
jos prastai derėdavo, todėl žemė buvo naudojama ekstensyviai.

Intensyvios sėjomainos prieškario laikotarpiu (1930–1940 metais) pavyzdžiu 
galėtų būti mano tėvelio Jono Vadopalo 19 hektarų ūkis. Javų derlius buvo 25 
centneriai iš hektaro, runkelių priraunama po 400 centnerių, bulvių prikasama po 
180 centnerių, dobilų ir motiejukų prišienaujama po 6–8 tonas iš hektaro.

Buvo įgyvendinta šešialaukė sėjomaina. Lauko dydis – 3 hektarai. Kultūros 
buvo taip kaitaliojamos

1) vikių ir avižų mišinys (apsėtas pūdymas)
2) rugiai, kviečiai
3) dobilų ir motiejukų mišinys (pirmų naudojimo metų)
4) dobilų ir motiejukų mišinys (antrų naudojimo metų)
5) bulvės, runkeliai, linai
6) miežiai, avižos, žirniai.
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emės dirbimo padargai – paprasti plūgai, virbalinės akėčios, spyruoklinės 
akėčios (drapakai), mediniai volai. Naujiena buvo dvižagrė, turėjusi du ratus, 
du plūgus ir vagos gylio reguliatorių. Kaimynai ateidavo pažiūrėti, kaip tokiu 
plūgu ariama.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą tėvas nusipirko šienapjovę, javų kertamąją, arkli-
nį grėblį. Visos šios labai geros mašinos buvo pagamintos JAV firmos „Dering“. 
Kiti valstiečiai pirkdavo rusiškas mašinas – gerokai pigesnes, bet nepatvarias. Jas 
tekdavo taisyti, todėl vėlindavosi derliaus nuėmimo darbai.

Mineralinės trąšos buvo brangios, todėl jų buvo naudojama nepakankamai. 
Pagrindinė trąša – mėšlas. Šiaudų ir gyvulių buvo daug, todėl mėšlu tręšdavo 
trečdalį žemės. Kas trejus metus žemės hektaras gaudavo po 60–80 tonų mėšlo. 
Agronominiu požiūriu buvo tręšiama pakankamai, sveikatingumo požiūriu žemės 
ūkio produktai buvo be nitratų, ne tik kokybiški, bet ir pigūs.

Kolūkius kūrė prieš valstiečių valią. Iš pradžių jie buvo maži, vėliau – su-
stambinti. Dauguma jų buvo nerentabilūs. Dažniausiai kolūkių padėtis priklausė 
nuo pirmininkų ir specialistų gebėjimo tvarkytis. Daujėnų kolūkis buvo vidutinis.

Kolūkiai buvo sukurti prievarta, todėl iširo. Dėl netinkamos žemės refor-
mos ir nesėkmingos privatizacijos gailimės gerų kolūkių, bet nenorime prastų. 
Dabar siekiama stiprinti žemės ūkio bendroves ir sudaryti naujus kooperatyvus. 
Mano nuomone, kooperatyvai gali būti augalininkystės-gyvulininkystės ir žemės 
ūkio produktų perdirbimo. Jų dydis galėtų būti 800–1 000 hektarų. Tokiuose 
kooperatyvuose būtų galima lengviau įsigyti ir geriau panaudoti žemės ūkio 
techniką, pasirinkti darbą pagal gebėjimus ir fizinį pajėgumą, geriau diegti į 
gamybą mokslo naujoves.

Vykstant žemdirbystės raidai, plėtojosi ir mokslas. Iš pradžių buvo vado-
vaujamasi patirtimi, vėliau – mokslo dėsniais.

Praėjusiame šimtmetyje ir šio šimtmečio pradžioje mokslininkai nustatė 
augalų augimo įtaką derliui, atliko daug tyrimų ir suformulavo pagrindinius 
žemdirbystės dėsnius.

emės ūkio mokslo lobyną praturtino ir daujėnietis profesorius habilituotas 
daktaras Bronius Baginskas. Jis sudarė dirvožemio mikroelementų žemėlapį, tyrė 
trąšas ir jų naudojimą. Atlikti tyrimai ir gauti rezultatai yra labai svarbūs. B. Ba-
ginskas savo mokiniams primindavo, kad mokslas yra didžiulis kapitalas, kurio 
dalį gali sukaupti kiekvienas. Tik reikia ryžto ir kantrybės.
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Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija
Aldona Vasiliauskienė

Straipsnyje apžvelgiama P svalio dekanato (P nevėžio vyskupija) Dauj¸nų 
Švč. Jėzaus Vardo parapijos istorija nuo koplyčios iki filijos ir tik 1923 m. sukurtos 
savarankiškos parapijos, čia dirbę dvasininkai (klebonai, garbės klebonai, vikarai, 
administratoriai), pristatomi iš Daujėnų krašto kilę dvasininkai. Rašoma apie dvasi-
ninkų pastoracinę veiklą buriant ir ugdant gyvąją parapiją, taip pat darbus puošiant 
bei gražinant bažnyčią. Išskirtinis dėmesys skirtas ilgamečiam Daujėnų klebonui 
kun. eliksui Ereminui, kuris 2012 m. buvo apdovanotas ūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi, o 2013 m. vasario 19 d. jam suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio vardas 
ir įamžintas Jad Vašem „Garbės sienos“ lentoje  garbės kan. Povilui Varžinskui ir 
iš šio krašto kilusiam pirmajam katalikui, visą Šventąjį Raštą išvertusiam į lietuvių 
kalbą – arkivyskupui metropolitui Juozapui Jonui Skvireckui, kurio 2013-aisiais 
metais minėjome 140-ąsias gimimo metines.

Darbe panaudoti autorės užrašyti daujėniškių atsiminimai padeda plačiau 
atskleisti Dauj¸nuose dirbusių kunigų atliktus darbus, jų asmenybės bruožus ir 
yra tolesnių tyrinėjimų šaltinis.

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo vardu tituluota parapija pristatoma šį vardą 
turinčių Lietuvos bažnyčių kontekste. Darbas iliustruotas autorės sudarytomis 
lentelėmis, papildytas priedais.

Prasminiai žodžiai  Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia, parapija, kun. eliksas 
Ereminas, g. kan. Povilas Varžinskas, kan. Kazimieras Kriščiūnas, arkivyskupas 
metropolitas Juozapas Skvireckas.

Miesto ar miestelio istorija Lietuvoje neatsiejama nuo bažnyčios ar koplyčios 
istorijos. Tačiau bažnyčia – tai ne vien šventovės pastatas. ra ir gyvoji Bažny-
čia – religinė bendruomenė, kurią formuoja toje šventovėje dirbantys dvasininkai, 
telkdami parapijiečius, ugdydami ir stiprindami tikėjimą, atlikdami plačius mokslo, 
švietimo ir kultūros darbus. Bažnyčia nuo seniausių laikų visur buvo tas gražus 
dvasios ir žinių šaltinis, kurio gaiva galėjo džiaugtis ir nuo centro nutolusių 
kaimų gyventojai, tas židinys, kurio atšvaitai siekė ir atokiausias parapijos vietas.

Kalbant apie bažnyčias ir parapijas būtina priminti, kad parapijos jungiasi į 
dekanatus, dekanatai sudaro vyskupijas, kurios jungiasi į arkivyskupijas, sudarančias 
Lietuvos bažnytinę provinciją (žr. 1 lentelėje). Kaip matyti iš lentelės duomenų, 
Lietuvoje yra dvi arkivyskupijos – Kauno ir Vilniaus, jungiančios septynias vys-
kupijas. Kauno arkivyskupijoje Ka no, 
Šiauli , Telši  ir Vilkavíškio vyskupi-
jos, Vilniaus – Kaišiadori , P nevėžio, 
Vilniaus vyskupijos. Lietuvos bažnytinė 
provincija jungia 52 dekanatus, ku-
riuose 19 parapijų. Be to, Kaune ir 
Vilniuje yra 1  rektoratų.

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 02 28, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 12 18, pirmą 
kartą paskelbtas 2015 05 15 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0 99 
visatekstėje svetainėje .llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2015-
3 6-243 I.
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1 lentelė 
a n ios ie u oje 1  me ais

Eil. Nr. Arkivyskupijos Vyskupijos Dekanatų 
skaičius

Parapijų skaičius

1. Kauno arkivyskupija Kaišiadorių vyskupija  68
2. Kauno arkivyskupija  1  

Kaune 11 parapijų ir 8 rektoratai
3. Šiaulių vyskupija  5 69
4. Telšių vyskupija 11 150
5. Vilkaviškio vyskupija  106
6. Vilniaus arkivyskupija Kaišiadorių vyskupija  68
. Panevėžio vyskupija  9 111

8. Vilniaus arkivyskupija  8 111
Vilniuje 1  pa apij  i   ek o a ai

Iš viso 2 8

Iki tapdami parapija Dauj¸nai p iklausė K in nui, kuris laiko tėkmėje įėjo 
į Vilniaus, vėliau emaičių, o nuo 1926 m. į sukurtos naujos Panevėžio vysku-
pijos sudėtį. Šiuo metu Panevėžio vyskupijoje yra devyni dekanatai  Anykšči , 
Bíržų, K piškio, Panevėžio, Panevėžio–Krekenav s, Pasvalio, R kiškio, Uten s 
ir aras 1. 

Daujėnų bažnyčia priklauso Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanatui. Kie-
kviena bažnyčia turi savo vardą. Daujėnų bažnyčia tituluota Švč. Jėzaus Vardu. 
inotina, kad yra ir kitaip (12 pavadinimų) įvardytos Švč. Jėzaus vardą išaukš-

tinančios bažnyčios ar koplyčios  Nukryžiuotojo Jėzaus, Kristaus Atsimainy mo, 
Išganytojo, Švč. Jėzaus Širdies, Gerojo Ganytojo, Kristaus Prisikėlimo, Kristaus 
engimo į dangų, Kristaus Karaliaus, Jėzaus Nazariečio, Eucharistinio Išgany - 

tojo, Kristaus Apsireiškimo, Dievo Apvaizdos (žr. 2 lentelę). Kaip rodo lente -
lė, čia paminėtais vardais Lietuvoje tituluota 1 šventovė – Švč. Jėzaus Vardo 
baž nyčios yra tik trys  Daujėnuose, riškiuose, Šiluosê. Ir visos jos Panevėžio 
vyskupijoje.

2 lentelė 
. ė aus a ais ie u oje i uluo os a n ios

Eil. 
Nr.

Bažnyčios titulas Parapija Dekanatas Vyskupija

Kai ia o i

1. Nukryžiuotojo Jėzaus Akmuo Merkinės
2. Kristaus Atsimainymo Aukštadvaris Elektrėnų
3. Išganytojo Butrimonys Alytaus
4. Nukryžiuotojo Jėzaus Krikštėnai Širvintų
5. Kristaus Atsimainymo Kaišiadorys Katedra

 Lentelė sudaryta remiantis leidiniu Katalikų žinynas 
20 2, Vilnius, 2012, p. 364–365. Lentelėje nenuro-
dytas neparapinių bažnyčių ir koplyčių skaičius, 
diecezinių kunigų bei kunigų vienuolių skaičius, 
nepateikti ir Kariuomenės ordinariato duomenys.

1 Išnašos – straipsnio pabaigoje.
 Lentelė sudaryta remiantis leidiniu Katalikų 
žinynas 20 2, Vilnius, 2012, p. 19–155.
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Eil. 
Nr.

Bažnyčios titulas Parapija Dekanatas Vyskupija

Kauno  
ki skupija

1. Nukryžiuotojo Jėzaus  
koplyčia (Muniškiai)

Babtai Kauno II dekanatas

2. Švč. Jėzaus Širdies Gudžiūnai Kėdainių
3. Švč. Jėzaus Širdies II Josvainių  

parapijos  
bažnyčia

Kėdainių

4. Nukryžiuotojo Jėzaus Juodaičiai Jurbarko
5. Švč. Jėzaus Širdies Šančiai Kauno I dekanatas
6. Gerojo Ganytojo Dainava Kauno I dekanatas
. Kristaus Prisikėlimo aliakalnis Kauno I dekanatas

8. Nukryžiuotojo Jėzaus Milašaičiai Raseinių
9. Nukryžiuotojo Jėzaus Panevėžiukas Kauno II dekanatas
10. Nukryžiuotojo Jėzaus Pernarava Kėdainių
11. Švč. Jėzaus Širdies Raudonė Jurbarko
12. Nukryžiuotojo Jėzaus Surviliškis Kėdainių
13. Nukryžiuotojo Jėzaus Šlapaberžė Kėdainių
14. Kristaus Atsimainymo Šventybrastis Kėdainių

ane ė io

1. Švč. Jėzaus Širdies Burbiškis Anykščių 
2. Kristaus engimo į dangų Dabužiai Anykščių
3. . ė aus a o aujėnai as alio
4. Švč. Jėzaus Širdies Daunoriai Utenos
5. . ė aus a o riškiai Panevėžio–Krekenavos
6. Nukryžiuotojo Jėzaus Imbradas arasų
. Nukryžiuotojo Jėzaus Karsakiškis Panevėžio

8. Kristaus engimo į dangų Kupiškis Kupiškio
9. Kristaus Karaliaus Panevėžys KATEDRA Panevėžio 

dekanatas
10. Švč. Jėzaus Širdies Skrebotiškis Pasvalio
11. Nukryžiuotojo Jėzaus Smilgiai Panevėžio
12. . ė aus a o Šilai Panevėžio
13. Kristaus engimo į dangų Uliūnai Panevėžio–Krekenavos
14. Kristaus engimo į dangų Utena I Utenos
15. Švč. Jėzaus Širdies Vadokliai Panevėžio–Krekenavos

iauli  

1. Nukryžiuotojo Jėzaus Micaičiai Šiaulių
2. Nukryžiuotojo Jėzaus ukančiai Joniškio

el i

1. Nukryžiuotojo Jėzaus Aleksandrija Skuodo
2. Švč. Jėzaus Širdies Gadūnavas Telšių
3. Jėzaus Nazariečio Gegrėnai Plungės
4. Kristaus Karaliaus Klaipėda I Klaipėdos
5. Kristaus Atsimainymo Lomiai Tauragės
6. Švč. Jėzaus Širdies Mažeikiai II Mažeikių
. Nukryžiuotojo Jėzaus Nevarėnai Telšių

8. Nukryžiuotojo Jėzaus Pievėnai Mažeikių
9. Kristaus Atsimainymo Požerė Šilalės
10. Kristaus Karaliaus Tirkšliai Mažeikių
11. Kristaus Atsimainymo Viešvilė Tauragės

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Bažnyčios titulas Parapija Dekanatas Vyskupija

ilka i kio

1. Kristaus Atsimainymo Alksninė Vilkaviškio
2. Kristaus Karaliaus Barzdai Šakių
3. Jėzaus Nazariečio Būdvietis Marijampolės
4. Kristaus Atsimainymo Griškabūdis Šakių
5. Švč. Jėzaus Širdies Kazlų Rūda Marijampolės
6. Eucharistinio Išganytojo Kybartai Vilkaviškio
. Kristaus Karaliaus Krikštonys Lazdijų

8. Kristaus Atsimainymo Krokialaukis Alytaus
9. Kristaus Atsimainymo Meteliai Lazdijų
10. Švč. Jėzaus Širdies Pažėrai Aleksoto
11. Kristaus Apsireiškimo Prienai Aleksoto
12. Kristaus Karaliaus Tabariškiai Aleksoto
13. Švč. Jėzaus Širdies drija Alytaus
14. Švč. Jėzaus Širdies virgždaičiai Šakių

ilniaus  
ki skupija

1. Švč. Jėzaus Širdies Dubičiai Varėnos
2. Kristaus engimo į dangų Eišiškės Šalčininkų
3. Nukryžiuotojo Jėzaus Gaidė Ignalinos
4. Švč. Jėzaus Širdies Paberžė Maišiagalos
5. Švč. Jėzaus Širdies Paringys Ignalinos
6. Kristaus Atsimainymo Parudaminys Nemenčinės
. Švč. Jėzaus Širdies Rūdiškės Trakų

8. Švč. Jėzaus Širdies Turmantas  
(Smalvų  
parapija)

Ignalinos

9. Dievo Apvaizdos Švč. Jėzaus  
Širdies parapija

Vilniaus

Istoriografija
Apie Daujėnų bažnyčią ir parapiją rašė Bronius Kviklys kapitaliniame darbe, skir - 

tame Lietuvos bažnyčioms2, Kazys Misius ir Romualdas Šinkūnas3, Daujėnų klebonas 
eliksas Ereminas4, Algimantas Krinčius5, yra publikacijų Pasvalio rajono laikraštyje 

„Darbas“6, savo pastebėjimus minėtam laikraščiui yra pateikusi daujėniškė Marija Mė -
ke lytė , Angelė žalienė8, Albinas Kazlauskas9, Panevėžio vyskupijos kunigai, kentėję 
Si biro kančias ar kitaip sovietų persekioti, minimi ir kun. Jono Jurgaičio knygoje „Au - 
kos keliu“10. Ne vieną leidinį ar straipsnį, skirtą Dauj¸nams, parengė Antanas Šimkūnas. 
Juose pakartojami glausti ankstesnių tyrinėtojų duomenys apie bažnyčią ir parapiją11. 

1910 m. Saliamono Banaičio spaustuvė Kaune išleido antrąją laidą A. al-
varnio eilių „Daujėnai“12. Knygelėje keturios nuotraukos  Daujėnų Švč. Jėzaus 
Vardo bažnyčios centrinis altorius su stebuklingąja V. Jėzaus statula, bažnyčia iš 
kairiojo šono, kapų arka ir klebonija.

2010 m. ekspedicijos metu užfiksuotos medžiagos fragmentai publikuoti 
„Lietuvos aide“13, apie tiriamosios ekspedicijos svarbą rašyta „Darbe“14. Atlikti 
tyrinėjimai ieškant kun. elikso Eremino gelbėtos žydaitės skelbti „ I amžiuje“ 
ir „Lietuvos aide“15. Iš Daujėnuose dirbusių dvasininkų daugiausia dėmesio peri-
odikoje ir mokslo darbuose susilaukė kun. . Ereminas16.

(t sinys)
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Išsamiai, nors istoriniu požiūriu trumpai Daujėnų parapijos istorijai me-
džiagos randame kun. . Eremino dienoraštyje, publikuotame periodikoje, atskiru 
leidiniu ir knygoje. Dienoraštis spausdintas skirtingais laikais  sovietų okupacijos 
metu ir Lietuvai tapus nepriklausoma. Dienoraščio ištraukos, aišku, su atitinka-
mais komentarais, dar sovietmečiu išspausdintos „Darbe“1  (Pasvalio r. laikraštis), 
„Švyturyje“18...

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1994 m. žurnalas „Kardas“ išleido 
kun. . Jaramino (taip parašyta kunigo pavardė) dienoraštį atskira knygele, pa-
vadinta „Sovietinio teroro sutemose“ su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos 
klebono 1945–1946 metų dienoraštis“19. Dienoraštis buvo pristatytas tik ką pradė-
tame leisti žurnale „Gairės“20.

Pasvalio 500 metų ir Daujėnų 450 metų jubiliejų proga 2004 m. buvo išleista 
knyga „Daujėnai“21, kurioje greta publicistinių straipsnių bei autorių prisiminimų 
spausdinamas ir ilgamečio Daujėnų klebono kun. . Eremino 1945–1946 metų die-
noraštis, pavadintas „Kančių dienoraščiu“22. Knygoje išspausdinti ir kun. . Eremino 
laiškai savo bičiuliams Šimkūnams, priverstiems pasitraukti į Panevėžį (p. 326–32 ).

Daujėnų bažnyčiai skirta vietos filme apie sieninę tapybą Pasvalio krašto 
bažnyčiose23.

Tačiau darbo, apžvelgiančio Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapiją, nėra. Dau-
jėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia 2013 m. minėjo 110-uosius savo veiklos metus, 
savarankiška Daujėnų parapija – 90-uosius (Daujėnų parapija įsteigta 1923 m.), o 
patys Daujėnai minėjo 460-uosius metus – tai skatina plačiau žvilgtelėti į istoriją, 
detalizuoti čia dirbusių dvasininkų atliktus darbus, jų indėlį į krašto dvasinį ir 
kultūrinį gyvenimą.

Darbo tikslas – atskleisti Švč. Jėzaus Vardo parapijoje dirbusių ir iš Daujėnų 
krašto kilusių dvasininkų istoriją.

Darbo uždaviniai – išnagrinėti savarankiškos Daujėnų parapijos susikūrimo 
istoriją, patikslinti Daujėnų parapijoje dirbusių ir iš jos kilusių dvasininkų gyvenimo 
faktus, detalizuoti kunigų, dirbusių Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijoje atliktus 
darbus, jų dvasingumo sklaidą, santykius su parapijiečiais, pateikti parapijiečių 
skaičiaus augimą bei nykimą Daujėnų parapijoje, pristatyti daujėniškiams brangias 
sakralines vietas, atskleisti kun. elikso Eremino ir jo gelbėtos žydaitės Rachelės 
Rozenbergaitės istoriją.

Metodai – mokslinės literatūros ir šaltinių kritinė analizė, pusiau struktūruotas 
pasakojamasis interviu, statistinių duomenų analizė.

Literatūra. Straipsnis rašomas remiantis istoriografijoje minėta ir kita literatū-
ra. Darbe panaudota Panevėžio vyskupijos kurijos archyvinė medžiaga24  Daujėnų 
parapijos25 bei čia dirbusių kunigų asmens bylos26, taip pat Pasvalio dekanato 
bei Daujėnų parapijos archyvinė medžiaga2  (daugelis archyvinių dokumentų 
publikuojami pirmą kartą). Naudotasi įvairių metų „Elenchais“28, kurie svarbūs 
parapijiečių skaičiui nustatyti, kunigų gyvenimo bei darbo parapijose datoms tiks-
linti, bei 1983–2012 m. katalikų žinynais (katalikų kalendoriais žinynais)29, Viktoro 
Petkaus tyrinėjimais30. Be to, darbe panaudota ekspedicijos metu autorės užrašyta 
medžiaga – Daujėnų krašto žmonių (Pranės Burkauskienės, Vlado Galvanavičiaus, 
Stanislovo ir Emilijos Majauskų, Marijos Mėkelytės, Andriejaus Pyragio, Alfonso 
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Prakaičio, Antano Šimkūno) atsiminimai ir liudijimai31, kun. Gaudento Ikamo 
1996 m. spausdinimo mašinėle surašyta medžiaga apie Daujėnus32. 

Daujėnų parapijos istoriją praplečia platūs priedai  pirmąsyk mokslinei 
literatūrai pateikta kun. . Eremino ir jo išgelbėtos ir globotos žydaitės Reginos 
(Rachelės) Rozenbergaitės istorija bei iš Daujėnų parapijos kilusių dvasininkų 
gyvenimo ir veiklos aprašymas.

Nuo koplyčios, filijos iki parapijos 
Daujėnų miestelis įsikūręs ríjos (Pyves s intako) upės pakraštyje, 12 km į 

pietryčius nuo Pasvalio, prie P mpėnų–Vabalni ko kelio. Vietovė gyvenama nuo 
senų laikų – apylinkės kalvose randama akmens amžiaus dirbinių.

Baudžiavos laikais šis srities centras buvo Bal škių dvaras, kuriam priklausė 
daug kaimų, tarp jų ir Daujėnai. Padavimas sako, kad toje vietoje, kur dabar stovi 
bažnyčia, anksčiau buvusi senosios lietuvių tikybos kulto vieta (alka).

1 44 m. diecezinio sinodo sudarytame Vilniaus vyskupo ordinaro Mykolo 
Jono enkavičiaus- enkevičiaus valdų sąraše Vilniaus vyskupystę sudarė 26 deka-
natai33. Tada Kupiškio dekanatui priklausė 20 bažnyčių34, tarp jų ir Krinčíno, be 
to, filijos  Kupiškio parapijos – Šimoni , Biržų – P pilio, Panem nio – Ratk nų, 
Duset  – Jūžint , Sk piškio altarija. vardytos ir koplyčios  Ant lieptės, Avili , 
Da gailių, Miežiškių, Sal miesčio. Daujėnai šiame dokumente nepaminėti.

B. Kviklys mini, kad jau VI a. pabaigoje Baluškių dvaro savininkas pastatė 
kapinėse medinę koplyčią, ji stovėjusi ir 1 50 m.35 Pasak klebono . Eremino, 
1 50 m. Daujėnuose stovėjusi medinė koplyčia, pastatyta kapinėse adeik nių 
seniūno Pijoro36. 18 2 m. „Elenchuose“ minima 1 50 m. Daujėnuose kun. a -
ke i iaus (nepavyko nustatyti kunigo vardo) pastatyta Švč. Jėzaus Kristaus ko-
plyčia, turinti stebuklingą Jėzaus Kristaus ikoną3  (matyt, turėta omenyje Kristaus 
Nazariečio statula).

B. Kviklys rašo apie Daujėnų koplyčioje esančią Kristaus Nazariečio statulą, 
garsią stebuklais visoje Lietuvoje (pastačius naują bažnyčią ji perkelta ir pastatyta 
didžiajame altoriuje). Pagal padavimą, statulą iš Jeruzalės atvežė jėzuitai. 

Daujėnai nuo seno garsėjo ir Sekminių atlaidais. Krinčino bažnyčios archyve 
yra žinutė, jog Daujėnams Sekminių atlaidus leido patsai popiežius. 

Vilniaus vyskupas Tomas Ignas enkavičius38 (1 1 –1 41 06 18–1 55 09 09–
1 90 12 09 ) Krinčino kunigams įsakė kas trečias sekmadienis atvykti į Dauj¸nus 
ir aukoti šv. Mišias. Už tai adeikonių seniūnas duodavo krinčiniečiui klebonui 
pasipjauti šieno ir pasikirsti malkų jo miškuose.

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Dabartinę bažnyčią iš plytų 1 94–1803 m. statė Krinčino klebonas n n

er n r e  (1 31–1812)39 (žr. 4 lentelę). Kun. J. Šarkevičius ketvertą 
metų vikaravo Pabiržės bažnyčioje, o mirus Krinčino klebonui Stanislovui Kuzovs-
kiui, į jo vietą paskirtas kun. J. Šar-
kevičius. Krinčinê kun. J. Šarkevičius 
dirbo 4  metus  nuo 1 65 m. iki mirties 
(1812 m.), atliko daug ženklių darbų 

 Pirmoji data – gimimo, antroji – įšventinimo į 
kunigus (trečioji – vyskupo konsekracija), trečioji 
(arba ketvirtoji) – mirties.
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parapijoje, puoselėjo lietuvybę. Svarbiausias darbas – 1 6–
1 81 m. Krinčine pastatyta nauja bažnyčia.

Turėdamas bažnyčios statymo Krinčine patirties 
kun. J. Šarkevičius po trylikos metų – 1 94 m. ėmėsi bažnyčios statybos ir 
Daujėnuose. Statybos darbai užbaigti beveik po 10 metų – 1803-iaisiais. Kunigas 
. Ereminas konstatuoja, kad „Be abejo, ta bažnyčia kilo iš seniau gausių Sekminių 

aukų Daujėnų koplyčiai“.
Kun. J. Šarkevičiaus pastoracinį bei organizacinį darbą įvertino bažnytinė 

vadovybė – 1800 m. jis paskirtas Up tės dekanato dekanu (šias pareigas ėjo iki 
1810 m.), o 1801 m. tapo Kuršo kanauninku. Nors buvo garbaus amžiaus, Krinčino 
klebonu dirbo iki mirties. Kun. J. Šarkevičius palaidotas Krinčino bažnyčios rūsyje.

Manoma, kad Jėzaus Nazariečio statula, kuri aprengta drabužiais stovi Dau-
jėnų bažnyčios centriniame altoriuje, – meno kūrinys, kanauninko J. Šarkevičiaus 
atgabentas iš Jeruzalės. Nors, kaip jau minėta, esama teiginių, kad šią statulą į 
Lietuvą atgabenę jėzuitai.

Daujėnų bažnyčios šventoriuje, ties centriniu altoriumi, yra metalinis kry-
žius, kuriame lenkų kalba įrašyta, kad čia palaidotas Krinčino klebonas kunigas 

n e , miręs 1848 m. balandžio  d. (žr. 4 lentelę). Galima teigti, 
kad tai pirmasis Daujėnuose palaidotas dvasininkas.

Minimas Krinčino klebonas n b n  (Kobylinski) (1819–
1834–iki 18 1)40, medines bažnyčios lubas pakeitęs mūro skliautu (žr. 4 lentelę).

Prieš apsigyvenant Daujėnuose kunigui, kas antrą sekmadienį čia atvažiuo-
davo Kríklinių kuratas.

Nors bažnyčia Daujėnuose ir buvo pastatyta, tačiau ji neturėjo savo kunigo, 
tad tikintieji vykdavo į artimiausias bažnyčias, kurios buvo ganėtinai toli.  Krin - 
číną sunku buvo pasiekti ne tik dėl didelio atstumo, bet ir dėl blogų kelių. Daujė-
niškiai norėjo savo kunigo, todėl ėjo ir važiavo į Kauną pas vyskupą su prašymais.

Bažnyčios vaizdas  
iš pietų pusės
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Daujėniškiams turėti savo kunigą darė kliūtis ne tik caro valdžia, bet ir 
Krinčino klebonai. Pasak . Eremino, jie iš Sekminių atlaidų turėdavo didelių 
pajamų, supiltų daugiausia variokais. Nors ir gaudavo pajamų, ne visi Krinči-
no klebonai rūpinosi Dauj¸nais. Išlikęs pasakojimas, kad Dili  kuratas, garsusis 
kun. Antanas Strazdelis (1 56 03 09–1 89 03 28–1833 04 11, kitur gimimo data 
1 60, 1 63 03 12), žinodamas apie Sekminių atlaidų aukų gausą ir varganai at-
rodančią Kristaus statulą, Daujėnuose per Sekminių pamokslą kalbėjo  „Viešpatie 
Jėzau, pasakyk u mums, kur u tuos pinigus dedi. Mes tiek supilam, o u vis kaip 
nuplyš s, taip nuplyš s“ (mat Kristaus statula, kaip jau minėta, vilki drabužius).

Daujėnai – Panevėžio dekanato  
Krinčino parapijos koplyčia
1860 m. Telšių, arba emaičių, vyskupijai priklausė 19 dekanatų (žr. 4 len-

telę), o Panevėžio dekanatui – 12 parapijų, 5  912 tikinčiųjų  Panevėž s (  658), 
Vabalni kas (8 42), Pasval s (5 398), Krinčínas (4 689), Biržai (4 963), Pabiržė 
(6 205), Nauj miestis (4 89), P mpėnai (5 318), Ram gala (5 3 6), Truskav  (2 401), 
Brunoviškiai (1 169), Aukšt dvaris (1 204)41. 1860 m. prie Krinčino parapijos, ku-
rios klebonu jau nuo 1844 m. buvo kun. J. Kubilinskas, o vikaru nuo 1854 m. 
encesla as aclo as  uk as (1826–1854–iki 1904)42, paminėtos dvi koplyčios  

Daujėnų ir Motiej nų. Vikarui kun. V. Lukšui Krinčinas buvo pirmoji kunigystės 
vieta, nuo 1866 m. jis tapo Brunoviškių parapijos klebonu43.

18 2 m. Panevėžio dekanate buvo 0 056 tikintieji, o Krinčino parapijoje – 
5 916 (kartu su tikinčiaisiais, priklausiusiais Daujėnų bei Motiejūnų koplyčioms)44. 
Tuo metu Krinčino klebonas, kartu ir Panevėžio dekanas buvo kun. anci kus 

i i is (1822–184 –iki 1904), nuo 184  m. buvęs Kriklinių koplyčios (Pumpėnų 
parapija) kunigas (šioje pirmojoje parapijoje kunigas dirbo daugiau kaip 13 metų)45. 
Krinčine vikaravo kun. e as e eckas (1842–186 – )46 – tai pirmoji vikaro kuni-
gystės vieta. Nurodyti ir kiti šio kunigo gyvenimo metai (1844 12 0 –1869 06 15–
1934 11 16), kurių ir laikomės. Kun. P. Legeckas nuo 1883 m. dirbo klebonu 
Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Kavãrske. Čia jis 1884 m. su parapijiečiais pastatė 
naują bažnyčią. 1921 m. kun. P. Legeckas jau tituluojamas garbės kanauninku, 
yra Kovarsko mansionorius (altaristas), vėliau – rezidentas4 .

Tad paminėti ir nepaminėti Krinčine dirbusieji kunigai aptarnavo ir Dau-
jėnų koplyčią.

1894 m. Daujėnuose pastatyta VIII a. dvarų stiliaus medinė klebonija. 
Kadangi rusų valdžia neleido statyti klebonijų, ji buvo pastatyta patikimo asmens 
J. Vadopalo (Gasaičio) vardu.

Krinčino vikarai ar kiti kunigai, aptarnaudami Daujėnus, atvykdavo čia 
laikinai ir nakvodavo pas parapijiečius iš eilės, panašia tvarka kaip daraktoriai 
ar kaimo skerdžiai.
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3 lentelė 
el i  emai ijos  skupijos ekana ai 1 6  1

Eil. 
Nr.

Dekanatai Parapijų  
skaičius  
1860  18 2

ilijų  
skaičius  
1860  18 2

Koplyčių  
skaičius  
1860  18 2

Parapijiečių  
skaičius  
1860  18 2

Kauno gubernijoje

1. belių 14  14 2  2 6  43 64  51 54
2. Batakių 12  12 5  6  4 35 109  40 469
3. Joniškio 13  13  13  1 61 13  0 396
4. Kauno 13  10 6  5 3  33 385  39 238
5. Krakių ( rocensis) 9  8 9  9 3  8 44 528  4  531
6. Novo-Aleksandrovsko 

( arasų)
11  11 8  10 10  15 1 666  80 613

. Alsėdžių ( lsiadensis) 13  13 13  14 13  16 46 132  45 159
8. ane ė io 12  12 8  9 22  24 5  912  0 056
9. Rietavo 12  13 10  9 6  6 52 224  58 435
10. Šeduvos 10  10 5  5 4  9 44 515  49 444
11. Skuodo 11  10 5  5  39 94  42 846
12. Šiluvos (Szydloviensis) 10  9 6  5 6  10 40 905  42 91
13. Utenos 15  15  8  8 69 239  81 51
14. Viekšnių 10  11 8  9 4  9 45 268  54 210
15. Veliuonos 12  13 8  8 1  50 26  56 512
16. Ukmergės ( ilkomiriensis) 1  1 10  10  1 53 335  65 36
1 . Varnių 9  9 6  6 1  6 28 045  32 1 0

Kuršo gubernijoje

18. Kuršo ( uroniensis) 9  10 4  5 2  2 29 241  20 656 
19. emygalos (Semigalienskis) 8  8 5  6 4  2 3  516  35 2

 iso   212  218 133  138 183  181 884 558  985 990

Nuolatinis kunigas Daujėnuose  
(nuo 1898 metų)
Po ilgų prašymų emaičių vyskupas (1883–1908) Mečislovas Leonardas 

Paliulionis (1843 11 19–1860–1883 05 22–1908 05 02) atsiuntė į Krinčiną vikarą 
kun. om  i k  (1858–1891–1904 01 02)48, kuris turėjo aptarnauti Daujėnų apy-
linkę. Gyventojai kunigą atsivežė slapčiomis, tačiau, kaip rašė kun. V. Baltrušaitis, 
„prie jo rusų pristavai kas valandą priekabų ieškojo“49. Kadangi rusų policija neleido 
kunigui T. Bričkui Daujėnuose ilgam apsigyventi, jis keisdavo gyvenamą vietą. 
Daujėniškių delegacijai paaiškinus vyskupui, kad kunigas jau visi metai slapstosi 
nuo rusų policijos, vyskupas į Daujėnus paskyrė Kupiškio vikarą kun. anislo  
K ikl  (1865–1888–1904 09 16), o kun. T. Bričkų iškėlė į K piškį.

Kunigas S. Kviklys turėjo rusų valdžios kryžių su įrašu „Gerajam ganyto-
jui, ištikimai ganančiam savo kaimen “, nešiojamą pasikabinus ant krūtinės. Jam 
įsikūrus Daujėnuose, prisistatė nuovados viršininkas ir paklausė, kokią kunigas 
turįs teisę čia apsigyventi. Kun. S. Kviklys pristavui pasirodė užsikabinęs kryžių 
ir liepė jam išeiti. Nuo tada kunigų padėtis Daujėnuose pagerėjo. 

Tačiau kun. S. Kviklys vyskupo 
akyse neturėjo geros reputacijos, tad 
po pusantrų metų vysk. M. Paliulionis 
jį iškėlė į menkutę Ragìlių parapiją50.

 Lentelė sudaryta remiantis leidiniais Directorium 
0, p. 100–12  ерковный имско католическiй

указатель 2, c. 152–213.
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1903 m. vyskupas Daujėnų kuratu paskyrė Va nių vikarą kun. incen  
al u ai  (18 0 08 16–1893–1942)51. Kurato paskyrimas į Daujėnus sudarė gali-

mybę Švč. Jėzaus Širdies koplyčią pakelti į filijos lygmenį (1909 m.), o vėliau – 
1923 m. – į savarankišką parapiją. 

1904 m. Krinčino parapijoje kartu su Daujėnų filija ir jos koplyčiomis 
Krinčine (kapinėse) bei Motiejūnuose buvo 6 658 tikintieji, o visame Panevėžio 
dekanate – 95 60152.

1921 m. Krinčino parapijoje kartu su koplyčiomis Krinčine (kapinėse) ir 
Motiejūnuose buvo 5 826 tikintieji, Daujėnų filijoje su P rijų koplyčia – 2 336, o 
visame Panevėžio dekanate – 10  85153.

4 lentelė 
asininkai aujėn  . ė aus a o pa apijoje

Eil. 
Nr.

Kunigo vardas, pavardė Pareigos Darbo Daujė-
nuose metai

Gyvenimo metai

1. Kan. Jonas Jeronimas  
ŠARKEVIČIUS

Krinčino kle onas 1 94–1803  
bažnyčios  
statytojas

1 31–1 61 02 14–1812 10 
(palaidotas 11 01)

2. Adomas KLUNGEVIČIUS
(Vilniaus vyskupo  
Klongevičiaus-Klungės  
giminė)

Krinčino kle onas Mirė 1848 04 0

3. Juozapas KUBILINSKAS Krinčino kle onas Pakeitė  
bažnyčios 
lubas

1819–1834–iki 18 1

4. Tomas BRIČKUS VikarasKrinčino  
kamendorius

1898 1858–1891–1904 01 02

5. Stanislovas KVIKL S Vikaras 1901( )–1903 1865–1888–1904 09 16

6. Vincentas BALTRUŠAITIS Kle onas 1903 (1902)–
1942 11  
(pabaiga)

18 0 08 16–1893–1942 11 
(pabaiga)

. Juozas MERK S Vikaras 1940 0  01– 
1941 03 13

1916 03 04–1940 06 16– 
1983 03 03

8. Jonas KA NAS Vikaras 1941 03 13– 
1941 0  12

1906 02 1  1 )–1932–
1951 08 2  

9. Jonas RIMŠA Vikaras 1941 10 12– 
1942 01 10

1905 02 21–1930 06 14– 
1996 04 21

10. Povilas ŠALUČKA Kle onas 1942 11– 
1944 0

186  01 13–1890 01–po  
1944 

11. eliksas EREMINAS Administratorius, 
titulinis kle onas

1943 01 01– 
1948 
1948–1950 

1890 01 0 –1915 05 16– 
1962 10 2

12. Alfonsas GRA S Diakonas 194 –1948 1923 02 09–1948 04 25– 
1992 02 24

 Directorium 0, p. 111, 135, 13  ерковный имс
ко католическiй указатель 2, c. 1 –1 8, 23 , 
240  ерковный имско католическiй указатель 
0 , c. 0– 1, 114  Directorium 0 , p. 52–53, 

99  Elenc us 2 , p. 36, 65  Elenc us 2 , p. 45, 
83  Elenc us 2 , p. 45, 84  Elenc us 2 , p. 46, 

8  Elenc us 2 , p. 90, 143  Elenc us 2 , p. 86, 
188  Elenc us 2 , p. 89, 196  Elenc us 2, 
p. 110, 208  Elenc us , p. 119, 232  Elenc us 

, p. 120, 238  Elenc us , p. 126, 249  
Elenc us , p. 134, 260  Elenc us , p. 136, 
262  Elenc us 0, p. 165, 291.
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Eil. 
Nr.

Kunigo vardas, pavardė Pareigos Darbo Daujė-
nuose metai

Gyvenimo metai

13. Antanas BENESEVIČIUS Vikaras adjutorius 
(1948 01 29  
deleguotas)

1948 0  01– 
1951 08 28

1900 05 28–1929 05 25– 
19 5 06 12 

14. eliksas EREMINAS Titulinis kle onas 1951–1962 1890 01 0 –1915 05 16– 
1962 10 2

15. Antanas RAMEIKIS Kle onas 1951 08 28– 
1958 01 09

1912 0  01–1945 06 10– 
1991 02 01

16. Antanas KIETIS Administratorius 1958 01 10– 
1964 12 03

1905 01 14–1936 06 26– 
1996 05 19

1 . Gaudentas IKAMAS Kle onas 1964–2000 1920 09 10–1959 03 25– 
2000 11 18

18. Rimantas VIS KIS Kle onas 2000–2005 Gim. 1969 09 30, įšventint. 
į kunigus 1996 04 14 

19. Algis NEVERAUSKAS Administratorius
ap a nauja

2005–200
nuo 200

Gim. 1961 02 06, įšventint. 
į kunigus–1989 05 28

20. G. kan. Povilas  
VAR INSKAS

e i en as 200 –2012 1922 11 25–1948 12 19– 
2012 0  31

21. Vladas JA K NAS Kle onas Nuo 2012 Gim. 1955 03 13, įšventint. 
į kunigus 1985 06 02

Pirmasis Daujėnų filialistas ir parapijos  
klebonas – kun. Vincentas Baltrušaitis 
Vyskupas Mečislovas Paliulionis 1903 m. išgavo rusų valdžios leidimą, 

kad Daujėnuose gyventų kunigas filialistas. Tais pačiais metais į Daujėnus buvo 
paskirtas kun. Vincentas Baltrušaitis (18 0 08 16–1893–1942) ir dirbo beveik 40 
metų – iki mirties.

1940–1942 m. po kelis mėnesius klebonui yra talkinę vikarai kunigai 
er (1916 03 04–1940 06 16–1983 03 03), n ėn  (1906 02 13 (19)–1932–

1951 08 2 ) ir n (1905 02 21–1930 06 19–1996 04 21).
Kun. J. Baltrušaičio atlikti darbai Daujėnų filiją išplėtė į parapiją. Iki jos 

eita labai apgalvotai. Jau 1903 m. rudenį buvo sušauktas apylinkės katalikų su-
sirinkimas būsimos parapijos riboms nustatyti. 1904 m. pradėtos rašyti metrikų 
knygos, parapijiečių lėšomis ir aukomis atnaujinta bažnyčia  1909 m. Daujėnai 
tapo savarankiška filija su atskiru cirkuliaru ( emaičių vyskupijos konsistorijos 
1909 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 8 8), o 1923 m. liepos 18 d. – savarankiš-
ka parapija (vyskupijos kurijos 1923 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 2496). Tai itin 
svarbios datos nūdienos parapijos istorijai.

190  m. bažnyčios vidų išdekoravo menininkas Kazimieras Valčekevičius, o 
1908 m. įsigyti 12 balsų vargonai, padirbti Martino Masalskio firmos54.

1914 m. visuomenės, literatūros ir politikos dienraštyje „Viltis“ išspausdintas 
kun. V. Baltrušaičio atsakymas į jam pareikštus priekaištus  

„Panevėžio ap. „Vilties“  . Aidas prašo pašalinti neaiškumus, tuo tarpu jo kores-
pondencija taipgi labai neaiški. Rašydamas, kad klebonas nenorįs gerų verpėjų, visai 

(t sinys)
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nesirūpina savo tvirtinimo išrodymais paremti. Klebonui esą įteikta pinigų, bet nepasako, 
kiek apleidžia ir kiek geri varpai gali kainuoti. Rašo, pinigai suvartoti kitam reikalui, 
bet užtyli kokiam  ia jau grynas melas, nes pinigai guli neliesti savo vietoje, laukdami 
savo paskyrimo. Visur p. Aidas nori aiškumo, o pats prasilenkia ne tik su aiškumu, bet 
ir su tiesa“55.

Dar 1919 m. spalio 10 d. kun. V. Baltrušaičio sudarytame Daujėnų filijos 
sąraše, išvardytos Daujėnų bažnyčiai priklausančios vietos – jų 34, 2 461 gyven-
tojas. Paaiškinta, kad iš jų „yra apie šimtą žmonių ne katalikų“56.

1921 m. sausio 9 d. kun. V. Baltrušaitis pasiuntė telegramą į Kauną emaičių 
vyskupui  „Aštunta diena lovoje. Meldžiu komandiruoti kunigą iki išgijimui.“ Pavaduoti 
nurodyta Krinčino parapijos kunigams, nes dėl kunigų stokos vyskupija neturėjo 
galimybių skirti atskirą kunigą5 .

Itin svarbus įvykis Daujėnams – vyskupo apsilankymas 1921 m. Tada ne 
tik buvo suteiktas Sakramentas, bet ir surašytas inventorius.

1921 m. birželio 14 d. Daujėnus lankė emaičių vyskupas ir 92  asmenims 
suteikė Sutvirtinimo sakramentą58. Kun. V. Baltrušaitis raporte vyskupui rašė  

„Daujėniečių dauguma yra geri ir dori parapijiečiai, prisiriš  prie Bažnyčios ir tikėjimo, 
gana dažnai eina prie Šv. Sakramentų  kartą tiktai ant metų atliekančių Velykin  yra 
nedaug, o visai neeinančių prie Šv. Sakramentų tėra tiktai keli... Bolševikams gi užėjus, 
nemažas skaitlius parapijiečių stojo į jų eiles, žodžiais ir darbu platindami komunizmą. 
Kas link apšvietos stovio, tai parapijoje valdiškos mokyklos yra dvi, mokytojai trys  lanko 
mokyklas apie 0 vaikų  keli iš jaunimo lanko vidurines mokyklas kitur. Laikraščių 
gi dabar mažiau skaitoma kaip prieš karą, gal iš priežasties jų brangumo ar betvarkės 
siuntinėjime. 

š visuomeniškų organizacijų yra šios: Šv. Rožančiaus brolija, Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos skyrius, Daujėnų Vartotojų bendrovė, Lietuvos gynimo komitetas.

emei įsigyti pavargėlių prieglaudai padaryti jau o iciališki žygiai, bet kol prieglauda 
bus sutvarkyta, parapijos pavargėliai šelpiami yra paprastu lietuvišku būdu.

Visuomeniškai organizacijai daug pakenkė karas: visi veiklesnieji parapijiečiai daug 
nukentėjo ir prityrė už savo veikimą visokių nemalonumų ir šiandieną stačiai vengia 
prisidėti kur nors prie visuomeniško darbo.

nteligentų parapijoje visai nėra.
Vietiniai mokytojai nuo katalikiškojo veikimo šalinasi“59.

1 1 m. i elio 1  . kun. . al u ai io su a ame aujėn  a n ios 
in en o iuje pažymėta, kad 1904 m. bažnyčia atnaujinta, yra 4 altoriai  didžia-
jame – stebuklinga Išganytojo statula, vienas šoninis altorius – Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos (Švenčiausios Panos Marijos), kitas Angelų Sargų, ketvirtas – 
prie pilioriaus – Šv. Roko. Ambona medinė. ra 12 balsų vargonai, 4 klauptai, 4 
klausyklos. Šventorius aptvertas mūru ir apsodintas medžiais. Šventoriaus kampe 
sena medinė varpinė be varpų – juos 1915 m. rusai išgabeno Rusijon. Kitoje 
šventoriaus pusėje medinė spinta (šopa), kurioje laikomi visokie daiktai, vartojami 
per iškilmingas procesijas.
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Atlaidai60

SS. ominis Jesu (Dominica  post Epip aniam) (Švč. Jėzaus Vardo, antrasis 
sekmadienis po Trijų Karalių).

S. Georgii (Diminica pro ima post 2  Aprilis) (Šv. Jurgis, artimiausias sekma-
dienis po balandžio 29).

eria Secunda Pentecostes. Per šiuos atlaidus skaitytinės Mišios laikomos prie 
altoriaus šventoriuje  leidimas Nr. 2205 duotas emaičių vyskupo irtauto 1913 m. 
balandžio 1 d. (antroji diena po Sekminių).

S. Roc i (Dominica pro ima post  Augustus) (Šv. Rokas, artimiausias sekma-
dienis po rugpjūčio 16 d.).

SS Angelorum ustodum (Dominica pro ima post 2 ctobris) (Šv. Angelų Sargų, 
artimiausias sekmadienis po spalio 2 d.).

Brostvenes (Prima Dominica cujuslibet mensis  suteikta emaičių vyskupo 
irtauto 1912 m. birželio 9 d. leidimu Nr. 2618) (Brostvinė, pirmasis kiekvieno 

mėnesio sekmadienis).
Gegužinės pamaldos ir spalių mėnesyje rožančius šventadieniais ir penkta-

dieniais oram Sanctissimo in Py ide (prieš Švč. Sakramentą).
Evangelijos giedamos Dominica in ra octavam SS orporis risti (Kristaus 

Kūno aštuondienio sekmadienis).
Rekolekcijos (Dominica  uadragesimae, eria  et eria . Missa votiva So-

lemnis um e positione Sanctissimi Sacramenti). Suteikė emaičių vyskupas irtautas 
1912 m. liepos 3 d. leidimu Nr. 2982 (antrasis gavėnios sekmadienis, antrą ir 
trečią dieną iškilmingos šv. Mišios su Švč. Sakramentu).

acultatem trans erendi Solemnitates S. Georgii, S. Roc i et SS Angelorum usto-
dum e diebus cadentibas in pro ime Se uentes Dominicas concedit Episcopus Samogitiensis 
Pallulion 1904 m. kovo 6 d., Nr. 5 0. (Šv. Jurgio, Roko, Angelų Sargų iškilmes 
iš esamų dienų perkelti į artimiausius sekmadienius leido emaičių vyskupas 
Paliulionis).

Dėl kitų atlaidų – dokumentų nėra...
Kapai per parą sieksnių nuo bažnyčios įsteigti 1906 m. dvarponio Karpio 

žemėje, aptverti mūru, apsodinti iš visų keturių pusių ir per vidurį pagal kelią 
visokiais medžiais.

Klebonija medinė, 11 sieksnių ilgumo, 3,5 sieksnių platumo, 5 kambariai 
ir virtuvė.

Prie klebonijos mūro ledainė ir mūro pusrūsis (sklepas).
Klebonijos kieme 8 sieksnių gilumo šulinys, kitas šulinys, 9 sieksnių gilu-

mo, – už bažnyčios.
Klebonijos kieme medinis svirnas, kūtės, vištidė ir daržinė.
Prie klebonijos, už kelio, bažnyčios tarnų mediniai namai ir kūtės.
emės prie Daujėnų bažnyčios apie pusantros dešimtinės.

Išvardyti 62 pavadinimai daiktų, sudarančių bažnyčios turtą61.
1923 m. kovo 25 d. Daujėnų filijos kunigas V. Baltrušaitis parašė itin svarbų 

raštą emaičių vyskupui parapijos įkūrimo reikalu  
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„Daujėnų bažnyčia nors nuo 22 d. gruodžio mėn. 0  m. r.  turi savo cirkuliarą, 
bet parapijos teisių dar neturi, todėl Daujėnų bažnyčios parapijinis komitetas nuolankiai 
prašo Jūsų Ekscelencijos suteikti Daujėnų bažnyčiai parapijos teises“62. 

Pasirašė ir 6 bažnytinio komiteto nariai, tarp jų A. Vadopalas, P. Kalvėnas, J. Tribė.
emaičių vyskupijos generalinis vikaras Juozapas Jonas Skvireckas (18 3 09 18–

1899 06 24–1919 0  13–1959 12 03)63 kreipėsi į keturių aplinkinių parapijų kuni-
gus  Kriklinių kuratą kun. A. Masiulį, Krinčino kleboną kun. Juozapą Baltrukėną, 
Pumpėnų kleboną kun. P. Čepulį ir Vabalninko kleboną kun. M. Kirlį, ar nėra 
kliūčių nuo jų parapijų atidalyti tas išvardytas gyvenamąsias vietoves, kurios 
jau nuo 1909 m. įeina į Daujėnų bažnyčios cirkuliarą, ir pareiškė norą prisidėti 
prie steigiamos parapijos64. Paminėtos šios b n n r  vietovės  Bal-
čiškiai, Beržinė, Dalinav , Galíniai, Gervina , Mažėnai, Mik¸nai, P rijai, Pute kiai, 
Steponíškiai, Suveizdiškis, Šaka niai  ėn r  Bal škiai, Barkla niai, 
Dvarìliškiai, Val kai, Vízoriai  r n n r  Bauka , Čìkiškiai, Daujėnai, 
Girs dai, Lev niškiai, Li kpetriai, Mali piai, rij , Petrakiai, Petrovk , Puµciniškis, 
Smiµgiai, Smilt nė, Tverugala (Baliìčiai), id niai. Pastarąsias iš Krinčino parapijos 
Daujėnų parapijai priskirtas vietoves mini ir Krinčino parapijos klebonas Antanas 
Keraitis (18 9 11 02–1903 09 02–1952 03 30)65.

Minėtų parapijų kunigams neprieštaraujant, išsiaiškinus žemės dydį ir baž-
nytinius trobesius 1923 m. liepos 18 d. emaičių vyskupijos generalinis vikaras 
J. Skvireckas pasirašė įsakymą, kuriuo nutariama  

„Kadangi iš pristatytų žinių paaiškėjo, jog prie Daujėnų bažnyčios yra ,  dešimtinės 
žemės, ant kurios pastatyti visi bažnytiniai trobesiai, ir virš dešimtinės pievos, kurią duoda 
Daujėnų kaimo gyventojai  apylinkės gyventojai pasižada duoti visą išlaikymą gyvenančiam 
prie Daujėnų bažnyčios kunigui, ir tuo būdu, kaip to reikalauja can. , kunigo užlaiky-
mas bus aprūpintas  kadangi bažnyčia pakankamai erdvi ir prie jos yra reikalingos trobos 
kunigui ir bažnyčios tarnams  kadangi ji yra gana toli nuo kitų bažnyčių, su kuriomis 
apylinkės gyventojams pavasario ir rudens metu iš priežasties potvynių sunku susisiekti, 
ir kadangi savistovės parapijos prie Daujėnų bažnyčios įsteigimas apylinkės gyventojams, 
kurie pilnai sutinka prie jos prisidėti, pripažįstamas naudingu, tai jų prašymą patenkinti 
ir įsteigti prie Daujėnų bažnyčios parapiją iš visų virš išvardintųjų gyvenamųjų vietų, 
kurios iki šiol įėjo į Daujėnų bažnyčios cirkuliarą.

Be to, suteikti Daujėnų bažnyčiai visas teises, kuriomis naudojasi kitos parapijinės 
bažnyčios vyskupijoje, ir prašyti rdinariato duoti naujai Daujėnų parapijai legitimum 
instrumentum erectionis, priskiriant jai kleboną...“66 

Daujėnų parapijos klebonu buvo paskirtas kun. V. Baltrušaitis6 . 
Kun. V. Baltrušaitis atliko daug svarbių ūkio darbų  restauravo bažnyčią, 

sudarė Daujėnų bažnyčios beneficiją, padidino kleboniją, pastatė ūkio trobesius, 
sutvarkė Šventabalą, įkūrė naujas kapines. Detalizuosime šios veiklos kryptis.

1904 m. bažnyčia atnaujinta (inventorius, 1923). 1 1  m. es au a o aujėn  
a n i  i  i aus i  i o ės. a iausius a us a liko i  a u os pak ies-
i ailininkai. ie skonin ai i a ė a n ios i  a naujino al o ius – juos 
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paauksa o  i puo ė sak kl . Brangia ir tvirta skarda buvo apdengtas bažnyčios 
stogas. Anksčiau bažnyčią dengusios čerpės, pasak kun. Gaudento Ikamo, buvo 
panaudotos bažnyčios šventoriui pagražinti68. Daujėnų Švč. Jėzaus Širdies bažny-
čia – baroko ir klasicizmo junginys.

Numačius cirkuliarą – Daujėnų parapija įsteigta 1923 m., – daujėniškiai 
pažadėjo duoti klebonui iš pyliavos po 2 centnerius javų ir skirti birkavą šieno 
ir birkavą šiaudų.

kūrus parapiją tais pačiais metais spalio 22 d. kun. V. Baltrušaitis surašė 
išsamų Daujėnų bažnyčios inventorių69. Jame įvardyti parapinio komiteto nariai 
(Antanas Tamulionis, Juozapas Rauduvė, Juozapas Matyckas, Petras Novakas, Jonas 
Vadapalas, Petras Kalvienas ir Vladislovas Sarciavičius) ir Bažnyčios palaikymo 
taryba  nariai Juozapas Rauduvė ir Juozapas Matyckas, kandidatas Petras Novakas. 
Parašyta, kad bažnyčios tarnai – vargonininkas, zakristijonas ir varpininkas – iš-
silaiko iš klebono mokamos algos ir iš parapijiečių kalėdos. 

Inventoriuje išvardytas ir Metrikų archyvas  Krikštytųjų metrikų knygos 
nuo 1904 iki 1920 m., rašytos rusiškai  Vedusiųjų metrikų knygos nuo 1910 iki 
1920 m., rašytos rusiškai  Mirusiųjų metrikų knygos nuo 1904 iki 1920 m., rašytos 
rusiškai  Priešvestuvinių tyrinėjimų knyga nuo 1910 iki 1929 m., rašyta rusiškai 
ir lietuviškai  Užsakų knygos nuo 1910 iki 1923 m.  Daujėnų bažnyčios parapinio 
komiteto ir Bažnyčios palaikymo tarybos protokolų knyga nuo 1920 m.  Daujėnų 
bažnyčios kasos knyga nuo 1921 m.  Daujėnų bažnyčios aukų knyga nuo 1929 m.  
Daujėnų bažnyčios Status animarum (parapijiečių statistika)  trys antspaudai.

1923 m. spalio 22 d. inventoriuje detaliai aprašomi gyvenamieji ir ūkiniai 
pastatai 0. Pagal šį aprašą, palyginus su 1921 m. inventoriumi, galima įvertinti 
kun. V. Baltrušaičio atliktus darbus praplečiant kleboniją, statant naujus pastatus. 
Minėtame dokumente detalizuota 11 bažnytinių ir parapinių pastatų

Medinė klebonija mūrinio pamatais, sienos apmuštos lentomis, viduje tin-
kuotos. Po klebonija 3,5 metrų ilgio ir 2 m pločio rūsys. Klebonija 22 m ilgio 
ir 8 m pločio. Klebonijoje 6 kambariai ir 2 prieškambariai, 12 durų, 14 langų. 
Kambariuose ir prieškambariuose grindys medinės, 4 krosnys (dvi koklinės, dvi 
plytų). Durys su rankenomis (kengėmis) ir užraktais, stogas dengtas malksnomis.

Bažnyčios tarnų namas medinis, mūro pamatais, viduje tinkuotas. Namas 
22 3 4 m ilgio ir 6 m pločio, turi 6 kambarius ir du prieškambarius ir kaminą 
mėsai rūkyti. ra 8 durys, 9 langai, 3 krosnys iš plytų. Stogas dengtas šiaudais.

Akmeninis rūsys daržovėms su mūro skliausmais, apipiltas žemėmis,  1 2 m 
ilgio ir 5 m pločio, su 2 durimis.

Akmeninė ledinė (ledainė) su mūro skliausmais, apipilta žemėmis, perskirta 
mūro siena, 6 1 2 m ilgio ir 3 1 2 m pločio, su 3 durimis.

Medinis svirnas mūro pamatais, dengtas šiaudais, 8 m ilgio ir 5 1 2 m 
pločio, jame du skyriai ir dvejos durys.

Medinis tvartas, arklidė ir padarginė po vienu šiaudiniu stogu, mūro pama-
tais, stogu 20 1 2 m ilgio ir 8 1 2 m pločio, su 3 durimis.

Medinė daržinė dengta šiaudais, 19 m ilgio ir 8 m pločio, vienų durų.
Medinės kūtės (tvartai) mūro pamatais, dengtos stoginėmis čerpėmis 8 m 

ilgio ir 5 m pločio, turi tris skyrius ir trejas duris.
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Medinės kūtės ir daržinė po vienu šiaudais dengtu stogu bažnyčios tarnams, 
1  m ilgio ir 6 1 2 m pločio.

Klebonijos kieme 1  metrų gylio šulinys su pompa.
Už bažnyčios, prie kelio kapuose, – antras šulinys, 19 metrų gylio. 
Beneficijos inventorių sudarė apie 2 ha žemės, ant kurios pastatyti trobesiai, 

kurioje sėjamos daržovės ir pasodintas įvairių medelių sodas. Seniesiems kapams 
praplėsti 1921 m. emės ūkio ministerija Daujėnų bažnyčiai iš Baluškių dvaro 
paskyrė 2 ha žemės. Iki 1906 m. kapai buvo šventoriuje.

Daujėnai – Pasvalio dekanato parapija
1924 m. (1923 m. ) sudarytas naujas Pasvalio dekanatas 1, kuriam priklausė 8 

parapijos (Daujėnai, Jonišk lis, Kríkliniai, Krinčinas, Linkuv , Pasvalys, Pumpėnai, 
P šalotas), turinčios savo filijas bei koplyčias. Daujėnų parapijai priklausė Šv. Au-
gustino Porijų koplyčia. Tad Daujėnų parapija, priklausiusi Panevėžio dekanatui, 
buvo priskirta Pasvalio dekanatui. 

5 lentelė 
aujėn  . ė aus i ies a n ios i  as alio ekana o pa apijie iai  

1 –1  me ais

Metai  
Parapija, 
dekanatas

192 1928 1929 1932 1933 1934 1935 1936 193 1938 1 1

Daujėnų 
parapija

 2 546  2 546  2 546  2 03  2 08  2 43  2 89  2 816 2 839  2 836  2 860  2 88

Pasvalio 
dekanatas

42 52 42 80 42 80 44 000 43 61 42 8 1 42 494 43 029 4 402 43 9 9 44 455 44 861

1924 m. Daujėnų parapijoje buvo 2 361 parapijietis 2, 1925 m. – 2 524 3, 
1926 m. – 2 546 4. Parapijiečių skaičius, nesikeitęs 1926–1929 m., vėliau ėmė di-
dėti ir 1940 m. pasiekė 2 88 . Gerokai padaugėjo parapijiečių ir visame dekanate  
nuo 42 52  (192  m.) iki 44 861 (1940 m.) (žr. 5 lentelę). Šį parapijiečių skaičiaus 
augimą lėmė ir gimstamumo didėjimas (žr. 6 lentelę).

6 lentelė
ak amen  e is acijos aujėn  a n ios kn ose 1 – 1

Eil. 
Nr.

Metai

G
im

im
ai

Krikštijo

Sa
nt
uo

ko
s Tuokė

M
ir
ty
s

Laidojo

1. 1        89 Vincentas Baltrušaitis 29 V. Baltrušaitis
2. 1  93 89 – V. Baltrušaitis 14 V. Baltrušaitis
3. 4 – P. Rauduvė
4. 1 6  92 91 – V. Baltrušaitis 29 V. Baltrušaitis

 Lentelė sudaryta remiantis Elenchus 192 –1940.
 Lentelė sudaryta remiantis Daujėnų parapijos 
krikšto, santuokos ir mirusiųjų knygomis, saugo-
momis Pasvalio dekanato archyve, pavadintomis 

įvairiais pavadinimais, kartais chronologinės ribos 
daug platesnės už nurodytas, ne visų numeruoti 
lapai, kelių knygų pabaigoje yra notarinis numeris. 
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Eil. 
Nr.

Metai

G
im

im
ai

Krikštijo

Sa
nt
uo

ko
s Tuokė

M
ir
ty
s

Laidojo

5. 1 – Jonas Kriščiūnas
6. 1  4 V. Baltrušaitis 31 V. Baltrušaitis
. 1  68 6  – V. Baltrušaitis 25 V. Baltrušaitis

8. 1 – Antanas Kiznis
9. 1  86 V. Baltrušaitis 25 V. Baltrušaitis
10. 1  V. Baltrušaitis 23 V. Baltrušaitis 40 V. Baltrušaitis
11. 1 1  V. Baltrušaitis 1 V. Baltrušaitis 6 V. Baltrušaitis
12. 1  V. Baltrušaitis 21 V. Baltrušaitis 42 V. Baltrušaitis
13. 1  3 2 – V. Baltrušaitis 18 V. Baltrušaitis 3 V. Baltrušaitis
14. 1 – Vladas Kupstas
15. 1  61 60 – V. Baltrušaitis 26 V. Baltrušaitis 34 V. Baltrušaitis
16. 1 – Mykolas Banaitis
1 . 1  8 6 – V. Baltrušaitis 20 V. Baltrušaitis 55 V. Baltrušaitis
18. 1 – M. Banaitis
19. 1 – Kazimieras  

Kriščiūnas
20. 1 6  6 62 – V. Baltrušaitis 24 V. Baltrušaitis 50 V. Baltrušaitis
21. 2 – M. Banaitis
22. 3 – Steponas Pelešynas
23. 1  68 6  – V. Baltrušaitis 25 V. Baltrušaitis 44 V. Baltrušaitis
24. 1 – Povilas Astrauskas
25. 1  85 82 – V. Baltrušaitis 26 V. Baltrušaitis 44 V. Baltrušaitis
26. 1 – Kazimieras  

Dulksnys
2 . 2 – M. Banaitis
28. 1  2 1 – V. Baltrušaitis 28 V. Baltrušaitis 43 V. Baltrušaitis
29. 1 – M. Banaitis
30. 1  5 60 – V. Baltrušaitis 29 25 – V. Baltrušaitis 10 (iki kovo 4 d.)
31. 14 – J. Merkys 3 – J. Merkys 8 – V. Baltrušaitis
32. 1 – K. Dulksnys 1 – M. Banaitis 2 – Konstantinas 

Čiapas
33. 1 1  90 61 – V. Baltrušaitis 36 16 – V. Baltrušaitis
34. 9 – Juozas Merkys 12 – J. Merkys
35. 13 – Jonas Kazėnas 8 – J. Kazėnas
36.  – Jonas Rimša
3 . 1  0 53 – V. Baltrušaitis 10 V. Baltrušaitis
38. 6 – J. Rimša
39. 3 – Juozas Laniauskas
40. 6 – Povilas Šalučka
41. 1 – J. Bagdonas
42. 1 – elicijonas Lialis
43. 1  2 1 – P. Šalučka 18 . Ereminas
44. 0 – eliksas Ereminas
45. 1 – elicijonas Lialis
46. 1  89 83 – . Ereminas 12 . Ereminas
4 . 2 – P. Šalučka
48. 4 – . Lialis
49. 1  56 . Ereminas  2 . Ereminas
50. 1 6  34 . Ereminas  . Ereminas 60 . Ereminas
51. 1  44 3  – . Ereminas 20 . Ereminas 48 46 – . Ereminas
52. 2 – Antanas Kairys 2 – diak. A. Gražys
53. 2 – Kazimieras  

Kriščiūnas
54. 3 – diak. Alfonsas 

Gražys

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Metai

G
im

im
ai

Krikštijo

Sa
nt
uo

ko
s Tuokė

M
ir
ty
s

Laidojo

55. 1  4 11 – . Ereminas 12 3 – . Ereminas 45 6 – diak. A. Gražys
56. 21 – Antanas  

Benesevičius 
9 – A. Benesevičius 1 – . Ereminas

5 . 15 – diak. A. Gražys 38 – A.Benesevičius
58. 1  38 3 – . Ereminas 12 1 – . Ereminas 31 A. Benesevičius
59. 35 – A. Benesevičius 11 – A. Benesevičius
60. 1  30 1 – . Ereminas 12 1 – . Ereminas 33 A. Benesevičius
61. 29 – A. Benesevičius 11 – A. Benesevičius
62. 1 1  38 28 – A. Benesevičius 1 13 – A. Benesevičius 34 24 – A. Benesevičius 
63. 10 – Antanas Rameikis 4 – A. Rameikis 10 – A. Rameikis
64. 1  36 33 – A. Rameikis  5 A. Rameikis 32 A. Rameikis
65. 3 – . Ereminas
66. 1  26 22 – A. Rameikis  6 A. Rameikis 20 A. Rameikis
6 . 4 – . Ereminas
68. 1  23 21 – A. Rameikis 14 A. Rameikis 29 A. Rameikis
69. 2 – . Ereminas
0. 1  25 21 – A. Rameikis 15 A. Rameikis 23 22 – A. Rameikis
1. 4 – . Ereminas 1 – . Ereminas
2. 1 6  28 2  – A. Rameikis 14 A. Rameikis 28 A. Rameikis
3. 1 – . Ereminas
4. 1  24 21 – A. Rameikis 1 A. Rameikis  8 (iki balandžio 3)  

1 – . Ereminas
5. 2 – . Ereminas  – A. Rameikis
6. 1 – Steponas Galvydis
. 1  38 4 – A. Rameikis 21 5 – A. Rameikis

8.  – . Ereminas 16 – A. Kietis
9. 2  – Antanas Kietis

80. 1 14 A. Kietis
81. 1 6 18 A. Kietis
82. 1 61 19 A. Kietis
83. 1962 23 A. Kietis
84. 1963  3 A. Kietis
85. 1964  11 (nuo liepos mėn.)  

Gaudentas Ikamas
 8 G. Ikamas  8 (nuo liepos mėn.)  

G. Ikamas
86. 1965  10 G. Ikamas 18 G. Ikamas 22 G. Ikamas
8 . 1966  13 G. Ikamas 11 G. Ikamas 2 G. Ikamas
88. 196  16 G. Ikamas 10 G. Ikamas 24 G. Ikamas
89. 1968  21 G. Ikamas 13 G. Ikamas 28 G. Ikamas
90. 1969  18 G. Ikamas 1 G. Ikamas 23 G. Ikamas
91. 19 0  2 G. Ikamas 20 G. Ikamas 42 G. Ikamas
92. 19 1  19 G. Ikamas 15 G. Ikamas 30 G. Ikamas
93. 19 2  19 G. Ikamas 21 G. Ikamas 22 G. Ikamas
94. 19 3  2 G. Ikamas 1  G. Ikamas 2  G. Ikamas
95. 19 4  28 G. Ikamas 14 G. Ikamas 33 G. Ikamas
96. 19 5  25 G. Ikamas 19 G. Ikamas 30 G. Ikamas
9 . 19 6  2 G. Ikamas 15 G. Ikamas 31 G. Ikamas
98. 19  44 G. Ikamas 21 G. Ikamas 28 G. Ikamas
99. 19 8  34 G. Ikamas 13 G. Ikamas 25 G. Ikamas
100. 19 9  50 G. Ikamas 14 G. Ikamas 32 G. Ikamas
101. 1980  50 G. Ikamas 1 G. Ikamas 31 G. Ikamas
102. 1981  43 G. Ikamas 25 G. Ikamas 34 G. Ikamas
103. 1982  35 G. Ikamas 21 G. Ikamas 31 G. Ikamas
104. 1983  38 G. Ikamas 22 G. Ikamas 29 G. Ikamas
105. 1984  66 G. Ikamas 25 G. Ikamas 26 G. Ikamas
106. 1985  63 G. Ikamas 39 G. Ikamas 32 G. Ikamas

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Metai

G
im

im
ai

Krikštijo

Sa
nt
uo

ko
s Tuokė

M
ir
ty
s

Laidojo

10 . 1986  84 G. Ikamas 33 G. Ikamas 34 G. Ikamas
108. 198  90 G. Ikamas 39 G. Ikamas 30 G. Ikamas
109. 1988 102 G. Ikamas 48 G. Ikamas 28 G. Ikamas
110. 1989 113 G. Ikamas 52 G. Ikamas 39 G. Ikamas (3 parvežti 

iš Sibiro)
111. 1990 1 6 G. Ikamas 51 G. Ikamas 3 G. Ikamas
112. 1991 16 G. Ikamas 48 4  – G. Ikamas 34 G. Ikamas
113. 1 – Vincentas  

Stankevičius
114. 1992 1 G. Ikamas 36 G. Ikamas 26 G. Ikamas
115. 1993  0 G. Ikamas 36 G. Ikamas 41 G. Ikamas
116. 1994  80 G. Ikamas 49 G. Ikamas 35 G. Ikamas
11 . 1995  59 G. Ikamas 24 G. Ikamas 42 G. Ikamas
118. 1996  60 G. Ikamas 35 G. Ikamas
119. 199  38 G. Ikamas
120. 1998  29 G. Ikamas 15 G. Ikamas
121. 1999  28 G. Ikamas  8 G. Ikamas
122. 2000   9  – G. Ikamas

2 – Rimantas Visockis 
 6 G. Ikamas

123. 2001  4 R. Visockis 28 R. Visockis 3 R. Visockis
124. 2002  41 R. Visockis 18 R. Visockis  8 R. Visockis
125. 2003  31 R. Visockis  6 (iki liepos 19)  

R. Visockis
126. 2004  5 55 – R. Visockis
12 . 2 – ydrūnas Jurkus 
128. 2005  3 3 – Algis Neverauskas 1 23  1 be Bažnyčios
129. 1 – Kęstutis Palepšys 
130. 2006  14 12 – A. Neverauskas  3 3
131. 2 – t. Domingo  

Avellanedo VE
132. 200  13 (iki liepos) 2 – R. 

Visockis
15 30  2 be Bažnyčios

133.   1 – Ladislovas  
Balčiūnas

134. 10 – A. Neverauskas
135. 2008  13  5 30
136. 2009   2  1 32
13 . 2010  14  – 33
138. 2011   5  4 2

K ik o e is acijos kn os  Daujėnų bažnyčios gimusių 1928–1934, 120 lapų  
1934–1942 gimusių. Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 m. rugpjū-
čio 19 d. iki 1942 m. birželio 15 d. pakrikštytųjų protokolų knyga, Nr. 3309, 150 
lapų  1942–1943 m. gimusių (lapai nenumeruoti)  1944–195  m. gimusių. Panevėžio 
vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų protokolai. Nuo 1944 metų (lapai 
nenumeruoti)  1946–1951 m. gimusių. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Dau-
jėnų K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų protokolai (lapai nenumeruoti)  
Krikštas. Nuo 1964 m. liepos 25 d. iki 19 8 m. gruodžio 31 d. Daujėnų 1 (lapai 
nenumeruoti)  Krikštų 19 9–1985 m. (lapai nenumeruoti)  1986–1989 m. Krikštas 
3 (lapai nenumeruoti)  1989–1992 m. Krikštas (lapai nenumeruoti)  Krikštų knyga 
(nuo 1998 m.) (lapai nenumeruoti).

(t sinys)
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an uok  e is acijos kn os  Jungtuvės 1924–1931 m., Nr. 3226, 96 lapai  
Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų (santuokų knyga), Nr. 2489, 200 
lapų  Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios Jungtuvių pro-
tokolų knyga (1944 VIII 20–19  VIII 26), 1 knyga, Nr. , 150 lapų  Jungtuvių 
19 3–1983 m., 2 (lapai nenumeruoti)  Sutuoktuvių Daujėnų 1984–1988 m. 3 knyga 
(lapai nenumeruoti)  Santuokų 1989–1993 m. (lapai nenumeruoti)  Santuokos, 5 
knyga, 1993–199  m. birželio 8 d. (lapai nenumeruoti).

i usi j  e is acijos kn os  Mirusiųjų aktų knyga Daujėnų parapijos 
bažnyčios nuo 1930–1940 m. Mirusių 1930–1940 m. (lapai nenumeruoti)  1946–
194  m. mirusiųjų. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios 
1946 m. mirusiųjų protokolų knyga (lapai nenumeruoti)  Panevėžio vyskupijos 
Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios 1950–195  m. mirusiųjų protokolų knyga 
(lapai nenumeruoti)  Daujėnų p. laidotuvių 1964–19  m. (lapai nenumeruoti)  
19 8–1989 m. laidotuvių Daujėnų (lapai nenumeruoti)  Daujėnų parapijos laidotuvių 
nuo 1990 m. (lapai nenumeruoti).

1926 m. balandžio 4 d. popiežiaus Pijaus I paskelbta bule „Lituanorum 
Gentes“ buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija. Lietuvos bažnyčia tapo 
savarankiška ir tiesiogiai (nebe per Lenkiją) pavaldi Šventajam Sostui. Rengian-
tis paskelbti Bažnytinę provinciją, kaip jau minėta, buvo sudarytos vyskupijos, 
peržiūrėti ir naujai suskirstyti dekanatai, pertvarkytos parapijų ribos. Sudarytas 
Panevėžio vyskupijai (jai priskirta 10 dekanatų) priklausęs savarankiškas Pasvalio 
dekanatas, kuriam priskirtos šios parapijos  Pasvalys (ir Šv. Jurgio kapinių koply-
čia), Linkuva (ir Linkuv s kapinių koplyčia), Krinčinas (ir dvi koplyčios  Krinčino 
kapinių ir Motiejūnų), Daujėnai (ir Šv. Augustino koplyčia Porijuose), Pumpėnai 
(ir koplyčia Niurkoniuose), Krikliniai, Joniškėlis (ir Joniškėlio koplyčia), Gr žių 
filija, Pušalotas, Spiraki  filija 5.

Kun. V. Baltrušaitis, „atsisėd s ant derlingo kelmo“, ėmėsi darbo. Kaip jau 
minėta, pastatė ūkio trobesius, padidino kleboniją dviem kambariais ir kruopščiai 
suremontavo bažnyčią. Ir tik vieną kartą remontuojant bažnyčią surengė rinkliavą. 
Trobesius pastatė iš Sekminių aukų.

Iš senų laikų Daujėnai garsėjo Sekminių, Šv. Roko ir Angelų Sargų atlaidais. 
Pavienius maldininkus ir jų procesijas patraukdavo Jėzaus Nazariečio statula, garsi 
savo malonėmis (tikinčiųjų įsitikinimu, turinti stebuklingos galios). Aprengta ir 
apkabinėta votais statula stovi centriniame altoriuje.

1936 m. balandžio 20 d. Daujėnuose buvo pašventinti du varpai  Šv. Juozapo 
( 12 kg) ir Šv. Petro (525 kg). Varpus šventino Kupiškio dekanas ir Vabalninko 
klebonas kan. Matas Kirlys, dalyvaujant dar penkiems dvasininkams  Daujėnų 
klebonui kun. Vincentui Baltrušaičiui, Krinčino klebonui kun. Antanui Keraičiui, 
Pumpėnų klebonui kun. Gasparui Spūdui  Kriklinių klebonui Mykolui Banaičiui 
ir Pasvalio klebonui ir dekanui kan. Kazimierui Kriščiūnui 6. Naujiems varpams 
pastatyta nauja varpinė . Varpuose įrašai  „Šv. Juozapas. Lietuva. Daujėnų R. Kat. Baž-
nyčios parapijiečių lėšomis. Liedintas Kaune  m. . Masalco dirbtuvėj, klebonaujant 
kun. Baltrušaičiui“  „Šv. Petras. Lietuva. Daujėnų R. Kat. Bažnyčios parapijiečių lėšomis. 
Liedintas Kaune  m. . Masalco dirbtuvėj, klebonaujant kun. Baltrušaičiui“. 8 
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Parapijoje aktyviai veikė bažnytinis  
komitetas 
1923 m. veikusio bažnytinio komiteto narius nurodo kun. V. Baltrušaitis 

Daujėnų parapijos inventoriuje 9  Antanas Tamulionis, Juozapas Rauduvė, Juoza-
pas Matyckas, Petras Novakas, Jonas Vadapalas, Petras Kalvienas ir Vladislovas 
Sarciavičius  Bažnyčios palaikymo taryboje buvo du nariai Juozapas Rauduvė ir 
Juozapas Matyckas – bei kandidatas Petras Novakas. 

1934 m. lapkričio 18 d. Daujėnų parapijos klebonijoje susirinkę 29 asmenys 
kaimų įgaliotiniai (maršalkos) ir klebono pakviesti atstovai iš visų parapijos kaimų 
dalyvavo rinkimuose į Daujėnų bažnytinio komiteto ir Bažnyčios palaikymo tary-
bą (pirmininkavo klebonas kun. V. Baltrušaitis, sekretoriavo Antanas Kriščiūnas). 
Slaptu balsavimu į Daujėnų parapinį bažnytinį komitetą buvo išrinkti Povilas 
Navazelskis (56 metų), Antanas Kriščiūnas (41 m.), Jonas Mikelinskas (44 m.), 
Juozapas Pliaška (49 m.), Jonas Armonas (4  m.), Jonas Bernadickas (28 m.), Jo-
nas Novalinskas (39 m.). Daujėnų parapinis bažnytinis komitetas iš savo tarpo 
į Daujėnų bažnyčios palaikymo tarybą slaptu balsavimu išrinko Antaną Kriščiū-
ną, Povilą Navazelskį ir kandidatu Joną Bernadicką80. Tų pačių metų gruodžio 
6 d. Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo taryba, apsvarsčiusi 
kun. V. Baltrušaičio prašymą patvirtinti aukščiau išrinktuosius asmenis, patvirtino 
Daujėnų parapinį bažnyčios komitetą ir Bažnyčios palaikymo tarybą (pirmininkas 
kun. V. Baltrušaitis), pavesdama klebonui priimti iš visų narių priesaiką81.

Iš 193  m. Daujėnų parapijos apyskaitos sužinome, kad bažnyčioje dirbo 
vargonininkas Petras Braždžionis, zakristijonas Kazimieras Grigalionis, varpininkas 
Povilas Baliūnas ir skalbėja na Grigaliūnienė82. Vargonininko mėnesio alga 45 Lt, 
zakristijono – 20 Lt, varpininko – 10 Lt ir skalbėjos – 25 Lt83.

Daujėnų bažnyčios beneficija
Kun. V. Baltrušaitis rūpinosi ir beneficija. Tai matyti iš 1923 m. kovo 2 d. 

rašto emaičių vyskupijai, kuriame aiškinama, kad 1923 m. bus dalijamas Krinči-
no dvaras ir prašoma įgaliojimo gauti iš ten žemės bažnyčiai, kad vėliau gautąjį 
sklypą būtų galima sukeisti su esančiu arčiau bažnyčios84. Kunigui paaiškinta, 
kad pagal emės reformos įstatymą žemės duodama parapinėms bažnyčioms, o 
Daujėnų bažnyčia, nors ir turi savo cirkuliarą, dar neturi parapijos teisių, tad 
galimiems nepatogumams išvengti būtų pravartu šias teises įgyti85.

1923 m. įsteigus Daujėnų parapiją, kun. V. Baltrušaitis ieškojo galimybių 
įgyti bažnyčiai žemės. Tą liudija 1924 m. jo raportas emaičių vyskupijos kurijai  

„Prie Daujėnų parapijos bažnyčios apart mažos sodybos žemės nėra  parapijiečių pagal 
2  metų sąrašą yra 2 2  nariai  todėl nuolankiai prašau Bažnyčios urtų valdymo 

tarybos įgaliojimo padaryti žygių, einant žemės Re ormos įstatymu, gauti Daujėnų bažny-
čiai žemės iš Moliūnų dvaro, kuris jau valdžios paskirtas išporceliojimui. Moliūnų dvaras 
nuo Daujėnų bažnyčios apie  kilometrus atstumo, arčiaus dvarų nėra“86. 

Šie įgaliojimai klebonui buvo suteikti ir iš parceliuojamo B. Karpio Moli nų dvaro 
Daujėnų parapijai buvo skirtas 8 ha sklypas. Jį paskyrė Panevėžio apskrities tvar-
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komoji komisija 192  m. balandžio 13 d. Tačiau šis sklypas, 
kaip minėjo raporte kun. V. Baltrušaitis, nuo Daujėnų baž-
nyčios apie 6 km, todėl tvarkyti ūkį nepatogu ir nenaudinga. 1922 m. Baluškių 
dvare sklypą per 1 km nuo bažnyčios gavęs Povilas Karoblis sutiko keistis, jeigu 
jam padės perkelti trobesius. Kun. V. Baltrušaitis į kreipimąsi gavo iš Panevėžio 
vyskupo atsakymą  „Duoti klebonui įgaliavimą padaryti atitinkamus žygius žemės tvar-
komosiose įstaigose“8 . Gavęs iš vyskupijos reikiamus įgaliojimus, kun. V. Baltrušaitis 
bažnyčiai paskirtą sklypą sumainė su Povilo Karoblio sklypu.

Veronika Mačiukienė (Dovydonytė) iš Porijų kaimo, gavusi dalies (5,5 ha) iš 
tėvų ūkio, tą žemę testamentu užrašė Daujėnų bažnyčiai88. 1938 m. rugsėjo 10 d. 
įvyko žemės atidalijimas. Taip susidarė Daujėnų bažnyčios beneficija.

Už šventoriaus yra „šventa“ bala. Jos vanduo turi gydomųjų galių. Kai 
Daujėnų sodžius buvo dalijamas vienkiemiais, „šventa“ bala (1 156 kv. m) nebuvo 
priskirta prie bažnyčios. Baluškių Bieliauskui paaukojus 1 000 Lt, „šventa“ bala 
iš Motiejaus Vadopalo vargais negalais buvo nupirkta. Ją kun. V. Baltrušaitis taip 
pat sutvarkė.

1939 m. lapkričio 28 d. Panevėžio vyskupijos Bažnyčios turtų valdymo 
taryba gavo Daujėnų klebono kun. V. Baltrušaičio raportą89  

„ uo Daujėnų bažnyčios šventoriaus 2  metrai atstumo ir prie pat kelio į kapus yra 
nuo seno užkimštas verdenis, žmonių vadinamas „Šventabala“  ta vieta turi  metrus 
platumo ir  metrus ilgumo ir yra nuosavybė Motiejaus Vadapalo (turėtų būti Vado-
palo). monės tą vietą gerbia ir parapijiečiai nori ją įgyti ir pavesti Daujėnų bažnyčiai 
ją sutvarkyti. Prašau todėl Panevėžio vyskupijos Bažnyčios turtų palaikymo tarybos duoti 
man įgaliojimą tą žemės sklypą įgyti ir sudaryti pirkimo aktus.“ 

Šventabala
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Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo taryba įgaliojo kun. V. Baltru-
šaitį nupirkti minėtą Šventabalą ir kurijos vardu pasirašyti atitinkamus dokumentus.

Kun. V. Baltrušaitis, vyskupijos kurijos įgaliotas, 1925 m. bylinėjosi net teisme. 
Mat nuo senų laikų Daujėnų bažnyčia servituto teisėmis gaudavo (nemokamai) iš 
Moliūnų miško po 50 erdmetrių pirmos rūšies maišytų malkų. Nusavinus Moliūnų 
girią (ją perėmė Miškų departamentas) malkų nebegavo, kol teismo keliu įrodė 
Daujėnų bažnyčios teises. 1925 m. malkos buvo išduotos už 1923 metus, tačiau 
1924 ir 1925 m. vėl reikėjo teistis su Miškų departamentu90.

ėn r nė  Iš Baluškių dvaro, priklausiusio B. Karpiui, emės 
ūkio ministerija 1921 m. paskyrė 1,5 ha sklypą kapinėms. Klebonas V. Baltrušaitis 
ėmėsi tvarkyti kapus  sodino įvairiausius medelius, triūsė kapinėse ir labai gražiai 
jas sutvarkė.  kapines buvo patenkama per gražius vartus – arką, turinčią tris 
bokštelius. Takai žvyruoti, panašūs į alėjas. Mirusieji laidojami planingai, kapai 
išdėstyti tiesiomis linijomis. Klebono pastangomis Daujėnų kapinės savo grožiu 
pagarsėjo visoje apylinkėje. Apie tai rašė A. alvarnis91, jo visa poema spausdi-
nama šios monografijos puslapiuose.

Šiose kapinėse palaidotas ir kun. Vincentas Baltrušaitis  „Mylėjau parapijiečius 
karštai ir parapijiečiai mylėjo mane.“ Kaip pasakoja Pranciška Burkauskienė, kun. 
V. Baltrušaičiui mirus, Daujėnų bažnyčios varpai skambėjo aštuonias valandas – 
kad apie tą netektį išgirstų ir atokiausiose parapijos vietose... Skambino varpininkas 
Povilas Baliūnas (įskaudus rankai, darydavo kelių minučių pertrauką).

Daujėnų klebonas . Ereminas apie kun. V. Baltrušaitį 194  m. rašė  

„ ai buvo pozityvaus klebono tipas. Jautėsi lietuviu, skaitė lietuviškus 
laikraščius, tačiau mėgo lenkų kalbą. Didel  meil  parapijiečių jis Kapų alėja
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labiausiai užsitarnavo tuo, kad už bažnytinius patarnavimus pasitenkindavo atlyginimu, 
kas kiek duodavo... Jo laidotuvėse dalyvavo visa parapija. r dabar parapijiečiai, atėj  į 
kapines, neužmiršta prie jo kapo sukalbėti bent „Amžiną atilsį“...92

Sovietmečiu iš antkapinio paminklo visų parapijiečių mylimam kun. Vincen-
tui Baltrušaičiui buvo pasityčiota  šis nekaltas paminklėlis užkliuvo bolševikams – 
okupantai ar jų tarnai pasidarė iš jo taikinį, paveikslėlį peršovė, patį paminklą 
apdaužė.

192  m. kun. V. Baltrušaičio iniciatyva emės tvarkymo komisija pažen-
klino 1 4 ha valdiško miško Porijų koplyčios kapams. 1929 m. tą sklypą priėmė 
kun. V. Baltrušaitis93.

Kultūrinis parapijiečių gyvenimas
1930 m. tėvas Bružikas SJ vedė trijų dienų rekolekcijas, 1936 m. kovo 8–10 d. 

parapines rekolekcijas vedė kun. Mykolas Banaitis ir kun. Kazimieras Dulksnys94. 
Rekolekcijų metu kun. M. Banaitis pakrikštijo du vaikus (žr. 6 lentelę).

1936–1938 m. parapijos apyskaitų knygose minimi šie Daujėnuose vykę 
atlaidai ir juose dalyvavusių kunigų skaičius  

SS ominis Jezu (3 kunigai)  S. Georgii 2  aprilis (2 kunigai)  eria Secunda 
Pentecostes (20 kunigų), S. Roc i  augustus (4)  SS Angelorum ustodum 2 ctobris 
(3)95. Pažymėta, kad daugiausia žmonių suvažiuoja į Sekminių atlaidus.

Kun. V. Baltrušaičio rūpesčiu 1936 m. Kauno meno mokyklos direktorius 
Ignacas Šlapelis suremontavo Daujėnų bažnyčioje stebuklingą Viešpaties Kristaus 
statulą96.

Kultūrinį parapijos gyvenimą liudija Daujėnuose veikusios įvairių pakraipų 
organizacijos (žr.  lentelę)  katalikiškos, neutralios ir net priešingos tikybai, kul-
tūrinės bei ekonominės organizacijos. Jų veiklos efektyvumą patvirtina parapijoje 
užsakomi laikraščiai  šalia katalikiškų – priešingi tikybai, o labiausiai daujėniškius 
domino neutrali spauda (jos parapijoje 1936–1938 m. gauta daugiausia).

Iš katalikiškų organizacijų per pusę tūkstančio narių priklausė Šv. Sakra-
mento brolijai, Daujėnų parapijoje aktyviai veikė katalikiško kaimo jaunimo orga-
nizacija „Pavasaris“  buvo įkurtos vyrų bei mergaičių kuopos ne tik Daujėnuose, 
bet ir Mik¸nuose. 193  m. įsikūrė ir Lietuvių katalikų vyrų sąjungos Daujėnų 
kuopa (žr.  lentelę). Be katalikiškos pakraipos Šaulių būrių, Daujėnuose, kaip 
ir daugelyje Lietuvos vietų, veikė Vilniui vaduoti sąjungos skyrius. Daujėnuose 
įsikūrusios kultūrinės ekonominės organizacijos (Jaunųjų ūkininkų ratelis, Javų 
valomasis punktas) buvo katalikiškos pakraipos  nors Pieno nugriebimo bendrovė 
su savo skyriais ir nepriklausė katalikiškai organizacijai, bet nebuvo priešiška 
tikėjimui.

Kultūrinį parapijos gyvenimą liudija parapinis knygynas, rūpinęsis knygų 
gausėjimu. 1936 m. knygyne buvo 400 knygų, o 1938 m. – jau 00 (žr.  lentelę).
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 lentelė 
aujėn  pa apijoje 1 6–1  me ais eikusios o ani acijos

Eil 
Nr.

Veiklos formos 1936 m. 193  m. 1938 m.

1. Bažnytinės brolijos  
ir katalikiškos  
draugijos

Švč. Sakramento brolija 
(528 nariai)

Švč. Sakramento brolija 
(528)

Švč. Sakramento brolija 
(560)

„Pavasario“ federacijos 
Daujėnų vyrų kuopa  
(32)

„Pavasario“ federacijos 
Daujėnų vyrų kuopa  
(32)

„Pavasario“ federacijos 
Daujėnų vyrų kuopa 
(32)

„Pavasario“ federacijos 
Mikėnų vyrų kuopa  
(2 )

„Pavasario“ federacijos 
Mikėnų vyrų kuopa  
(2 )

„Pavasario“ federacijos 
Mikėnų vyrų kuopa 
(2 )

„Pavasario“ federacijos 
Daujėnų mergaičių  
kuopa (48)

„Pavasario“ federacijos  
Daujėnų mergaičių  
kuopa (48)

„Pavasario“ federacijos  
Daujėnų mergaičių 
kuopa (48)

„Pavasario“ federacijos 
Mikėnų mergaičių  
kuopa (29)

„Pavasario“ federacijos 
Mikėnų mergaičių  
kuopa (29)

„Pavasario“ federacijos  
Mikėnų mergaičių  
kuopa (29)

Jaunesniųjų  
pavasarininkų 

Jaunesniųjų  
pavasarininkų 

Jaunesniųjų  
pavasarininkų 

Mikėnų kuopa (15) Mikėnų kuopa (15) Mikėnų kuopa (15)

„Angelo Sargo“  
sąjungos pulkas (68)

„Angelo Sargo“  
sąjungos pulkas (68)

„Angelo Sargo“  
sąjungos pulkas (68)

L. K. Vyrų sąjungos 
Daujėnų kuopa (22)

L. K. Vyrų sąjungos 
Daujėnų kuopa (22)

2. Neutralios ir  
priešingos tikybai 
organizacijos

Šaulių būrys (58  45  
vyrai, 13 moterų)  
katalikiška pakraipa

Šaulių būrys (58  45 
vyrai, 13 moterų) 

Šaulių būrys (58  45 
vyrai, 13 moterų) 

Vilniui vaduoti  
sąjungos skyrius (20)

Vilniui vaduoti  
sąjungos skyrius (20)

Vilniui vaduoti  
sąjungos skyrius (20)

Jaunalietuviai (25)  
(nesmarkus veikimas)

Jaunalietuviai (25) Jaunalietuviai (25) 

Tautininkai (14) Tautininkai (14) Tautininkai (14)

Gaisrininkų kuopa (14) Gaisrininkų kuopa (14)

3. Kultūrinės ir  
ekonominės  
organizacijos

Jaunųjų ūkininkų  
ratelis (54, katalikiška 
pakraipa)

Jaunųjų ūkininkų  
ratelis (54, katalikiška 
pakraipa)

Jaunųjų ūkininkų ratelis 
(54) 

Pieno nugriebimo  
bendrovė su skyriais 
(vidutinė veikla)

Pieno nugriebimo 
bendrovė su skyriais 
(vidutinė veikla)

Pieno nugriebimo  
bendrovė su skyriais

Javų valomasis  
punktas (katalikiška 
pakraipa)

Javų valomasis  
punktas (katalikiška 
pakraipa)

Javų valomasis punktas

4. Laikraščiai 2 2 katalikiški 356 katalikiški

294 neutralūs 449 neutralūs

3  priešingi tikybai 4  priešingi tikybai

5. Parapinis  
knygynas

400 knygų 00 (iš jaunimo globėjų 
gauta 300 knygų)

00 knygų

 Lentelė sudaryta remiantis PVKA. B. Daujėnai.
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Parapijos švietimo lygmenį rodo mokyklos. Daujėnų parapijoje 1936–1938 m. 
veikė penkios pradžios mokyklos (žr. 8 lentelę). Iš lentelės duomenų matyti, kad 
193  m. pradžios mokykla iš Mikėnų kaimo buvo perkelta į Galínių kaimą. Doku-
mentuose rašoma, kad visų mokyklų mokytojai – praktikuojantys katalikai. Tikybos 
mokoma po dvi pamokas per savaitę, pedagogus prižiūri ir konsultuoja klebonas.

8 lentelė 
aujėn  pa apijoje 1 6–1  me ais eikusios mok klos

Eil. 
Nr.

Mokyklos pavadinimas,
atstumas nuo miestelio

1936 m. komplektų 
skaičius  mokytojų 
skaičius

193  m. komplektų 
skaičius  mokytojų 
skaičius

1938 m. komplektų 
skaičius  mokytojų 
skaičius

1. Daujėnų Prezidento  
Antano Smetonos  
pradžios mokykla  
(vietoje)

3 komplektai  
3 mokytojai

3 komplektai  
2 mokytojai 

3 komplektai  
3 mokytojai 

2. Smilgių pradžios  
mokykla (2 km)

1 komplektas  
1 mokytojas

1 komplektas  
1 mokytojas

1 komplektas  
1 mokytojas

3. Girsūdų pradžios  
mokykla 
(6 km)

1 komplektas  
1 mokytojas

1 komplektas  
1 mokytojas

1 komplektas  
1 mokytojas

4. Porijų pradžios  
mokykla (5 km)

1 komplektas  
1 mokytojas

1 komplektas  
1 mokytojas

jau 6 km   
1 komplektas  
1 mokytojas

5(a). Mikėnų pradžios  
mokykla (6 km)

1 komplektas  
1 mokytojas

Vietoj jos – Galinių Vietoj jos – Galinių

5(b). Galinių pradžios  
mokykla (4 km)

(jos dar nebuvo) 1 komplektas  
1 mokytojas

1 komplektas  
1 mokytojas

1938 m. apyskaitose nurodyti parapijoje gyvenantys 34 kitatikiai  18 žydų, 
13 liuteronų, 2 evangelikai ir 1 stačiatikis9 .

Klebonas V. Baltrušaitis buvo labai energingas ir darbštus, skaitė lietuviškus 
laikraščius, nors mėgo ir lenkų kalbą. monių buvo mylimas ir gerbiamas. Dar 
yra daujėniškių, priėmusių iš klebono Pirmąją komuniją.

Andriejus a is98 Pirmąją komuniją priėmė iš kun. V. Baltrušaičio rankų. 
Tikybą dėstė mokyklos direktorius Mykolas Steponavičius (1941 m. birželio 14 d. 
išvežtas į Sibirą). Kunigas penktadieniais ateidavo paklausinėti – patikrinti žinių. 
Kaip prisimena A. Pyragis, kunigas buvo labai geras, malonus  jei kas nemokė-
jo – nebardavo, paaiškindavo. 

Kunigo V. Baltrušaičio plačią pastoracinę veiklą liudija krikštų, santuokų 
bei mirčių skaičius (žr. 6 lentelę). 

1924–1942 m. Daujėnų parapijos Krikšto knygose užregistruoti 1 4 2 nau-
jagimiai. Iš jų 25 pakrikštijo pas kunigą atvykę bičiuliai kunigai arba savo 
giminaičių pakrikštyti atvykę iš šio 
krašto kilę kunigai ir 5 vėliau kun. 
V. Baltrušaičiui paskirti pagalbinin - 
kai. Daujėnų parapijos klebonas V. Bal-
trušaitis per 19 metų pakrikštijo 1 391 
vaikelį.

 Lentelės (  ir 8) sudarytos remiantis Panevėžio 
vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos už 
1936 m. apyskaita  Panevėžio vyskupijos Daujėnų 
R. K. parapijos apyskaita už 193  m.  Panevėžio 
vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos 
apyskaita už 1938 m., PVKA, B. Daujėnai.
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Kunigai Jonas Kriščiūnas, Kazimieras Kriščiūnas, Antanas Kiznis, Vladas 
Kupstas ir Paulius Astrauskas pakrikštijo po vieną vaikelį, Kazimieras Dulksnys – 
du, Juozas Laniauskas ir Steponas Pelešynas – po tris, Petras Rauduvė – keturis 
ir Mykolas Banaitis – septynis (žr. 6 lentelę).

Pateiksime pavyzdžių. Kun. Mykolas Banaitis Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo 
parapijos bažnyčioje, kaip jau minėta, pakrikštijo septynis vaikus (1934 (1), 
1935 (1), 1936 (2), 1938 (2) ir 1939 (1). 1934 m. spalio  d. pakrikštijo Veroniką 
Drobulyt , gimusią 1934 m. liepos 15 d. Nauj sodės kaime. Daujėnų valsčiaus 
žemdirbių Vincento Drobulio (48 m.) ir Veronikos Sargovičiūtės (32 m.) šeimoje. 
Krikšto tėvais buvo Juozapas Stumbris ir abelė Šimanauskienė99  1935 m. ge-
gužės 29 d. pakrikštijo Petrą Pečiulį, gim. Girs dų kaime 1935 m. gegužės 15 d. 
žemdirbių Adolfo Pečiulio (gim. 1893 04 1 ) ir nos Budonytės sūnų. Krikšto 
tėvai  Ignas Kabelis ir na Kriaučiūnaitė100. 1936 m. gegužės 31 d. – Kazimierą 
Laurušonį, gim. gegužės 20 d. Bauk  kaime ūkininkų Petro Laurušonio (33 m.) 
ir Elzbietos Stuknytės (3  m.) šeimoje (krikšto tėvai – Jonas Kubilius ir Adelė 
Mačiukaitė).101 1936 m. gegužės 31 d. – Prancišką amuliūnait , gim. balandžio 
10 d. Dalin vos vienkiemyje, ūkininkų Everisto Tamuliūno ir Mortos Vaičeko-
nytės (46 m.) dukrą. Krikšto tėvai buvo Adolfas Tamulionis ir Morta Muraly-
tė102, 1938 m. birželio 5 d. pakrikštijo Joną Kiznį, gimusį 1938 m. gegužės 4 d. 
Petr vkos vienkiemyje. Tai žemdirbių Povilo Kiznio (40 m.) ir nos Šimbelytės 
(30 m.) sūnus. Krikšto tėvais buvo inavas amalis ir Vincenta Navalinskienė103. 
 jau kitą dieną (t. y. birželio 6 d.) pakrikštijo Genovait  Stipinait , gimusią 

kovo 28 d. Pute kių vienkiemyje, Daujėnų valsčiaus žemdirbių Jono Stipino 
(32 m.) ir Elzbietos Titaitytės (26 m.) dukrą. Krikšto tėvai – Stasys Titaitis ir 
Morta Morkūnienė104. 1939 m. balandžio 23 d. kun. M. Banaitis pakrikštijo Po-
vilą Skaudį, gimusį prieš 4 dienas (t. y. balandžio 19 d.), žemdirbių Dominiko 
Skaudžio (50 m.) ir Paulinos Tamoliūnaitės (40 m.) sūnų. Krikšto tėvai – Jonas 
Šveikauskas ir Vincenta Tamulionienė105.

Kun. Antanas Kiznis, Sal miesčio parapijos klebonas, 1928 m. sausio 30 d. 
vyskupui leidžiant tėvų namuose Petrovkos kaime Daujėnų parapijoje, su visomis 
sakramento apeigomis pakrikštijo 1928 m. sausio 3 d. gimusį Petrą Kiznį. Tėvai 
(Juozapas Kiznis, Petro sūnus, 3  m., ir motina Apolonija Niurkaitė, 3  m.) – 
Daujėnų valsčiaus ūkininkai. Krikšto tėvai  kun. Antanas Kiznis ir na Kiznytė106.

1933 m. birželio 4 d. Daujėnų parapijos bažnyčioje kun. Vladas Kupstas pa-
krikštijo Gediminą Petrą Sviderskį, gim. 1933 m. balandžio 29 d. Barkla nių dvare, 
Krinčino parapijoje. Tėvai – Krinčino valstiečiai  Juozas Sviderskis (52 m.) ir na 
Liepaitė (39 m.). Krikšto tėvai  Jonas Vadopalas ir Ragimavičienė10 .

1935 m. balandžio 28 d. kun. Kazimieras Kriščiūnas toje pačioje bažnyčio-
je pakrikštijo Antaną Straževičių, gim. balandžio 4 d. Mažioni  kaime, Daujėnų 
valsčiaus žemdirbių Aleksandro Straževičiaus (32 m.) ir Emilės Rakašytės (34 m.) 
pirmagimį. Krikšto tėvai buvo Jurgis Straževičius ir Saliomėja Rakašienė108. 

Kun. Paulius Astrauskas 193  m. gegužės 16 d. pakrikštijo Antaną Grinevičių, 
gim. prieš keturias dienas (gegužės 13 d.) Naujasodžio kaime Vincento Grinevi-
čiaus (42 m.) ir Konstancijos urauskaitės (36 m.) šeimoje. Krikšto tėvai  Jonas 
urauskas ir na Tribaitė109. 
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Kun. Steponas Pelešynas 1936 m. kovo 8 d. pakrikštijo Leoną Rasiuką, gim. 1936 m. 
vasario 13 d. Daujėnų valsčiuje, žemdirbių Antano Rasiuko (gim. 1890 05 22) ir 
Veronikos Petrulionytės (gim. 1902 11 18) sūnų. Krikšto tėvai – Pranas Vadopalas 
ir Morta Vadapolaitė110. 1936 m. gruodžio 26 d. pakrikštijo Bronislavą Pyragait , 
gimusią tų metų rugsėjo 18 d. Baluškių kaime žemdirbių Jono Pyragio (28 m.) 
ir Valerijos Čeplinskaitės (20 m.) pirmagimę. Krikšto tėvai  Antanas Morkūnas 
ir Bronė Čeplinskaitė111. Tą pačią dieną kun. S. Pelešynas pakrikštijo ir Steponą 
apustą, gim. 1936 m. gruodžio 9 d. Maliupių kaime, Jono apusto (48 m.) ir 

Elžbietos Šimeliūnaitės (29 m.) sūnų. Krikšto tėvai  Antanas Bedalis ir Barbora 
Šimeliūnaitė112.

Kun. Kazimieras Dulksnys 1938 m. birželio 5 d. pakrikštijo Danut  Prancišką 
Šukait , gimusią gegužės 1 d. G odžių kaime Daujėnų valsčiuje žemdirbių Prano 
Šukio (33 m.) ir Adelės Nicaitės (31 m.) šeimoje. Krikšto tėvai  Mykolas Bubu-
liauskas ir na Nicienė113. Po poros metų 1940 m. gegužės 12 d. kun. K. Dulksnys 
pakrikštijo Povilą alačką, gim. 1940 m. vasario 10 d. Mažionių kaime, Antano 
Talačkos (3  m.) ir Anelijos Didžiurgaitės (32 m.) sūnų. Krikšto tėvai  Petras 
apūstas ir Janina Šokytė114.

Kun. Juozas Laniauskas 1942 m. rugpjūčio mėnesį pakrikštijo du vaikelius  
9 d. Kazimirą ijolią Vadopalait , gim. 1942 m. rugpjūčio 1 d. Liukpetrių kaime, 
žemdirbių Petro Vadopalo (31 m.) ir Apalonijos Vadopalaitės (26 m.) dukrą. Krikšto 
tėvai  Antanas Vadopalas ir Stanislova Vadopalienė115. Rugpjūčio 22 d. pakrikštijo 
Juliją alačkait , gimusią 1942 m. liepos 2  d. Balčiškių kaime žemdirbių Juozapo 
Talačkos (40 m.) ir Julijos Pečiulytės (35 m.) šeimoje. Krikšto tėvai  Antanas Ta-
lačka ir na Kukorienė116. Rugpjūčio 24 d. kun. J. Laniauskas pakrikštijo Antaną 
Remeiką gim. 1942 m. rugpjūčio 11 d. Li kpetrių kaime Kazimiero Remeikos 
(2  m.) ir Veronikos Paškevičiūtės (31 m.) sūnų. Krikšto tėvai  Ignas Remeika ir 
Izabelė Paškevičiūtė11 .

Per 19 metų iš 456 santuokų 432 poras Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažny-
čioje sutuokė kun. V. Baltrušaitis (žr. 6 lentelę). 

1930–1940 m. (per nepilnus 11 metų) Daujėnuose mirė 4 9 parapijiečiai (žr. 6 
lentelę). Du iš jų palaidojo kun. Konstantinas Čiapas (18 1 10 01–1894–po 1940), 
nuo 1935 m. būdamas Pasvalio altaristu. Keletą mirusiųjų yra palaidoję patys pa-
rapijiečiai (tai pažymėjo kun. V. Baltrušaitis registracijos knygoje), kitus palaidojo 
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebonas kun. V. Baltrušaitis. Pažymėtina, kad 
1935 m. gegužės 29 d. jis palaidojo Pasvalio altaristą kun. Antaną Kiznį (18 1 10 01 
(13)–1895 12 23–1935 05 26), Jono sūnų, mirusį 1935 m. gegužės 26 d.118

Garbaus amžiaus klebonui talkinti nuo 1940 m. liepos 1 d.119 buvo dele-
guotas kun. vikaras er 120. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje per 
kelis mėnesius jis yra pakrikštijęs 23 vaikus, sutuokęs 15 porų.

Pirmas kun. J. Merkio krikštas – 1940 m. liepos 13 d. pakrikštyta Adelė Va-
dopalaitė, gim. 1940 m. birželio 15 d. Liukpetrių kaimo žemdirbių Petro Vadopalo 
(2  m.) ir Apolonijos Vadopalaitės (22 m.) šeimoje. Krikšto tėvai buvo Juozas 
Banelis ir Adelė Banelienė121.

1941 m. vasario 23 d. minėtas kunigas pakrikštijo tą pačią dieną Guodžių 
dvare (Vabalninko parapijoje) gimusią reną Šukyt , Daujėnų valsčiaus žemdirbių 
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30-mečio Prano Šukio ir 28-erių Adelės Vicaitės dukrą. Krikšto tėvai – Jonas Šukys 
ir Vanda Vicienė122. Tai paskutinis kun. Juozo Merkio krikštas Daujėnų Švč. Jėzaus 
Vardo parapijos bažnyčioje.

Pateikti duomenys leido apytiksliai nustatyti kun. J. Merkio darbo Dau-
jėnuose laiką  1940 m. liepa–1941 m. vasaris. Tai patvirtino rasti dokumentai  
Daujėnuose kun. J. Merkys vikaravo nuo 1940 m. liepos 1 d. iki 1943 m. kovo 
13 d. (žr. 4 lentelę).

Krikštų pavyzdžiai patvirtina, kad naujagimius stengtasi kuo greičiau – tą 
patį mėnesį – pakrikštyti. Retais atvejais krikštydavo kelių mėnesių vaikelį. Bent 
vienas iš krikšto tėvų dažniausiai būdavo tėvo ar motinos brolis, sesuo ar pus-
broliai. Krikšto registracijos dokumentuose įrašytas tėvų amžius rodo, kad retais 
atvejais žmona būdavo vyresnė už vyrą. ra išimčių, kai pakrikštyta namuose, o 
su vyskupo dispensa kunigas buvo krikšto tėvu  krikštyti ne tik Daujėnų parapijos 
vaikai, krikštyti ir rusų tautybės asmenys...

Vikarą kun. J. Merkį iškėlus į Salaką, buvo paskirtas naujas vikaras n
n ėn 123.

Kun. J. Kazėnas į Daujėnus buvo paskirtas 1941 m. kovo 13 d.124 ir jau kovo 
25 d. ten atvyko. Skirdamas kunigą į Daujėnus vyskupas K. Paltarokas žadėjo, 
kad pasikeitus aplinkybėms, galės sugrįžti į senąją vietą. Tad 1941 m. liepos 12 d. 
kunigas sugrįžo į Strėvinink s ir prašė leisti toliau eiti Invalidų namų vedėjo ir 
kapeliono pareigas.

Kun. J. Kazėnas per beveik keturis 1941 metų mėnesius pakrikštijo 13 
naujagimių ir sutuokė 8 poras (žr. 6 lentelę). Pirmasis kunigo pakrikštytasis 
vaikas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje – Janina Rudytė, gim. 1941 m. 
kovo 15 d. Balčiškių kaime Daujėnų valsčiaus žemdirbių (Jono Rudžio 20 m. 
ir Janinos Aukštikalnytės (22 m.) šeimoje. Krikšto tėvai – Antanas Liukpetris ir 
Juzė Aukštikalnytė. Krikštyta 1941 m. kovo 30 d.125 Paskutinis krikštas – 1941 m. 
liepos 6 d. Krikštytas Valentinas Rapševičius, gimęs 1941 m. birželio 9 d. Joniškė-
lio ligoninėje, Daujėnų amatininkų Bronislovo Rapševičiaus (32 m.) ir Natalijos 
Garbašauskaitės sūnus. Krikšto tėvai buvo Pranciškus Bobrevičius ir Anastazija 
Garbašauskaitė126. 

Išvykus kun. J. Kazėnui, vikaru į Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapiją tal-
kinti klebonui V. Baltrušaičiui 1941 m. spalio 18 d. buvo paskirtas n n

12 . Po ilgo šešerių metų gydymosi kiek sustiprėjęs, Daujėnų vikaro parei-
gas pradėjo eiti lapkričio 14 d., po kelių mėnesių, 1942 m. sausio 10 d., perkel-
tas vikaru į Rokiškį. Tad Daujėnuose kun. J. Rimša darbavosi nepilnus metus 
(1941 10 18–1942 01 10). Per tris vikaravimo mėnesius Daujėnuose, talkindamas 
kun. V. Baltrušaičiui, jis pakrikštijo 15 vaikų (žr. 6 lentelę). Pirmasis krikštas 
1941 m. lapkričio 15 d. Kun. J. Rimša pakrikštijo Aldoną Suvaizdyt , gim. 1941 m. 
spalio 25 d. Suveizdiškio kaime, žemdirbių 29-erių metų Napoleono Suvaizdžio 
ir 26 metų Paulinos Navalinskaitės antrąjį vaikelį. Krikšto tėvai – Antanas Mic-
keliūnas ir Stanislova Murelytė128.

Paskutinis kun. J. Rimšos krikštas Daujėnų parapijos krikštų metrikose įre-
gistruotas 1942 m. sausio 18 d. Tada jis pakrikštijo Veroniką Kriščiūnait , gimusią 
tą pačią dieną, Daujėnų miestelio darbininkų Pranciškaus Kriščiūno ir 25-erių 
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metų Pranciškos Vinciūnienės dukrą. Krikšto tėvai  Boleslovas Adiklis ir Veronika 
Liegienė129.

Tad kun. J. Rimšos darbo laiką Daujėnuose įrėmina krikštai  1941 11 15–
1942 01 18.

Kun. J. Rimša dirbo daugelyje Panevėžio vyskupijos parapijų, ėjo įvairias 
pareigas (vikaro, klebono, dekano, altaristo). Autobiografijoje jis rašė  

„ esveikata ir saugumas mane vaikė iš parapijos į parapiją. enorėjau važiuoti į Sibirą 
nei su jais „draugauti“. odėl, kur tik buvau, man vis degė žemė po kojomis. Kokių tik 
provokacijų nesugalvodavo  iūrėk, tik pradedi darbuotis, tuojau apsupa provokatoriai, 
iš vyrų ir moterų giminės. Kiek gali ilgai nervintis  š proto išeisi. odėl nenorėdamas 
turėjau skrajoti iš vienos vietos į kitą. r tik po auksinio jubiliejaus visos audros nurimo, 
prasidėjo normalus gyvenimas.  čia jau vakaro prieblanda...“130 

Nuo 1993 m. iki mirties kun. J. Rimša – Pasvalio šv. Jono Krikštytojo baž-
nyčios altaristas. Pasvalio dekanas mons. Jonas Balčiūnas yra kalbėjęs  

„Mane žavi kunigo Rimšos inteligencija, jo domėjimasis viskuo, apgalvotas prieškario metų 
dvasinės nepriklausomybės palyginimas su dabartimi. r šiandien žavi, kaip jis ieško kelių į  
jaunimo širdis. Jis ir dabar nuoširdus, rūpestingas padėjėjas bažnyčioje, dalyvauja Krikščio nių 
demokratų partijos susirinkimuose ir minėjimuose. Jo lėšos kuklios, bet jis visuomet pare mia  
Kunigų seminariją... Kai pasidžiaugiam kunigo Rimšos uolumu ir patarnavimu, jo veidas 
nušvinta šypsena: „ ai Dievo dovana, Dievo malonė.“ r per jubiliejus, sveikinimų ceremonijas 
jis stengiasi, kad kunigui ir žmonėms nebūtų parodyta daugiau meilės negu Dievui...“131

Paskutinis ilgamečio Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebono V. Bal-
trušaičio krikštas įregistruotas 1942 m. lapkričio 22 d. Tada jis krikštijo prieš 20 
dienų (t. y. lapkričio 2 d.) gimusią Danut  Emiliją Kalvėnait , žemdirbių Juozapo 
Kalvėno (2  m.) ir Emilijos Stankevičiūtės (18 m.) dukrą. Krikšto tėvai buvo Po-
vilas Kalvėnas ir Paulina Kazilionienė132.

Kadangi nerasta dokumentų, kuriuose būtų pažymėta kun. V. Baltrušaičio 
mirties data, minėtas krikšto įrašas leidžia teigti, kad kunigas mirė 1942 m. lapkri-
čio pabaigoje iki gruodžio 11 d., nes remiantis tos dienos raštu Pasvalio dekanas 
kan. K. Kriščiūnas, dalyvaujant Daujėnų bažnyčios palaikymo tarybos nariams 
Povilui Navazelskiui ir Antanui Kriščiūnui, 1942 m. gruodžio 23 d. perdavė rastą 
po kun. V. Baltrušaičio mirties tvarkingą Daujėnų bažnyčios ir beneficijos inven-
torių naujai paskirtam klebonui kun. . Ereminui133.

1943 m. trečiąją Sekminių dieną buvo pašventintas paminklas kun. Vincentui 
Baltrušaičiui134.

Jau minėta, kad mirus klebonui V. Baltrušaičiui Daujėnų parapijos špitoli-
ninkas Povilas Baliūnas varpais skambino net 8 valandas su trumputėmis kelių 
minučių pertraukėlėmis. Toks varpų gaudesys leido žmonėms suvokti ištikusią 
didžiulę nelaimę – tokio savo ir taip reikalingo kunigo netektį.

Mirus klebonui V. Baltrušaičiui, į Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapiją paskir-
tas n (186  01 13–1890 01–po 1 )135. Jis dirbo 1942–1944 m.
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Dirbdamas Daujėnuose kun. P. Šalučka pakrikštijo 9 vaikus. 1942 m. lapkri-
čio 28 d. pakrikštijo Stanislovą Pranskūną, gimusį lapkričio 3 d. Barklainių kaime, 
žemdirbių Juozapo Pranskūno (38 m.) ir Pranciškos Vadapalaitės (34 m.) sūnų. 
Krikšto tėvai  Stanislovas Talačka ir na Kukenytė136. Tai pirmasis kun. P. Šaluč-
kos krikštas, užregistruotas Daujėnų bažnyčios metrikų knygose. 1942 m. kunigas 
pakrikštijo šešis, 1943 m. – vieną ir 1944 m. – du vaikus (žr. 6 lentelę).

1943 m. sausio 10 d. pakrikštijo Aleksandrą eponyt , gimusią sausio 2 d. 
Daujėnų miestelyje, žemdirbių Aleksandro Čeponio (31 m.) ir Mortos Baniūnaitės 
(30 m.) dukrą. Krikšto tėvai  Juozapas Kiznis ir na Načiūnaitė13 .

1944 m. liepos 2 d. pakrikštijo du vaikus  1944 m. birželio 2  d. Baliečių 
kaime gimusią Danut  Sc olastiką Kavaliauskait , dešimtą Petro Kavaliausko (42 m.) 
ir Veronikos Mickeliūnaitės (40 m.) vaiką, krikšto tėvai  Jonas Paužuolis ir Sta-
nislova Tribienė138  taip pat Antaną Vadopalą, gim. birželio 25 d. Daujėnų kaime. 
Tai trečias Jono Vadopalo (30 m.) ir Stanislovos Tamašauskaitės (19 m.) vaikas. 
Krikšto tėvai  Petras Statkevičius ir Elzbieta Petrauskienė139.

Remiantis krikšto įrašais, galima teigti, kad kun. P. Šalučka Daujėnuose 
dirbo nuo 1942 m. lapkričio iki 1944 m. liepos mėnesio vidurio.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Panevėžio vyskupijoje buvo 98 pa-
rapijos, 26 filijos, 4 rektoratai, 81 koplyčia, įsikūrė 11 naujų bažnytkaimių. Buvo 
įšventinti 195 vyskupijos kunigai. 1940 m. Panevėžio vyskupijoje dirbo 241 kunigas, 
aptarnaujantis 418 950 katalikų140.

enklų pėdsaką Daujėnuose paliko kun. eliksas eminas  ėjęs ir adminis-
tratoriaus, ir tituluoto klebono pareigas, dirbęs 1943–1950 ir 1951–1962 m. (taigi 
su trumpute pertrauka) iki mirties. Pastebėtina, kad kunigo . Eremino pavardė 
kartais užrašyta neteisingai  Jaraminas ar Jareminas, be to, 1994 m. leidžiant 
kun. E. Eremino dienoraštį, Antanas Martinionis pratarmėje „ odis skaitytojui“ 
klaidingai rašė  „Šiandien žinoma, kad „už ryšius su buržuaziniais nacionalistais“ jis 
buvo areštuotas, tardomas ir nuteistas 0 metų sovietinio lagerio“141. 

Kun. eliksas Ereminas142 Daujėnuose  
1943–1950 ir 1951–1962 metai
Būsimasis kunigas eliksas Ereminas gimė Gadūn vo parapijoje (Telšių r.). 

Mokėsi Als¸džių pradžios mokykloje, 190  m. baigė Palang s progimnaziją, o 
1915 m. – emaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune. 

1915 m. gegužės 16 d. į Vaškėnus (Panevėžio apskr.) laikinai perkeltoje e-
maičių seminarijoje emaičių vyskupas Pranciškus Karevičius įšventino į kunigus 
14 mokslus užbaigusių auklėtinių143, tarp jų ir . Ereminą.

šventintas į kunigus . Ereminas per 4  dvasinio darbo metus ėjo įvairias 
pareigas  dirbo vikaru (keturiose parapijose), kuratu (Vel kiuose, Vadakt liuose), 
administratoriumi (Ka sakiškyje, Daujėnuose, Skreb tiškyje), tituluotu klebonu 
(Daujėnuose), klebonu (Papilyjê, Rozalimê, Daujėnuose), altaristu (K piškyje). De-
talizuosime kun. . Eremino darbuotę parapijose.

Kun. . Ereminas vienerius metus vikaravo Tirkšliuosê (1915–1916), vėliau – 
Pagiriuosê (1916–1919), Nauj miestyje (1919–1920 08 09), Ram galoje (1920 08 09–
1922 05 09). 
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Šešerius metus (1922–1928) buvo Vel kių kuratu. 1926 m. kun. . Eremino 
rūpesčiu prie Velykių bažnyčios įsteigta savarankiška parapija, kurioje buvo 1 815 
asmenų ir 5 84 ha žemės (1931 m. vysk. K. Paltarokas bažnyčią konsekravo). 
Velykių, o vėliau ir Papilio mokyklose dėstė tikybą.

Šešerius metus (1928 03 06–1934 12 31) kun. . Ereminas buvo Papilio kle-
bonas. Čia ant pastatytų pamatų 1928 m. pradėjo statyti gražią akmeninę bažnyčią. 
Skrebíškių kaime šalia senųjų kapinių pašventino naujas. 

Papilyje bažnyčios statyboje laukė daug nenumatytų kliūčių  pamūrijus iki 
langų, parapija pristigo lėšų. Užėjo 1929-ieji – lietingi nederliaus metai. Statyba 
sustojo. Bet nuo 1930 m. kun. . Ereminas vėl tęsė statybos darbus. 1932 m. 
užbaigė sienų mūro darbus. Užkėlė vainiką, apgrebėstavo. 1933 m. uždėjo cinkuo-
tos skardos stogą, pradėjo statyti bokštą. Tais pačiais 1933 m. kun. . Ereminas 
skardos stogą uždėjo ir vienai klebonijos pusei. Statybos darbai, lėšų trūkumas 
išsekino klebono jėgas – darbai sustojo. Be to, kun. . Ereminas nuo jaunystės 
sirgo inkstų ir vidurių ligomis. Tad klebonas iškeltas į kurortinę vietą Rozalimą 
sveikatos pataisyti. Papilio bažnyčios statybą (daug ką pakeitęs, perstatęs) baigė 
kun. Juozapas Bardišauskas (1898 01 18–1925 06 14–1951 05 2 ), savo gyvenimą 
baigęs Sibire – nušautas sargybinio.

1932 m. balandžio 18 d. raštu vysk. K. Paltarokas kun. . Ereminą paskyrė 
Lietuvos katalikių moterų draugijos Papilio skyriaus dvasios vadu. Papilio jaunimą 
kunigas subūrė į pavasarininkų kuopą (per 200 narių). 1928 m. Papilio parapijoje 
buvo prenumeruojami 243 antireliginiai laikraščiai ir tik 35 katalikiški, rašė kun. 
. Ereminas, o kunigui išvykstant iš Papilio katalikišką spaudą jau skaitė apie 

800 žmonių ir tik apie 20 – nekatalikišką. Pateikta statistika liudija didelį kun. 
. Eremino darbą atkrikščioninant P pilį.

Kun. . Ereminas porą metų (1934 12 31–1936 12 19) buvo Rozalimo klebonu. 
Sveikata blogėjo – prisidėjo širdies ligos bei nerviniai sutrikimai, todėl paties pra-
šymu atleistas iš klebono pareigų ir perkeltas altaristu į Kupiškį (1936–1939 06 21). 
1938 m. liepos 10–31 d. kun. . Ereminas (1938 m. liepos 4 d. vyskupo raštas 
Nr. 3953) pavadavo Papilio kleboną, išvykusį sveikatos taisyti į i biškį.

Kai sustiprėjo, kun. . Ereminas buvo paskirtas Vadakt lių kuratu, o 1939 m. 
gruodžio 30 d. – Ka sakiškio administratoriumi. 

Aštuoniolika metų Daujėnuose
Karo metu 1943 m. sausio 1 d. kun. . Ereminas atkeltas administratoriumi 

į Daujėnus. 
2010 metų „Versmės“ ekspedicijos vadovas Antanas Šimkūnas144 prisimena, 

kaip kun. . Ereminas su vežimu, prikrautu dėžių ir dėželių, kraustėsi iš Kar-
sakiškio į Daujėnus. Važiuodamas per akmenuotą grindinį – bruką – į kalniuką, 
vežimas darda, kratosi, o skrybėlė ant kunigo galvos šokčioja. Vaikams buvo 
įdomu ir smalsu.

Jau sausio 14 d. užregistruotas pirmasis kun. . Eremino krikštas Daujėnuose  
pakrikštijo Algimantą Povilonį, gim. sausio 1 d. mažažemių Stanislovo Povilonio 
(28 m.) ir Emilijos Skindelytės (22 m.) sūnų. Krikšto tėvai buvo Jonas Skindelis 
ir Veronika Tamulionytė145. 
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1943–1950 ir 1952–1958 m. Daujėnų parapijoje gimė 600 vaikų. 318 iš tų nau-
jagimių per 15 metų pakrikštijo kun. . Ereminas (žr. 6 lentelę). Buvo krikštijami 
ne tik ūkininkų, žemdirbių, mažažemių bei amatininkų, bet – jau sovietmečiu – ir 
milicininkų, istrebitelių vaikai. Pavyzdžiui, kun. . Ereminas 1946 m. gegužės 5 d. 
pakrikštijo 25-erių metų malūnininko Jono Rasiuko ir Stanislovos Glėbavičiūtės 
(25 m.) antrą vaiką – dukrą Valeriją Rasiukait , gim. balandžio 24 d. Krikšto tėvai  
Ignas Glėbavičius ir Morta Vadapalaitė146.

1945 m. spalio 21 d. kun. . Ereminas pakrikštijo Daujėnų valsčiaus viršaičio 
Jono Janušonio (36 m.) ir Janinos Tamošiūnaitės (28 m.) trečią vaiką šeimoje – dukrą 
reną Janušonyt , gim. 1945 m. rugsėjo 15 d. Krikšto tėvai  Jonas Ražukas ir Stasė 
Mališauskaitė14 . Tais pačiais metais gruodžio 13 d. pakrikštijo milicininko Vlado 
Morkūno (45 m.) ir Emilijos (pavardė neįrašyta) penktą vaiką – dukrą Aldoną Morkū-
nait  (gim. 1945 m. spalio 28 d.). Krikšto tėvai  Julius Doda ir Valė Vilimavičienė148.

1946 m. vasario 1  d. pakrikštijo milicininko Karolio Bučinsko (39 m.) ir 
Paulinos Skukauskaitės (36 m.) trečią vaiką – sūnų Joną Bučinską, gim. 1946 m. 
vasario 12 d. Krikšto tėvai  Kazimieras Skukauskas ir Adelė Šveikauskienė149. 
 1946 m. kovo 5 d. krikštijo milicininko Aleksandro Vilimavičiaus (35 m.) ir 

Valerijos Medinytės (30 m.) trečią vaikelį – sūnų Andriejų Vilimavičių, gim. 1946 m. 
vasario 26 d. Krikšto tėvai  Kazimieras Atstupėnas ir Vincenta Ragauskytė150.

Tais pačiais metais 1946 m. birželio 15 d. pakrikštijo ir kito Daujėnų vals-
čiaus milicininko Antano Bieliūno (35 m.) ir nos Tamašauskaitės (26 m.) trečią 
vaiką Antaną Bieliūną (gim. birželio 10 d.). Krikšto tėvai  Aleksandras Čeponis 
ir Stanislava Vadapalienė151. 1946 m. spalio 13 d. krikštijo dar vieno milicininko 
Bronislovo Repševičiaus (38 m.) ir Natalijos Garbašauskaitės (29 m.) trečią vaike-
lį – Saulių Repševičių, gim. 1946 m. rugsėjo 22 d. Krikšto tėvais buvo Kazimieras 
enkevičius ir Salomėja apustienė152.

194  m. kovo 20 d. kun. . Ereminas pakrikštijo strebuko (taip įrašyta do-
kumente) sūnų Petrą Bučinską, gim. 194  m. vasario 1 d., ketvirtą vaiką Karolio 
Bučinsko (50 m.) ir Povilinos Skukauskaitės (39 m.) šeimoje. Krikšto tėvai buvo 
Ignas Gailiūnas ir Veronika Gailiūnienė153.

Keletą vaikų yra pakrikštijęs kun. elicijonas Lialis. Dar 1942 m. balandžio 
5 d. jis pakrikštijo Juozapą Šimkūną, gim. 1942 m. vasario 20 d. Petraičių kaime 
Juozapo Šimkūno (54 m.) ir Barboros Vaičekonytės (34 m.) sūnų. Krikšto tėvai  
Jonas Vadopalas ir Valerija Šimkevičiūtė154. 1943 m. balandžio 2  d. pakrikštijo 
Jul  Rauduvyt , gim. balandžio 1 d. Daujėnų kaimo ūkininkų Juozapo Rauduvės 
(gim. 1903 10 14) ir nos Drumžlytės (gim. 1918 05 15) šeimoje. Krikšto tėvai 
buvo Vincas Trybė ir Emilija Drumžlytė155. 1944 m. kovo 4 ir 8 dienomis kunigas 
pakrikštijo keturis vaikus. 1944 m. kovo 4 d. – Valeriją Šinkevičiūt , gim. vasario 
1 d. Palūniškio vienkiemyje Antano Šinkevičiaus (39 m.) ir Veronikos lekytės 
(34 m.) penktą vaiką, krikšto tėvai buvo Jonas ubavičius ir Liudvika Vasiliūnie-
nė156  ir Petrą Algimantą Bieliauską, gim. vasario 10 d. Daujėnų kaime Boleslovo 
Bieliausko (2  m.) ir Jadvygos Kalvėnaitės (23 m.) pirmagimį. Krikšto tėvai  An-
tanas Navakas ir Aleksandra Auželytė15 .

1944 m. kovo 8 d. kun. . Lialis pakrikštijo du rusų piliečius Smarčkovus, 
gyvenančius Petrovkos vienkiemyje, gimusius Kalininsko srities Novasakolnikų rajo-
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ne, Meškovo valsčiuje, Golubevo kaime. Tai Anatolijus (gim. 1939 m. rugsėjo 25 d.) 
ir Vladimiras (gim. 1942 m. sausio 15 d.), Selijano Smarčkovo (gim. 1893 0  25) 
ir lgos Ivanovičiūtės (gim. 1902 0  15) šeštas ir septintas vaikai. Anatolijaus 
krikšto tėvai buvo Alfonsas Kiznis ir Adelė Vadapalienė, o Vladimiro – Antanas 
Kiznis su savo seserimi158. 

ai i asininkai pinosi i   ie u  a kusi  us  asine sena.
Be diakono A. Gražio, po du vaikelius 194  m. pakrikštijo kunigai Antanas 

Kairys ir Kazimieras Kriščiūnas.
Kun. Antanas Kairys 194  m. rugpjūčio 1  d. pakrikštijo Petrą ingą (gim. Daujėnų 

miestelyje rugpjūčio 8 d.), trečią Jono Čingos (35 m.) ir Stasės Vadopolaitės (28 m.) 
vaiką. Krikšto tėvai  eliksas Činga ir Morta Čingaitė159. Rugpjūčio 2  d. – Antaną 
Morkūną (gim. Daujėnų miestelyje liepos 29 d.), Vlado Morkūno (48 m.) ir Emilijos 
Ranonytės (29 m.) šeštą vaiką. Krikšto tėvai  Antanas Ranonis ir na Gružekienė160. 

Kun. Kazimieras Kriščiūnas 194  m. lapkričio 22 d. pakrikštijo Povilą Vilimavičių 
(gim. rugsėjo 2 d.), ketvirtą vaiką Aleksandro Vilimavičiaus (39 m.) ir Valerijos 
Medinytės (28 m.) šeimoje. Krikšto tėvai  Karolis Bučinskas ir Morta Čeponienė161  
lapkričio 30 d. – Gėn  Povilionyt  (gim. lapkričio 23 d. Porijų k.), antrą vaiką 
Stasio Povilionio (35 m.) ir Emilijos Skindelytės (30 m.) šeimoje. Krikšto tėvai  
Jonas Rudys ir Janina Rudienė162.

1943–1950 m. buvo sutuoktos 95 poros, iš jų 64 poras sutuokė kun. . Ereminas. 
Pirmoji santuoka metrikuose įregistruota 1943 m. vasario 28 d. Tada kun. . Ere-

minas sutuokė 28 metų Povilą Pošką (Jurgio Poškos ir Elzbietos Čižiūtės sūnų) su 
2 -erių Albina Morkūnaite (Petro Morkaus ir Salomėjos Kazilionytės dukra)163.

Klebonas labai džiaugėsi, kad nors 1945-aisiais buvo neramumų, susituokė 
dvi poros. 1945 m. liepos 14 d. jis sutuokė 58 metų našlį Joną ryb  (Stepono 
Trybės ir Salomėjos Šveikauskaitės sūnų) su 42 m. na Baliunaite (Jono Baliuno 
ir Marcijonos Skukauskaitės dukra). 1945 m. lapkričio 6 d. – 42 m. Adomą Velykį 
(Juozo Velykio ir Anastazijos Grikauskaitės sūnų) ir 32 m. Kastanciją Laukunait  
(Juozo Laukuno ir nos Laurišonytės dukrą)164. Dokumente parašyta, kad Daujėnų 
klebono duotos dispensos nuo užsakų.

1946 m. kovo 2  d. R kšalaukio miškê buvo nušautas 33 metų Aleksas 
Stipinas, Bažnyčios metrikų knygose įrašyta, kad jį palaidojo milicininkai165. Ki-
tus 1946 m. nušautuosius laidojo kun. . Ereminas su bažnytinėmis apeigomis   
59-erių metų našlę Emiliją Rauduvienę, Stanislovą Tribę (41 m.), Stanislovą Rau-
duvę (23 m.), Anicetą Lurdegą (3  m.), 1946 m. balandžio 28 d. rastą nušautą 
25-erių metų Stanislovą Kubilių...166

1943 m. trečiąją Sekminių atlaidų dieną kun. . Ereminas pašventino ant-
kapinį paminklą kun. a. a. Vincentui Baltrušaičiui16 .

Daujėnų Prezidento Antano Smetonos pradinėje mokykloje168 (iš pradžių 
buvo keturios, vėliau šešios klasės) 1943–1944 m. kun. . Ereminas dėstė tikybą. 
A. Šimkūnas prisimena, kaip kunigas greitu žingsniu vis vaikščiodavo tarp suolų, 
rankas arba susidėjęs už nugaros, arba skubiai trindamas delnus.

194 –1948 m. klebonui . Ereminui talkino n n r  (1923 
02 09–1948 04 25–1992 02 24)169. Diakonas yra pakrikštijęs 18 vaikų ir palaidojęs 
8 parapijiečius (žr. 6 lentelę).
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Pirmasis diakono A. Gražio krikštas įregistruotas Daujėnų bažnyčios aktų 
knygose 194  m. spalio 5 d. Būsimasis kunigas pakrikštijo Joną Pisarskį, gimusį 
liepos 2 d. Naujasodžio kaime, antrą Juliaus Pisarskio (40 m.) ir naratos Valun-
taitės (3  m.) vaikelį. Krikšto tėvai  Povilas Grikauskas ir Palionė Grigauskaitė1 0. 
Paskutinis įregistruotas diakono krikštas – 1948 m. kovo 29 d. Tada diak. A. Gra-
žys pakrikštijo 1948 m. kovo 13 d. Daujėnų kaime gimusią Mariją ribait , trečią 
žemdirbių Jono Tribės (42 m.) ir Pranciškos Vaškaitės (35 m.) vaiką. Krikšto tėvai  
Stasys Tribė ir na Mėkelytė1 1.

1948 m. kovo 14 d. dokumentuose įrašyta paskutinė diak. A. Gražio palai-
dota parapijietė – 86 m. Marijona Baradinskienė1 2.

Pateikti krikšto pavyzdžiai liudija, kad diakonas A. Gražys kun. . Ereminui 
talkino ne vėliau kaip nuo 194  m. spalio 5 d. ir iš Daujėnų išvyko ne anksčiau 
kaip 1948 m. kovo 29 d.

Nuo 1948 m. liepos 1 d. kun. . Ereminas paliekamas tituluotu klebonu 
Daujėnuose, kur administratoriumi dirbo kun. Antanas Benesevičius. 194  m. 
vyskupo K. Paltaroko pageidavimu jis parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri 
išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 324–326). 

1950 m. spalio 5 d. kun. . Ereminas buvo paskirtas Skreb tiškio admi-
nistratoriumi. Saugumui sulaikius Skrebotiškio kleboną kun. Antaną akevičių 
(18 8 10 12–1901 09 22–1955 01 01), jo vieton paskirto kun. Liongino Keršulio 
(1914 01 11–1939 06 03–1995 11 03) sovietų rajono valdžia neįleido į bažnyčią. 
(Kun. A. akevičius, išvežtas į Sibirą, mirė Irkutske.) Rašte vyskupijai kun. . Ere-
minas pranešė, kad į Skreb tiškį atvyko 1951 m. vasario  d., tačiau tik kovo 3 d. 
gavo valdžios leidimą aukoti šv. Mišias. Rašė, kad išvykus kun. A. akevičiui, 
žuvo bažnyčios archyvas (sovietų valdžia pasinaudojo kunigų kaita).

1951 m. rugpjūčio 28 d. kun. . Ereminas grąžintas į Daujėnus. Čia dar-
bavosi iki mirties 1962 m. spalio 2  d. Palaidotas Daujėnų kapinėse. Paminkle 
įrašas  „Gimiau, kad leidai, gyvenau, kad norėjai, miriau, kad įsakei. šganyk mane, 
Viešpatie, nes gali.“

Parapijiečių liudijimai
. Ereminas, pasak daujėniškės Pranės Burkauskienės1 3, labai mėgęs švarą 

bei tvarką. Kalėdos metu pastebėjęs ką nors netvarkoje, negailėjo kritikos per pa-
mokslus. monės į jį kreipdavosi susirgę, nes kunigas buvo studijavęs mediciną, 
dažnai turėdavo ir reikiamų vaistų, kurių duodavo ligoniams. P. Burkauskienė 
prisimena, kaip kalėdodamas klebonas išklausinėjo ją poterių, o paskui tėvams 
sako  „Šitai mergaičiukei reikia daugiau per tvoras karstytis.“ Šiuos žodžius tarsi girdi 
ir šiandieną, nei tada, nei dabar nesupranta, kodėl kunigas taip pasakęs, gal kad 
ji buvusi labai liesutė.

A. Šimkūnas prisimena, kaip susirgus jo 4 metų sesutei Danutei – grįžus 
iš bažnyčios ji ėmė dusti – ją vežė pas kun. . Ereminą. Kunigas niekada neat-
sisakydavo padėti. Vis dėlto mergaitė naktį mirė. 

Kaip pasakoja Marija Mėkelytė1 4 (ji prižiūri kunigų Baltrušaičio ir Eremino 
kapus), kunigas gebėdavo sužinoti iš klebonijoje gyvenusių karinių viršininkų, NKVD 
leitenantų apie numatomus išvežimus, prašydavo perspėti ūkininkus ir taip ne vieną 
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išgelbėjo nuo tremties. Sužinojęs, kad rengiamasi išvežti Antano Karoblio šeimą, 
klebonas prašė nos Mėkelienės perspėti, davė arklį (kitą arklį davė Mėkeliai), kad 
šie spėtų pasitraukti.  Karoblio namus skubiai persikėlė klebonijoje po gaisro pri-
siglaudę Mėkeliai. Karoblis pabėgo į Joniškėlį, paskui išvyko toliau. Arklius paleido 
ir jie po kurio laiko sugrįžo... Atvykę skrebai Karoblių neberado, o na Mėkelienė 
pasakė, sudeginot mano namus, tai dabar radom tuščius ir persikraustėm. Mėke-
liai Karoblių namuose (Daujėnuose) išgyveno 4 metus (1948–1952) ir taip išgelbėjo 
sodybą nuo nuniokojimo. Karobliams grįžus, Mėkeliai nusipirko Kviliūno dūminę 
rąstų gryčią, statytą prieš 152 metus, už 2 000 rb (gavo draudimą).  Karobliai, 
kiek pagyvenę savo namuose, netrukus namus Daujėnuose pardavė ir išsikėlė.

Kunigo jautrumą ir dėmesį parapijiečiams liudija patyrusi M. Mėkelytė, 
kai šeimą ištiko nelaimė – gaisras. 1948 m. vieną balandžio naktį Barklainiuose 
pradėjo šaudyti padegamosiomis ir sprogstamosiomis kulkomis. Atsibudę Mėkeliai 
negalėjo išbėgti pro duris, nes jos buvo iš lauko užremtos. Šiaudinis namo sto-
gas greit užsiliepsnojo, o viena sprogstamoji kulka kliudė tėvą Pranciškų Mėkelį 
(1908–1948). Tai buvo ne pirmas sovietinių aktyvistų padegtas namas. 

Visi iššoko pro langą, tik motina labai apdegė. Subėgę kaimynai pylė van-
denį į tą vietą, kur turėjo būti šeimos galva Pranciškus. Deja, rado tik apdegusį 
stuobrį – be rankų, be galvos...

„Liaudies gynėjus“ (skrebus) piktino Mėkelių šeimos tvirtas tikėjimas, da-
lyvavimas parapijos veikloje, jie tikėjosi, kad klebono draugas Pranciškus Mėkelis 
ir jo žmona na Lazickaitė (190 –1999) su vaikais sudegs. 

Po kurio laiko na Mėkelienė eidama išgirdo  „Mat, vaikšto, nesudegė “ 
P. Mėkelis buvo kunigų bičiulis, tarnavo ūkvedžiu dar kun. V. Baltrušai-

čiui  patardavo, ką ir kur sėti. Mat bažnyčiai priklausė apie 10 ha žemės. Tačiau 
Marija apgailestauja, kad atėjus Nepriklausomybei, keitėsi kunigai ir bažnyčiai 
priklausiusi žemė nebuvo įforminta grąžinti.

Sudegus Mėkeliams, šeimą (motiną ir dukrą) kunigas priglaudė po savo 
stogu, dalijosi maistu. Be to, klebonas davė įvairių daiktų  lovą, dvi pagalves, 
antklodę, spintelę – ją ir dabar M. Mėkelytė laiko virtuvėje, dėkinga kunigui 
kiekvienam parodo  „ ia kun. . Eremino dovanota spintelė.“ 

P. Mėkelis priklausė bažnytiniam komitetui, jį nužudžius į komitetą klebonas 
. Ereminas įrašė . Mėkelienę. Ji, kaip bažnytinio komiteto narė, važiuodavo 

rinkti pinigų seminarijai – ir tai nekėlė sovietų valdžiai įtarimo. Šiose kelionėse 
ji veždavo ir klebono laiškelius, kuriuos turėdavo perduoti vieniems ar kitiems. 
Laiškelius gavusieji po nakties dingdavo – ir saugumas nebespėdavo jų suimti. 
Kaip pasakoja M. Mėkelytė, buvo ir daugiau žmonių, kurie vežiojo ar nešiojo 
klebono perspėjimus – laiškelius ar raštelius.

Po gaisro klebonas . Ereminas . Mėkelienei pasakė  „Mėkelienė, tau taip 
sunku, tai kad būtų lengviau kryžių nešti, aš tau dovanoju kryžių.“ Ir padovanojo 
nai ir jos dukrai Marijai kryžių, kuris ir dabar pagarbiai saugomas pakabintas 

svetainėje ant kilimo. M. Mėkelytė kalba, kad norėtų būti palaidota su tuo kry-
žiumi, kuris jai itin brangus.

Kunigas . Ereminas tapo ir Šimkūnų šeimos draugu. Kaip prisimena 
A. Šimkūnas, kunigas labai gerbė tretininkę motiną Barborą Šimkūnienę (190 –
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1962), kuri keliais eidavo apie bažnyčią. Tėvas Juozas Šimkūnas (188 –19 8) buvo 
bažnyčios maršalka, klebono patarėjas. Kun. . Ereminas turėjo arklį, tad kai jam 
kur nors reikėdavo važiuoti (į Pasvalį, Krinčiną), kviesdavosi brolį Bronių ir jis 
vadeliodavo į atlaidus... Šimkūnams pabėgus į Panevėžį, kunigas rašė tėvams 
laiškus, atvažiuodavo į Panevėžį. Nors namelis buvo labai mažytis, jam užleisda-
vo geriausią lovą, motina nunešdavo į lovą arbatos. Sužinojusi apie kunigo mirtį 
B. Šimkūnienė labai verkė, bet į laidotuves nuvykti nebegalėjo – labai sirgo, o 
po kelių savaičių ir ji mirė.

Kunigas . Ereminas yra išgelbėjęs žydaitę Rachelę, ją pakrikštijo Reginos 
vardu, vėliau išleido į mokslus. Baigusi medicinos mokslus, ji ištekėjo už K. Štei-
mano (žr.  priedas II Kun. . eminas e bė e n e enber “).

Liudininkai pasakoja, kad sovietmečiu kasmet vėlų Vėlinių vakarą kun. 
. Eremino kapas būdavo papuoštas gražiausiomis gėlėmis. inojusieji apie Rachelę 

tikėjo, kad tai jos padėka tam gerajam bebaimiam kunigui. 

Klebonijos-altarijos statyba
Kun. . Ereminas jautė, kad jam greitai nebeliks vietos klebonijoje, kurioje, 

kaip žinoma, apsigyveno sovietų kariuomenės karininkai.
Ir tikrai, vieną dieną jis buvo išvarytas iš klebonijos. M. Mėkelytė pasakoja, 

kad apie 1949 m. klebonas apsigyveno buvusiuose Karoblių namuose, kur jau 
gyveno . Mėkelienė su dukra. Klebonas, kaip teigia M. Mėkelytė, yra sakęs 
„Rodos ir sugyvenau su tais parazitais, bet jiems vis buvo negana...“ 

Klebonijoje sovietų valdžia įkūrė biblioteką, skaityklą, vėliau buvo apylin-
kės taryba, mokykla, internatas  gyveno mokiniai ir mokytojas su šeima. Atkūrus 
Nepriklausomybę, klebonijos pastatas grąžintas bažnyčiai. Tada kun. R. Visockis 
joje įrengė laidojimo salę (apie tai kalbėsime vėliau).

Išvarytą iš klebonijos kun. . Ereminą . Mėkelienė priėmė su visais daik-
tais. Tada, pasak M. Mėkelytės, kunigas ėmėsi statyti namą.

Medieną namui pirko iš Porijų Melinsko (jis buvo bažnytinio komiteto 
narys). Stogą pirko iš Jono Vadopalo. Geras stalius malūnininkas Jonas Rasiukas 
atliko medžio darbus. . Mėkelienė supjaustė stiklus, sudėjo langus. 

2002 m. M. Mėkelytė pasakojo spaudos darbuotojams  „Šį namą savo ir parapijiečių 
lėšomis kunigas eliksas Ereminas pastatė – 0 metais, kad turėtų kur gyventi...“1 5

Klebonas tikėjosi, kad jo pastatytas namas liksiąs altarijai, o po jo mirties 
čia kambarį ir visą išlaikymą turėsianti šeimininkė Stasė akarauskaitė.

Klebonas, kaip pasakoja Stanislovas ir Emilija Majauskai1 6, kol sovietų valdžia 
leido, gyveno ūkiškai, turėjo gyvulių, laikė bites, o lankydamas parapiją per pietus 
elgdavosi itin griežtai, maistą užsigerdavo arbata ir net paragaudavo vargonininkui 
ir zakristijonui įpiltą puodelį – ar ten tikrai tik arbata. Ir pats klebonas mėgo jį 
aplankiusius parapijiečius pavaišinti  neišleisdavo be arbatos puodelio, sumuštinių. 

Taigi klebonas, pasak Majauskų, turėjo gyvulių – porą arklių, karvių, kiaulių 
(paršiukus veždavosi iš Majauskų). Mėgo paukščius, laikė bites. Jas prižiūrėdavo, 
išimdavo medų, užtaisydavo žiemai e onėlė ajauskienė. Majauskai prisimena, 
kad sovietų metais laikraštyje „Tiesa“ buvo straipsnis apie piktas klebono bites – 
mat kažkokį partinį veikėją, slapta besidairantį po klebono sodą, jos užpuolė 
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ir labai sugėlė. Tad korespondentas 
komjaunuolis Balčiūnas negailėjo piktų 
žodžių klebonui. 

Klebonui šeimininkavo Stasė a - 
karauskaitė (ją atsivežė iš Karsakiškio),  
pagalbininkė ūkvedė buvo Adelė Berna-
dickaitė. S. akarauskaitė kunigui ištar - 
navo 20 metų be atlyginimo, o A. Ber-
nadickaitė – 16 metų, todėl kunigas po  
mirties joms paliko savo namus. Klebo-
nijoje kurį laiką gyveno ir talkino darbuo - 
se kun. Antano Rameikio sesuo nutė. 

2002 m. daujėniškė M. Mėkelytė 
yra pasakojusi  

„Kai kunigas eliksas Ereminas buvo iš-
keldintas iš klebonijos, prie bažnyčios jis 
pastatė namą, kuriame dabar gyvena ir 
kunigas Rimas Visockis. Šį namą savo ir 
parapijiečių lėšomis kunigas eliksas Ere-
minas pastatė – 0 metais, nes kai 
buvo paimta klebonija, jis jau turėjo kur 
gyventi...“1

Kun. . Eremino literatūrinė veikla
Kun. . Ereminas turėjo didžiulę biblioteką, ir ne tik religinio turinio, bet 

ir meno, mokslo, grožinės literatūros knygų, kurias noriai duodavo visiems skai-
tyti. Prenumeravo laikraštį „Pravda“ ir sakė  „Reikia mokėti skaityti ir tarp eilučių.“

Kunigas . Ereminas paliko rašto darbų  194  m. vyskupo K. Paltaroko pa-
geidavimu parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri išspausdinta knygoje „Panevėžio 
vyskupija“1 8, dar 1945 m. pradėjo rašyti dienoraštį. Dienoraščio ištraukos jau sovie-
tmečiu išspausdintos „Darbe“1 9, „Švyturyje“180, aišku, su atitinkamais komentarais181, 
o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę jo dalis (1945–1946) išspausdinta atskira knygele 
su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“182, 
kurį spaudai paruošė A. Martinionis183. Tačiau leidinio pratarmėje, kaip jau minėta, 
neteisingai įrašyta, kad kunigas buvo nuteistas 10 metų Sibiro lagerių.

Po dešimties metų dienoraštis, pavadintas „Kančių dienoraščiu“, perspaus-
dintas knygoje „Daujėnai“. 184 Publikuojami tik 1945–1946 m. įrašai, nors, skaitant 
apie kunigo pasiryžimą fiksuoti įvykius, tikėtina, kad dienoraštis 1946 metais 
nesibaigė. Kur kita dienoraščio dalis – neaišku. 

Dienoraštis svarbus keliais aspektais (apie tai bus kalbama plačiau). Pirmiausia, 
tai Daujėnų krašto istoriją papildanti medžiaga  kiekvienos pokario dienos fiksa-
cija su vardais ir pavardėmis. Pateikiamas nužudytų partizanų skaičius, žiaurus 
istrebitelių elgesys su suimtaisiais, trėmimai, ūkininkų plėšimai, kiti žiaurumai. 
Tarp šių faktų jaučiame ir literatūrinę kunigo mintį – jis subtiliai perteikia para-

Emilija ir Stanislovas Majauskai savo sodyboje
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pijoje plintančią ir visus surakinančią baimę, jaudinasi dėl kiekvienos netekties, 
džiaugiasi po ilgo laiko vėl atsiradusiais jaunavedžiais. 

Šis dienoraštis, kaip kalbėjo P. Burkauskienė, liudija kunigo . Eremino 
bebaimiškumą. Juk klebonijoje gyvenantys karininkai galėjo bet kuriuo metu pa-
daryti kratą – Sibiras būtų mažiausia bausmė.

Kun. . Ereminas rašė laiškus savo bičiuliams daujėniškiams, priverstiems 
palikti gimtąjį kraštą. Laiškai, rašyti Šimkūnams į Panevėžį, išsaugoti ir išspaus-
dinti knygoje „Daujėnai“185.

Daujėnų parapijos administratorius  
kun. Antanas Benesevičius186
Daujėnų bažnyčios administratoriumi 1948–1951 m. dirbo kun. Antanas 

Benesevičius. 1948 m. sausio 29 d.18  skubiai deleguotas į Daujėnus, pavaduoti 
susirgus klebono kun. . Eremino. Nuo 1948 m. liepos 1 d.188 paskirtas Daujėnų 
vikaru adjutoriumi, iš Daujėnų 1951 m. rugpjūčio 28 d. perkeltas administrato-
riumi į Skrebotiškį189.

Per ketverius darbo metus Daujėnuose kunigas A. Benesevičius iš 200 nau-
jagimių, gimusių Daujėnų parapijoje, pakrikštijo 113, iš 53 porų sutuokė 44 ir iš 
143 mirusių parapijiečių palaidojo 126 (žr. 6 lentelę).

Pirmasis kun. A. Benesevičiaus krikštas Daujėnų bažnyčioje 1948 m. balan-
džio 11 d. Tada jis pakrikštijo Jul  Jodokait , gim. 1948 m. balandžio 3 d. Maliūpių 
kaime, žemdirbių Juozo Jodoko (38 m.) ir Mortos Navakaitės (32 m.) penktą vai-
ką. Krikšto tėvai  Povilas Vyšniauskas ir na Vičienė190. Paskutinis užregistruotas 
Daujėnuose kun. A. Benesevičiaus krikštas 1951 m. rugsėjo 16 d. – pakrikštyta 
na Danutė Dambrauskaitė (gim. 1951 m. birželio 21 d. Daujėnų miestelyje), penk-

tas vaikas žemdirbių Adolfo Dambrausko (3  m.) ir Adėlės Vadopalaitės (34 m.) 
šeimoje. Krikšto tėvai buvo Bronius Baniūnas ir Aldona Krikštytė191.

Pirmąją porą kun. A. Benesevičius Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos 
bažnyčioje sutuokė 1948 m. vasario 8 d.  Juozą Klovą (gim. 1922 m., Juozo Klo-
vos ir Barboros Klovaitės sūnų) ir ną Garbarauskait  (gim. 1921 m., Aleksandro 
Garbarausko ir Mortos Krišpaitytės dukrą)192. 

Paskutinis palaidojimas Daujėnuose – 1951 m. rugsėjo 14 d. Kun. A. Be-
nesevičius Daujėnų parapijos kapinėse palaidojo 1951 m. rugsėjo 11 d. mirusį 
65-erių metų Petrą Grinskį193.

1948 m. Daujėnų bažnyčios vikaras adjutorius kun. A. Benesevičius rašte 
Panevėžio vyskupijos kurijai194 nurodė, kad Daujėnų bažnyčios kunigai gyvena 
špitolės patalpose, bažnyčios tarnai – privačiame bute, miestelio vienkiemyje už 
1,5 km nuo bažnyčios.

Bažnyčios špitolėje dviejuose mažuose butuose gyvena du kunigai ir viename 
bute – valdžios pareigūnas su šeima. Labai pageidautina, kad visa špitolė būtų 
grąžinta kulto tarnautojams – didelis nepatogumas toks atstumas nuo bažnyčios. 
Pageidautina, kad būtų sugrąžinti ir špitolei priklausę ūkio pastatai  tvartas, dvi 
daržinėlės, rūsys – ir daržai aplink špitolę, kurie nacionalizuoti. Prie špitolės 
esantys, bet kitiems priskirti daržai – didelis nepatogumas. Špitolė medinė, šiaudų 
stogu, sena (22 m ilgio, 5,2 m pločio ir 2,5 m aukščio).
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1950 m. sausio 2  d. kun. A. Benesevičiui Daujėnų valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininkas ne raštu, o tik žodžiu, pranešė, kad nuo sausio 28 d. už-
drausta skambinti varpais Daujėnų bažnyčioje195.

1951 m. būdamas vikaru kun. A. Benesevičius vaikus rengė Pirmajai komu-
nijai. Alfonsas Prakaitis196 prisimena, kad perskaitęs sąžinės atlikimo punktą  „Ar 
nerūkau pypkės “, kunigas nutilo, pasikeitė jo veidas, atrodė. Vėliau sužinojo, 
kad, labai daug rūkęs, kun. A. Benesevičius nuo tos dienos visai metė rūkyti. 
Tai, pasak Alfonso, rodo jo jautrią sąžinę. Kunigas labai įsijautęs lėtai kalbėdavo 
poterius. Pasak A. Prakaičio, jis labai mėgo arklius. Savo arklius atvesdavo ga-
nyti į Alfonso tėvų ganyklą. Apgailestauja, kad kun. A. Benesevičius Daujėnuose 
dirbo neilgai.

Kun. Antanas Rameikis19  – 
Daujėnų administratorius (1951–195 ) 
1951 m. rugpjūčio 28 d.198 kun. Antanas Rameikis iš Rozalimo buvo perkeltas 

administratoriumi į Daujėnus (žr. 4 lentelę). Atvyko rugsėjo 20 d. ir dirbo beveik 
 metus. Sveikatai susilpnėjus, kun. A. Rameikio prašymu, Vilniaus arkivyskupi-

jos ir Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. J. Steponavičius 
1958 m. sausio 9 d. paskyrė jį Krekenav s vikaru199.

Per septynerius metus (1951–1958) klebonas kun. A. Rameikis Daujėnuose 
išgarsėjo pamokslais. monės, nepaisydami sovietų draudimų, gausiai lankė baž-
nyčią – norėjo gėrėtis skambiu bažnyčios choru, klausytis kunigo žodžių, nes jis, 
kaip tvirtina bažnyčią lankę daujėniškiai, ypač jau minėtas A. Prakaitis, kalbėdavo 
iš visos širdies ir žmonės verkdavę. Kunigą A. Rameikį, kaip labai malonų ir tikrą 
kunigą, šiltai atsimena ir P. Burkauskienė. Ji patvirtina, kad kunigo pamokslai 
„privarydavo iki ašarų“.

1951–1958 m. iš 238 pakrikštytųjų Daujėnų bažnyčioje 159 pakrikštijo 
kun. A. Rameikis, iš 109 sutuoktų porų sutuokė 80 (žr. 6 lentelę).

Pirmas kun. A. Rameikio krikštas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje 
įregistruotas 1951 m. rugsėjo 23 d. Tada jis pakrikštijo 1951 m. rugsėjo 5 d. gimusį 
Stasį Šinkevičių, žemdirbių Broniaus Šinkevičiaus (32 m.) ir Kazimieros dana-
vičiūtės (31 m.) ketvirtą vaikelį. Krikšto tėvai buvo Petras danavičius ir Kostė 
danavičiūtė200. Paskutinis krikštas – 1958 m. vasario 9 d. pakrikštytas Kazimieras 

Šivickas, gim. sausio 3 d., antras Kazimiero Šivicko (34 m.) ir nos Šinkūnaitės 
vaikas. Krikšto tėvai  Jonas Vinčiūnas ir Jonė Šimaitė201.

Pirmąją porą kun. A. Rameikis sutuokė 1951 m. lapkričio 21 d. Palaimino 
Petro Kripaičio (gim. 1926 m., Juozo Kripaičio ir Veronikos Kaulionytės sūnaus) ir 
Domicelės Jasiūnaitės (gim. 1932 m., Jono Jasiūno ir nos Krikščiūnaitės dukros) 
santuoką202.

1951 m. spalio 2 d. palaidojo trylikametę Juze ą Raševičiūt , mirusią rugsėjo 
30 d. Tai pirmas kun. A. Rameikio palaidojimas, užregistruotas Daujėnų bažny-
čios metrikuose203.

Kun. A. Rameikis 1953 m. kovo 24 d. palaidojo ir 8 metų nevedusį Joną 
Skvirecką (Vinco Skvirecko ir Elzbietos Krasauskaitės sūnų, arkivyskupo metropolito 
Juozapo Jono Skvirecko brolį), mirusį 1953 m. kovo 19 d.204 
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6 lentelės duomenys rodo, kad 195  m. birželio 9 d. Daujėnų Švč. Jėzaus 
Vardo bažnyčioje vieną vaikelį pakrikštijo ir kun. Steponas Galvydis – aštuonerių 
metų Boleslovą Joną Vinciūną (gim. Panevėžio mieste 1949 m. liepos 24 d.). Tai 
trečias kolūkiečių Boleslovo Vinciūno (23 m.) ir Adolfinos ukauskaitės (32 m.) 
vaikas. Krikšto tėvai  Aleksas Pečiukas ir Danutė Rauduvienė205. 

Dirbant kun. A. Rameikiui Daujėnuose, bažnyčią nuniokojo chuliganai. 
Administratorius kun. A. Rameikis Pasvalio rajono prokurorui 1953 m. rugsėjo 
28 d. parašė pareiškimą

„Pareiškiu, kad š. m. rugsėjo mėn. iš 2  į 2  naktį Daujėnų bažnyčiai išdaužytas esąs 
gana aukštai, didelės vertės meninis langas – vitražas bei apdaužyta du kiti langai ir 
tuo padaryta žymūs nuostoliai.

vykis neatsitiktinis. uliganizmas Daujėnuose jau senokai veikia sistemingai. 
2 m. buvo išdaužyti langai bažnyčiai ir zakristijai ir sudaužyta šventoriuje buvusi 

sakykla, o šiais metais, gerokai pirmiau, prieš paskutinį įvykį, parapijos kapinių vartuose 
marmurinė lenta.

Piktadarių žygiais žmonės yra labai pasipiktin  ir laukia, kad kompetentingi val-
džios organai juos sudraustų.

Prašau Gerb. Prokurorą dalykus ištirti, piktadarius sudrausminti ir priversti atly-
ginti padarytus nuostolius“206.

Tačiau ar buvo surasti ir nubausti piktadariai – chuliganai – duomenų nerasta.
Kun. A. Rameikio sveikatai susilpnėjus, Vilniaus arkivyskupijos, Panevėžio 

vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. J. Steponavičius 1958 m. sausio 
9 d. (raštas Nr. 20) paskyrė jį vikaru į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos mimo 
į dangų bažnyčią. Būtina pažymėti, kad nuo 2011 m. šiai bažnyčiai suteiktas 
Bazilikos statusas.

Daujėnų klebonas (administratorius)  
1958–1964 metais kun. Antanas Kietis  
(1905 01 14–1934 06 26–1996 05 19)20
Kun. A. Kietį Daujėnuose prisimena Vladas Galvanavičius208. Pirmajai ko-

munijai jį rengė mama Veronika Galvanavičienė (Krikščiūnaitė) iš Barklainių (du 
Veronikos pusbroliai kunigai). Mokėsi iš katekizmo. Reikėjo laikyti egzaminą – 
klausinėjo kun. A. Kietis. Kunigas buvo labai griežtas, reiklus – taip atrodė vai-
kams, – kartais ir pajuokaudavo. Sykį kunigas Vlado paklausė  „Ar gaidys turi 
sielą “ Vladui atsakius, kad ne, kunigas nusišypsojo ir pagyrė. 

 bažnyčią Galvanauskų šeima eidavo beveik kiekvieną sekmadienį (buvo 
6 metais jaunesnė sesuo Stanislava (tapusi Kabeliene). Motina iš namų nešdavosi 
maisto ir pas žmones pavalgę grįždavo namo. Mat šeštadienio vakare duodavo 
valgyti, o sekmadienio ryte – nieko, tik po komunijos vesdavo pavalgyti. 

Kun. A. Kietis Daujėnų bažnyčioje 1958–1963 m. iš 98 porų sutuokė 93, o 
1958 m. iš 38 vaikų pakrikštijo 2  (žr. 6 lentelę). 

Pirmasis kun. A. Kiečio krikštas įregistruotas Daujėnų bažnyčios metrikų 
knygose 1958 m. balandžio 6 d. Tą dieną jis pakrikštijo 1958 m. kovo 13 d. Gir-
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sūdų k. gimusią itą Avižonyt , antrąjį Igno Avižonio (gim. 1932 m.) ir Valerijos 
Kavaliauskaitės (gim. 1928 m.) vaikelį. Krikšto tėvai  Juozas Avižonis ir Veronika 
Kavaliauskaitė209.

Daujėnų bažnyčioje kun. A. Kietis pirmąją porą sutuokė 1958 m. balandžio 
6 d. Tai Petras Šukys (gim. 1928 m., Juozo Šukio ir nos Baradinskaitės sūnus) 
ir Elena Vilimaitė (gim. 1933 m., Mykolo Vilimo ir Jadvygos Bučelytės duktė). 
Liudytojai buvo Algirdas Šukys ir Jonas Šukys. Abu jaunavedžiai iš Utenos210.

Pirmaisiais darbo Daujėnuose metais kun. A. Kietis aprašė sovietų valdžios 
pastangas sutrukdyti Sekminių atlaidus211

„Sekminių pirmąją dieną Daujėnų bažnyčioje vyko didieji atlaidai, į kuriuos suplaukdavo 
nepaprastai daug žmonių iš įvairiausių vietų. Šįmet, esant puikiam orui, irgi būtų buv  
nepaprastai daug žmonių. Deja, buvo smarkiai trukdoma. Pasvaly, ant kelio, vedančio į 
Daujėnus, buvo jau šeštadienį įtaisyta kartis – uždaranti kelią ir stovėjo nuo šeštadienio 
iki sekmadienio vakaro du milicijos pareigūnai, kurie tepraleido tik pėsčius ir dviratinin-
kus, nei važiuotų arkliais, nei motociklais, nei mašinomis. Argumentuoja kelio pagedimu. 
Betgi kelias nebuvo taisomas iš viso: šeštadienį prieš Sekmines iki 2 val. ir po Sekminių 
pirmadienį buvo atdaras kelias.

aigi specialus buvo trukdymas. ris kunigus, važiuojančius automobiliu se-
kmadienio rytą, irgi vos tepraleido. ai buvo dekanas, dar kitas – Pasvalio kunigas ir 
Vabalninko vikaras.

rukdymas tai padarė, kad  žmonių Daujėnų nepasiekė. Atrodo, toks elgesys 
yra neleistinas. odėl pranešu kurijos žiniai.“

domus Daujėnų administratoriaus kun. A. Kiečio ir 1959 m. gegužės 21 d. 
pranešimas Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos apaštališkajam admi-
nistratoriui212

„ r šįmet Daujėnų Sekminių atlaidai buvo trukdomi. Mašina viena, kita tegalėjo atva-
žiuoti. Bet daugiau buvo rajono žodžių išsakyta atlaidus pravesti be svetimų kunigų. Po 
ginčų teleido vieną kunigą. Viso to pagrindu statė Pasvalyje tą dieną vykstančią sėjos 
baigimo švent  ir senesnį uždraudimą kunigams suvažiuoti į atlaidus. Raštu nesutiko 
duoti įsakymo.

šgird s, kad kolūkiečius įvairiais būdais ir grasinimais varo į tą švent , turėjau 
dalinai sutikti, ypač kai vieną kunigą leido. aktinai kunigų iš viso buvome . Šv. Mišios 
buvo keturios. Visas apeigas atliko bažnyčios administratorius. Kunigai kaimynai, kurie 
turėjo laikyti vakare pamaldas savo bažnyčiose, Daujėnuose šv. Mišių nelaikė. Šiaip viskas 
gana sklandžiai ėjo. monių buvo gana daug.

 rajono vykdomąjį buvau pakviestas  d. gegužės – penktadienį. epaklausymo 
atveju sakėsi turį priemonių neklaužadas sutvarkyti. Statė pavyzdžiu Pasvalio kleboną, 
kuris įvykdė varpų uždarymą. Pokalbis buvo ilgokas ir gana kultūringas.“
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Kun. Gaudentas Ikamas –  
Daujėnų klebonas (1964–2000)213

Net 36 metus (1964–2000) iki mirties Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijoje 
dirbo kun. Gaudentas Ikamas. Palaidotas lapkričio 21 d. Kvetkų parapijos kapinėse, 
greta tėvų. Daujėnuose šv. Mišias aukojo vysk. J. Preikšas ir 20 kunigų, pamokslą 
pasakė kan. Bronius Antanaitis. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė Pasvalio de-
kanas mons. Jonas Balčiūnas ir mons. Lionginas Vaičiulionis.

1964 m. birželio 12 d. Vadaktėlių klebonui kun. G. Ikamui pavesta parapiją 
perduoti Panevėžio dekanui, nes jis Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų kapitulinio 
vikaro kan. P. Bakščio pasirašytu dokumentu paskirtas Daujėnų klebonu.214

1964 m. birželio 19 d. kun. G. Ikamui išduotas Kulto tarnautojo registracijos 
pažymėjimas Nr. 460, pasirašytas Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos įgaliotinio Lietuvoje J. Rugienio. Pažymėjime nurodyta, kad kunigas turi 
teisę atlikti religines apeigas pagal kultą, kuriam priklauso tikintieji.215

 naują paskyrimo vietą – Daujėnus – kun. G. Ikamas atvyko birželio 2  d. 
1964 m. liepos 6 d. Pasvalio dekanas R. Kriščiūnas Daujėnų bažnyčią, jos 

inventorių ir dokumentus iš buvusio klebono A. Kiečio perdavė paskirtam kle-
bonui kun. Gaudentui Ikamui.216

Per savo darbo metus Daujėnuose kun. G. Ikamas pakrikštijo 1 5  vaikus, 
sutuokė 4 poras (žr. 6 lentelę). 

Pirmoji kun. G. Ikamo įregistruota santuoka Daujėnų bažnyčioje vyko 
1964 m. birželio 2  d. Tada klebonas sutuokė Povilą Akstiną (gim. 1934 m. Vin-
cento Akstino ir Pranės Masilionytės sūnų) ir Prancišką Vilenčikait  (gim. 193  m. 
Petro Vilenčiko ir Kazimieros Misevičiūtės dukrą)21 .

Kun. G. Ikamas 1989 m. rugsėjo 10 d. perlaidojo iš Sibiro parvežtus miru-
siųjų palaikus  Marcijonos Grinkienės (mirusios 1950 m.), Antano Grinkio (mirusio 
1956 m.) ir Antano Novako (mirusio 1951 m.).

Atvykęs į Daujėnus kunigas rado labai apleistą bažnyčią. Jo iniciatyva 
buvo atlikta daug darbų  bažnyčia tvarkyta, puošta, įsigyta naujo inventoriaus, 
sutvarkytas šventorius.218

Per pirmuosius trejus darbo metus Daujėnuose šventoriuje esantį sandėliuką 
pavertė gyvenamuoju namu.

1966 m. vizitacijos protokole Pasvalio dekanas kun. Petras iukelis parašė, 
kad šventoriuje pastatyta nauja varpinė ir ne per geriausios kokybės senosios 
varpinės nebereikėtų laikyti.219

1968 m. gruodžio 28 d. buvo sudarytas Daujėnų bažnyčios R. K. Religinės 
bendruomenės 22 narių komitetas  Antanas Akinskas (gim. 1896), Jonas Bieliaus-
kas (1900), Pranas Bieliauskas (1914), Pranas Bedalis (1923), Vladas Galvanavičius 
(1918), Steponas Grinskis (1918), Mykolas Juodokas (1935), Mykolas Kairys (189 ), 
Aloyzas Klinga (1924), Pranas Kukuris (191 ), Petras Mėliauskas (1903), Jonas 
Mogulis (1898), Jonas Navalinskas (1896), Andriejus Pyragis (192 , dokumente 
Piragius), Juozas Straževičius (1903), Jonas Sriubas (1892), Petras Stumbrys (1920), 
Kazimieras Šaikūnas (1928), Antanas Šleivys (1942), Petras Vadopolas (1916), Sta-
sys Vencevičius (1915) ir Stasys apustas (1909)220. Jie išsirinko vykdomąjį organą 
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(Juozas Straževičius – pirmininkas, Mykolas Kairys – sekretorius, Vladas Galva-
navičius – kasininkas) ir revizijos komisiją (Jonas Navalinskas – pirmininkas, du 
nariai – Jonas Mogulis ir Jonas Sriubas).

19 4 m. sudarytas naujas bažnyčios vykdomasis komitetas  Antanas Akinskas 
(1896), Povilas Avižonis (1924), Pranas Bedalis (1923), Pranas Bieliauskas (1914), 
Stanislovas Dovidonis (1929), Steponas Grinskis (1918), Mykolas Juodokas (1935), 
Vytautas Kalvėnas (1933), Povilas Karoblis (1929), Aloyzas Klinga (1924), Pranas 
Kukuris (191 ), Pranciškus Lekavičius (1935), Jonas Mažeika (1932), Jonas Mogulis 
(1898), Jonas Rasiukevičius (1928), Petras Stumbrys (1920), Kazimieras Šaikūnas 
(1928), Petras Vadopolas (1916), Stasys Vencevičius (1915) ir Stasys apustas (1906)221.

1999 m. sutvarkyta Porijų šv. Augustino koplytėlė „Koplyčią atgavome avarinės 
būklės. Be stogo, be lubų, be langų, altorius išdraskytas – padėtis buvo labai liūdna, 
apverktina“, – rašė klebonas Panevėžio vyskupijos kurijai222. Suburtas bažnytinis 
choras, kuriam vadovavo vienuolė sesuo Ksavera (atvykdavo iš Panevėžio), sutvar-
kyta Šventabala. Klebonui nuoširdžiai talkino zakristijonas Kazimieras Šaikūnas. 

Kun. G. Ikamas patalkinti klausyti Velykinės išpažinties kviesdavosi kai-
myninius kunigus  19 1 m. talkino Skrebotiškio klebonas kun. Vytautas Jasiūnas  
19 2 m. kun. Kazimieras Mozūras (Pasvalys), kun. Antanas Kairys (Panevėžys) ir 
kun. Boleslovas Babrauskas (Smilgiai), 19 3 m. – kun. Petras Tijušas (Pumpėnai), 
kun. Bronius ilinskas (Grūžiai). 

19 6 m. spalio 18 d. raštu vyskupas Romualdas Krikščiūnas nustatė visuoti-
nius popiežiaus Pauliaus VI suteiktus atlaidus šiose parapijos šventėse  Šv. Jurgio, 
Šv. Roko, Angelų Sargų, Kalėdų (per šias šventes pamaldos leistos laikyti prie 
išstatyto Švč. Sakramento remiantis galiojančiais nuostatais). Šis raštas galiojo iki 
1986 m. spalio 18 d. (anksčiau duoti bet kokie atlaidų raštai nustojo galios)223.

Panevėžio vyskupijos kapitulinis vikaras prel. K. Dulksnys, remdamasis 
Šventosios Apaštališkosios penitenciarijos 1986 m. balandžio 9 d. raštu, Daujėnų 
bažnyčioje nustatė atlaidus šiose parapijos šventėse  Šv. Jurgio, Šv. Roko, Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo (raštas galiojo iki 1996 m. balandžio 9 d.)224. 

19  m. gegužės 24 d. Panevėžio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus 
vyskupo R. Krikščiūno skyrimu, Daujėnų klebonas kun. G. Ikamas paliktas eiti 
užimamas pareigas ir paskirtas Kriklinių bažnyčios klebonu.225 Krikliniuose klebono 
pareigas kun. G. Ikamas pradėjo eiti nuo gegužės 31 d. Po 22 metų – 1999 m. 
lapkričio 9 d. – atleistas iš Kriklinių parapijos klebono pareigų (šioms pareigoms 
paskirtas kun. Rimantas Visockis).226 Nuo lapkričio mėn. dėl ligos nebeatliko kle-
bono pareigų ir Daujėnuose – gydėsi. 2000 m. sausio 3 d. vizitacijos protokole 
Pasvalio dekanas kun. J. Balčiūnas įrašė  „Klebono sveikatos būklė kritiška.“22

1989 m. birželio 1 d. Daujėnų religinei bendruomenei sugrąžinta klebonija 
(buvęs Daujėnų devynmetės mokyklos bendrabutis (pirminė vertė 13 5 9 rb) ir 
ūkiniai pastatai. 1990 m. atlikta daug darbų  kapitališkai suremontuota klebonija, 
lentomis apkaltos sienos, suremontuotos krosnys ir išdekoruotas vidus. Klėtis 
apkalta naujomis lentomis, sutvarkytas vidus  seni pastatai (tvartas, daržinė) nu-
griauti, pastatyti nauji228.

1990 m. visose trijų (Daujėnų devynmetės, Girsūdų ir Porijų pradžios) moky-
klų klasėse pradėta dėstyti tikyba, dauguma vaikų lankė tikybos pamokas. Vaikai 
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katechizuoti dvi vasaras. Tais metais parapijoje pradėjo veikti nedidelis „ arito“ 
sambūris (1996 m. išaugo iki 20 narių), o nuo 1994 m. minima ir krikščionių 
demokratų grupelė (1996 m. jungė 30 narių). Vaikus katechizavo klebonas, tikybą 
dėstė katechetė (199  m. jų buvo dvi). 

1996 m. rugpjūčio 18 d. Daujėnuose lankėsi vyskupas Juozas Preikšas ir 
teikė Sutvirtinimo sakramentą. Daujėniškiai vyskupo buvo sulaukę prieš 54 me-
tus – 1942-aisiais juos buvo aplankęs vysk. K. Paltarokas. Vyskupas J. Preikšas 
Sutvirtinimo sakramentą suteikė 2 4 asmenims iš 19 vietovių (iš pačių Daujėnų – 
135 asmenims).229

1980 m. rugsėjo 5 d. Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius 
vyskupas R. Krikščiūnas ir kurijos kancleris kun. Vladas Rabašauskas kun. G. Ika-
mui parašė sveikinimą 60-mečio proga

„Mums labai malonu pasveikinti amstą šešiasdešimties metų jubiliejaus proga. 
elengva pasirink s gyvenimo kelią, Jūs ne kartą įrodėte, jog esate nemažėjančio 

uolumo, dirbant sielų gerovei ir Bažnyčios labui, kunigas. 
egul gerasis Dievas ir toliau Jus globoja, stiprina sveikatą, palaiko dvasios jėgas.“230

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija  
trečiajame tūkstantmetyje
2001 m. sausio 1 d. duomenimis, Panevėžio vyskupijoje buvo 114 parapijų, 

kuriose dirbo 98 kunigai  5 monsinjorai (Juozapas Antanavičius, Jonas Balčiūnas 
(192  11 06–1949 09 25–2008 05 02), Klemensas Gutauskas (1915 11 28–1941 02 26–
2002 08 19), Jonas Juodelis (1921 05 21–194  06 29–2006 01 0 ), Petras Kuzmickas 
(1910 11 0 –1935 06 15–2012 09 10), 2 kanauninkai (Bronius Antanaitis, Petras 
iukelis), vienas kapitulos prelatas (Kazimieras Dulksnys, 1910 02 09–1935 06 15–

2001 12 09)231.
Panevėžio vyskupijai nuo 2002 m. sausio 5 d. vadovauja Panevėžio vyskupu 

paskirtas Jonas Kauneckas. Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas reziduoja 
Kaune. ilme – dėmesys ir Daujėnų bažnyčiai. „Sieninė tapyba Pasvalio krašto baž-
nyčiose“232 – tokį projektą 2010–2011 m. parašė muziejininkė Gita Rachmančiukienė 
bei muziejaus dailininkas Mindaugas Vegys ir iš Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos gavo lėšų. Vaizdo medžiagą ruošė televizijos operatorius 
Laimas Jurkus.

2011 m. rugsėjo 16–25 d. vykusių Europos paveldo renginių tema „Paslėpti 
lobiai. Sieninė tapyba“ – suteikė puikią progą pasigilinti į vieną mažiausiai ty-
rinėtų Pasvalio krašto kultūros paveldo sričių – mūsų bažnyčių sieninę tapybą.

Minimas ir Daujėnų bažnyčioje esantis Šventosios Dvasios simbolis balandis, 
gipso lipdiniai, kurių bažnyčioje gausu.

ilme dėmesio skirta ir Daujėnų bažnyčiai

„ ikinčiuosius pasitinka rontono ertmėje įkomponuotas absoliutaus žinojimo ir visa re-
ginčio bei globojančio Dievo simbolis – Apvaizdos akis. entrinės navos skliautų dekoras 
atgaivina niekada neišsenkančią Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. ilme susipina muzika, 
Šventojo Rašto tekstai ir dailė.“233
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ilmo tekstą skaitė studentė Egidija Mačiulytė, lietuvių ir užsienio kompo-
zitorių kūrinius Vaškų ir Pumpėnų bažnyčių vargonais atliko kraštietis studentas 
Rimvydas Mitkus.

n n e . Andriejus Pyragis, pradėjęs bažnytiniame komitete 
dirbti dar klebonaujant kun. G. Ikamui, dirba ir šiandieną. Bažnytiniam komitetui, 
kaip pasakojo A. Pyragis, priklauso  Pranas Bedalis, Petras Vasiliūnas (Girsūdų k.), 
Stasys Dovidonis (Porijų k.), Alfonsas Prakaitis (Galinių k.), Stasys Mackevičius 
(buvęs seniūnas)  Danutė alienė (Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja), Vi-
talija Stankevičienė (duonos kepyklos vadovė)234, Petras Karoblis (Girsūdų k.), 
Alešiūnienė (Porijų k.) ir kt. 

aujėn  . ė aus a o pa apijos a n ioje ak is ijonais a i  
Birželio sukilimo dalyvis Kazimieras Grigalionis, raudonarmiečių nužudytas 1941 m. 
(tai pirmoji sovietų auka Daujėnuose), Kazys Šaikūnas (Girsūdų k.) – prie kun. G. Ika-
mo, Stasys Majauskas (Daujėnai), Alfonsas Prakaitis. inomas špitolininkas Povilas 
Baliūnas, kaip minėta, 8 valandas skambinęs varpais mirus kun. V. Baltrušaičiui.

Dabar A. Prakaitis kas dieną du kartus (ryte  val. ir vakare 19 val.) 
skambina varpais. 

Mirus kan. P. Varžinskui, kunigas į Daujėnus atvažiuodavo tik sekmadieniais 
(išskyrus laidotuvių atvejus), tad per šv. Mišias jam talkindavo patarnautojai – 
zakristijono nereikėjo.

Vargonininke kurį laiką dirbo Audronė Amilevičiūtė-Kripaitienė (1966 06 03–
2012 04 08)235. A. Amilevičiūtė nuo 2003 m Daujėnuose pradėjo dirbti tikybos 
mokytoja. Jau varginama ligos ėmėsi vargonininkės pareigų. Su jai įprastu švelniu 
ryžtingumu sukvietė įvairių kartų įdomius žmones į bažnytinį chorą, jį įkvėpė, 
atjaunino.

Pirmasis klebonas, trečiajame tūkstantmetyje dirbęs Daujėnų Švč. Jėzaus 
Vardo parapijoje, – kun. Rimantas Visockis.

Klebonas kun. Rimantas Visockis
2000–2005 m. Daujėnų parapijoje dirbo n n 236. 
2000 m. gruodžio 19 d. Panevėžio vyskupo J. Preikšo pavedimu (Nr. 423) 

Pasvalio dekanas kun. Jonas Balčiūnas (192  11 06–1949 09 25–2008 05 02) perda-
vė kun. R. Visockiui Daujėnų parapijos bažnyčią, jos inventorių ir dokumentus.

2003 m. lapkričio 28 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu Nr. 369 03 
kun. R. Visockis paskirtas Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebonu  metams, Pumpėnų 
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
parapijų administratoriumi.

Kun. R. Visockis Daujėnuose rado parapijai priklausiusius pastatus  kleboniją, 
parapijos salę (naudota susirinkimams), klojimą (naudotas sandėliui), ūkinį pastatą 
(garažą) ir du lauko rūsius (jie naudoti pagal paskirtį).

Kun. R. Visockis presbiterijoje sudėjo parketą (2001), įsigijo arnotą, vėliavų, 
altoriui užtiesalą (2001)23  2002 m. įsigytos 2 albos, arnotas, 2 vėliavos, 6 suknelės 
procesijoms, elektriniai vargonai. Tais pačiais metais atliko bažnyčios išorės re-
montą, iš lauko pusės nudažė varpinę, šventoriui įstatė naujus vartus238. 2004 m. 
bažnyčios suolams tvarkyti, naujiems pagaminti išleista 1 820 Lt239.
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Parapijoje veikė „ aritas“ (atsakinga Valerija Mačėnaitė) ir Katalikiško jau-
nimo centras (Audronė Kripaitienė), pastoracinei tarybai priklausė 12 narių.

2002 m. rugpjūčio 18 d. Daujėnuose lankėsi vyskupas J. Kauneckas ir teikė 
Sutvirtinimo sakramentą.

Tuo metu Daujėnuose buvo švenčiami šie atlaidai  Šv. Jurgis (sekmadienį 
po sausio 23 d.), Sekminės ir Šv. Rokas (sekmadienį po rugpjūčio 16 d.). 

2000 m. tarp lapkričio 18 d. ir gruodžio 19 d.240 iš Daujėnų bažnyčios dingo 
Jėzaus Nazariečio ir Švč. M. Marijos procesijų altorėlis, kuris 2004 m. vasario 2  d. 
buvo surastas Vilniaus antikvariate Pilies gatvėje. Altorėlio autorius – nežinomas 
I  a. liaudies meistras. Paveikslai „Marija Maloningoji“ ir „Jėzus Nazarietis“ 

tapyti ant medžio ryškių spalvų aliejiniais dažais. Altorėlis Lietuvos TSR kultū-
ros ministerijos kolegijos 19 1 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28 4  įtrauktas į 
saugomus kultūros paminklus. Remiantis vyskupo įgaliojimu (2004 m. balandžio 
19 d. Nr. 141 04) kun. Romualdui daniui, altorėlis buvo atsiimtas iš Lietuvos 
kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos241.

Pateiksime platų minimo paminklo aprašymą, 1985 m. gruodyje atliktą 
Pasvalio rajono vyr. metodininkės kultūros paminklų apsaugai Rimos Keršytės 
ir 1986 m. sausio 9 d. patvirtintą MMT dailės skyriaus metodininkės Audronės 
Andriulienės

„Altorėlis dvipusis, kilnojamas, susideda iš stalelio pavidalo cokolio ir relje iniu bei kiaura-
pjūviu ornamentu drožinėto retabulo. Retabulo centre įmontuotas pailgos ormos paveikslas.

Retabulas savo orma primena stačiakampį, bet viršutinė dalis trikampė, su apimlia 
karūna viršūnėje. Griežtas geometrines ormas švelnina voliutės visuose keturiuose kam-
puose. Kiaurapjūviai stilizuotų rožių ornamentai šonuose ir akanto lapais drožta viršūnė.

Paveikslo „Marija maloningoji“ centre nutapyta šventoji, pamynusi žaltį. Moters 
igūra vaizduojama visu ūgiu, rontali, ištiestais į priekį delnais, iš kurių srūva spinduliai. 
egausios suknelės ir apsiausto klostės modeliuotos šviesos šešėliais.

Antrame paveiksle pavaizduotas stovintis ilgu rūbu azarietis. Jo rankos surištos 
virve, galva su erškėčių vainiku. lgas rūbas modeliuotas klostėmis pabirais brūkšneliais.

igūros statiškos. ormos plokščios, anatomiškai netaisyklingos: per daug kresni 
liemenys, per didelės galvos.

Koloritas šiltas, sodrus. Paveikslai tapyti ant medžio ryškių spalvų aliejiniais da-
žais. Pilkšvai violetinis onas, ryškiai raudoni šventųjų rūbai, geltoni spindulių pluoštai 
ir virvė, kuria surištos azariečio rankos. Retabulas dažytas mėlynai, raudonai, žaliai, 
geltona bronza.

šmatavimai: paveikslas 2 cm   cm, retabulas 2  cm   cm, stalelio 
aukštis 00 cm.

Altorėlis vertingas kaip gerai atliktas  a. taikomojo liaudies meno pavyzdys“242.

Kunigas mėgo tvarkyti aplinką. Jam darbuojantis šventoriuje buvo pastatyti 
mediniai kryžiai (meistras Petras Janulevičius iš Pumpėnų), šventorius pasipuošė 
naujais vartais (iškalti adeikių kaimo kalvėje). Nors kunigo pamokslai traukė 
ir silpniau tikinčius žmones pasukti į bažnyčią, vietos gyventojai prieštaringai 
vertino dvasininką.
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Moksleiviai atgaivina 
Sekminių tradicijas. 
A. Šimkūno  
nuotraukos
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radiciniais tapo Sekminių pakermošiai

Per pamaldas šventoriuje gieda Daujėnų bažnyčios c oras pritariant 
Lietuvos Respublikos VRM orkestrui. Sekminės. 20  m. 
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Kun. R. Visockis susigrąžintoje klebonijoje, kaip pasakoja M. Mėkelytė, įvedė 
vandentiekį, pastatą sutvarkė ir įrengė laidojimo salę.

Šventabaloje pastatyti kryžiai. Vieną jų (kairėje) išdrožė šviesaus atminimo 
tautodailininkas Jonas Jasilionis iš Porijų, dešinėje pusėje – Pranės Krikščiūnienės 
prašymu ir jos lėšomis pastatytas kryžius, per vidurį – A. Pyragio mecenuotas kryžius.

A. Šimkūnas su kun. R. Visockiu susipažino per Sekminių atlaidus, pirmą-
syk pabandęs sukviesti giminę į Daujėnus. Kunigas bendravo su jaunimu, tvarkė 
aplinką, Daujėnuose materialius dalykus tvarkė kaip apsukrus verslininkas... 

Daujėnų Sekminių atlaidai aktualūs ir šiandieną243. Juos bando atgaivinti 
jaunimas. 2011 m. Pasvalio gimnazistai Aušra Reižytė, Viktorija Berdešiūtė, Asta 
Rapkevičiūtė, Veronika Bogvilaitė, vidija Šidlauskaitė, Marius Maziliauskas, To-
mas Šimėnas ir Justinas Dalmantas, konsultuojami mokytojų Erikos Bujevičienės ir 
Nidos Sakalauskienės, parengė kūrybinį darbą „Belaukiant Sekminių“244. Rinkdami 
medžiagą apie Sekmines gimnazistai pakalbino daugelį įvairių kaimų ir miestelių 
gyventojų. Savo kūrybiniu darbu jie siekė atgaivinti Sekminių šventės tradicijas ir 
pakvietė visus prie stukių pagrindinės mokyklos klėties – muziejaus. Renginio 
dieną išpuošę klėtį, paruošę vaišių, bendravo su Ustukių ir Daujėnų mokyklomis. 
Pasakota apie Sekminių papročius bei tradicijas  kaip švęstu vandeniu šlakstydavo 
laukus ir vandens telkinius, kad neliktų kenkėjų ir žmonės neskęstų, mat besimau-
dančius iki Sekminių laumės pagriebs ir nusineš, gali įtraukti upinė, užsmaugti 
vandenis, prie tokių limpančios ligos.

Šventėje „Belaukiant Sekminių“ buvo kepamas piemenukų vaišėms skirtas 
valgis – pautienė iš šimto kiaušinių....

Parapijietis V. Galvanavičius, atvykus kun. R. Visockiui, tapo bažnytinio 
komiteto nariu. Jis prisimena, kad bažnyčios komitetui priklausė jo senelis Antanas 
Galvanavičius, paskiau ir tėtis Vladas Galvanavičius. Tad jis jau trečios kartos 
atstovas, turįs šias pareigas.

Kaip bažnyčios komiteto narys, V. Galvanavičius rinko atlaidų metu pinigus 
kryžiui šventoriuje pastatyti.

Pasak V. Galvanavičiaus, kun. R. Visockio aukojamos Mišios sutrumpėjo 
iki 45 min. (G. Ikamo aukojamos Mišios užsitęsdavo ilgiau kaip valandą), o kaip 
minėta, geri pamokslai patraukė į bažnyčią daugiau žmonių. Ir tai kažkam ne-
patiko – todėl ir suskambo naktį varpai. 

V. Galvanavičius teigia, kad žiniasklaidoje plačiai nuskambėjęs naktinis 
skambinimas varpais buvo – surežisuotas. Atvažiavę apklausti žurnalistai bei 
pareigūnai vengė katalikų – katalikai nieko nesakė, o nelankantieji bažnyčios tą 
atsitikimą pavertė tragedija  neva „jiems sutrukdė miegą“ ir tai tapo „didžiausiu 
įvykiu“, „nusikaltimu“. Taip siekta pasityčioti iš visos dvasininkijos, sumenkinti 
kunigų darbą.245 

M. Mėkelytė pasakojo, kad triukšmas dėl varpų buvo užsakytas, tik tykus 
vargonininkas prisiėmė atsakomybę, nebenorėdamas erzelio. Skambinusiajam, pa-
sak jos, buvo gerai sumokėta. Jis žinojo, kad varpinė nerakinama. M. Mėkelytė 
prisimena, kad dar prieš atvykstant kun. R. Visockiui varpais yra skambinę net 
kelis kartus  taip nevykusiai papokštaudavo diskotekos lankytojai.
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Kun. R. Visockis Daujėnų parapijos tikinčiųjų akyse autoriteto neprarado. 
Daujėniškių meilę ir pagarbą patvirtina tai, kad daugelis parapijiečių (ypač gir-
sūdiškiai) krikštyti ar tuoktis važiuoja į M ežiškius pas kun. R. Visockį.

Šv. uberto dieną šiam medžiotojų, miškininkų, medžioklinių šunų augintojų 
globėjui skirtą Moliūnų miške pastatytą skulptūrą (iniciatorius Sigitas ivatauskas) 
pašventino Miežiškių klebonas Rimantas Visockis246.

200  m. birželio 20 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu nustatyti 
šie visuotiniai atlaidai

1. Šv. Jono Krikštytojo (švenčiama artimiausią sekmadienį),
2. Šv. nos (švenčiama artimiausią sekmadienį),
3. Rožinio Švč. M. Marijos (švenčiama artimiausią sekmadienį).
Šie visuotiniai atlaidai pelnomi vieną kartą dienoje įprastinėmis sąlygo-

mis  tą dieną pamaldžiai aplankant bažnyčią ir dalyvaujant pamaldose, priimant 
šv. Komuniją po sakramentinės išpažinties, pasimeldžiant Šventojo Tėvo intencija 
ir sukalbant Viešpaties maldą ir Apaštalų tikėjimo išpažinimą. Dekretas galioja 
iki 2014 m. birželio 6 d. Anksčiau duoti bet kokie atlaidų raštai nustojo galioti24 . 

200  m. birželio 26 d. Porijų šv. Augustino koplyčioje vysk. J. Kauneckas 
nustatė Šv. Augustino (švenčiama artimiausią sekmadienį) visuotinius atlaidus. 
Dekretas galioja iki 2014 m. birželio 13 d. Anksčiau duoti bet kokie atlaidų raštai 
nustojo galioti248.

2010 m., atsižvelgdama į rajono bažnyčių prašymus bei Pasvalio dekanato 
kunigų siūlymą, rajono savivaldybės taryba paskirstė Bažnyčių rėmimo programos 
lėšas – 35 tūkst. litų, iš jų po 4 tūkst. skirta Joniškėlio Švč. Trejybės parapijai, Dau-
jėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijai ir Pušaloto šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijai249.

Kunigai – „Versmės“ ekspedicijos  
Daujėnuose talkininkai
„Versmės“ leidykla (vadovas Petras Jonušas) leidžia seriją monografijų, skirtų 

buvusiems Lietuvos valsčiams250. 2009 m. pabaigoje „Versmės“ leidykloje apsilankė 
delegacija iš Daujėnų. Leidyklos vadovas P. Jonušas ir Daujėnų seniūnas S. Mac-
kevičius251 pasirašė sutartį dėl „Daujėnų“ monografijos (vyriausiasis redaktorius ir 
sudarytojas A. Šimkūnas) išleidimo. 

2010 m. birželio 14–23 d. ir 2011 m. birželio 13–24 d. Daujėnuose vyko 
monografijos autorių ekspedicijos.

Pirmąją ekspediciją Daujėnuose reikėtų vadinti žvalgomąja, nors ir jos metu 
Pasvalio dekanato archyve, muziejuje, bibliotekoje bei valdžios įstaigose surasta 
nemažai svarbios archyvinės medžiagos Daujėnų valsčiaus ir parapijos istorijai, 
užrašyta nemažai atsiminimų apie kadaise klestėjusius kaimus, to krašto žymius 
žmones, dvasininkus ir kt.

Ekspedicijos dalyvių veikla, rasta medžiaga aktyviai domėjosi Pasvalio dekanas 
kun. Algis Neverauskas, tuometinis Daujėnų rezidentas, šviesaus atminimo kunigas 
garbės kanauninkas Povilas Varžinskas (1922 11 25–l948 12 19–2012 0  31). „Vers-
mės“ ekspedicijos dalyviai džiaugėsi dekano kun. A. Neverausko ir g. kan. P. Var-
žinsko dėmesiu, pagalba ir patarimais renkant medžiagą būsimai monografijai. 
Šv. Mišios Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje, kurių auka pradėta ekspedicija, 
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liudijo dvasininkijos dėmesį ir „Versmės“ leidyklai, ir serijos „Lietuvos valsčiai“ 
būsimos monografijos „Daujėnai“ autoriams.

Vėliau naujasis Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, rūpindamasis mono-
grafijos išleidimu, talkino jos autoriams252.

Kun. e er  2004 m. lapkričio 12 d. Panevėžio vyskupo J. Kau-
necko dekretu paskirtas Pasvalio dekanato dekanu. 

Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas nuo 2005 m. aptarnavo ir 
Daujėnus. 200  m. rezidentu paskyrus garbaus amžiaus garbės kanauninką 

r n , dekanas parapiją administravo. 

Daujėnų parapijos administratorius  
kun. Algis Neverauskas253
Kun. Algis Neverauskas nuo 2003 m. buvo Pasvalio šv. Jono Krikštytojo 

parapijos klebonas ir laikinai (metus) ėjo Pasvalio dekanato dekano pareigas. Be 
dekano pareigų, kun. A. Neverauskas nuo 2004 m. buvo Panevėžio vyskupijos 
Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros komisijos narys (iki 2009 m.).

2005 m. liepos 26 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu Nr. 295 05 
kun. A. Neverauskas paskirtas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo ir Kriklinių Švč. Mer-
gelės Marijos Apsilankymo parapijos administratoriumi. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo 
parapijos klebonas kun. A. Neverauskas 2005 m. rugpjūčio 5 d. davė vyskupui 
J. Kauneckui priesaiką ir perėmė parapiją iš kun. R. Visockio.

Panevėžio vyskupas J. Kauneckas 2006 m. birželio 20 d. Daujėnų Švč. Jėzaus 
Vardo parapijai nustatė visuotinius atlaidus  Sekminių (Šv. Dvasios atsiuntimo 
iškilmės), Šv. Roko (švenčiama artimiausią sekmadienį) ir Šv. Angelų (švenčiama 
artimiausią sekmadienį), skelbiami atlaidai ir jų tvarka galioja iki 2014 m. birželio 
6 d.254, o 200  m. birželio 26 d. vysk. J. Kauneckas visuotinius atlaidus nustatė 
Porijų šv. Augustino koplyčiai  Šv. Augustino (švenčiama artimiausią sekmadie-
nį) – raštas galioja iki 2014 m. birželio 13 d.255

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos, taip pat ir Porijų koplyčios a mi-
nis a imas kun. . e e auskui nuo  m. pakeis as ap a na imu. 2008 m. 
rugpjūčio 4 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu Nr. 469 08 kun. A. Ne-
verauskas buvo atleistas iš Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos 
administratoriaus pareigų. 

2012 m. pabaigoje Daujėnų parapijoje dirbusių dvasininkų istorijoje turėjo 
būti neįprasta šventė – garbės kanauninko Povilo Varžinsko 90-metis, deja, 2012 m. 
liepos 31 d. Aukščiausiasis jį pasišaukė į Amžinybę.

Garbės kanauninkas Povilas Varžinskas  
(1922 11 25–1948 12 19–2012 0  31)256 
1946 m. gruodžio 19 d. įšventintas į kunigus Povilas Varžinskas dirbo aš-

tuoniose parapijose  Svėdasuose, Adomynėje (1949–195 ), Nemunėlio Radviliškyje 
(195 –1964), Raguvėlėje (1964–19 5), Kriaunose (19 5–1984), Skapiškyje (1984–2005), 
Pandėlyje (2005), Daujėnuose (2005–200 ). 

Po poros darbo metų Pandėlyje (2005–200 ) kanauninko P. Varžinsko laukė 
nauja parapija – 200  m. rugsėjo 14 d. kun. P. Varžinskas paskirtas į Daujėnus. 
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Dirbdamas Daujėnuose pagal išgales aptarnavo parapijiečius, noriai talkino, kon-
sultavo Vš  „Versmės“ leidyklos organizuotoms ekspedicijoms. 

Tikėtasi, kad Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos rezidentas garbės kanau-
ninkas Povilas Varžinskas 2012 m. lapkrityje iškilmingai paminės 90-ąjį gimtadienį, 
kurį sutiks su įprasminta tarnyste Aukščiausiajam. Deja, Viešpaties planai nežinomi  
2012 m. liepos 31 d. jis buvo pakviestas į Amžinąjį gyvenimą. Kanauninkas iki 
pat mirties su gilia pagarba kalbėjo apie savo dvasios tėvą kapelioną ir klasės 
vadovą kun. Juozapą Varną (1909 0  11–1934 05 26–1990 0  09)25 .

Daujėniškių branginamos vietos
Šventabala
Šalia bažnyčios esantis Marijos šaltinėlis nuo seno vadinamas Šventabala 

(Šventa bala). Sekminių dienomis iš visos Lietuvos ir dabar suplaukiantys žmonės 
gauną Marijos malonių. „Vieni eina keliais apie bažnyčią, kiti prašo šaltinėlio Marijos 
malonių ir visi pasisemia švento vandens. Vieni išgyja, o kiti pasisemia dvasinės tvir-
tybės ir ramybės“258. 

Šventabalos istorija susijusi su Jėzaus Nazariečio statula. Pasak legendos, 
kadaise šalia Šventabalos ant akmens buvusi pastatyta Jėzaus Nazariečio statula, 
netoli buvusi ir koplyčia. Krinčiniečiai sumanę statulą išsivežė, bet ji sugrįžo. 
Grįždavo po kiekvieno išvežimo.  koplyčia nuskendo. Dabar Jėzaus Nazariečio 
skulptūra yra centriniame Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios altoriuje.

1939 m. buvo gražiai sutvarkytas Šaltinėlis, iškastas šulinys. Vienas iš kasėjų 
buvo Antanas Mačiukas. Jis kun. G. Ikamui teigė, kad kasant dundėjo žemė, buvo 
rasta daug medžio liekanų, varinių pinigų ir žmonės kalbėjo, kad tai nuskendusios 
bažnyčios liekanos259.

monės Šventabaloje ir sovietmečiu eidavo keliais. Tai ateizmui kėlė grėsmę, 
todėl Šventabalą bandyta sunaikinti. Kaip teigia kun. G. Ikamas260, į Daujėnus at-
keltas medicinos felčeris Povilas Liukpetris, kad žmonės „neužsikrėstų“, į Šaltinėlį 
pildavo net chlorkalkių. Jo ir komunistų partijos sekretoriaus Aleksandro Bukelio 
iniciatyva šventoji vieta buvo išniekinta  gaisrinės mašinos išpumpavo vandenį, 
privežė žvyro, o 1958 m. šaltinėlis buvo užverstas. Nepaisant sovietų valdžios 
priemonių, vanduo prasiverždavo. Tad aktyvūs sovietų pareigūnai stengėsi tą 
vandenį, ypač prieš Sekmines, sudrumsti. Partijos sekretorius Kazimieras Bitinas 
čia plaudavo bulves, batus, laikė pririšęs karvę ir arklį, šalia buvo ir šiaudų 
stirtos...  tikintieji meldėsi ir laukė stebuklo... Ir jis atėjo. 

Nepriklausomybės pradžioje 1991 m. kun. G. Ikamo iniciatyva Marijos šalti-
nėlis sutvarkytas  parapijiečių dėka atkastas užverstas šulinys, sutvarkyta aplinka, 
pastatytos dvi skulptūros, vaizduojančios Jėzų Nazarietį ir Švč. Mergelę Mariją. 

Dar 1990 m., Andriejui Pyragiui finansuojant (davė medį ir sumokėjo 300 rb) 
tautodailininkas Jonas Jasilionis iš Porijų kaimo išdrožė kryžių. Jis pastatytas už 
šaltinio, kad iš aukštai sutiktų ir palydėtų kiekvieną apsilankantį žmogų. 

inansuojant Pranei Krikščiūnienei, dešinėje netoli Švč. Mergelės Marijos 
skulptūros pastatytas kitas J. Jasilionio pagamintas kryžius. 

Kairėje Šventabalos pusėje kryžių pastatė jau kitas meistras – Kęstutis Pra-
kaitis (J. Jasilionis jau buvo miręs). 
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1992–1993 m. šaltinio kairėje parapijiečių lėšomis pastatyta Jėzaus Nazariečio 
statula (sumokėta 1 200 Lt). A. Pyragis skulptūrai rinko iš parapijiečių pinigėlius. 
Ji, kaip ir Švč. M. Marijos statula, pagaminta Šiauliuose to paties meistro. Nuo 
1990 m. šventoriuje stovi to paties meistro skulptūra „Gerasis Ganytojas“. Šių 
skulptūrų pastatymu ir finansavimu rūpinosi klebonas G. Ikamas.

Pagal senąją tradiciją prie šaltinėlio įrengti kaimų darželiai. Seniau žmonės 
po šv. Mišių ateidavo prie šaltinėlio, prie savo kaimo darželio, pasimelsdavo, 
pavalgydavo, pailsėdavo prieš kelionę į namus, esančius tolimesniame kaime ar 
netoli Daujėnų.

Čekiškių kaimo jaunimo kryžius
Prie keliuko į Šimkūnų namus 1951 m. Čekiškių kaimo jaunimas naktį pastatė 

kryžių. Sovietai apkaltino bažnyčios maršalką Juozą Šimkūną. Už ąžuolo nukirti-
mą surašė protokolą, už savivaliavimą apkaltino kolūkio susirinkime – pašalino 
iš kolūkio ir išbuožino... Gerai, kad su šeima spėjo pabėgti, tad išvengė Sibiro.

A. Pyragio sodyboje 
J. Jasilionis padirbo kryžių, kurį 1990 m. kun. G. Ikamas pašventino. Tad 

A. Pyragio lėšomis 1990 m. Daujėnuose buvo pastatyti du kryžiai  Šventabaloje 
ir prie jo namų.

Kryžius Baluškių kaime
Anksčiau Baluškių kaimo gale stovėjęs kryžius sunyko, liko tik pamatai. Tad 

pastatytas naujas kaimo viduryje (tuo metu buvo 32 kiemai),  pakilesnėje vietoje. 
„Viešpatie, globok Baluškių kaimo tikinčiuosius. 2000 m.“ Šie žodžiai išdrožinėti 

Baluškių kaimo bendruomenės iniciatyva ir lėšomis pastatytame kryžiuje (autorius 
pumpėnietis tautodailininkas Pranas Janulevičius). Kryžių pašventino kun. Rimantas 
Visockis. Tylos minute buvo pagerbtas buvęs kaimo seniūnas Stasys Kazilionis, 
kuris rūpinosi kryžiaus pastatymu, apėjo kiekvieną kiemą, rinkdamas aukas. Medį 
labai pigiai pardavė Pasvalio miškininkai.

Vieni aktyviausių šios idėjos įgyvendintojų – Genė Karoblienė ir jos brolis 
Andriejus Pyragis.261

Kryžius Mikėnų kaime
Mikėnų kaime prie pat kelio daugiau kaip prieš 0 metų (t. y. 1939 m.) 

pastatytas pavasarininkų kryžius – jubiliejaus proga jis atšventintas. 

Kryžius Galinių kaime  
žuvusiems partizanams atminti
2010 m. birželio 14 d. Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas pašventino 

kryžių žuvusių partizanų atminimui. Daujėnų seniūnas S. Mackevičius perskaitė 
ilgą žuvusių Daujėnų krašto partizanų sąrašą. 

Pasvalio dekano kun. A. Neverausko pašventintas kryžius stovi toje pačioje 
vietoje, kur 1945 m. lapkričio pradžioje, kovodami su rusų okupantais ir vietos 
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stribais, galvas paguldė apie 20 Daujė-
nų krašto partizanų. Ši tragedija vyko 
netoli Galinių kaimo ūkininko Povilo 
Prakaičio sodybos.

Kryžių išdrožė Kęstutis Prakaitis 
(gimęs 196  m. lapkričio 11 d.), jo darbą 
mecenavo Daujėnų seniūnija, ūkinin-
kas Petras Karoblis ir meistro tėvas 
Alfonsas Prakaitis. Alfonsas Prakaitis, 
gimęs 193  m. birželio 23 d. Galinių 
kaime, čia gyveno iki 1960 m. 199  m. 
sugrįžo į gimtinę, kad atkurtų kadai-
se sovietų sunaikintą kaimą. Kol kas 
kaime tėra tik viena Prakaičių sodyba 
su septyniais pastatais.

Dera parašyti, kad minėtas kry-
žius – Kęstučio Prakaičio darbas – su-
silaukė gražaus įvertinimo. Kęstutis su 
žmona Jovita Kalinauskaite-Prakaitiene 
augina penkis sūnus. Tad vaikai mato 
gerą pavyzdį – tėvo ir senelio Prakaičių 
pagarbą savo tautos istorijai.

Daujėnų seniūnijoje yra nema-
ža kryžių, koplytstulpių, paminklinių 
akmenų, pastatytų kaip pagarbos žen-
klas savo krašto ir tautos istorijai, vertų 
lankytojų dėmesio262.

Stogastulpis
2010 m. gegužės 22 d. Daujėnų mokyklos 100-mečio proga prie mokyklos 

pašventintas technologijų mokytojo Vytauto Stragio sukurtas stogastulpis, simbo-
lizuojantis mokslo, kultūros ir tikėjimo šauklį. Dekanas A. Neverauskas aukojo 
šv. Mišias, po jų pašventino koplytstulpį ir sukalbėjo maldą, kuria prieškaryje 
prasidėdavo pirmoji pamoka263. 

Paminklas Rūpintojėlis
Daujėnų parapijos kapinėse Panevėžio n ne 264 rūpesčiu 

pastatytas paminklas artimiesiems – Rūpintojėlis. rašas  „ rajoniškio Kauneckų 
šeima. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės – jie bus pasotinti“ (Mt 5. 6). Rū-
pintojėlis, sukurtas šviesaus atminimo tautodailininko Viktoro Šaulio iš Tauragės, 
pastatytas 1981 m. 

Prie Galinių kryžiaus (iš kairės): otogra as 
Jonas Kliučius, Al onsas Prakaitis, K stutis 
Prakaitis
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Priedai
I. Kunigai, kilę iš Daujėnų parapijos
inomi iš Daujėnų parapijos įvairių kaimų kilę 8 dvasininkai – tarp jų 

Šventojo Rašto vertėjas arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas ir 
vienuolis salezietis kun. Juozas eliauskas (žr. 9 lentelę). 

Kun. n anas Ki nis 18 1 10 01 (13)–1895 12 23–1935 05 26) iš Girsūdų 
kaimo, palaidotas Daujėnų parapijos kapinėse, kan. onas K i i nas (1896 02 16–
1919 05 04–1968 12 24) iš Barklainių kaimo palaidotas Vyžuonų parapijos kapinėse, 
kan. Ka imie as K i i nas (1882 12 08–1906 11 19–1965 11 02) iš Barklainių 
kaimo Pumpėnų parapijoje (nuo 1923 m. – Daujėnų parapija), palaidotas Pasvalio 
parapijos kapinėse, kun. eponas ele nas (1908 10 11–1933 04 01–1984 0  21) 
iš Baluškių kaimo, palaidotas Adomynės bažnyčios šventoriuje, kun. e as au-
u ė (1901 02 1 –1925 06 14–198 08 20) iš Girsūdų kaimo, palaidotas Šeduvos 

bažnyčios šventoriuje, a ki skupas me opoli as uo apas onas k i eckas 
(18 3 09 18–1899 06 24–1919 0  13–1959 12 03) iš Rinkūnų kaimo (augo Girsūdų 
kaime) 1998 m. lapkričio 28 d. perlaidotas Kauno arkikatedroje. 

Daujėnų kapinėse palaidotas ir 28 metų kunigas e r  1 1–1 1  
iš oliškių kaimo. Deja, detalesnių duomenų apie jį dar nepavyko rasti. Rastos 
paminėtos dvasininkų pavardės  kun. n n iš Daujėnų (ku-

Daujėniečiai per Sekmines visada sulaukia vyskupo Jono Kaunecko.  
Sekminių pakermošyje Vyskupas šoka su jaunimu. 20  m. 
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nigavo Viekšniuose, nušautas 1941 m., įrašas nuotraukoje) ir iš Daujėnų parapijos 
kilę kunigai e e n ir 265 deja, jokių kitų duomenų (net ir vardų) 
nepavyko rasti.

9 lentelė 
Kuni ai  kil  i  aujėn  pa apijos

Eil. 
Nr.

Kunigo pavardė, vardas Gimimo vieta Gyvenimo, įšventinimo  
į kunigus metai

Palaidojimo vieta

1. K  n anas Girsūdų kaimas 18 1 10 01 (13)– 
1895 12 23–1935 05 26

Daujėnų parapijos 
kapinės

2. Kan. K   
onas

Barklainių  
sodžius (kaimas)

1896 02 16–1919 05 04– 
1968 12 24 

Vyžuonų parapijos 
kapinės

3. Kan. K   
Ka imie as

1882 12 08–1906 11 19– 
1965 11 02

Pasvalio parapijos 
kapinės

4.  eponas Baluškių kaimas 1908 10 11–1933 04 01– 
1984 0  21

Adomynės bažnyčios 
šventorius

5.  e as Girsūdų kaimas 1901 02 1 –1925 06 14– 
1982 08 20

Šeduvos bažnyčios 
šventorius

6. ki skupas  
K K  uo apas 
onas

Rinkūnų kaimas
(augo Girsūdų 
kaime)

18 3 09 18–1899 06 24– 
1919 0  13–1959 12 03

1998 11 28 perlaidotas 
Kauno arkikatedroje

. K  
uo as 

Ragujų kaimas 1913 12 13–1940 06 23– 
19 8 08 20 A. Kazlauskas 
nurodo 1913 10 13  
gimimo datą

Romos Kampo  
Veranos kapinės,  
saleziečių kapai 

Detalizuosime kunigų, kilusių iš Daujėnų parapijos, gyvenimą ir veiklą.

. 1. Kuni as n anas Ki nis (18 1 10 01 (13)–
1895 12 23–1935 05 26)

Pastebėta, kad pavardė literatūroje įvairuoja  
vienur Kiznys, kitur Kiznis. Dokumentuose dažniau-
siai rašoma su „i“. Daujėnų krašto vardą garsinęs 
kun. Antanas Kiznis ilsisi Daujėnų kapinėse. Vėliau 
Daujėnuose iki mirties dirbo jo giminaitis garbės ka-
nauninkas kun. Povilas Varžinskas.

Antanas Kiznis gimė Girsūdų kaime, tuomet Krin  - 
čino, vėliau Daujėnų parapijoje. Iš pat mažens buvo gy - 
vas, judrus, jautrus ir gabus. Jau aštuonerių metų išmoko 
gerai skaityti ir rašyti pas savo dėdę, motinos brolį Var - 
žuosê. Rengtis į pirmą gimnazijos klasę 1882 m. buvo 
nuvežtas į Šiaulius. Tačiau po metų Panevėžyje, arčiau 
namų, buvo įsteigta realinė mokykla, į kurios pirmą 
klasę, išlaikęs egzaminus, ir įstojo. 

Panevėžio realinėje gimnazijoje 
(1883–1888) pajuto pašaukimą į ku-
nigystę. Kadangi seminarijoje būtina 
lotynų kalba, o Panevėžio realinėje mo-

 Lentelė sudaryta remiantis PVKA bylomis, Pasva-
lio dekanato bylomis ir Daujėnų parapijos krikšto 
metrikų knygomis.

Kunigas Antanas Kiznis
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Kunigas Antanas Kiznis  
su giminaičiais Girsūduose 
apie 0 m. Pirmoje eilėje 
pirmas iš kairės – būsimasis 
kompozitorius Povilas  
amuliūnas. Pirmas  

iš dešinės – Prano Kiznio 
tėvas Antanas Kiznis

Kunigo Antano Kiznio  
statyta Jurbarko bažnyčia
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kykloje jos nebuvo mokoma, Antanas, nebaigęs šeštos klasės, išstojo iš Panevėžio 
mokyklos ir nuvyko į Míntaują. 3 mėnesius pasimokęs, išlaikė lotynų kalbos 
egzaminą. Mokėsi jis pas Joną Jablonskį, kuris tuo metu Mintauj s gimnazijoje 
mokytojavo. Baigęs Mintaujos gimnaziją (1888–1891), įstojo į Telšių, arba emaičių, 
kunigų seminariją Kaune (1891–1896).

šventintas į kunigus dešimt metų vikaravo Jurbarke (1896–1906). Čia klebono 
kun. Kazimiero Marcinkevičiaus, Jurbarke dirbusio nuo 18  m., pavestas pastatė 
bažnyčią. Jurbarke gyvendamas platino lietuvišką spaudą. 

Vyskupas Mečislovas Paliulionis, įvertindamas kunigo darbus Jurbarke, 
paskyrė jį į didelę ir garsią Šeduvos parapiją globoti prelato Jono Skirmonto. 14 
metų (1906–1920) dirbo Šeduvoje, iš pradžių – vikaru adjutoriumi, pavaduojančiu 
kleboną prel. J. Skirmontą, vėliau – Šeduvos klebonu. Karo metu nuo vokiečių 
ir rusų kariuomenių patyrė daug nemalonumų  sudegė visi beneficijos trobesiai, 
juos kunigas A. Kiznis atstatė. Vokiečių okupacijos metu, gerai mokėdamas vo-
kiečių kalbą, labai daug padėjo parapijiečiams. Jauniems kunigams jis buvo tėvu, 
patarėju – visus mielai sutikdavo ir priimdavo.

Kun. A. Kiznis ketverius metus klebonavo Ramygaloje (1920–1924). 
Iš Ramygalos buvo iškeltas į Naujamiestį (1924–1926), 1926 m. gruodžio 

31 d. paskirtas į Sal miestį kuratu (1926–1934). Čia buvo filijos kuratu ir Mergaičių 
žemės ūkio mokyklos kapelionu. 1929 m. vizitacijos metu kuratas kun. A. Kiznis 
raporte vyskupui rašė, kad salamiestėnų moralinė būklė nepeiktina  degtinę vartoja 
retai, tačiau gerdami naminį alų pamiršta saiką. 

1934 m. susirgęs pasiprašė altarijon. 1934 m. gruodžio 31 d. paskirtas 
Pasvalio altaristu (jis atvyko po kun. altaristos Vincento Velžio mirties), 1935 m. 
gegužės 26 d. mirė. Palaidotas Daujėnų kapinėse. Laidotuvių pamokslus pasakė 
kapelionas kun. K. Barauskas, dr. kun. Juozapas Čepėnas, kiti kunigai. J. Čepėnas 
kunigui A. Kizniui parašė nekrologą266.

Kapinėse stovi paminklai Kiznių šeimai. rašai  „Jonas Kiznis  2  žmona 
Julijona  20“  „Kunigas Antanas Kiznis Pasvalio altarista – . Gim s Girsūdų 

Kun. pro . Juozas 
eliauskas (pirmoje 

eilėje antras iš  
dešinės) su  
universiteto  
doktorantais.  
Vatikanas.  m. 
(daugiau apie  
J. eliauską žr.  
p. 22)
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kaime. lsėkis ramybėje“  „Kiznių šeima: Jonas – 22, 
ecilija 0– , Agnė –  Antanas 0 – , 

Pranė – , Girsūdų kaimas“.
Kun. A. Kiznis kūrė įvairias lietuviškas draugijas, joms vadovavo ir rėmė 

finansiškai. Jis dalyvaudavo beveik kiekviename visuotiniame vienos ar kitos 
draugijos susirinkime, dažnai būdavo kviečiamas į prezidiumą. Bendradarbiavo 
spaudoje („Nedėldienio skaityme“ ir kt.). 

Kaip rašė kun. J. Čepėnas, kun. Antanas Kiznis 

„Savo pamoksluose vartodavo labai paprastus, bet visiems suprantamus ir labai įtiki-
nančius pavyzdžius... urėdamas šviesų ir praktišką protą, buvo ir šiaip gyvenime savo 
parapijiečiams geru ir praktišku patarėju visokiuose jų reikaluose. Kai kurie jo gerą širdį 
išnaudodavo blogam, iš ko jis kartais turėdavo ir nemalonumų. ačiau jis niekam nede-
juodavo, bet ramiai sau vienas nukentėdavo. Savo likimu, kuris jį pastaruoju laiku buvo 
nuskriaud s, niekam nepasiskųsdavo“26 . 

( r.  Autorius nenurodytas . Kunigų permainos Panevėžio vyskupijoje, 
iesos kelias. ficialinė dalis, 1935, Nr. 1, p. 12  Barauskas B. Ramygala. 

Atsiminimų siluetai. Palanga–Panevėžys, 1981, l. 83–84 (rankraščio  
teisėmis), mons. P. Baltuškos asmeninis arc yvas Daugailiuose  Čepėnas J. 
Trumpi a. a. kun. Antano Kiznio gyvenimo ir būdo bruožai, iesos kelias, 
1935, Nr. 10, p. 530–553  Čepėnas J. Sacerdos in Aeternum. Velaikių 
Juozelio atsiminimai, Kaunas, 2010, p. 522–523  Lietuvių enciklopedija, Boston, 
195 , t. 11, p. 535  Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė 
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 203, 305  Vasiliauskienė A. 
Monsinjoras Petras Baltuška, 2011, p. 465–466).

. . Kan. onas K i i nas 1 6  16–1 1   –1 6  1   
Nors pats kunigas palaidotas Vyžuonų parapijos kapinėse, Daujėnų kapines 

puošia kan. Jono Kriščiūno pastatytas antkapinis paminklas savo tėvams (Andriejui 

Kun. Antanas Kiznis gimtinėje 
su giminaičiais šienapjūtėje
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ir Magdalenai), sesei ir broliui bei jo žmonai. rašai paminkluose liudija, kad čia pa-
laidoti Andrius Kriščiūnas (1850–1935), Magdalena Kriščiūnienė (1869–1944), Barbora 
Kriščiūnaitė (1891–1962) ir Kriščiūnai  Antanas (1893–1983) ir Izabelė (1914–19 4).

Daujėnų parapijos metrikų knygose labai daug ir Kriščiūnų, ir Krikščiūnų, 
nors kai kurių nesiejo jokie giminystės ryšiai.

Kun. Jonas Kriščiūnas gimė Barklainių kaime, Pumpėnų parapijoje (nuo 
1923 m. – Daujėnų parapija), Pasvalio rajone 1896 m. vasario 16 d. gausioje vidu-
tinio ūkininko Andriejaus Kriščiūno ir Magdalenos Kubilinskaitės šeimoje, kurioje 
išaugo trys broliai ir keturios seserys.

Smilgių kaime (už trijų kilometrų nuo namų) lankė pradžios mokyklą. Vasaros 
metu ganė gyvulius. 1912 m. baigė Panevėžio 4 klasių miesto mokyklą, 1913 m. 
penktoje Petrapilio gimnazijos klasėje gavo vaistininko (aptiekos) mokinio paliudi-
jimą. 1913–1919 m. mokėsi emaičių seminarijoje. 1919 m. kovo 23 d. įšventintas į 
subdiakonus, gegužės 4 d. – į kunigus. šventino vyskupas Pranciškus Karevičius. 

1919 m. birželio 22 d. paskirtas Pabiržės (Rastauskynės) vikaru (čia vika-
raudamas dar studijavo Vokietijoje). Po penkerių metų darbo Pabiržėje dėl itin 
kalkėto vandens, kuris neigiamai paveikė vidurius, prašėsi perkeliamas į kitą 
parapiją. 1924 m. rugsėjo 2  d. perkeltas į Tryškius vikaru, nuo 1925 m. birželio 
1  d. – Pasvalio vikaras. Būdamas Pasvalyje pavadavo susirgusį Krinčino parapijos 
kleboną, 1929 m. birželio mėnesį vyko į maldingą kelionę į Romą268. 

1930 m. gruodžio 16 d. perkeltas kuratu į Gr žius. Grūžiai buvo Joniškėlio 
parapijos filija. Kun. Jonui Kriščiūnui 1931 m. sudarius cirkulą, vysk. K. Paltarokas 
Grūžių filiją pakėlė į parapiją. Kun. J. Kriščiūno rūpesčiu Grūžių Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje pastatytas antrasis Kristaus Karaliaus altorius (2 500 Lt – tiek 
jų ir reikėjo – aukojo Gr žiuose gyvenęs Povilas Jarašiūnas).

Kun. J. Kriščiūnas 1932 m. gruodžio 14 d. paskirtas administratoriumi į 
K majus. 1932–1939 m. klebonaudamas Kamajuosê Šv. Kazimiero parapijoje, Pa-
nevėžio vyskupui K. Paltarokui raginant ir pageidaujant, parašė šios parapijos 
istoriją, kuri išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 606–612).

Klebonaudamas Kamajuose, 1935 m. liepos 1 d. buvo paskirtas Utenos 
vicedekanu269. Būdamas Utenos vicedekanas, 193  m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio 
vyskupijos dekanų konferencijoje nagrinėjo opią temą, skaitė pranešimą „Kunigo 
pragyvenimo šaltinių pertvarkymas“.

193  m. susirgus Utenos dekanui kun. Jonui Asminavičiui, kun. J. Kriščiū-
nas jį pavadavo2 0, o 1940 m. sausio 1 d. J. Kriščiūnui pavedamos Utenos dekano 
pareigos2 1. Vokiečių okupacijos metais padėjo žydams. 

1944 m. rugsėjo 8 d. perkeltas į Uteną parapijos klebonu ir Utenos dekanato 
dekanu2 2. 1949 m. sausio 3 d. pakeltas kanauninku.

Kun. J. Kriščiūnas, tapęs Utenos dekanu, 1946 m. apžvelgė Utenos bažnyčios 
ir parapijos istoriją2 3. 

i e a oje klai in ai a oma  ka  jis u o so ie  suim as i  i em as. 
194  m. nuo gegužės pradžios kun. J. Kriščiūnui suteiktos dviejų mėnesių 

atostogos gydytis.
1949 m. gruodžio 29 d. areštavus Sudeikių kleboną kun. Mykolą Selicką, 

kan. J. Kriščiūnas susirūpino vakuojama dvasininko vieta, tačiau 1951 m. rugsėjo 
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12 d. buvo paskirtas Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Kaune deputatus pro re 
materiali.

1953 m. rugsėjo 4 d. kan. J. Kriščiūnas atleidžiamas iš Utenos klebono bei 
dekano pareigų ir skiriamas Panevėžio vyskupijos kurijos kancleriu ir vyskupo 
sekretoriumi Vilniuje2 4. Jo skubų ir netikėtą išvykimą iš Vilniaus, nieko vyskupui 
nepaaiškinus, atskleidžia Panevėžio vyskupijos vysk. K. Paltaroko sekretoriaus 
kun. Jono Gasiūno prisiminimai (jie pateikiami toliau).

1953 m. lapkričio 4 d. dėl sveikatos būklės atsisakė einamų pareigų ir pa-
skirtas Alantos mansionoriumi2 5. Deja, čia negavo pakenčiamo buto, tad Panevėžio 
vyskupas Vilniaus kapitulinis vikaras vysk. K. Paltarokas 1953 m. gruodžio 1 d. 
kan. J. Kriščiūną perkėlė mansionoriumi į Vyžuonas.  Vyžuonas kanauninkas 
atvyko 1954 m. sausio  d. ir pavadavo išvykusį administratorių kun. Povilą 
Paškevičių. 1954 m. kovo 23 d. paskirtas Vyžuonų klebonu2 6.

Šviesaus atminimo mons. Petras Baltuška (1930 11 20–1954 09 12–2012 10 13) 
yra kalbėjęs apie 1954 m. rugsėjo 1  d. savo paskyrimą į Vyžuonas, kur tebuvo 
tik dvi paras. Prisistatęs klebonui kun. J. Kriščiūnui, jis išgirdo  „Viešpatie, už 
ką u mane baudi  Valdžia per 2  valandas išvijo iš Vilniaus, o vyskupas dar vikarą 
paskyrė  ai ką gi valgysim  Badu nudvėsim “

Jaunam vikarui, nepažįstančiam šios asmenybės ir pirmąsyk girdinčiam jo 
kalbą, buvo nejauku, tačiau pabendravus paaiškėjo, kad tai labai nuoširdus kunigas.

Kun. P. Baltuškai parodžius paskyrimą, klebonas pasiteiravo, ar neturįs kokių 
neužbaigtų reikalų.  tų reikalų P. Baltuška turėjo, nes jam buvo pavesta rūpintis 
kurso vinjete, tad reikėjo surinkti nuotraukas. Klebonas vikarą išleido padaryti 
neužbaigtus darbus, o prieš išvažiuojant nuvedė į vieną šeimą, turėjusią nemažą 
namą, ir paprašė, kad jie priimtų gyventi naują kunigą. Šeimininkai pažadėjo 
sutvarkyti ir paremontuoti kambarį. Tačiau P. Baltušką pasiekė vyskupo laiškas, 
kad susirgus Pal¸venės klebonui, jis skiriamas į Pal¸venę.

Reikia akcentuoti, kad kun. J. Kriščiūną vyskupas K. Paltarokas buvo nu-
matęs savo įpėdiniu, bet suuostė saugumas ir išvijo iš Vilniaus.

Garbiam kunigui talkinti, jo paties prašymu 1966 m. sausio 26 d. paskiria-
mas vikaras kun. Vytautas Antanas akrys2 .

1968 m. gruodžio 24 d. kun. J. Kriščiūnas mirė nuo širdies infarkto. Palai-
dotas Vyžuonų parapijos kapinėse.

Klebono kun. J. Kriščiūno asmenybę puikiai charakterizuoja jo vikaro 
kun. e r r  užrašyti žodžiai  

„Kriščiūnas buvo labai draugiškas, nė minutės nenustygstąs vienas, mokėj s daugyb  ne-
blogų anekdotų ir skaniai besijuokdamas juos nuolat kartoj s. Greit susipažino su miesto 
inteligentais, ypač gydytojais, nuolat juos kviesdavosi pas save ir vaišindavo. et rusų 
karininkai, iš kažkur patyr  apie klebono vaišingumą, užeidavo pasisvečiuoti. Kadangi 
viename klebonijos kambaryje gyveno viena mokytojų šeimynėlė, tai klebonijoje netrūkdavo 
ir mokytojų. Vienu žodžiu, buvo jauki, nuoširdi, linksma ir labai draugiška nuotaika. 
Šitokia nuotaika padėjo nesugniužti ir nepalūžti tuose baisumuose, kurie, atėjus rusams, 
pradėjo reikštis visoje Lietuvoje“2 8. 
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Kun. P. Tarulis prisimindavo klebono kun. J. Kriščiūno pasakytus žodžius  

„Kas iš to, jei kunigas, tegul ir labai šventas, bet nuolat atsiskyr s, užsidar s nuo žmo-
nių. š tokio atsiskyrėliško šventumo žmonės neturi jokios naudos. Kunigas turi būti 
draugiškas ir visuomeniškas“2 9.

Tačiau į prieškarines organizacijas, vadinamąjį katalikišką veikimą kun. J. Kriš-
čiūnas neįsitraukė. 

Panevėžio vyskupijos vysk. K. Paltaroko sekretorius kun. Jonas Gasiūnas 
(1904 09 20–1928 03 24–1998) loridoje parašė atsiminimus apie vyskupą K. Pal-
taroką ir keletą kunigų, tarp jų ir apie vyskupijos kanclerį kan. J. Kriščiūną. Jie 
išspausdinti vyskupo atsiminimų knygoje.280

( r.  PVKA, Kun. B. Kriščiūnas Jonas 1896 02 16  1919 05 14  1968 12 24  
Elen us 0, p. 1 8  Kriščiūnas J. Utena, Panevėžio vyskupija. storiniai 
duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 55 –565  
Paltarokas K. Gyvenimo bruožai. Atsiminimai, Vilnius, 2005, p. 335–338  
Panevėžio vyskupija, Panevėžio vyskupija. storiniai duomenys, pastoracinė 
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 350, 352, 565, 600, 611, 612  
Tarulis P. Dalinau tavo tiesą, Utena, 2004  Vasiliauskienė A. Monsinjoras 
Petras Baltruška, Utena, 2011, p. 49, 146, 546.) 

. . Kan. Ka imie as K i i nas 1  1  –1 6 11 1 –1 6  11 
Ilgametis Pasvalio dekanas už žydų gelbėjimą 2012 m. apdovanotas ūvan-

čiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).
Petronėlės ir Mykolo Kriščiūnų šeimoje Deveikiškių viensėdijoje, Krekenavos 

parapijoje, augo vaikai  Antanas, Vladas, Kazimieras, Elžbieta ( ukienė), Marcelė 
(Vieštautienė). Kazimieras gimė 1882 m. gruodžio 8 d. Nuo 1895 m. rugpjūčio 15 d. 
iki 1901 m. birželio 5 d. mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, baigė 6 klases. 
Nuo 1902 m. rugpjūčio 20 d. iki 1906 m. lapkričio mokėsi emaičių seminarijoje. 
1906 m. spalio 29 d. įšventintas į subdiakonus, lapkričio 19 d. – į kunigus.

Nuo 1906 m. gruodžio 5 d. iki 190  m. lapkričio 2  d. – S esikų bažnyčios 
vikaras

190  11 2 –1908 0  05 – Panemun lio bažnyčios vikaras
1908 0  05–1911 01 04 – bìlių bažnyčios vikaras
1911 01 04–1916 01 30 – Vabalni ko bažnyčios vikaras
1911 12 20–1912 02 20 – Sal miesčio kuratas (laikinai) ir filialistas
1916 01 30–1920 – Vìprių administratorius.
191  m. rugpjūčio 1  d. kun. K. Kriščiūnas emaičių vyskupui rašytame 

raporte pažymi, kad 191  m. liepos 25 d. Veprių parapijoje vokiečių kareiviai 
nužudė keletą ūkininkų, daugelį sužeidė, o dar daugiau sumuštų ir surištų išvežė 
kalėjiman, mat jie vokiečiams nenorėjo duoti kulti rugių Samantonių sodžiuje. 
Apie būsimą rugių kūlimą apskrities viršaičio nurodymu kun. K. Kriščiūnas buvo 
skelbęs iš sakyklos. Nors smurto dieną kunigo parapijoje nebuvo, o tie, su kuriais 
vokiečiai susidorojo, – jo parapijiečiai, vokiečiai apkaltino kunigą, liepos 26 d. 
suėmė, nuvežė į karo teismą Ukmergėje, tačiau apklausę paleido, tik uždraudė 
grįžti į Veprius ir bendrauti su parapijiečiais iki galutinio teismo sprendimo. 
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Laukdamas bylos pabaigos kun. K. Kriščiūnas apsigyveno pas Ukmergės kleboną. 
Kunigas manęs, kad prie jo suėmimo galėjo prisidėti kun. T. Vasiliauskas (jis 
klebonavo Vepriuose beveik 18 metų). Kun. K. Kriščiūnas rašė  

„ inau taipogi, kad mano darbavimasis Vepriuose labai nepatinka kun. Vasiliauskui, ypač 
kad nepalaikau jo lenkiškosios politikos, kenksmingos lietuviams katalikams. Sutvarkymas 
bažnytinio giedojimo, įvedimas pataisytų lietuviškų suplikacijų vieton senobinių, maža 
permaina pamaldų tvarkoje dėl karės (karo) aplinkybių sutiko viešą monsijonoriaus pro-
testą. Kun. Vasiliausko įtekmė patraukė kai kuriuos lenkiškai kalbančius parapijonis prie 
panašių protestų ir grasinimų iškelti mane iš Veprių progai pasitaikius. Ar toji proga 
buvo aukščiau paminėtas incidentas, aš negalėjau ištirti nebūdamas namie. Vienok yra 
pamatas manyti, kad tai galėjo būti“281.

Vokiečių vadovybės aiškinimasis užtruko beveik pusantro mėnesio. Tuo 
metu Vìpriuose be jokių įgaliojimų savo tvarką įvedinėjo kun. Vasiliauskas 
(vokiečių vyresnybė, areštuodama kun. K. Kriščiūną, jam įsakė bažnyčią ir jos 
reikalus pavesti kun. Vasiliauskui, tačiau kun. K. Kriščiūnas atsisakė tai pada-
ryti). Tik rugpjūčio  d. Ukmergės dekanas kun. Petras Legeckis (K. alvaris) 
(1844 12 0 –1869 06 15–1934 11 16) pranešė emaičių vyskupui Karevičiui, kad 
vokiečių civilinei valdžiai atstatydinus kun. Kriščiūną iš klebonavimo Vepriuose ir 
leidžiant gyventi tik Ukmergės klebonijoje, Veprių parapiją ir bažnyčios inventorių 
dekanas patikėjęs vikarui Vasiliauskui.

191  m. spalio 9 d. kun. K. Kriščiūnas dėl savo padėties vėl rašė vyskupui 
raportą282  

„... Keletą kartų esu kreip sis į kmergės apskričio vyresnyb  prašydamas žodžiais ir 
raštu greičiau užbaigti mano bylą ir duoti man liuosyb , vienok be pasekmės. kmergės 
dekanato klebonų susirinkime pas apskričio viršininką šio spalio  d. irgi buvo pakeltas 
klausimas apie mane, bet apskričio viršininkas tiek teatsak s, jog vokiečių valdžia neat-
randa man s kaltu tame, kas atsitiko Veprių parapijoje liepos 2  d., š. m., bet kaltina 
už tai, kad aš nežinojau ir nepranešiau vyresnybei, jog ūkininkai buvo pasiryž  neduoti 
vokiečiams savo javų kulti. as dalykas yra taipogi kmergės atstovo re eruotas Vilniaus 
lietuvių kon erencijoje. ežiūrint į aiškią mano nekaltyb , vokiečių valdžia vis dar t sia 
bylą ir neišneša jokio galutinio nusprendimo...“ 

Kunigas rašė gyvenantis pas Ukmergės kleboną, jam talkinantis ir gaunąs visą 
išlaikymą. Vepriuose darbuojasi kun. J. Asmenavičius, tačiau visą klebonijos ūkį 
tvarko (per šeimininkę) jis pats.

Labai pavėluotai iš vokiečių valdžios gavęs 191  m. rugsėjo 4 d. spren-
dimą, kad kun. K. Kriščiūnas tapo laisvas, emaičių vyskupas spalio 12 d. 
pranešė apie galimybę kuo greičiau užimti buvusias pareigas283. Tik po 191  m. 
spalio 29 d. kun. K. Kriščiūnas sugrįžo į Vepri s. Ir toliau, be plačios pasto-
racinės veiklos, katechizavo ne tik Veprių parapijos vaikus, bet neatsisakydavo 
patarnauti ir artimiausiuose D ltuvos ir Pabãisko parapijų vietovėse  Užušilio, 
Pakalnės, Kalvelių, Aukštadvario, Jakutiškio, Stimburių, Knyzlaukio kaimuose. 
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Kasmet parengdavo apie 40 asmenų Pirmajai išpažinčiai ir komunijai. Tačiau 
kunigo lietuviškumas – nepritarimas lenkų politikai – ne visiems patiko  Deltuvos 
parapijietis, žinomas Lietuvos lenkas endekas Mečislovas Lukovskis yra šmeiži-
kiškai apskundęs kun. K. Kriščiūną emaičių vyskupui, kad kunigas neatvyko 
kviečiamas prie mirštančiojo284.

1920 m. kovo 3 d. paskirtas Pasvalio klebonu, o 1923 m. – Pasvalio deka-
nato dekanu.

Tapęs Pasvalio klebonu, rūpinosi ne tik pastoracija, bet ir ūkiu. 1922 m. 
pirko ūkiui mašinų285. Be to, iš Lukošiūnienės 1935 m. spalio mėnesį nusipirko 
894 kv. m žemės sklypą Panevėžyje už 2 500 Lt, kurį pardavė Jonui Kriaučiūnui286.

1926 m. Panevėžio vyskupijoje, kaip ir kitose vyskupijose, buvo sudarytos 
įvairios komisijos, septyni klebonai paskirti patarėjais, tarp jų ir Pasvalio dekanas 
ir klebonas kun. K. Kriščiūnas.

1930 m. pradžioje kun. K. Kriščiūnas, vyskupui K. Paltarokui pageidaujant, 
padarė Pasvalio bažnyčios ir kitų svarbesnių bažnytinių trobesių nuotraukas ir 
nusiuntė kurijai28 .

1930 m. rugpjūčio 28–spalio 11 d. Pasvalio klebonas ir dekanas kun. K. Kriš-
čiūnas vyko į Romą ir kitas katalikams brangias vietas288. Jį pavadavo Pasvalio 
vikaras kun. Jonas Kriščiūnas. 1933 m. meistrai iš Panevėžio Jonas Tatulas ir 
Jonas Lapinas Pasvalio klebonijoje įvedė centrinį šildymą ir vandentiekį, pastatė 
vonią, lauke įtaisė fontaną.

1933 m. birželio 1  d. Pasvalio dekanas ir klebonas kun. K. Kriščiūnas buvo 
pakeltas garbės kanauninku.

1938 m. rugsėjo 3 d. Panevėžio vyskupijos dekanų konferencijoje svarstyta 
10 klausimų, Mažosios kunigų seminarijos klausimui studijuoti išrinkta komisija, 
kurią sudarė kan. Jonas Jucis, kan. Mykolas Karosas ir kan. K. Kriščiūnas.

Pasvalyje kanauninkui talkino vikaras kun. anislo as ok auskis, Jo-
nas Kriščiūnas, Konstantinas Čiapas, Adolfas Bausys, Adolfas Stašys, Kazimieras 
Dulksnys, altaristas Antanas Kiznis ir kiti. 

Apie dekano kan. K. Kriščiūno gelbėtą žydų tautybės vaistininką Ilją Gov-
šovičių rašo Danutė Selčinskaja289  

„  m. rugpjūčio mėnesį į Pasvalį buvo suvežti aplinkinių miestelių žydai. Dešiniajame 
Lėvens upės krante aptvertoje teritorijoje buvo įkurtas getas. š čia žydai buvo varomi į 
adeikių mišką ir ten žudomi.

arp atvežtų iš Vabalninko žydų buvo jaunas vaistininkas lja Govšovičius. Vieną 
rugpjūčio pabaigos vakarą jis išlaužė medinėje tvoroje keletą lentų ir, išlind s per skyl , 
atsidūrė už geto ribų.

etoliese buvo medinis namelis, kuriame gyveno Levanų šeima. Atėj s į kiemą Go-
všovičius paprašė kur nors jį paslėpti. Po namu buvo rūsys, kuriame šeima laikė bulves. 
en Elena Levanienė ir jos dukra Genovaitė ir paslėpė lją Govšovičių. Levanų šeima ir 

kitiems iš geto bėgusiems žydams padėjo drabužiais, maistu ir vaistais  deja, daugumos 
likimas buvo tragiškas. Kaip tik tomis dienomis pradėta masiškai varyti žydus iš geto 
į mišką ir žudyti (dauguma Pasvalio žydų buvo nužudyti rugpjūčio 2  dieną). Buvo 
baimės, kad kas nors nesužinotų ir neateitų tikrinti Levanų sodybos. Laimė, niekas neiš-
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davė, kaimynai nieko nežinojo ir neįtarė. Govšovičius pas Levanus slapstėsi kelias dienas. 
Rūsyje buvo drėgna, Govšovičius pradėjo garsiai kosėti. Darėsi rizikinga jį ten laikyti. 

Elena Levanienė su dukra Genovaite nutarė pasitarti su Pasvalio kunigu Kazimieru 
Kriščiūnu. Genovaitė, neradusi klebono, viską papasakojo kapelionui. Šis patarė atvesti 
vaistininką Govšovičių į kleboniją, kur jis galėsiąs pasislėpti. aip vaistininkas Govšovi-
čius atsidūrė Pasvalio klebonijoje, kur klebonas Kazimieras Kriščiūnas apie du mėnesius 
jį slėpė klojime, o atšalus orams – tvarte. Vokiečiams įtarus ir atėjus patikrinti (laimė, 
nesėkmingai), ilgiau likti Pasvalyje tapo pavojinga. 

Govšovičius paprašė perduoti savo labai geram pažįstamam provizoriui Misevičiui, 
kad pabandytų surasti žmonių, galinčių jį priimti. ors provizoriui Misevičiui tuomet 
buvo apie 0 metų, jis ėmėsi ieškoti slėptuvės, nuėjo kelias dešimtis kilometrų, kol surado 
kunigą Bronislovą Bumšą, kuris buvo perkeltas į Grūžių parapiją prie Joniškėlio.

Klebonas Bronislovas Bumšas sutiko priimti vaistininką Govšovičių, įdarbino jį baž-
nyčios tarnu, išrūpino dokumentus, išmokė kaimietiškų manierų ir globojo iki karo pabaigos.

Vaistininkas lja Govšovičius savo išsigelbėjimo istoriją parašė dar  metais, ji 
paskelbta So ijos Binkienės sudarytoje knygoje apie žydų gelbėtojus „ r be ginklo kariai“. 

(Autorės pastaba  šiame dokumente į kun. Kazimiero Kriščiūno pavardę įsibrovusi 
klaida – įrašyta dar viena raidelė „k“ – „Krikščiūnas“).

2012 m. čia paminėti Iljos Govšovičiaus gelbėtojai apdovanoti ūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi.

1943 m. liepos 24 d. kan. K. Kriščiūnas dėl pablogėjusios sveikatos (labai 
nusilpo regėjimas, susilpnėjo atmintis) prašė paskirti koadjutorių290, o liepos 26 d. 
prašymu atsisakė Pasvalio klebono ir dekano pareigų ir prašė leisti laikinai ap-
sigyventi Panevėžyje, savo namuose291. Vyskupas, atsižvelgdamas į nesveikatą, 
1943 m. gruodžio 18 d. raštu nuo 1944 m. sausio 1 d. atleido jį iš Pasvalio kle-
bono pareigų, palikdamas klebono titulą ir dekano pareigas292. 

1943 m. gruodžio 20 d. paskirtas prosinodaliniu (prosinodiniu) Panevėžio 
vyskupijos tribunolo teisėju293.

Atleidus kan. K. Kriščiūną iš pareigų, vikaru adjutoriumi buvo paskirtas 
kun. Juozas Lomanas, vėliau kun. Petras Venckus. Nuo 1945 m. balandžio 10 
iki gegužės 15 d.294, vėliau 1948 m. gegužės mėnesį295 kan. K. Kriščiūnas prašė 
atostogų sveikatai pataisyti.

1946 m. rugsėjo mėnesį laikinai pavadavo kun. Bronių Masioką, Biržų de-
kaną296.

Kanauninkui šeimininkavo sesers dukra osė ukauskaitė. Prie klebonijos 
nupirko 1 3 ha žemės sklypą, kuriame pastatė du pastatus  vasarnamį ir garažą 
(tinkamus sandėliams). Planavo įsigytame sklype laikyti bičių.

194  m. pradžioje kleboniją sovietų valdžia nacionalizavo, 194  m. kovo 
3 d. mirus Pasvalio altaristui kun. Konstantinui Čiapui, kan. K. Kriščiūnas prašėsi 
paskiriamas į altariją paliekant eitąsias pareigas29 . 

Nacionalizavus kleboniją, susidarė naujų sunkumų ir kan. K. Kriščiūnas 
parašė vyskupui raštą. Jis įdomus, nes atskleidžia kunigų, dėl sveikatos nebega-
linčių atlikti visų pareigų, ekonominę padėtį pokariu, sovietų okupacijos metais. 
Tad pacituosime jį visą
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„Atleidžiant mane nuo Pasvalio klebono pareigų, paliekant klebono vardą ir leidžiant 
gyventi Pasvalio klebonijoje, vikarui adjutoriui buvo uždėta pareiga duoti man išlaikymui 
kasdien po  kg duonos ir 2 litrus pieno, taipgi žemės sklypelį apie  a daržui. Vi-
karai – adjutoriai (kun. J. Lomanas ir dabartinis kun. P. Venckus) vykdė šias sąlygas, 
kol gyvenome kartu klebonijoje. uo šių metų pradžios, kada buvome priversti nacio-
nalizuotą kleboniją apleisti ir apsigyventi kitur, kada vik. adjutorius, netek s bene icijos 
žemės (išskyrus  a) ir ūkio trobesių, nusistatė žemės ūkį likviduoti, yra pareišk s, jog 
nebegalėsiąs aukščiau minėtų sąlygų vykdyti, juo labiau, kad pagal naują V. Kurijos 
potvarkį bažnyčių administratoriai materialiu žvilgsniu sulyginti su vikarais.

ariantis tuo reikalu, vik. adjutorius pareiškė savo nuomon , jog teisinga ir reika-
linga būtų nuimti uždėtą ant jo naštą ir ekvivalentą (už duoną ir pieną) mokėti mano 
naudai iš bažnyčios kasos. Be to, jo nuomone, iš dekanato, kuriame tarnauju kaip de-
kanas, priklauso man gauti bent minimalinis atlyginimas būtinoms išlaidoms, surištoms 
su tarnyba, padengti.

uriu garbės pareikšti, kad aš pilnai pritariu kun. P. Venckaus nuomonei ir prašau 
V. Kuriją kalbamą klausimą tokioje prasmėje išrišti“298.

1956 m. spalio 15 d. dėl nusilpusio regėjimo prašėsi atleidžiamas iš Pasvalio 
dekano pareigų dar kartą 1961 m. pradžioje299 – tada jo prašymas buvo patenkintas.

1956 m. lapkričio 25 d. Panevėžio vyskupas, Vilniaus kapitulinis vikaras 
K. Paltarokas kan. K. Kriščiūnui kunigystės 50-mečio proga atsiuntė sveikinimą300

„Kunige kanauninke Jubiliate

Jei dabar aš pasiteiraučiau Jūsų Prakilnybės apie nuotaiką Jubiliejaus proga, turbūt man 
atsakytum Psalmininko žodžiais „Aš sau miniu senas dienas ir turiu mintyje amžiaus 
metus“ ( , ). ikrai, po 0 kunigavimo metų yra kas prisiminti senoje praeityje ir 
gyvas reikalas mesti žvilgsnį ateitin – amžinastin.

Pažvelk, Garbingasis Jubiliate, kiek per tą pus  šimto metų patyrei visokių atmainų: 
pergyvenai keturis Popiežius: Leoną , Pijų , Benediktą V, Pijų  tris vyskupus: 
a. a. Palilionį, irtautą, Karevičių  nedaug teliko seminarijos kurso draugų – kunigų. 
Praleidai tris karus, vieną už kitą žiauresnį: vien paskutinis pasaulinis karas išžudė apie 
2  milijonus žmonių. „Viešpaties gailestingumas, kad nesame sunaikinti“ (Raud. , 2 ).

Sekundicijos – senatvės iškilmės. Mes nuo pirmų akimirkų iki paskutinio kvėp-
telėjimo esame mirties glėbyje. Privalome turėti mintyje amžinus metus. aip reiškiasi 
mūsų tikėjimas, kad yra šalis, kur nebėra ligų, senatvės, mirties. ai įkvėpto dainiaus 
džiūgavimas:

Kaipgi gražus, gražus tolimasis dangus,
Kada man pašauksi u, Dievuli, brangus
Kada visus takus šios žemės paliksiu
Kada žvaigždėms grįstu keliu vaikštinėsiu
Ar Psalmininko ilgėjimasis: „Kada aš nueisiu ir pasirodysiu Dievo akivaizdo -

je “ ( , ).
Kanauninke – Jubiliate  ors labai pask stum mintim amžinuose metuose, tačiau 

privalai prie senų dienų dėti naujas. Jūsų gyvenimas dėl didėjančio trūkumo darbuotojų 
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Kristaus vynuogyne yra labai pravartus. uri su šv. Martynu sakyti: „Viešpatie, jei 
avo tautai dar esu reikalingas, neatsisakau nuo darbo.“

epaleisdamas iš atminties amžinų metų: ora et labora  riūski kiek gali, Dievo 
garbei, žmonių išganymui. Melskis už Visuotin  Bažnyčią, už savo vyskupiją, už tuos 
žmones, kurių parapijoje gyveni, už savo kraštą... Eik prie Dievo altoriaus, kuris links-
mina ave nuo jaunystės

uoširdžiai laiminu garbingą senatv .“

1965 m. lapkričio 2 d. mirė, palaidotas Pasvalyje.
Kan. K. Kriščiūno rūpinimąsi švietimu liudija jo testamentas (surašytas 

1936 m.), kuriame viena dalis turto skiriama katalikiškoms mokslo įstaigoms bei 
organizacijoms pagal vyskupo nuožiūrą (antroji – artimiesiems giminaičiams), o 
knygos – biblioteka – Panevėžio vyskupijos knygynui. 

Minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, Lietuvos Respublikos Prezi-
dento 2012 m. rugsėjo 10 d. dekretu Nr. 1K-1202 ūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
apdovanoti asmenys, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo 
pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido. Tarp 54 apdovanotų-
jų ir kan. Kazimieras Kriščiūnas (klaidingai įrašyta „Krikščiūnas“) (po mirties), 
kun. Bronislovas Bumšas (po mirties), Genovaitė Pečiulienė (Levanaitė) ir Elena 
Levanienė (po mirties) už žydo vaistininko Iljos Govšovičiaus išgelbėjimą.

( r.  PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Kazimieras 1882 12 08  1906 11 19  
1965 11 02  Elenc us 0, p. 164  Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras 
Baltuška, Utena, 2011, p. 46, 50).

. . Kuni as eponas ele nas 1  1  11–1   1–1   1  
Gimė Pasvalio rajono Daujėnų parapijoje Baluškių kaime, Mortos Tamulio-

nytės ir Prano Pelešyno mažažemių valstiečių šeimoje (keturi sūnūs ir penkios 
dukterys). Vėliau tėvai pardavė Baluškių kaime buvusią nuosavybę ir nusipirko 
žemės Panevėžio apskrityje, Spirakių vienkiemyje.

Iki 1920 m. mokėsi Spirakių ir Panevėžio „Saulės“ pradinėse mokyklose. 
Baigęs 5 klases Panevėžio vyrų gimnazijoje (1920–1925) ir šeštą klasę Kėdainių 
gimnazijoje, 1926 m. įstojo į Kauno metropolijos kunigų seminariją. Mokėsi li-
cėjiniuose kursuose (1926–1929) ir VDU Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos 
skyriuje (1929–1933). 1932 m. kovo 12 d. buvo įšventintas į subdiakonus, 1933 m. 
balandžio 1 d. – į kunigus. 

1933 m. birželio 14 d. apgynęs diplominį darbą „Pirmojo žmogaus sutvėri-
mas“, S. Pelešynas gavo aukštojo mokslo diplomą.

1933 m. liepos 4 d. buvo paskirtas į R guvą vikaro padėjėju. Tų pačių 
metų rugsėjį LKJ „Pavasario“ federacijos Panevėžio rajono dvasios vado prašymu 
paskirtas Raguv s kuopos dvasios vadu. Iš Raguvos 1935 m. vasarą kun. S. Pe-
lešynas pavadavo atostogaujantį Miežiškių kleboną kun. Petrą Strelčiūną.

Nuo 1936 m. sausio 1 d. beveik dvejus metus ėjo vikaro pareigas Krinčine.
193  m. gruodžio 15 d. skiriamas vikaru į Krìkenavą, o nuo 1940 m. sausio 

1 d. jam pavestos administratoriaus pareigos Kyb riuose. Kyburiuose kun. S. Pe-
lešynas už mergaičių paaukotus pinigus nupirko raudoną kapą, už parapijiečių 
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aukas įsigijo juodų vėliavų, papildė liturginių drabužių išteklių, atliko smulkių 
remonto darbų.

Po šešerių metų Kyburiuose kun. S. Pelešynas 1946 m. kovo 11 d. perkeltas 
administratoriumi į Surdìgį301, o po metų – toms pačioms pareigoms į Kamajus.

Kamajuose 1950 m. rugpjūčio 9 d. areštuotas. Iš Kamajų atvežtas į Rokiškį, 
vėliau – į Vilnių (kalintas KGB rūmų 23-ioje kameroje). Po kelių mėnesių tar-
dymo, mušimo ir kankinimo sudaryta byla  už klausymą nakties metu Kyb rių 
bažnyčioje partizanų išpažinčių, už jų finansinį rėmimą, už raginimą kovoti prieš 
okupantus. Kunigą, kaip rašo jo brolis Petras Pelešynas, išdavė vienas iš partiza-
nų – Jonas Špokevičius. Sudarius bylą, kunigas buvo perkeltas į Lukiškių kalėjimo 
421 kamerą. Maskvos patingasis pasitarimas už 58 1a straipsnio pažeidimus už 
akių nuteisė 10 metų pataisos darbų lagerio.

Kun. S. Pelešynas nuvežtas į Vork tą. Čia šachtų Nr. 6 ir 40 požemių 
tuneliuose iki 1956 m. kasė anglis. Šachtoje Nr. 6 ilgiausiai dirbo lietuviai ku-
nigai Boleslovas egelskis, Teodoras Jokubauskis, Antanas Puodžiūnas, Marijus 
Petkevičius ir Steponas Pelešynas. Dirbdamas šachtose kun. S. Pelešynas įgijo 
šaltkalvio elektriko, motoristo ir signalisto kvalifikacijas. Tačiau ir lageryje buvo 
skleidžiamas Dievo žodis. Vork toje kun. S. Pelešynas pasidarė mišiolą, kuriuo 
naudojosi visą lagerio laiką (1951–1956).

1956 m. rugpjūčio 3 d. Aukščiausiojo Prezidiumo komisijos nutarimu 
kun. S. Pelešynui panaikintas teistumas ir jis paleistas iš lagerio. Tačiau į Lietuvą 
grįžti negalėjo. 

Iš Vork tos buvo ištremtas pas namiškius į Baturino gyvenvietę (Tomsko 
sritis, Asino rajonas). Nuvykęs rado invalidę motiną, seserį ir brolį. Baturine gyveno 
apie tris tūkstančius žmonių. Dauguma – įvairių tautybių tremtiniai, didelė dalis 
lietuvių, kurie jau buvo pasistatę nuosavus namus, užveisę daržus. Prieplaukoje 
buvo statomos baržos, buvo kelios dirbtuvės. Iš taigos vežami nukirsti medžiai 
ir formuojami sieliai.  maldos namų nebuvo. Todėl lietuviai, pasinaudodami 
galiojančiu įstatymu, sudarė dvidešimt žmonių grupę ir įgaliojo kun. S. Pelešyną 
iš Tomsko religinių reikalų įgaliotinio gauti leidimą Baturine statyti katalikų baž-
nyčią. Kai tik kunigas S. Pelešynas nuvežė prašymą į Tomską, tuojau saugumiečiai 
davė įsakymą išsiųsti Pelešyną į Lietuvą  nebus kunigo, nereikės ir bažnyčios.

Tad 195  m. kovo 5 d., iš tremties atleistas, gavęs pasą ir kitus laisvo 
piliečio dokumentus, sugrįžo į Lietuvą. Laikinai deleguotas į A ciškį (195  04 18–
195  05 29) pavaduoti sergančio administratoriaus kun. Petro Markevičiaus. 195  m. 
gegužės pabaigoje paskirtas vikaru į Trošk nus, liepos 1 d. – į Šim nis, o spalio 
3 d. Lietuvos TSR religinių kultų įgaliotinio, kuris rėmėsi Panevėžio vyskupo 
skyrimu, įdarbintas Kupreliškyje administratoriumi302.

Po aštuonerių metų, 1965 m. balandžio 24 d., kun. S. Pelešynas paskirtas 
Pabiržės klebonu303 (1965–19 8), o po kelių dienų304 – ir laikinu Biržų dekanu. 
Tačiau tas laikinumas užsitęsė 4 metus – iki 1969 m. kovo 3 d.

19 8 m. balandžio 21 d. kun. S. Pelešynas paskirtas arasų klebonu305 
(19 8–1981).

Paskutinė darbo vieta – Adomynė306. Čia dirbo nuo 1981 m. birželio 9 d. iki 
mirties. Klebonas S. Pelešynas mirė staiga 1984 m. liepos 21 d., ištiktas infarkto. 
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Palaidotas Adom nės bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo Panevėžio vys-
kupijos valdytojas prel. K. Dulksnys ir 85 kunigai. Kapą puošia tautodailininko 
Ipolito Užkurnio sukurtas Šv. Stepono koplytstulpis.

Kun. Steponas Pelešynas gražiai darbavosi visose parapijose, talkino kai-
mynams. Net ir paskutiniais gyvenimo metais jautėsi fiziškai stiprus, apie poilsį 
negalvojo. Visus žavėjo švelnus, malonus jo būdas, darbštumas ir praktiškas protas. 
Visų buvo gerbiamas ir mylimas. Kunigo byloje, saugomoje Panevėžio vyskupijos 
kurijos archyve, yra išlikęs pluoštas laiškų iš Vorkutos, dalis dienoraščio, rašyto 
Vorkutoje, keliasdešimt eilėraščių ir trumpi užrašai apie kunigus – kurso draugus, 
taip pat patekusius į Gulagą ir iškeliavusius į Amžinybę.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo 
dalyvių (rezistentų) teisių komisijos nutarimu (1998 m. gruodžio 30 d. protokolas 
Nr. 30) kun. Steponas Pelešynas (po mirties) pripažintas laisvės kovų dalyviu. 
Jam išrašytas laisvės kovų dalyvio pažymėjimas. 

( r.  PVKA, B. Kun. Pelešynas Steponas 1908 10 11  1933 04 01  
1984 0  21  Autorius nenurodytas . A. A. Kun. jubil. Steponas Pelešynas 
(1908–1984), Katalikų kalendorius žinynas  (B), Kaunas–Vilnius, 1985, 
p. 225  Autorius nenurodytas . Pelešynas Steponas, Kupiškėnų enciklopedija, 
Vilnius, 2012, t. 2, p. 618  Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 320–
322  Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. 
K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 123  Pašauktas mylėti artimą, par. 
L. Riaubiškienė , Utena, 2001, p. 26  Vasiliauskienė A. Monsinjoras 
Petras Baltuška, Utena, 2011, p. 519–521.) 

. . Kun. e as au u ė 1 1  1 –1  6 1 –1    
Gimė tuometinėje Krinčino (nuo 1923 m. Daujėnų) parapijoje Girsūdų so-

džiuje. Motiejaus Rauduvės ir Konstancijos Banelytės sūnus.
1910–1913 m. mokėsi pradedamoje ir dviklasėje Girsūdų mokykloje. Pasi-

rengęs savarankiškai 1913 m. pavasarį išlaikė egzaminus į Mintaujos gimnazijos 
trečią klasę. Už stačiatikių pamaldų nelankymą iš gimnazijos buvo pašalintas. 
1916 m. įstojo į Panevėžio gimnaziją ir baigė septynias klases. 

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, kuriantis Lietuvos nepriklausomybei, 
Panevėžio gimnazijos mokinys Petras Rauduvė įsijungė į Lietuvos kariuomenės 
savanorių eiles ir gynė Lietuvos laisvę. Kovose ties Da gpiliu buvo sunkiai su-
žeistas į galvą.

Suprasdamas, kad lietuvių tauta, būdama maža, ginklu nedaug ką pasieks – 
svarbiausia yra tautos dvasinis atsparumas, – nusprendė stoti į kunigų seminariją.

1919–1925 m. mokėsi emaičių dvasinėje seminarijoje Kaune (1922 m. baigė 
seminarijos mokslą, 1925 m. – Teologijos  ir filosofijos fakultetą). Kadangi nelaikė 
diplominių egzaminų, jam nebuvo pripažintas Teologijos skyriaus baigimo diplomas.

šventintas į subdiakonus 1925 m. kovo 1 d., į diakonus – 1925 m. kovo 
29 d., o tų pačių metų birželio 14 d. – į kunigus.

Kunigas P. Rauduvė 1925 m. birželio 1  d. buvo paskirtas į Kupiškį tiky-
bos mokytoju, progimnazijos kapelionu. Kupiškio klebonu dirbo kun. Antanas 
Bajorinas, o vikaru kun. Stanislovas ulys. Kun. P. Rauduvė, būdamas Kupiškio 
progimnazijos kapelionu, 1926 m. liepos 14 d. paskirtas Palėvenės parapijos admi-
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nistratoriumi vieną mėnesį turėjo pavaduoti išvažiavusį gydytis susirgusį kun. 
Juozapą Laurenčiką30 . 

1926 m. gruodžio 10 d. vyskupas K. Paltarokas prašė padėti Kupiškio 
klebonui A. Bajorinui pastoraciniame darbe308, gruodžio 19 d. kun. P. Rauduvė 
pranešė vyskupui, kad Kupiškio vidurinėje mokykloje turi 30 savaitinių pamokų 
(20 lotynų kalbos ir 10 tikybos), tad vargiai begalės talkinti klebonui. 192  m. 
liepos 1 d. raštu vyskupas K. Paltarokas, kun. P. Rauduvę palikdamas Kupiš-
kio vidurinės mokyklos kapelionu, nuo liepos 1 d. skyrė ir Kupiškio parapijos 
vikaru309.

1928 m. Kupiškio vidurinės mokyklos kapelionas kun. P. Rauduvė, nerimau-
damas dėl katalikiškų organizacijų, informavo vyskupą apie susidariusią padėtį. 
Mat II a (berniukų) klasės auklėtojas J. Bartkus savo mokiniams pasakęs, kad jo 
klasėje ateityje neliksią nė vieno ateitininko – išimtis tik tiems, kurie iš dėstomųjų 
dalykų turėsią ketvertus ar penketus. Kadangi klasėje nebuvo nė vieno mokinio, 
kuris nebūtų gavęs trejeto, niekas negalėsiąs priklausyti katalikiškoms organizaci-
joms. Toks skelbimas, kaip rašo kun. P. Rauduvė „lygus mirties dekretui katalikiškų 
organizacijų gyvybei“. Tačiau pedagogų posėdžio metu mokytojas J. Bartkus savo 
žodžių išsigynė ir kun. P. Rauduvę apkaltino šmeižtu. Klausimą tyrė pedagogų 
komisija  direktorius V. Eidukas ir mokyt. Plaušinaitis (abu ne katalikai) bei 
mokytojas Antanas Puodžiūnas (katalikas). Kun. P. Rauduvė raštą baigė apgailes-
taudamas, kad „mūsų mokykloje eina smarki kova prieš katalikyb , o katalikų pozicijos 
labai silpnos ir visai svyruoja dėl mažo gynėjų skaičiaus“310. 

1928 m. rugpjūčio 28 d. kun. P. Rauduvė buvo paskirtas kariuomenės atsar-
gos kapelionu (paskelbus mobilizaciją, privalės nedelsiant vykti į Vyr. štabą pas 
vyriausiąjį kariuomenės kapelioną, kur gaus tolimesnius nurodymus)311.

1928 m. gruodžio 31 d. paskirtas Naujamiesčio vikaru. Tik 1929 m. kovo 
11 d. atvyko į Naujamiestį, nes 1929 m. pradžioje dėl įtempto darbo apsirgo 
plaučių tuberkulioze, tą liudija Kupiškio daktaras Ipolitas ranckevičius312. Nuo 
gerklės bei plaučių ligų kunigą jau nuo 192  m. gydė daktaras Meras.

1929 m. sausio 28 d. kunigas (jau Naujamiesčio vikaras, laikinai gyvenantis 
Kupiškyje) dviem mėnesiams išleistas gydytis, patarta važiuoti į Varėn s sanatoriją 
ir Kupiškyje negyventi313.

Naujamiestyje tikybos pamokų nedėstė, pasitaikius patogiai progai buvo 
nuvykęs į Kundr¸nų, Švãininkų ir Berči nų mokyklas.

Nuo 1931 m. vasario  d. kun. P. Rauduvė ėjo kurato pareigas – pavadavo 
sergantį Sidabravo kun. Joną Andriejauską314.

1931 m. rugpjūčio 10 d. kun. P. Rauduvė paties prašymu iškeltas iš Nau-
jamiesčio ir paskirtas vikaru į Dusetas315, atvyko rugpjūčio 29 d. talkinti Dusetų 
klebonui ir arasų dekanui kan. Petrui Strelčiūnui. Tačiau kun. P. Rauduvė jam 
paskirtų Vozg lių, Avížių, Dikm nių ir Sad nų mokyklų nelankė (tik vieną pa-
moką turėjo Vozgėlių mokykloje).

steigus Avili  Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją (1931) jos administratoriumi 
po kun. Stanislovo ulio 1932 m. gruodžio 14 d. buvo paskirtas kun. P. Rauduvė. 
Atvyko 1933 m. sausio 12 d.316 Aviliuose kun. P. Rauduvė aptarnavo Antazavės, 
irnaj  ir Duburi  koplyčias. 
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193  m. lapkričio mėn. kun. P. Rauduvė atsigulė į ligoninę Kaune operuoti 
koją. Jam sergant, Avilių parapiją aptarnavo Ant zavės kunigai.

1939 m. kun. P. Rauduvės pastangomis išdekoruotas Avilių bažnyčios vidus. Sie - 
nos buvo nelygios, su giliais plyšiais, tad meistrai į plyšius sudėjo apie 400 kg kreidos.

1939 m. birželio 2 d. kun. P. Rauduvė atleistas iš Avilių administratoriaus 
pareigų ir paskirtas Deg čių bažnyčios rektoriumi, pareigas pradėjo eiti liepos 23 d.31  
 vilius nuo 1939 m. paskirtas kun. Petras Strazdas (1908 10 08–1933 04 01–1941), 
kuris 1941 m. mirė ir ten palaidotas.

Degučių bažnytėlės rektorius kun. P. Rauduvė labai pakėlė tikinčiųjų religinę 
dvasią. Pateiksime porą pavyzdžių iš kunigo laiškų Panevėžio vyskupui  

„Prašau Jūsų Ekscelencijos ir turiu didžią viltį. Prašau pakviesti Jūsų globoje esančius, 
kad šiuo metu aukotųsi Jėzaus Širdžiai parapijos, šeimos ir asmenys iš visos širdies.

ai juk daug suteiktų paguodos kenčiančioms širdims, gaivintų mūsų viltis ir 
kiekvienas mūsų pakeltas skausmas galėtų virsti gražiausia statybine medžiaga, iš kurios 
būtų pastatyta šviesi ateitis, jei tik viską sujungtume su Jėzaus Širdimi. Juk taip gražūs 
Jos pažadėjimai  

Kas mums beliko  ik Jėzaus Širdyje spindi mums viltis.
odėl ir maldauju Jūsų Ekscelenciją padaryti žygių, kad kenčiančios širdys rastų 

paguodos ir vilties Jėzaus Širdyje, kad skausmai nenueitų nesukūr  šviesios ateities.
Lietuvių tauta niekad neturėtų užmiršti savo pasiaukojimo Jėzaus Širdžiai, padaryto 

 m. Kaune  Euc aristinio Kongreso metu“318.

Arba 1941 m. balandžio 19 d. raštas kurijai  

„Artėja gegužės mėnuo. Siūlau tą mėnesį įvesti į visas vyskupijos bažnyčias specialią 
maldą už taiką į Mariją, aikos Karalien  ir Krikščionių Pagalbą. Pati malda turėtų savo 
reikšm  ir tikintiems būtų malonu pastebėti dvasinį Kurijos gyvybės ženklą“319. 

Nors karo metu bažnytėlė ir jos inventorius nedaug nukentėjo, tačiau 1941 m. 
birželio mėn. buvo sunaikintas šventoriaus aptvėrimas. Jį kun. P. Rauduvė atstatė. 
1946 m. vasaros pabaigoje pro Deguči s praėjo baisi audra su perkūnija. Griaus-
tinis trenkė į bažnyčios bokštą ir jį sudaužė. Stogas užsidegė. aibas pro bokštą 
įėjo į bažnyčios vidų virš viškų ir pro langą išėjo laukan. Gaisrą užgesino subėgę 
žmonės ir rusų kareiviai. Bokštą suremontavo kun. P. Rauduvė. 

1946 m. rugpjūčio 23 d. kun. P. Rauduvė dėl geresnių, sveikatai tinkamesnių 
gyvenimo sąlygų paskirtas administratoriumi į Pam šį320, o Degučių tikinčiaisiais 
nuo 1946 m. dėl kunigų stokos rūpinosi S lako kunigai. 

1953 m. sausio 1 d. perkeltas administratoriumi į Miežiškius321. Čia jis 
atnaujino bažnyčios skulptūras, paveikslus, freskas, kitą puošybą (dirbo trys baž-
nytinio meno meistrai iš Vilniaus). Po vienuolikos metų, 1964 m. birželio 8 d., 
paskirtas altaristu Utenoje322, bažnyčios inventorių perdavė kun. Kostui Balsiui. 
1964 m. birželio 11 d. kun. P. Rauduvei pasirašytas Kulto tarnautojo registracijos 
pažymėjimas Nr. 416 (nuorašas yra asmens byloje). Tačiau atvykęs į Uteną turėjo 
daug vargo dėl priregistravimo, apie tai rašė Panevėžio vyskupijos kurijai 
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„... vis teko girdėti: „ uoj priregistruosime“, „Ateikite ryte“, „Ateikit po pietų, „Palau-
kit“, – belaukiant išeidavo. Vaikščiota ir kitą savait , nors kiek rečiau. škėlė klausimą 
„ eaišku, kam tenoje reikalingi  kunigai. Mums atrodo, kad gana dviejų – tarsimės, 
ateikite vėl“323. 

Susilpnėjus kun. Juozapo Sriubo sveikatai, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų 
valdytojas mons. Povilas Bakšys 1968 m. spalio 24 d. kun. P. Rauduvei suteikė 
Utenos katalikų bažnyčios vikaro teises324, o 1969 m. lapkričio 20 d. jis atleistas iš 
Utenos katalikų bažnyčios altaristo pareigų ir paskirtas Sude kių klebonu325. Deja, 
kunigui susirgus, skyrimas buvo atšauktas.

Nuo 19 0 m. kovo 31 d. kun. Petras Rauduvė – Rokiškio altaristas326, o nuo 
19 5 m. spalio 15 d. – Šeduvos altaristas32 . 

Šeduvoje kun. P. Rauduvei, sulaukusiam 5-erių metų, sveikinimą parašė 
Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas dr. Romualdas 
Krikščiūnas ir kurijos kancleris kun. Vladas Rabašauskas  

„Garbingai žengdamas nelengvu kunigystės keliu, Jūs jau daug kartų įrodėte savo didžią 
ištverm , nepalūžtančią valią, neribotą pasitikėjimą Dievo Apvaizda.

egul Gerasis Dievas ir toliau Jus globoja, stiprina sveikatą ir jėgas taip reikalingas 
dar gausiems gyvenimo patirtimi brandiems, ateities metams“328.

Nuo 19  m. gydėsi Vilniuje, Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, ne kartą gulėjo 
Panevėžio ligoninėje, gydėsi ir Kauno klinikinėje ligoninėje, Druskininkų sana-
torijoje  nuo negyjančios kojos piršto diabetinės žaizdos sutino visa koja, turėjo 
nupjauti pirštą.

1981 m. Šeduvoje klebonu dirbo kan. Bronius Antanaitis, dar buvo aklas 
kunigas Augustinas Pranckietis, bebaigiąs 96 metus, ir ligonis kun. Petras Rau-
duvė, turintis 80 metų. Kun. P. Rauduvė kartu su kitais kunigais yra pasirašęs 
pareiškimus Lietuvos TSR KP K Pirmajam sekretoriui Petrui Griškevičiui.

Mirė 1982 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, palaidotas rugpjūčio 24 d. Šeduvos 
bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių Mišiose dalyvavo Panevėžio vyskupijos generalinis 
vikaras kun. Vladas Rabašauskas, kapitulos nariai, dekanai – 90 kunigų ir gausi 
tikinčiųjų minia. Pamokslą pasakė Skiemonių klebonas kun. Petras Adomonis, 
primindamas kunigo asketinį charakterį, jo griežtumą sau  asketizmo reikalaudavo 
ir iš kitų. Kun. P. Adomonis sakė, kad jis buvo vienišas ir dažnai nesuprastas, 
o jo gyvenimo šūkis buvo „Kas myli Dievą – kovoja su blogiu“. Pamokslus sakė 
Šiaulių vicedekanas, Radviliškio klebonas kun. Lionginas Vaičiulionis, Kauno šv. 
Antano bažnyčios altaristas kan. Juozapas elvys. Prie kapo kalbėdamas Saločių 
klebonas Antanas Balaišis priminė kun. P. Rauduvės kovą už blaivybę. Vadaktų 
klebonas kun. Antanas Valantinas paskaitė eilėraštį.

Per visą kunigavimo laiką kun. P. Rauduvė kėlė mintį, kad reikia bekom-
promisiškai pasukti tautos auklėjimo vairą dvasine kryptimi, nes tik stiprios dva-
sios tauta nugalės visus sunkumus, išliks laisva ir nepriklausoma. Reikalavimas 
puoselėti dvasines vertybes, blogio įvardijimas tikruoju vardu daug kam nepatiko, 
ne vienas kaltino kunigą, kad nemoka sugyventi su valdžios pareigūnais. 
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Mėgo techniką, tad daug kam padėdavo įsirengti radijo imtuvus, juos taisydavo...
Kunigas P. Rauduvė mėgo paukštelius. Deg čiuose jis buvo prisijaukinęs 

šarką ir balandį. Šarka, įskridusi per langelį ir gavusi dovanų, išskrisdavo, o 
kunigui išėjus iš namų, sekdavo, saugodavo. Balandis įėjusį į kambarį svetimą 
žmogų užsipuldavo – gindavo šeimininką, kaip rašė kun. Petras Kuzmickas329.

Kun. P. Rauduvė mėgo sakyti pamokslus. Kunigai jį dažnai kviesdavosi į 
atlaidus. Jis siekdavo įdiegti mintį  jei būsime dvasiškai stiprūs, nugalėsime visas 
kliūtis.  būti stiprios dvasios – tai bendrauti su Atpirkėju. Pamoksluose kun. 
P. Rauduvė dažnai kėlė Švč. Jėzaus Širdies reikšmę. Jis yra parašęs knygelę apie 
Švč. Jėzaus Širdies garbinimą, palikęs kelių rankraščių knygučių, kuriose iškelia-
mas dvasinio gyvenimo reikalas.

( r.  PVKA, B. Kun. Rauduvė Petras 1901 02 1  1925 06 14  1982 08 20  
Elenc us 2 , p. 86, 161  Elenc us 2, p. 118, 229  Elenc us , p. 129, 
256  Elenc us , p. 129, 261  Elenc us , p. 136, 2 3  Elenc us , 
p. 145, 28  Elenc us , p. 146, 288  Elenc us 0, p. 181  Autorius 
nenurodytas . A. a. Kun. jubil. Petras Rauduvė. Šeduvos altarista, 81 m., 
Katalikų kalendorius žinynas  (A), Kaunas–Vilnius, 1984, p. 211  
Jasėnas J. Miežiškių parapija, Miežiškiai, par. V. Marciuška, J. Šukys, 
Kaunas, 2003, p. 160–161  Miškinytė A. Kunigas Petras Rauduvė, 
ėvynė, 2005, lapkr. 16, Nr. 89  Pačešiūnaitė L. Kunigas Petras Rauduvė, 

Daugyvenės krašto kon erencijos, Panevėžys, 200 , p. 8  Panevėžio vyskupija. 
Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius,  
1998, p. 660, 684, 685  Gasperaitis A. Petras Rauduvė, tenos krašto 
enciklopedija, sud. ir spec. red. G. Isokas, Vilnius, 2001, p. 689  
Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, 2011, p. 55, 3 3, 
3 , 482.)

. 6. ki skupas uo apas onas k i eckas 1   1 –1  6 –
1 1   1 –1  1  

Girsūdus, Daujėnus ir visą Lietuvą itin išgarsino arkivyskupas Juozapas 
Jonas Skvireckas (Jono vardą pasirinkęs sutvirtinimo metu, labai jį mėgo ir dažnai 
pasirašydavo abiem vardais). Daugailių kapinėse ku-
klus kryželis ženklina arkivyskupo giminę. Jo motina 
Elžbieta Krasauskaitė (iš Girsūdų kaimo), o tėvas 
Vincentas Povilas Skvireckas (iš Rink nų–Pašiliìčių 
kaimo). rašas metalinėje kryžiaus lentelėje „Skvireckų 
šeima. Jonas –  Salomėja –  Vincentas 

– 2  Justinas – 0“, apačioje ties viduriu 
„Elžbieta Skvireckienė  0 “.

Arkivyskupas Juozapas Skvireckas į mūsų tautos 
istoriją įėjo kaip Šventojo Rašto vertėjas, kaip pirmasis 
Lietuvos bažnytinės provincijos arkivyskupas metro-
politas, svarūs jo nuopelnai Lietuvių katalikų mokslo 
akademijoje (LKMA), kiek leido laikas ir galimybės, 
nesišalino ir nuo įvairios visuomeninės veiklos.

Juozapas Jonas Skvireckas gimė 18 3 m. rugsėjo 
18 d. Be jo – vyriausio, – tėvai susilaukė dar 9 vaikų  
penkių sūnų ir keturių dukterų.

Arkivyskupas Juozapas Jonas 
Skvireckas
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Nors būsimasis arkivyskupas gimęs Rinkūnų (ne Rimkūnų) kaime, tačiau 
kaip rašo istorikas Albinas Kazlauskas (Pasvalio muziejus), jam dar mažam esant 
Girsūdų Krasauskai ir Pašiliečių Skvireckai sumanė susikeisti ūkiais, tad Juozapo 
vaikystė susieta su Girsūdais. Juozapas šį kaimą laikė savo tėviške, vaikystės žeme.

Lietuviškai skaityti ir rašyti išmoko iš namuose slaptai laikytų maldaknygių 
ir laikraščių. Be motinos, mokytis padėjo ir teta Julijona Skvireckaitė. Iki 11 metų 
talkinęs tėvams ūkio darbuose, 1884 m. apgyvendintas Smilgiuose pas rusų moky-
toją, jo padedamas per metus pasirengė ir išlaikė pradinės mokyklos egzaminus.

1885 m. buvo priimtas į ką tik įsteigtą Panevėžio realinę gimnaziją (pra-
gyvenimui užsidirbdavo mokydamas kitus), kurią 1892 m. baigė su pagyrimu.

1892 m. J. Skvireckas įstojo į Kauno kunigų seminariją, tuo metu vadintą 
emaičių dvasine seminarija. Daug laiko skyrė klasikinių kalbų bei lenkų kalbos 

(tuo metu ji buvo oficiali kalba seminarijoje) mokymuisi. Seminarijoje nuosekliai 
mokėsi ir lietuvių kalbos, įsitraukė į lietuvių būrelio veiklą, dalyvavo slaptame 
kazimieriečių klierikų sąjūdyje (jis tapo vienu pirmųjų Šv. Kazimiero draugijos 
kūrėjų ir narių330), rašė į „Apžvalgą“, seminarijoje dirbo bibliotekininku. 

1896 m., baigęs seminariją su emaičių vyskupijos stipendija, J. Skvireckas 
išvyko į Sankt Peterburgo imperatoriškąją katalikų dvasinę seminariją (Petrapilio 
dvasinę akademiją) tęsti teologijos studijų. Čia jis įsitraukė į slapto lietuvių būre-
lio „Lituania“ darbą, bendradarbiavo 1896 m. pradėtame leisti „Tėvynės sarge“. 
1899 m. birželio 1 d. J. Skvireckui suteikiamas teologijos kandidato laipsnis, o 
1899 m. birželio 24 d. Kauno katedroje emaičių pavyskupio Gasparo (Kasparo) 
elicijono irtauto (1841 06 21–1868 03 16–189  11 30–1913 09 1 ) buvo įšventintas 

į kunigus. Pirmosios šv. Mišios 1899 m. birželio 2  (28 ) d. buvo atlaikytos be 
iškilmių, be policijos žinios ir jos papirkimo, beveik tuščioje šventovėje Panevėžyje331. 

1900 m. gegužės 15 d. su aukščiausiu pagyrimu Petrapilio dvasinėje aka-
demijoje išlaikė egzaminus ir parašė disertaciją „ omparationes inter elo uentiam 
at nicorum et c ristianorum“ (Pagonių ir krikščionių iškalbos skirtumai), gavo teo-
logijos magistro laipsnį – auksinį teologijos magistro kryžių. Po studijų Petrapilyje 
aplankė Šventąją emę ir Kristaus kapą. 1900 m. liepos 5 d. paskirtas į Ukmergę 
vikaru ir miesto mokyklos kapelionu  čia dirbo penketą mėnesių – buvo paskirtas 
Kauno kunigų seminarijos profesoriumi.

emaičių kunigų seminarijoje 1901 m. sausio 1 d. iš prelato Aleksandro 
Dambrausko-Jakšto perėmė Šventojo Rašto katedrą ir pradėjo dėstyti Šventojo Rašto 
įvadą, Senojo ir Naujojo Testamento egzegezę, lotynų kalbą ir katekizmą – tai 
paskatino pradėti versti Šventąjį Raštą. Tada Maironis sakė  „Dabar tu esi Šventojo 
Rašto pro esorius ... . Geriau negali savo gabumų panaudoti, kaip imdamas versti lietuvių 
kalbon taip labai reikalingą mums Šventąjį Raštą“332. 

J. Skvireckas yra rašęs  „Pašauktas aiškinti kitiems Šv. Raštą, nuo pat pirmųjų savo 
mokytojavimo metų galvojau, kaip galėčiau įvykdyti savo užmanymą – versti Šv. Raštą“333.

Nors seminarijoje profesoriams pagal senovinę tradiciją vyskupo Mečislovo 
Paliulionio (1834 05 02–1860–paskirtas 1883 03 05  konsekruotas 05 22–1908 05 02) 
buvo įsakyta su auklėtiniais kalbėtis lenkiškai, tačiau ne vienas profesorius manė, 
kad šis nurodymas neteisingas, tad stengėsi jo nepaisyti. Toks, klierikų džiaugs-
mui, buvo ir J. Skvireckas334. 
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Šalia profesoriavimo 1909 m. paskirtas ir seminarijos prefektu. Vysk. G. ir-
tautas, įvertindamas jo darbą ir to darbo vaisius, 1911 m. J. Skvireckui suteikė 
Garbės kanauninko laipsnį. Vyskupo pavedimu jis ėmėsi organizuoti katalikiško 
dvisavaitinio laikraščio leidimą335 – 1913–1914 m. J. Skvireckui redaguojant (talkino 
kun. Mykolas Vaitkus) buvo leistas kunigams skirtas laikraštis „Bažnytinė apžvalga“. 

1913 m. J. Skvireckas buvo pakviestas dirbti vyskupijos kurijoje, o 1914 m. 
gegužės 28 d. emaičių vyskupas Pranciškus Karevičius (1861 09 30–1886 05 1 –
1914 05 1 –1945 05 30) g. kan. J. Skvirecką pakėlė kapitulos prelatu ir pavedė 
vyskupijos kuriją perkelti į Smole ską, o vėliau – į T lą. Iš Smole sko J. Skvi-
reckas grįžo į Lietuvą toliau kurį laiką dirbti seminarijoje. T loje jis sulaukė ne 
tik karo pabaigos, bet ir komunistinės revoliucijos.

Po karo audrų grįžęs į Tėvynę, prel. J. Skvireckas 1919 m. kovo 10 d. 
popiežiaus Benedikto V buvo paskirtas tituliniu eramo vyskupu ir emaičių 
vyskupo padėjėju. Konsekruotas 1919 m. liepos 13 d. Kauno katedroje vysk. An-
tano Karoso, asistuojant vyskupams Jurgiui Matulaičiui ir Pranciškui Karevičiui.

1920 m. gegužės 15 d. Kauno katedroje Steigiamojo Seimo šventėje šv. Mišias, 
susirgus emaičių vyskupui, aukojo jo padėjėjas vysk. J. Skvireckas. Po šv. Mišių 
vyskupas pakvietė pasaulietinės valdžios atstovus kreiptis į Šventąją Dvasią336.

1920 m. balandžio 25 d. emaičių vyskupijos rūmuose susirinkę kunigai, 
rengdamiesi 500 metų vyskupijos sukakčiai, nutarė patys atsinaujinti Kristuje 
per tam tikrų programų rekolekcijas, taip pat populiarinti pačių kunigų lėšomis 
išleistą Naujosios Sandoros knygą. Šventajam Raštui populiarinti buvo išrinktas 
komitetas, kurio pirmininkas – vysk. J. Skvireckas.

1922 m. rudenį įkūrus Lietuvių katalikų mokslo akademiją (LKMA), J. Skvi-
reckas išrinktas pirmuoju šios mokslo institucijos centro valdybos pirmininku. 
Jam talkino vicepirmininkai Pranas Dovydaitis ir Stasys Šalkauskis, mokslinis 
sekretorius dr. kun. Mečislovas Reinys ir kiti. Garbingas LKMA centro valdybos 
pirmininko pareigas J. Skvireckas ėjo iki 1926 m. – tais metais, kaip žinome, jis 
buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos metropolitu. Nuo tada arkivyskupas metropolitas 
J. Skvireckas buvo akademijos globėjas kancleris33 .

Kuriantis Lietuvos universitetui, vysk. J. Skvireckas rūpinosi, kad čia būtų 
įkurtas Teologijos-filosofijos fakultetas. Šiuo reikalu vyskupas pasiekė net Romą, 
kad gautų šiam fakultetui Šventojo Sosto pripažinimą bei popiežiškąsias teises338. 
1922 m. lapkričio 11 d. J. Skvireckas buvo išrinktas Teologijos-filosofijos fakulteto 
ordinariniu profesoriumi. 

Vyskupas J. Skvireckas daug prisidėjo rengiant Lietuvos bažnytinės provin-
cijos planus, o ją įsteigus paskirtas Kauno arkivyskupu ir metropolitu. 

arinės Rusijos okupacijos laikotarpiu Lietuvos vyskupijų centrai buvo už 
Lietuvos ribų  emaičių ir Vilniaus vyskupijos priklausė Mogiliovo arkivyskupijai 
su sostine Sankt Peterburge (Petrograde). Seinų vyskupija su vyskupijos centru 
Seinais – Varšuvos arkivyskupijai. Seinus ir Seinų vyskupijos dalį buvo okupavę 
lenkai. Lietuvos pusėje buvo likę Kalvaríjos, Marijãmpolės, Vilkavíškio ir Na miesčio 
dekanatai. Nors pastarosios teritorijos 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartimi tarp 
Rusijos ir Lietuvos buvo paliktos Lietuvai, Lenkija tas žemes paėmė ginklu, o 
1923 m. kovo 15 d. Ambasadorių konferencija (Anglija, Prancūzija, Italija ir Japonija) 
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Vilnių, Vilniaus kraštą, Seinus ir kitas sritis priskyrė Lenkijai339. 1923 m. Kla pėdos 
kraštą susigrąžinus Lietuvai, šio krašto 4 parapijos (Kla pėda, Šil tė, Ropkoja  ir 
Viešvil , vėliau ir Pag¸giai) liko priklausomos Varmijos vyskupijai Vokietijoje340.

Taigi, nors Lietuva jau buvo nepriklausoma, vyskupijos tebebuvo pavaldžios 
svetimų kraštų metropolitams. 1923 m. J. Skvireckui buvo pavesta parengti sava-
rankiškos bažnytinės provincijos planą. Šį planą jis rengė porą metų (susirašinėta 
su dekanais, klebonais bei atsakingais dvasininkais, nustatinėtos būsimų dekanatų 
ribos, parapijos ir kt.), o užbaigė iš Romos atsiųstas arkivyskupas Jurgis Matulai-
tis M  (18 1 04 13–1898 11 20–1918 11 30–192  01 2 ). 1936 m. balandžio 4 d. 
Šventasis Tėvas Pijus I konstitucija „Lituanorum gentes“ paskelbė iš nepriklauso-
moje Lietuvoje esančių bažnytinių struktūrų įkuriąs Lietuvos bažnytinę provinciją. 

„Pijus  įkūrė Lietuvoje Bažnytin  provinciją, priklausančią tiesiog nuo Apaštalų Sosto, 
tuo būdu atpalaiduodamas buvusias Lietuvos vyskupijas nuo priklausomybės svetimų 
kraštų arkivyskupams ir pakeldamas buvusią emaičių vyskupiją į Kauno arkivyskupijos 
metropolijos laipsnį“341.

Lietuvos bažnytinę provinciją sudarė Kauno arkivyskupija ir keturios vysku-
pijos  Vilkaviškio, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių su Klaipėdos prelatūra. Pirmuoju 
Lietuvos arkivyskupu metropolitu 1926 m. balandžio 5 d. paskirtas Juozapas 
Skvireckas (ingresas – gegužės 13 d.). Atsakingas metropolito pareigas J. Skvirec-
kas ėjo iki pat mirties, nors paskutinius 15 metų, gyvendamas toli nuo Lietuvos, 
nebegalėjo jų vykdyti. Metropolitas J. Skvireckas 1926–1944 m. sušaukė Kaune 48 
Lietuvos vyskupų konferencijas ir joms pirmininkavo. Labai svarbus metropolito 
nuopelnas tas, kad jo iniciatyva 1934 m. vasario 20 d. sušauktas diecezinis sinodas 
religinio ir bažnytinio gyvenimo kryptims nustatyti, o 1934 m. birželio 30–liepos 
1 d. Kaune įvyko I Tautinis Lietuvos eucharistinis kongresas, kurio metu lietuvių 
tauta iškilmingu aktu buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Metropolitas J. Skvireckas Lietuvoje atliko ir kitų svarbių darbų  pasirašytas 
konkordatas su Apaštalų Sostu, įkurtas Bažnytinio meno muziejus, kunigų semi-
narija pertvarkyta į Tarpdiecezinę seminariją, pastatyti nauji arkivyskupijos rūmai, 
atnaujinti ir naujais priestatais padidinti kunigų seminarijos rūmai, atlikti kiti darbai. 

J. Skvireckas dalyvavo ne vienoje Katalikų veikimo centro konferencijoje, 
iškilminguose posėdžiuose bei minėjimuose (ypač Vasario 16-osios), jaunimo or-
ganizacijų  ateitininkų, pavasarininkų, kurias itin palaikė, renginiuose342.

Nors dirbo nemažai administracinių darbų, J. Skvireckas daug laiko skyrė 
Šventojo Rašto vertimui. Pirmoji knyga – 6 tomas – pasirodė 1911 m., o 193  m. 
buvo baigtas visas Šventojo Rašto vertimas. Kiekvienas leidimas buvo taisomas, 
pildomas.

Be kapitalinio Šventojo Rašto veikalo, J. Skvireckas stengėsi parūpinti 
žmonėms ir populiarių bent Naujojo Testamento knygų. Taigi J. Skvireckas yra 
ne tik Šventojo Rašto vertėjas, bet ir populiarintojas. Be to, parašė 188 puslapių 
monografiją „Šv. Povilas Apaštalas“.

Artėjant sovietų armijai, arkivyskupas J. Skvireckas 1944 m. buvo priverstas 
išvykti iš Lietuvos. Po ilgų sunkių kelionių pasiekė V eną, o 1945 m. pavasa-
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rį persikėlė į Tir lį. sikūrė amse 
( amze) prie Lãndeko, Šv. Vincento 
seserų vienuolyne (Austrija). Net ir 
priverstinio išeivio sąlygomis jis dirbo 
ir ganytojo, ir mokslo darbą  be tobu-
linamų Šventojo Rašto vertimų, atliko 
ir kitų ženklių darbų. 

1945 m. rudenį lankydamasis 
Romoje, jis informavo Šventąjį Tėvą 
apie Lietuvą bei lietuvius išeivius. 
Kartu su vyskupais Vincentu Brizgiu 
(1903 11 10–192  06 05–1940 05 19–
1992 04 23) ir Vincentu Padolskiu 
(1904 04 21–192  08 21–1940 08 04–
1960 05 06) laišku kreipėsi į viso pa-
saulio vyskupus, atkreipdamas dėmesį į 
Lietuvos tragediją, prašydamas morali-
nės ir materialinės paramos lietuviams 
kovoje prieš bolševikus.

1945 m. spalio 5 d. atvykęs į 
Romą, rūpinosi steigti lietuvių kolegi-
ją343  susitikimai su atsakingais asmeni-
mis, o spalio 13 d. – ir su popiežiumi 
Pijum II privačioje audiencijoje buvo 
lemiami steigiant Romoje Šv. Kazimiero kolegiją. 1945 m. gruodžio 1 d. J. Skvi-
reckas iš Šveicarijos parašė laišką kardinolui Pizzardo pranešdamas, kad lietuvių 
kolegijai steigti yra deponuota 1  000 aukso dolerių. Ši materiali parama pa-
greitino kolegijos įkūrimą. Nors lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje pradėjo 
veikti 1945 m. (gruodžio 4 d. arkivyskupo J. Skvirecko teikimu rektoriumi buvo 
paskirtas kun. Ladas Tulaba (1912 04 28–1934 09 16–2002 06 16), bet oficialiai 
paskelbta tik 1948 m. gruodžio 1 d. Jo Šventenybės Pijaus II šv. studijų kon-
gregacijos dekretu.

Arkivyskupo prašymu 1948 m. birželio 11 d. Šventasis Tėvas Pijus II 
šv. Kazimierą paskyrė ypatingu Lietuvos jaunimo globėju344. 1951 m. J. Skvireckas 
lankėsi Romoje. Šv. Kazimiero kolegijoje atšventė Lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimo 25-metį ir 00 krikščionybės įvedimo Lietuvoje metus. Tada iškilmingu 
aktu Lietuva buvo paaukota Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Primintina, kad dar 
1934 m. pirmojo tautinio Lietuvos eucharistinio kongreso metu iškilmingu aktu 
Lietuva buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. 

amse, liūdėdamas dėl tėvynės likimo, tikėdamas jos šviesesne ateitimi, 
tobulino savo didžiulį darbą – Šventojo Rašto vertimą. 1946–1956 m. intensyvaus 
darbo rezultatas – naujas pataisytas Šventojo Rašto leidimas  1955 m. pirmas tomas 
(p. 1 045), 1958 m. – antras (p. 1 241). 1958 m. Romoje išleistas naujo Šventojo 
Rašto vertimo antras tomas. 

„Šventojo Rašto senojo įstatymo“ viršelio  
aksimilė
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Juozapas Skvireckas – Šventojo Rašto  
vertėjas. Kiti leidiniai
J. Skvireckas yra rašęs  

„Pašauktas aiškinti kitiems Šv. Raštą, nuo pat pirmųjų savo mokytojavimo metų galvojau, 
kaip galėčiau įvykdyti savo užmanymą – versti Šv. Raštą“345.

„ uo  m. iki  m., per 2  metų, lietuviai katalikai tenkinosi tik Evan-
gelijų ištraukomis, kurias jie buvo atsispausdin  – ypač vartoti bažnyčioje“346.

Lietuva per keletą šimtmečių girdėjo tik Evangelijų ištraukas sekmadieniais 
ir šventadieniais, parengtas Mikalojaus Daukšos, Konstantino Sirvydo, Jono Jakna-
vičiaus, Mogėno. Naujasis Testamentas, kitados verstas vyskupo Juozapo Arnulfo 
Giedraičio, toli gražu nebetiko naujiems laikams34 .

Pastangos versti visą Šventąjį Raštą pirmiausia pasireiškė emaičių kunigų 
seminarijoje Kaune (1890–1891). Kun. Jono Vizbaro iniciatyva susidarė vertėjų grupė  
A. Dambrauskas, J. Tumas, P. adeikis, J. Mačiulis-Maironis ir kiti gabesni kunigai. 

„Jie gerai suprato, koks sunkus darbas jų laukia ir koks pasiruošimas vertėjui reikalingas: 
mokėjimas daugelio svetimų kalbų, kaip lotynų, graikų, ebrajų, taip pat ir naujųjų. 
Jie jautė savo trūkumus, bet reikalas buvo nepaprastai svarbus ir reikėjo ryžtis. aigi 
Šv. Raštą, pradedant aujuoju estamentu, jie pasidalino dalimis ir kiekvienas pasižadėjo 
savo darbo dalį kaip galima greičiau atlikti ir atiduoti vieno asmens redakcijai“, – taip 
rašė vysk. Vincentas Padolskis 1953 m.348 

J. Skvireckui seminarijoje pradėjus dėstyti Šventąjį Raštą, visi vertėjai ėmė 
jam siųsti savo darbus, ragindami jį išversti šį veikalą.

J. Skvireckas ėmėsi darbo. 

„ r šiandien gerai atsimenu, – vėliau rašė, – kaip man buvo sunku reikšti savo min-
tis, liečiančias Šv. Rašto įvadą lietuvių kalba, kaip nelengva buvo atrasti tinkamą žodį 
svetimos kalbos sąvokoms reikšti. Bet tas kitų, vyresniųjų, man pareikštas pasitikėjimas 
buvo ir akstinas, ir drauge jėga nugalėti visas sunkenybes“349. 

J. Skvireckas galėjo imtis šio milžiniško darbo – Šventojo Rašto vertimo, nes gerai 
mokėjo daugelį kalbų  rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų ir lotynų, be to, 
tobulai išmoko biblines kalbas350.

Neužteko vien tik tekstą išversti ir paaiškinti. Reikėjo rašyti aiškinamuosius 
įvadus visam Šventajam Raštui ir atskiroms knygoms, taip pat pakomentuoti visas 
Šventojo Rašto aiškinimo taisykles ir t. t. 

Pradžia buvo sunki, nes niekas iki tol tokiais klausimais lietuvių kalba ne-
buvo rašęs. Todėl Šventojo Rašto vertimui reikėjo sukurti terminologiją. Atsirado 
ir daugiau kalbos sunkumų. Reikėjo apsispręsti dėl rašybos. J. Skvireckas, kaip 
ir jaunoji kunigų karta, būdamas kun. Kazimiero Jauniaus rašybos šalininkas, 
nutarė juo sekti. Tiesa, Šventąjį Raštą beveik metus prieš mirtį buvo vertęs Seinų 
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vyskupas Antanas Baranauskas. Nors jis dirbo kasdien po 12–15 valandų, deja, 
nesuspėjo baigti net Senojo Testamento351.

J. Skvireckas, sužinojęs apie A. Baranausko vertimą, parašė studiją „Trumpas 
Šventojo Tėvo Pijaus  gyvenimas“, kuri 1904 m. buvo išleista Rygoje (1906 m. 
Kaune išleista jo 40 p. knyga „Šventasis Tėvas popiežius Pijus “), ir ėmėsi versti 
Naująjį Testamentą.

Šventojo Rašto vertimą arkivyskupas atliko pagal oficialų lotyniškosios Vul-
gatos tekstą, pridėdamas išsamius paaiškinimus. 1911–193  m. buvo išleistos visos 
6 knygos. Tačiau arkivyskupas, būdamas labai kruopštus, tuo vertimu nesitenkino, 
jį visąlaik tobulino352.

Sunkus ir kruopštus darbas prie Šventojo Rašto vertimo ir jo išleidimo 
atsiskleidžia J. Skvirecko laiškuose, rašytuose Aleksandrui Dambrauskui-Jakštui353 
(laiškai saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, f. 1 – D 258). 

1906 m. Kaune išleistas kun. J. Skvirecko vertimas su paaiškinimasis „ en a 
m s  ie pa ies ė aus K is aus an elija i  pa al  a ai“ (p. 440). Tai 
didžiulio darbo, prie kurio J. Skvireckas dirbo visą gyvenimą, pradžia. 

1908 m. Kaune išleista knyga „ la esnis Ka eki mas  a a en ojo mo 
ka alik  a n ios mokslo i ul mas  pa i in as emai i  i  ilniaus sku-
pijoms“. Iš lenkų kalbos vertė Antanas Baranauskas, spaudon prirengė kun. Juo-
zapas Skvireckas (p. 362).

1909 m. Kaune iš žurnalo „Draugija“ atskira knygele perspausdintas darbas 
„Kuni aik is e kelis ie ai is  emai i  skupas – apa alas“ (p. 16). 

Parašė studiją apie šv. Povilą („ en asis o ilas pa alas“, p. 188), kurią 
1910 m. išspausdino Šv. Kazimiero draugija. Nuoseklaus Šventojo Rašto vertimo 
ėmėsi po A. Baranausko mirties. Kadangi jau buvo pradėjęs versti Naująjį Testa-
mentą, šį darbą dirbo ir toliau. Šventojo Rašto leidinys pagal J. Skvirecko planus 
turėjo būti 6 tomų. 

1911 m. išleista knyga „ umpas e imas in o ukcija   en j  a -
“ (p. 64) ir tais pačiais metais pasirodė pirmoji Šventojo Rašto vertimo knyga 

„ en asis a as aujojo es amen o.  . o ilo oma os. Ka aliki kosios 
oma os. p ei kimas“. Šeštas tomas (p. 656) buvo išspausdintas pirmojoje 

lietuviškoje Saliamono Banaičio spaustuvėje Kaune.. Šiuo leidiniu J. Skvireckas 
norėjo patenkinti ne tik kunigų seminarijų auklėtinių, bet ir visos Lietuvos ku-
nigų poreikius, todėl VI tomas buvo kone 00 puslapių. J. Skvireckas kapitalinį 
vertimą buvo numatęs parengti per 12–15 metų, bet dėl naujų papildomų darbų 
Šventojo Rašto vertimas ir išleidimas užtruko gerokai ilgiau. Visuose šešiuose 
tomuose vertimas pateikiamas šalia lotyniško Vulgatos teksto (iš jo ir versta) ir 
pridėti platūs paaiškinimai.

1912 m. Seinuose išleista knyga „Ke u ios an elijos ienoje a a ie -
pa ies m s  ė aus K is aus enimas  e an elis  o iais apsak as“ (pagal 
kun. A. Vėberio knygą ir kun. J. Skvirecko „Evangeliją ir Apaštalų darbus“ su-
taisė kun. P. S. (p. 400).

1913 m. Kaune pasirodė nauja Šventojo Rašto vertimo knyga „ en asis 
a as enojo es amen o. . umpas e imas  en j  a . enkios  o-
ės kn os. o uės kn a. eisėj  kn a. u os kn a“, pirmas tomas (p. 946).



1

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

1916 m. Tilžėje išėjo J. Skvirecko versta knyga „ an elijos al s  skai omos 
is  me  ie pa ies ienomis i  en a ieniais  (p. 144). Ją 1920 m. Tilžėje 

Šv. Kazimiero draugija išleido didelio formato leidiniais.
1920 m. Kaune išleista vysk. J. Skvirecko knyga „ aujasis m s  ie pa ies 

ė aus K is aus es amen as“ (p. 620).
1921 m. pasirodė trečioji Šventojo Rašto vertimo knyga „ en asis a as 

enojo es amen o. . amuelio kn os. Ka ali  kn os. K onik  kn os. -
o kn a. eemijo kn a. o ijo kn a. s e os kn a. o o kn a“, antrasis 

tomas (p. 966).
1923 m. išleista ketvirtoji Šventojo Rašto vertimo knyga „ en asis a as 

enojo es amen o. . salmi  kn a. a a li  kn a. amokslininkas. iesmi  
iesmė. min ies kn a. kle ias ikas. aijo p ana s ė“, trečias tomas (p. 992).

1932 m. Kaune pasirodė penktoji Šventojo Rašto vertimo knyga „ en asis 
a as enojo s a mo. . e emijo p ana s ė. au os. a uko p ana s ė. 
ekieliaus p ana s ė. anieliaus p ana s ė. lika ma j  p ana . aka-

iej  kn os“, ketvirtas tomas (p. 950).
1936 m. išleistas pataisytas leidimas „ aujasis m s  ie pa ies ė aus 

K is aus es amen as“ (p. 66).
193  m. išleista paskutinė Šventojo Rašto vertimo knyga „ en asis a as 

aujojo es amen o. . an elijos pa al a  o k  uk  i  on . pa al  
a ai“, penktasis tomas (p. 32).

1940 m. pasirodė arkivyskupo metropolito J. Skvirecko kūrinys „ a in-
as a ininkas“ – tai Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys 

Nr. 1 (p. 32).
Arkivyskupui metropolitui pasitraukus į Vakarus, išleisti du populiaraus viso 

Naujojo Testamento leidimai  kun. Pranciškaus Juro lėšomis Bostone „ aujasis 
ė aus K is aus  m s  ie pa ies  es amen as“ (1945, antrasis pataisytas leidimas, 
p. 66) ir Štutgarte „ aujasis m s  ie pa ies ė aus K is aus es amen as“ 
(194  m., ketvirtas leidimas, p. 620).

194  m. Augsburge atskiru leidiniu išleistas „  ki skupo uo apo k i-
ecko lai kas mokslei iams a ei ininkams“ (p. 8). Tais pačiais metais jis parašė 
studiją „ a ijos apsi ei kimai a imoje“ (rankraštis).

1949 m. J. Skvireckui itin darbingi  Štutgarte išleista jo išversta „ salmi  
kn a“ (p. 522), o Nordlingene – antrasis Šventojo Rašto vertimo leidimas „ en-
asis a as aujojo es amen o. . en ojo o ilo pa alo lai kai. Ka aliki -
kieji lai kai. p ei kimas“. 656 puslapių knyga išleista „Lu “ leidyklos paminint 
J. Skvirecko 50 metų kunigystės ir 30 metų vyskupystės jubiliejus.

Šeštajame dešimtmetyje išleidžiami tuo metu itin aktualūs (reikšmės nepraradę 
ir nūdieną) ganytojiški laiškai  „ isiems pasaul je i sisklai iusiems lie u iams 
ka alikams“ (1953) ir „ pie a ijos a inim “ (1955) – tai paskutinis J. Skvi-
recko ganytojiškas laiškas.

Romoje išleidžiami naujo Šventojo Rašto vertimo du tomai (kiekvienas per 
1 000 puslapių). 1955 m. I tomas „ en asis a as enojo es amen o. umpas 
a as  en j  a . enkios o ės kn os. o uės kn a. eisėj  kn a. 
u os kn a. K onik  kn a. o kn a. eemijo kn a. o ijo kn a. 
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u i os kn a. s e ės kn a. aka iej  kn os“ (p. 1 046)  1958 m. II tomas 
„ en asis a as enojo es amen o. o o kn a. salmi  kn a. a a li  kn a. 
amokslininkas. iesmi  iesmė. min ies kn a. i ako s naus ė aus kle i-

nė. e ajo p ana s ė. e emijo p ana s ė. au os. a uko p ana s ė. ekielio 
p ana s ė. likos ma esni j  p ana  kn a“ (p. 1 244). 

Beliko parengti tik trečią tomą, apimantį Naujojo Testamento pirmąją dalį, 
tačiau arkivyskupo sveikata šio darbo neleido jam baigti.

Kai prelatas Ladas Tulaba kartą paklausė J. Skvirecką, kaip Ekscelencija 
galėjo beveik visą gyvenimą paskirti Šventajam Raštui, metropolitas atsakė  

„ ereikia nei stebėtis, nei užuojautą reikšti, nes darbas prie Šv. Rašto buvo mano ti-
kroji laimė, jis atnešė man tiek džiaugsmo ir pasitenkinimo, kiek visa kita nebūtų galėj  
duoti...“354

J. Skvirecko darbą verčiant Šventąjį Raštą kun. Stasys la taip apibūdino  

„Galima įsivaizduoti J. Skvirecko kovą už žodį ir sakinį, už tikslumą ir suprantamumą, 
kartu už lietuvišką sakinio ormą. Jis dirbo po –  valandų per dieną, įskaičiuojant 
ir paskaitas teologams... Grįž s iš paskaitų, sėsdavo prie stalo versti. Daug rūkė ir gėrė 
stiprią kavą. Valandą kitą padirbėj s, numet s sutaną, eina į dirbtuvėl , ima pjūklą ar 
drožtuvą į rankas ir pluša prie varstoto... urėjo geriausią dailidės įrankių rinkinį. ai 
buvo juozapinis amatas, Skvireckui atvanga ir menas. uo būdu jis savo kambariams 
pasidarydavo gerus baldus ir knygų spintas. Kartais vertimą pertraukdavo imdamas į 
rankas leitą. Šiaip jo nieks nematė vaikštinėjant, poilsiaujant, važinėjant į užsienius. Jo 
languose šviesa visad užgesdavo paskutinė“355. 

Kalbant apie medžio darbus, dera priminti, kad Kauno kunigų seminarijoje esančios 
koplyčios altorius, prie kurio būsimieji kunigai mokosi aukoti šv. Mišias, yra išdrožtas 
metropolito J. Skvirecko rankomis. Jo rankomis išdrožta ir ten esanti klausykla...

Kun. S. la yra rašęs  „J. Skvirecko didybei užtenka dviejų žodžių – darbo ir 
ištvermės. Be jų mūsų tauta nebūtų turėjusi pilno Dievo žodžio vertimo“356. Dr. prel. Juo-
zas Prunskis taip įvertino arkivyskupo asmenybę  

„Lietuvos istorijon JE Arkivyskupo Juozapo Skvirecko vardas neišdildomai parašytas. Kaip 
pirmasis naujai sukurtos Lietuvos Bažnytinės provincijos Metropolitas katalikiškoje šalyje, 
civiliniu mastu vertinant, jis prilygtų savarankiško, nuo kitų tarpininkų nepriklausomo 
teritorinio vieneto prezidentui. Kaip Šventojo Rašto vertėjas Ekscelencija yra asmenybė, 
kurios tauta laukia šimtmečiais“35 .

Prel. A. Dambrauskas-Jakštas apie kruopštų J. Skvirecko darbą kalbėjo  

„Katalikiškas viso Šventojo Rašto lietuvių kalbon išvertimas – savo svarba, galima sakyti, 
yra ne mažiau brangintinas e r . uo išvertimu padėtas 
tikras pamatas visai katalikiškajai religinei lietuvių literatūrai. Jis turės įtakos ir mūsų 
pasaulietiškai raštijai. aigi šio vertimo išleidimas yra dalykas pirmaeilis, sudarąs epoc ą“358. 
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Džiugu, kad arkivyskupo metropolito darbas verčiant Šventąjį Raštą sulau-
kė sekėjų. Galime didžiuotis naujuoju viso Šventojo Rašto (Senasis ir Naujasis 
Testamentas vienoje knygoje) vertimu iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų. Senąjį 
Testamentą išvertė prel. prof. Antanas Rubšys (1923 11 05–1948 12 18–2002 08 2 ). 
Viso Šventojo Rašto vertimo knyga pasirodė minint pirmojo Šventojo Rašto ver-
tėjo arkivyskupo metropolito Juozapo Jono Skvirecko 125-ąsias gimimo metines 
ir įvykdžius jo priešmirtinį pageidavimą  palaidoti Lietuvoje – 1998 m. lapkričio 
25 d. jo palaikai iš amso (čia, kaip žinome, jis gyveno nuo 1945 m. pavasario 
iki mirties 1959 m. gruodžio 3 d.) vienuolyno bažnyčios buvo pervežti į Lietuvą, 
o lapkričio 28 d. perlaidoti Kauno arkikatedroje.

Pagarba Šventojo Rašto vertėjui –  
metropolitui Juozapui Skvireckui 
Arkivyskupo J. Skvirecko darbai neliko nepastebėti Šventojo Sosto. Pijus I 

dar 1931 m. balandžio 6 d. pakėlė jį Šventojo Sosto asistentu, Popiežiaus rūmų 
prelatu ir suteikė jam Romos grafo titulą. 1933 m. J. Skvirecko jubiliejus paminėtas 
„ idinyje“359, 1939 m. – „Tiesos kelyje“360. Vokiečių okupacijos metais nežinomas 
dailininkas nutapė metropolito J. Skvirecko portretą, saugomą Kauno arkivyskupijos 
kurijoje. 1953 m., minint J. Skvirecko 80-ųjų gyvenimo metų sukaktį, vyskupas 
V. Padolskis jam skyrė straipsnį, iškeldamas Šventojo Rašto vertėjo nuopelnus361. 
1956 m. Čikagoje rengiant religinio meno parodą, Lietuvių bendruomenės Kultūros 
taryba J. Skvirecką išrinko garbės komiteto pirmininku362. 

Vakaruose 195  m. kun. Vladas Budreckas pagal Maironio žodžius parašė 
giesmę mišriam chorui „Giesmė už Tėvynę“, kurią dedikavo metropolitui363. Jam 
dedikuota ir 1959 m. Aleksandro Ružanec-Ružancovo bibliografija „Lietuvių išeivių 
katalikų religinė knyga (1948–1958 metų bibliografija)“. Joje J. Skvirecko vertimai, 
jo parašyti įžanginiai žodžiai kitiems leidiniams364.

LKMA pirmajame „Metraščio“ tome išspausdino L. Tulabos arkivysk. J. Skvi-
reckui skirtą straipsnį365.

Kun. Mykolas Vaitkus, rašydamas apie Lietuvos vyskupus, pasirinko ketu-
rias žymiausias asmenybes, tarp jų – arkivyskupas J. Skvireckas366, o kun. S. la, 
apžvelgdamas Lietuvos kultūros istorijos asmenybių plejadą, pradėjęs M. Mažvydu, 
neatsitiktinai užbaigė J. Skvirecku36 .

Lietuvai tapus nepriklausoma, vienas pirmųjų metropolitą J. Skvirecką 
pagerbė kun. Pranciškus Juozapavičius. Jo iniciatyva Kauno arkikatedros bazi-
likos lėšomis pagal architekto Virginijaus Juozaičio projektą Stasys irgulis iš 
vario ir bronzos nuliejo J. Skvirecko biustą, kuris 1991 m. vasario 2  d. buvo 
pašventintas368.

1993 m. spaudoje pasirodė Vilkaviškio vyskupijos sudaryta ir išleista 102 
žymių Lietuvos asmenų knyga „Mūsų švyturiai“. Šių trumpų biografijų – nekro-
logų iniciatorius buvo kun. Pranciškus Račiūnas M 369. 

Pasirodė straipsnių periodikoje, LKMA organizavo J. Skvireckui skirtus 
seminarus, vakarus, konferencijas, kalbėta radijo laidose...

 1998 m. lapkričio 25 d. arkivyskupo metropolito palaikai, kaip jau minėta, 
iš Austrijos buvo pervežti į Lietuvą ir lapkričio 28 d. perlaidoti Kauno arkikatedroje.



1

I I J A  D A U J Ė N  A A I J  I  A N I  I I J A

Daujėniškiai, stabtelėdami prie arkivyskupo giminės kapo ir kuklaus paminklo, 
gali pamąstyti ir pasidžiaugti, kad jų žemė išaugino tokią nepaprastą asmenybę. 

( r.  Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas. Gyvenimas ir veikla (18 3 
09 18–1959 12 03), chronologiją sudarė A. Vasiliauskienė, Kaunas,  
1998, p. 24  Arkiv. Metropolito Juozapo Skvirecko kalba, pasakyta per  
Krikščionybės Lietuvoje 550 metų jubiliejaus iškilmingąjį posėdį V. d.  
Karo muziejuje gegužės 29 d., iesos kelias, 1938, Nr. 8, p. 469–5 1  
Autorius nenurodytas . J. E. Arkivyskupas Metropolitas Juozapas  
Skvireckas – sukaktuvininkas, iesos kelias, 1939, Nr. 9, p. 669–6 1  
Autorius nenurodytas . Lietuvos Bažnytinės provincijos sudarymas, 
idinys, 1926, t. 3, p. 263–264  la S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto 

vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros 
istorijoje, hicago, 19 3, p. 310–333  Jakštas A. Apie katalikiškus 
lietuviškus šventraščio vertimus ir vertėjus, Soter, 1933, Nr. 1 (16), p. 3–24  
Mikulevičius J. Šventojo Rašto vertėjas (J. E. Ark. Metr. J. Skvirecko 
60 mt. sukaktuvėms paminėti), Ateitis, 1933, Nr. 9 10, p. 385–386  
Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953, 
Nr. 6, p. 241–24  Stakauskas J. Lietuviškosios minties pasireiškimas 
emaičių seminarijoje, iesos kelias, 1939, Nr. 12, p. 183  Stankevičius J. 

Dviejų mūsų Bažnyčios hierarchų jubiliejus, idinys, 1933, t. 18, Nr. 8 9, 
p. 18 –188  Tu es sacerdos. Arkivyskupo Juozapo Skvirecko įšventinimas 
kunigu (iš Metropolito atsiminimų), Aidai, 1949, Nr. 23, p. 49–50  
Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (18 3–1959), Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 295–308  
Tulaba L. Popiežiškoji lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje ( – 0), 
Roma (nenurodyta išleidimo data), p. 11–20  Vaitkus M. Metropolitas 
Juozapas Pirmasis. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Keturi ganytojai, 

Prie Skvireckų giminės kapo (iš dešinės): dr. Aldona Vasiliauskienė, 
Daujėnų klebonas Povilas Varžinskas, Pasvalio dekanas Algis  
evarauskas, Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius. 20  m.
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hicago, 1960, p. 101–151  Vasiliauskienė A. Arkivyskupas  
Metropolitas Juozapas Skvireckas – Šventojo Rašto vertėjas, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 1999, t. 14, p. 561–563  
Vasiliauskienė A. Arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko laiškai 
prelatui Aleksandrui Dambrauskui – Adomui Jakštui, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2000, t. 16, p. 52 –580  
Vasiliauskienė A. Arkivyskupo Metropolito Juozapo Skvirecko palaikai 
perkeliami į Lietuvą,  amžius, 1998, lapkr. 20, Nr. 86  Vasiliauskienė 
A. Arkivyskupui Metropolitui Juozapui Skvireckui – 125, Voruta, 1998, 
lapkr. 21, Nr. 43  Vasiliauskienė A. Baltoskandijos akademijos renginiai, 
Mokslo Lietuva, 2004, sausio 8–21, Nr. 1, p. 19  Vasiliauskienė A. Dievo 
ir Tautos tarnystėje, Varpas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinys, 
2003, gruodis, p. 3  Vasiliauskienė A. Metropolito Juozapo Skvirecko 
120-ųjų gimimo metinių paminėjimas, Vakarinės naujienos, 1994, sausio 14, 
Nr. 10  Vasiliauskienė A. Neeilinis Lietuvos Ganytojas,  amžius, 
1998, gruodžio 2, Nr. 89  gruodžio 9, Nr. 91  Vasiliauskienė A.  
Paminėtas Šventojo Rašto vertėjas,  amžius, 2003, lapkr. 26, Nr. 90  
Vasiliauskienė A. Prisimintas metropolitas Juozapas Skvireckas,  
Apžvalga, 1994, vas. 18–24, Nr.  Vasiliauskienė A. Prisimintas 
arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Katalikų pasaulis, 2003, Nr. 11, p. 29  
Vasiliauskienė A. Sugrįžimas, Kauno diena, 1998, lapkr. 25, Nr. 2 6  
Vasiliauskienė A. 120 metų Šventojo Rašto vertėjui (minint metropolito 
Juozapo Skvirecko jubiliejų), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 
Vilnius, 1994, t. , p. 84–122  Vasiliauskienė A. Šventojo Rašto vertėjas 
metropolitas Juozapas Skvireckas, Amžius, 1993, gruodžio 24–30, Nr. 52.) 

. . . kun. uo as eliauskas SDB (1913 12 13–1940 
06 23–19 8 08 20).

Dr. kun. Juozas eliauskas SDB kilęs iš Ragujų kaimo 
(Pasvalio r., Daujėnų parapija) palaidotas Romos ampo Vera-
nos kapinėse, saleziečių kapuose. Jis dar sovietmečiu Lietuvos 

Kunigas Juozas  
eliauskas (antras  

iš dešinės) su tėvais 
ir šeima (taip pat  
žr. nuotr. p. )
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Bažnyčios hierarchams padėjo atnaujinti ryšį su Vatikanu, net ir nepakviestiems 
suteikė galimybę dalyvauti II Vatikano susirinkimo posėdžiuose. Būdamas įtakingas 
žmogus padėjo visiems lietuviams, kurie okupacijos metais šaukėsi jo pagalbos, 
vykdė plačią labdarišką veiklą sunkiausiais Lietuvai laikais.

Ragujų kaime, didelėje ūkininkų eliauskų šeimoje augo Juozas – būsima-
sis vienuolis salezietis – bažnytinės teisės žinovas, teologijos mokslų daktaras, 
profesorius. Kun. Juozas eliauskas ir Pranas Kiznis broliai – motinos Apolonijos 
eliauskienės-Kiznienės sūnūs. Mama likusi našlė, antrą kartą ištekėjo ir susilaukė 

nemažai vaikų, tad šeimoje augo šeši berniukai, keturios mergaitės. 
Juozo tėtis nesugrįžo iš Pirmojo pasaulinio karo, brolis Vladislovas žuvo 

sovietiniams okupantams „šukuojant“ mišką 1945 m. gegužės 9 d., Stanislovas 
ilgai slapstėsi.  194  m. visus iš Kiznių ūkio ištrėmė į Sibirą  Petrą, Alfonsą, 
Praną, Apoloniją, Stasę, tėvus. Tik Adelė ir Pranutė, ištekėjusios ir gyvenusios 
kitur, išvengė tremties. Pranas, atlaikęs katorgos režimą, buvo nuteistas dar 10 
metų. Kentėjo Vorkutos šachtose, dalyvavo Vorkutos sukilime...

Būsimasis kun. Juozas eliauskas SDB, nuo mažens žinojęs duonos kainą 
ir darbo vertę, baigęs pradžios mokslus (lankė Suntautų ir Smilgių pradžios 
mokyklas), mokėsi Pasvalio progimnazijoje ir jos nebaigęs kartu su kun. Antano 
Skelčio SDB (1884 01 05–1914 09 05–1960 0  28) būreliu 1929-ųjų rudenį išvyko 
į Italiją pas saleziečius. 

Dvejus metus mokėsi Perozos Ardžentinos lietuvių saleziečių įstaigoje ir 
baigė licėjų. 1931 m. tapo noviciu, po metų (1932 m.) priėmė vienuolio įžadus, 
o 1940 m. birželio 23 dieną įšventintas į kunigus. Saleziečių draugijos vyresnieji, 
pastebėję J. eliausko gabumus, nusiuntė į oljicą, kur jis baigė filosofijos studijas. 
Trejų metų praktiką atliko šv. kun. Jono Bosko tėviškėje – Kastelnuove ( astel-
nuove). Bendraudamas su vietos jaunimu, mokėsi muzikos. Teologijos mokslus 
baigė Kieriuose. Tapęs kunigu tęsė studijas Kročetoje (Turine). Mokslus baigė 
apgindamas bažnytinės teisės daktaratą (1949 m.). 

1944–194  m. gyveno Saleziečių centre, dirbo bibliotekos direktoriumi.
1944 m. naciams okupavus Italiją, daugelis šioje šalyje buvusių lietuvių 

atsidūrė sunkioje padėtyje. Kun. J. eliauskas buvo paskirtas juos globoti  prie-
varta patekusius į SS dalinius, slapta pervesdavo pas italų partizanus, daugeliui 
padėjo tęsti mokslus.

Jau 1945 metais pritariant Stasiui Lozoraičiui – ministrui prie Šventojo Sosto ir 
padedant BAL ui kun. J. eliauskas Pizoje įsteigė studentų kolegiją. 1948–1950 m. 
dr. kun. J. eliauskas dėstė teisę Bollengo (Torino) saleziečių kunigų seminarijoje, 
vadovavo lietuviams saleziečiams. 

1950 metais atgaivino „Saleziečių žinias“, ėjusias 192 –1940 m. ir pakeitė 
pavadinimą į „Saleziečių balsą“. 1950–1952 m. buvo šio žurnalo redaktoriumi. 
(1994 m. „Saleziečių žinios“ atgaivintos Lietuvoje, Alytuje, kaip Saleziečių veikimo 
centro ketvirtinis leidinys).

Gyvendamas Saleziečių centre Kastelnuove lietuvių vaikams 1952 m. įsteigė 
mokyklą, į kurią iš visų kraštų buvo kviečiami lietuviai mokytis amato ir įprastų 
gimnazijos dalykų. Šešerius metus (iki 1958 m.) vadovavo šiai mokyklai, kurioje 
buvo pabėgėlių iš Lietuvos šeimų vaikai, norintys nepamiršti lietuvių kalbos, 
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išmokti amato ar tapti saleziečiais. Kad jaunimas turėtų kur atostogauti, 1 200 
metrų aukštumoje įsigijo vasarnamį, kuriame galėjo apsistoti per 100 berniukų. 
Dr. kun. J. eliauskas yra veikęs ateitininkuose ir skautuose, buvo Lietuvių ben-
druomenės Italijos krašto tarybos ir valdybos narys. Primintina, kad Italijos Lietuvių 
bendruomenė (ILB) įsikūrė 1952 m. spalio mėnesį (kitur rašoma gruodžio  d.) 
ir pirmuoju valdybos pirmininku išrinktas kunigas, vėliau monsinjoras Vincas 
Mincevičius (1915 10 31–1949 12 1 –1992 05 30). ILB pastangų dėka viena Romos 
aikštė pavadinta Lietuvos vardu, „Piazza Lituania“, atlikta ir kitų svarbių darbų.

1958 m. dr. kun. J. eliauskas buvo pakviestas į Romą, Saleziečių pontifikatinia-
me institute dėstė kanonų teisę (1958–1963). 1962 m. „Aidų“ žurnale (Nr. 9, 10) 
išspausdinta disertacijos ištrauka „De obligatorietate e communications vitiatae apud 
Glossatores 1962“. Paskelbė straipsnių apie Popiežiaus II konstituciją „E sul amilia“. 
Už keturis teisės klausimais parašytus veikalus jam suteiktas profesoriaus vardas.

1963–1965 m. paskirtas Vatikano saleziečių namų ir Popiežiaus (Vatikano 
Poliglotta Vaticana ir sservatore Romano) abiejų spaustuvių generaliniu direk-
toriumi (1963–1965). Jam buvo suteikta Vatikano pilietybė.

temptas darbas, išgyvenimai dėl Lietuvos pakenkė kun. J. eliausko svei-
katai ir jis pasitraukė į Saleziečių namus raskatyje.

Kiek sustiprėjęs 19 5 m. spalio 9 d. vėl ėmėsi pedagoginio darbo Saleziečių 
universitete Romoje, tačiau sveikatai silpstant 19 6 m. pavasarį sugrįžo į raska-
ti – lietuvių vilą. 19  m. gruodžio 1 d. paguldytas į ligoninę. Tačiau sveikata 
buvo tiek nusilpusi, kad atsisakyta operacijos. Ligai paūmėjus, išvežtas į Romą Šv. 
Jono ligoninę ir ten 19 8 m. rugpjūčio 20 d. Viešpats jį pasišaukė į Amžinybę.

Iškilmingos laidotuvės, kaip rašė dr. kun. Krizantas Juknevičius SDB 
(191  09 14–1942 12 19–2009 12 04), vyko rugpjūčio 22 d. Testačio parapijos 
bažnyčioje, kur kunigas klausydavo išpažinčių. Laidotuvėse dalyvavo kardinolas 
Antonis Samorė (1905 12 05–1928 06 10–1983 02 03), vyskupai Antanas Deksnys, 
Juozas Matulaitis – Labukas, Romualdas Krikščiūnas, Antonio Javierre, Risalio 
astillo. Vatikanui atstovavo prelatas Alfons Stickler. Laidotuvėse dalyvavo visa 

Lietuvos Romos kolegija su ministru S. Lozoraičiu. Šv. Mišias koncelebravo 60 
kunigų, palaidotas Romos ampo Veranos kapinėse, saleziečių kapuose.

Dr. kun. Juozo eliausko brolis Pranas Kiznis į Romos ampo Veranos ka-
pines nuvežė saują žemių nuo motinos kapo Daujėnuose, atiduodamas dar kartą 
pagarbą didžiam Lietuvos vyrui – daujėniškiui. 

( r.  Autorius nenurodytas  eliauskas Juozas, Lietuvių enciklopedija, Boston, 
1966, t. 35, p. 2– 3  Juknevičius K. To negalima užmiršti,  amžius, 
1999, p. 8, 16  Kazlauskas A. Profesorių vadino „Vir pacificus“, Darbas, 
1995, rugpj. 8, Nr. 66  Kai mirties bausmė grėsė... (kunigo vienuolio 
Juozapo ieliausko gimimo šimtmečiui). Parengė Albinas Kazlauskas, 
Darbas, 2013, gruodžio 12, Nr. 140  Lietuvių saleziečių istorija, parengė 
Juknevičius K., Kaunas, 2000.) 

. Kun. . eminas i el ėjo e in  ac el  o en e ai
Daujėnų kleboną kunigą eliksą Ereminą (1890 01 0 –1915 05 16–1962 10 2 ), 

gelbėjusį žydus, kartu su kitais Lietuvos kunigais mini straipsnyje „Atlikę pareigą 
artimui“ šviesaus atminimo žurnalistas Petras Katinas (193  02 28–2009 08 10)3 0.
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Viktorija Sakaitė, pristatydama Lietuvos dvasininkus – žydų gelbėtojus, rašo  

„Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Gelbėtojų skyriaus arc yve sudarytas dau-
giau kaip 2 00 asmenų, Lietuvos teritorijoje gelbėjusių žydus, vardinis sąrašas. Jame iš 
įvairių šaltinių surinktos žinios apie žmones, kuriuos mes vadiname gelbėtojais. ai yra 
in ormacija ilgalaikiam tiriamajam darbui. Laikas šiuo atveju yra mūsų priešas: po tiek 
metų labai sunku nustatyti vardus, pavardes, patikrinti gelbėjimo situaciją, sužinoti, koks 
gelbėtojų ir išgelbėtųjų likimas. Šiame sąraše –  dvasininkai...“3 1 

29-as tame abėcėliniame sąraše – kun. eliksas Ereminas. rašas  „EREMI-
NAS ELIKSAS  kunigas. Panevėžio apskr., Subačius. Slėpė Reginą Rozenbergait “3 2.

Bylos Vilniaus Gaono žydų muziejuje
Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje užvestos dvi bylos – „B 124 

Ereminas eliksas, kunigas“ ir „B 554 Tamošiūnas Povilas“, – susietos su Reginos 
Rozenbergaitės pavarde.

Pirmoje (kun. . Eremino) byloje iki 2011 m. buvo tik kunigo portretinė 
nuotrauka, nuotrauka su šeimininkėmis, kopija iš 1940 m. „Elenchų“3 3 (tada 
kun. . Ereminas dirbo Vadaktėliuose)  Povilo Tamošiūno laiškas, R. Rozenber-
gaitės nuotraukos su kitais asmenimis. Tačiau šioje byloje nebuvo jokio rašto ar 
dokumento, kuriame būtų minimas kun. . Ereminas, tad buvo neaišku, net ir 
kodėl ji pavadinta kunigo vardu (2010–2012 m. ji papildyta A. Vasiliauskienės 
straipsnių, publikuotų Lietuvos periodikoje  „Kupiškėnų mintyse“, „ I amžiuje“ 
ir „Lietuvos aide“, „Darbe“ – kopijomis, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus ydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjos Danutės Selčinskajos 
kruopščiai surinkta medžiaga). 

P. Tamošiūno byloje saugomas jo laiško originalas, rašytas ranka, tas pats 
laiškas perspausdintas mašinėle, iškarpos iš 1959 ir 1960 m. laikraščių „Stalino 
keliu“ (Kupiškio r.), 1945 m. portretinė Reginos Rozenbergaitės nuotrauka, 1981 m. 
vestuvinė nuotrauka, R. Šteimanienės dukros Avivos ir vyro Lionės bei Avivos 
nuotrauka su neįvardyta drauge. Perteiksime byloje esančius straipsnius.

Kupiškio rajono laikraštyje 1959 m. lapkričio 21 d. pasirodžiusiame V. Ko-
raliovos straipsnyje3 4 rašoma, kad 1942 m. Subačiuje, vadinamojoje Dvariškių ga-
tvėje, buvo įsikūręs okupantų valsčius. Netoli jo mažame namelyje paskutinę naktį 
leido trys žydų tautybės moterys. Dvi jų visiškai jaunos, trečioji – susivėlusiais 
plaukais, beprotės žvilgsniu senutė, visą laiką šnabždanti maldas. Rozenbergaitė 
retsykiais žvilgčiojo į savo pamišusią motiną. Jos girdėjo, kad valsčiuje vokiečiai 
linksminasi  geria šampaną, o viršaitis Kubilius vokiečiams įsiteikdamas kalba, 
kad kai nusibosiąs šampanas, galės pasismaginti jaunutėmis žydaitėmis. Kubilius 
net ir sargybinį, saugojusį suimtąsias, paleido, nėra ko bobų saugoti, tuoj su 
jomis susidorosią. 

Paryčiui, nutilus girtų erzelynei ir pradėjus brėkšti, prie namuko prislinko 
moteriškė ir atsargiai, įsiklausydama, geležiniu pjūkleliu ėmė pjauti spynos koje-
lę. Nupjovusi nusitraukė nuo trumpai kirptos galvos skarelę (tai buvo moteriške 
persirengęs vyras), nusišluostė prakaitą, vėl užsimaukšlino skarelę. Atidarė duris 
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ir paragino kuo greičiau bėgti. Rozenbergaitė bandė išsitempti motiną, bet toji 
spyriojosi, niekur nenorėjo eiti, bandant ją išsivesti jėga – pradėjo garsiai klyk-
ti. Bijodami, kad nenutiltų garsus Kubiliaus knarkimas, paliko senutę ramybėje. 
Sutvarkė ir uždarė duris.  Kubilius su savo sėbrais tik ryte, atėjęs susidoroti 
su žydaitėmis, pastebėjo pabėgimą ir čia pat nušovė senutę. Straipsnio pabaigoje 
prierašas  

„Kas buvo tas moterimi persireng s vyras, niekas tikrai nežino ir šiandien. mogus, 
išgelbėj s dvi vos pražydusias gyvybes, suteik s joms teis  gyventi ir džiaugtis tarybiniu 
gyvenimu, pats pasiliko nežinomas. Prašome, jei kas žino, kur gyvena Rozenbergaitė, 
Kušneraitė, kas buvo tas žmogus, atlik s šį kilnų žygdarbį, pranešti redakcijai.“

Elenos Jakobsonaitės straipsnis  
„Ačiū jums už gyvybę, broliai “3 5

Elena Jakobsonaitė, gyvenanti Klaipėdoje, 1960 m. Kupiškio rajono laikraš-
čio „Stalino keliu“ redakcijai parašė laišką – straipsnį, kuris buvo išspausdintas. 
Perteikiame straipsnio mintis.

Medicinos seselė iš Klaipėdos E. Jakobsonaitė prisimena prieš beveik 20 
metų baisius įvykius Subačiaus geležinkelio stotyje, tada jai buvo 12 metų. Mini 
žudiką Drusevičių ir du vyresnius brolius Barnackius, kurie, sulaikę darbininką 
Makarevičių, privertė peršautais viduriais šliaužti keliu į Subačių. Prisimena, kaip 
iš namų buvo išvarytas 0-metis jos senelis ir nebesugrįžo. Kai likosi 12 žydų 
šeimų, visi buvo suvaryti į getą. Vieta buvo aptverta 2 m aukščio tvora. Išgirdo, 
kad atvedama Rozenbergaitė. Išgirdusi šūvius Elena pasislėpė už subyrėjusios 
statinės ir puskubilio. Visus dar kartą apžiūrint, jos nepastebėjo. Paryčiais pavy-
ko pabėgti. Slėpėsi pas įvairius tėvų pažįstamus, bet pavalgydinę ne visi norėjo 
žydaitę priglausti. Besislepiančią pas Indriūną, ją suėmė Simonavičius ir nuvežė 
į kalėjimą. Ten jau rado Rozenbergaitę ir jos motiną.

Naktį prie lango prislinko kažkoks žmogus. Rozenbergaitė su juo kalbėjosi. 
Po to jis atsinešė įrankius ir bandė laužti duris. Tačiau ilgai nepavyko ir Rozen-
bergaitė jam sakė  „ amošiūnai, eik namo: durų vis tiek neišlauši, o jei tave pagaus, tai 
ne tik tave, bet ir visą šeimą sušaudys.“ Vis dėlto Povilas Tamošiūnas duris atidarė. 
Mergaitės buvo apgyvendintos pas patikimus žmones ir taip išvengė mirties. 
E. Jakobsonaitė įvardijo daugybę žmonių, kurie slėpė, maitino – išsaugojo nuo 
mirties. „Patys rizikuodami gyvybe, viską darė, kad gyvenčiau“, – rašė E. Jakobsonaitė.

Byloje – Vyto Tamošiūno laiškas
Be minėtų straipsnių iškarpų, antroje byloje yra svarbus dokumentas  ranka 

rašytas ir perspausdintas mašinėle laiškas, kuriame minima žydaitė, bet ne Rachelė, 
o Regina Rozenbergaitė. Perteikiame laiško turinį.

Vyto Tamošiūno laiške rašoma, kad 82 metų sulaukęs ir 19 1 m. miręs 
jo tėvas Povilas Tamošiūnas 1943 m. Dvariškių kaime, šalia Subačiaus miestelio 
stoties (Kupiškio r.), naktį laužtuvu gerai pasidarbavęs, išlaisvino iš areštinės dvi 
jaunas žydų mergaites, kurios turėjo po 14–15 metų. Kartu buvo ir senelė, kuri, 
nenorėdama tapti našta, dėl amžiaus atsisakė bėgti. Viena mergaičių vadinosi 
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Elena Jakobsonaitė, kita – Regina Rozenbergaitė (dabar Šteimanienė). Kuriam laikui 
žydaitės buvo priglaustos Subačiaus miestelio bažnyčioje, vėliau – perkeltos toliau, 
glaudėsi pas ūkininkus kaip šeimos narės pakeistomis pavardėmis.

Po karo E. Jakobsonaitė ištekėjo už lietuvio Edvardo Tumaičio, o jam mirus, 
su sūnumi Valdu išvyko į užsienį.

Regina Rozenbergaitė ištekėjo už savo tautiečio Šteimano ir 1988 m. dar 
gyveno Vilniuje, Komunarų 8 10.

Laiške aprašoma Povilo Tamošiūno ir jo šeimos istorija, 1951 m. tremtis į 
Sibirą, sugrįžimas į Tėvynę (grįžęs į Lietuvą apsigyveno Klaipėdoje pas E. Jakob-
sonaitę-Tumaitienę). 

Laišką V. Tamošiūnas parašė 1988 m. birželio 8 d.
V. Tamošiūno laiške kun. . Eremino pavardė net neminima, tad kodėl 

kunigui buvo užvesta byla Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje  Štai 
ką pasakoja parapijos, kurioje jis dirbo beveik 20 metų, tikintieji. 

aujėn  en oj  pasakojimai. Daujėniškiai, iš savo artimųjų daug girdėję 
apie Daujėnuose Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje dirbusį kunigą eliksą Ereminą, 
perduoda iš kartos į kartą pasakojimą apie jo išgelbėtą Rachelę Rozenbergaitę. 
Šiais pasakojimais remiantis kunigo . Eremino 120-osioms gimimo metinėms 
pasirodžiusiame straipsnyje „ eliksas Ereminas – pirmasis Kupiškio altarijos ku-
nigas“3 6 rašoma  

„Vokiečių okupacijos metu kun. . Ereminas yra išgelbėj s žydait  Rac el , ją pakrikštijo 
Reginos vardu, slėpė klebonijoje ir pas patikimus žmones, sovietmečiu ją išleido į mokslus, 
ji baigė mediciną, ištekėjo už Šteimano“. 

Tačiau kai kurie vietos gyventojų pasakojimai, užrašyti 2010 m. vykusios 
„Versmės“ ekspedicijos metu, neatitinka istorinių įvykių. Tarkim, Daujėnuose 
kalbama, kad netoli miestelio (5–6 km) buvo sušaudyta daug žydų, jie suversti 
į duobę. Ryte ne itin toli eidamas neįvardytas žmogus išgirdo graudų verksmą. 
Priėjęs prie duobės ištraukė iš po lavonų 6–8 metų gyvą mergaitę. Ją parsinešė 
į namus. Tačiau po kelių dienų, bijodami vokiečių, kartu su žmona atėjo pas 
kleboną . Ereminą ir papasakojo. Šis liepęs atvesti mergaitę į 
kleboniją. Klebonas Rachelę pakrikštijo Reginos vardu ir kurį 
laiką slėpė klebonijoje. Deja, rytais, eidamas aukoti Mišių, 
rasdavo ant altoriaus raštelius, kuriuose buvo raginama žydaitę 
atiduoti vokiečiams. Tada klebonas kreipėsi į savo pažįstamus, 
kad šie ją išvežtų kuo toliau iš miestelio ir globotų. Vėliau 
ji buvo išsiųsta dar toliau, tik niekas nebegali pasakyti kur, 
niekas nebežino ir tų Rachelę gelbėjusių žmonių pavardžių.

Šiame pasakojime didžiausias istorinis netikslumas  ku-
nigas . Ereminas į Daujėnus atvyko dirbti 1943 m. – tada 
jau nebebuvo masinių žydų šaudymų.

Perteiktuose straipsniuose, kuriuose aprašytas žydaičių 
išgelbėjimas, minėtas Subačius. Tačiau Subačiuje kun. . Ere-

Regina Rozenbergaitė. 
 m.
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minas nedirbo. Nuo 1939 m. gruodžio 30 d. buvo paskirtas Karsakiškio admi-
nistratoriumi ir čia dirbo iki 1943 m. sausio 1 d. – tada paskirtas į Daujėnus. 

Tad kaip pateko Rachelė Rozenbergaitė pas kunigą . Ereminą sunku atsakyti. 
Tačiau galima teigti, kad kun. . Ereminas, atvykdamas į Daujėnus, jau pažinojo 
Rozenbergaitę, gal ją netgi kartu ir atsivežė kaip savo giminaitę. Tada žmonių 
pasakojimai apie raštelius ant altoriaus ir tolesnį mergaitės slėpimą turėtų pagrindą.

Kad kunigas ją sovietmečiu išleido į mokslus (Vilniuje studijavo mediciną) 
ir globojo, liudija kad ir negausūs įrašai kunigo dienoraštyje3  (juos nagrinėsime 
kiek vėliau). Daujėniškiai pasakoja, kad sovietmečiu kasmet vėlų Vėlinių vakarą 
prie kapinių sustodavo juoda „Volga“, o ryte atėjusieji į kapines pamatydavo, kad 
kun. . Eremino kapas papuoštas gražiausiomis gėlėmis. inojusieji apie Rachelę 
tikėjo, kad tai jos padėka tam gerajam bebaimiam kunigui. 

Kunigo įrašai dienoraštyje apie Reginą  
(Rachelę Rozenbergaitę)
Reginos Rozenbergaitės gyvenimo istorijai svarbus kunigo dienoraštis. Dar 

1945 m. kun. . Ereminas Daujėnuose pradėjo rašyti dienoraštį. Po kunigo mirties 
surasto dienoraščio ištraukos, aišku, su atitinkamais komentarais, dar sovietmečiu 
išspausdintos „Darbe“ (Pasvalio r. laikraštis)3 8, „Švyturyje“3 9, o Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę jo dalis (1945–1946) išspausdinta atskira knygele, su prierašu „Uni-
kalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“380. Po dešimties metų 
dienoraštis perspausdintas knygoje „Daujėnai“, pavadintas „Kančių dienoraštis“381.

Kun. . Eremino dienoraštyje minima ir kunigo išsaugota ir globota žydaitė 
Regina – pavardė tik vieną kartą parašyta, nes siekta apsaugoti globotinę nuo 
nemalonumų  medicinos studentė ir bendrauja su dvasininku. 

Regina paminėta tik keturis kartus ir tai daugiau epizodiškai. Tačiau ir šie 
paminėjimai labai svarbūs kunigo . Eremino ir Rachelės (Reginos) Rozenbergai-
tės santykiams paliudyti. Tarkim, 1945 m. rugsėjo 5 d. įrašo pabaigoje sakinukas 
„Šiandien parvažiavo trumpam laikui Regina iš Vilniaus“ (ne atvažiavo, o parvažia-
vo – taigi grįžo į savo namus savas žmogus, kuriuose gyveno, kur ji laukiama). 
1946 m. balandžio 23 d. įrašyta  „Vakare mokinau Reginą, kaip taisomi vaistai“ 
(kunigas, studijavęs mediciną, kaip tikras tėvas nori visas žinias perduoti savo 
dukrai), o balandžio 24 d. pažymėta  „Regina išvažiavo į Vilnių. Ją išvežė Stakienė“ 
(taigi ne viena išvažiuoja, o kas nors palydi, kad kunigui būtų ramiau). Tad jau 
šie menki epizodai liudija tėvišką kunigo rūpinimąsi savo globotine.

Tik vienas įrašas (1945 m. spalio 20 d. skirtas vien Reginai  

„Atvažiavo iš Vilniaus elčerių akušerių mokyklos R. Rozenbergaitė. Ji pasakojo, kad 
jaunas mergaites buvo išvež  2–  savaitėm į mišką malkų gaminti. Mokinėm reikėjo 
nuleisti aukštus medžius, supjaustyti ir suskaldyti. Kiekvienai  mtr. Valgis – bulvės 
ir vanduo. Apgyvendino gražiame apleistame ūkyje. Gražus parkelis, pakalnėje ežeras. 
kyje nė gyvos dvasios. Mokinės išvargo, ir pusė mokinių apsirgo. iekas nesirūpino 

jų pakeisti. Jos ėjo 0 km į Vilnių pėsčiomis. etoli Vilniaus sulipo į traukinį ir, viena 
kitą vesdamos, grįžo į šaltą, su išdaužytais langais bendrabutį. Vieną mokin  sutriuškino 
medis. ai pats moderniškiausias ir progresyviausias būdas auklėti inteligentų kartą.“
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Šalia gražios gamtos – jai, galima teigti, buvo neabejingi ir kunigas, ir Regi-
na – sunkus alinantis mediciną studijuojančių merginų darbas, alkis, ligos ir apleistų 
likimas – vadovams jos nerūpi, tad nereikalingos. Ir itin taikli sovietų tikrovės 
kritika  „ ai pats moderniškiausias ir progresyviausias būdas auklėti inteligentų kartą“...

Šie dienoraštyje paminėti epizodai papildo žinias apie Reginą Rozenbergaitę, 
kunigo tėvišką rūpestį našlaite likusia mergaite.

Vietos gyventojų pasakojimų ir istorinio laikotarpio faktų neatitikimas . Ere-
mino dienoraštyje, minima Vilniuje medicinos mokslus studijuojanti Regina, at-
vykstanti į Daujėnus, paskatino išsiaiškinti šią neįprastą, laiko dulkių nuklotą, 
primirštą ir jau iškraipytą istoriją382. 

Už išsamesnį šios istorijos išsiaiškinimą itin dėkinga šviesaus atminimo 
advokatui Isaakui Borveinui (192  02 09–2012 05 22), gerai pažinojusiam pačią 
Reginą, bendravusiam ir su kun. . Ereminu. Tai jis sudarė galimybę neakivaizdžiai 
susipažinti su Reginos dukromis Aviva ir Lina, kurios labai nuoširdžiai dalijosi 
ne tik atsiminimais, bet ir išsaugotomis į Izraelį atsivežtomis savo tėvų bei kun. 
. Eremino nuotraukomis.

Aviva iš Jeruzalės rašo  

„Mano mamytės vardas Rac el ( 2  0  2 –  0  ). uo laiku, kada ją nuo vo-
kiečių slėpė kun. . Ereminas, jis jai suorganizavo naujus metrikus ir ji pagal naujus 
metrikus tapo Regina (negaliu prisiminti, kokia pavarde tuo laiku ji vadinosi). inau, 
kad ji buvo gavusi žuvusios merginos metrikus.

Po karo mamytė vėl susigrąžino savo pavard  „Rozenbergaitė“, bet pasiliko Reginos 
vardą. Pas kunigą . Ereminą ją atvedė žmonės, slėp  nuo vokiečių. Labai daug žmonių 
padėjo mano mamai – slėpė rūsyje, bet ilgai nelaikydavo, nes bijojo vokiečių. Kunigas ją 
priėmė ilgam laikui. Mano mama mokėjo labai gražiai papuošti šventinį stalą ir visada 
sakydavo, kad išmoko, kada gyveno pas kunigą, toks buvo jo įprotis: maistas ant stalo 
turėjo atrodyti gražiai ir estetiškai. 

Mūsų namuose Vilniuje, Komunarų gatvėje (dabar Jakšto g-vė), kun. . Ereminas 
atvažiuodavo į svečius pas mūsų tėvus.

Mamytės šeima: tėvas Girš as, mama Lėja ir du broliukai: Meir ir z ak. ačiau 
iš visos šeimos išliko tik viena Rac elė – Regina.“

Isaako Borveino šeimos likimas
Kaip pasakoja Isaakas Borveinas, vaikystėje jis su šeima (jaunesniu broliu, 

tėvais ir seneliu, motinos tėvu) gyveno Subačiuje, kuriame iki karo gyveno 60 
žydų šeimų. Subačiuje gyveno ir Rozenbergų šeima  tėvas, Giršhas, mama, Lėja, 
Rachelė ir jos broliai Meir ir Izhak. Tik Isaako šeima gyveno netoli geležinkelio 
stoties, o Rachelės – kitame miestelio gale. Tad Isaakas Rachelę pažinojo jau nuo 
vaikystės, juolab kad jie buvo giminės  Isaako mama buvo Rachelės pusseserė. 
Prieš karą Rachelė mokėsi Panevėžyje.

Isaakas prisimena, kad prasidėjus karui, motina jau buvo lyg ir pasiruošusi 
(sukrovusi lagaminėlį) išvykti pas pažįstamus ūkininkus į kaimą. Tačiau jau pirma-
dienį (karas prasidėjo sekmadienį) motina nubėgo į geležinkelio stotį. Tuo metu per 
Subačių važiuodavo traukinys Berlynas–Maskva. Tad ji norėjo sužinoti, kas iš žydų 
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išvažiuoja iš Panevėžio. Traukinyje pamatyti pažįstami 
ragino  „Bėk greičiau, pasiimk, ką spėsi ir važiuojam “ 

Subačiaus geležinkelio stoties viršininku tuo metu 
dirbo geras Borveinų pažįstamas Gutauskas ir Isaako mo - 
tina paprašė, kad jis sulaikytų traukinį, kol pasiims vai - 
kus. Parbėgusi į namus, mama čiupo, kas buvo paruoš ta, 
ištempė vaikus  trylikametį Isaaką ir penkiametį Gercą,  
savo tėvą ir vyrą, nulėkė į stotį ir išvažiavo. Pasiekus 
Daugpilį, juos išlaipino. Tik artinantis vokiečiams, pra-
leido per sieną. Taip su nuotykiais pateko į Rusiją – ta - 
po karo pabėgėliais. Borveinų šeima karą prabuvo Ka-
zachstane. Isaako tėtis 1943 m. kovo 24 d. žuvo fronte. Isa - 
akas džiaugiasi, kad jo mama parodė tiek inicia tyvos, 
nes iš Subačiaus mažai kam iš žydų pavyko pasitraukti.

Rozenbergų šeima pasiliko. Jau minėta, kaip Subačiuje buvo susidorota su 
žydais, kaip buvo išgelbėtos Rachelė su Elena Jakobsonaite, nušauta Rachelės 
motina Lėja. Deja, tada dar nebuvo žinomas Rachelės tėvo ir brolių likimas. Apie 
juos papasakojo Isaakas Borveinas. Rachelės tėvas su abiem sūnumis spėjo išbėgti 
į kaimą. Juos priglaudė vieni, paskui kiti ūkininkai ir taip gana ilgai jie slapstėsi, 
kol vienas kaimynas išdavė. Greitai prisistatė vokiečiai, Rachelės tėvą bei abu 
brolius išgabeno į Panevėžį ir ten sušaudė.

Išvaduota Rachelė, kaip pasakoja Isaakas Borveinas, kurį laiką slapstėsi prie 
Rokiškio miesto, Velni kalnyje. Ją globojusios moters giminaitė Staskonytė dabar 
dirba notare. Vėliau Rachelė slapstėsi netoli Biržų Veronikos ir Jurgio Naktinių 
ūkyje. Po ilgų klajonių ir vargo pas ūkininkus pateko kunigo . Eremino globon.

Apie Kazachstane esančius Borveinus Rachelė sužinojo per kažkokius pažįsta-
mus. Pradėjo susirašinėti, o jiems sugrįžus į Lietuvą susitiko, palaikė artimus ryšius. 

Borveinai į Lietuvą sugrįžo 1945 m. rudenį, tačiau be tėvo, jis, kaip jau 
minėta, žuvo 1943 m. Apsigyveno Panevėžyje. Čia 195  m. mirė senelis, o 199  m. 
motina, sulaukusi 90 metų. Jiems sugrįžus, Rachelė Regina tuo metu studijavo me-
diciną ir gyveno Vilniuje, Rotundo gatvėje (ten ji iki santuokos turėjo kambariuką).

Iki 1950 m. Isaakas Borveinas gyveno Panevėžyje... Vilniaus universitete 
studijuodamas teisę Isaakas dažnai lankydavosi Reginos namuose, draugavo su 
jos vyru (jis dirbo „Lietkoopsąjungos“ sistemoje – prekyboje). Baigęs mokslus 
Isaakas dirbo advokatu Šiauliuose, Rokiškyje, Klaipėdoje, o nuo 19 0 m. Vilniuje.

Isaakas dažnai važinėdavo į Vilnių, tad susitikdavo ir bendraudavo su 
Regina, o ji aplankydavo savo giminaičius Panevėžyje. Regina Isaakui daug pa-
sakojo apie kunigą . Ereminą, kad jis labai geras žmogus, saugojo ir rūpinosi 
ja, padėjo, kai mokėsi. Visada kalbėjo tik teigiamai, o po kurio laiko ir Isaaką 
supažindino su kunigu.

Nors I. Borveinas Daujėnuose nėra lankęsis, tačiau ne sykį susitiko su 
kun. . Ereminu – kunigas yra lankęsis jų bute Panevėžyje, pas Reginą Vilniuje. 
Isaakas prisimena, kad dvasininkas buvo ne tik labai malonus žmogus, bet ir itin 
aukšto intelekto, labai išsilavinęs, mokantis daug užsienio kalbų, turintis žinių iš 
medicinos ir farmakologijos. Tad bendravimas su juo buvo labai įdomus ir naudingas. 

saakas Borveinas
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Reginos Rozenbergaitės darbas, šeima
Regina Rozenbergaitė, mokydamasi medicinos mokykloje, įgijo akušerės 

specialybę. Ji daug metu dirbo Šv. Jokūbo ligoninės gimdymo skyriuje, o nuo 
1962 m. – moterų konsultacijoje Vilniaus (buvusioje Liudo Giros) gatvėje.

1950 m. Regina Rozenbergaitė ištekėjo už Kodiko Šteimano ( odiko Shtei-
mano, 1922 01 14–1983 11 06), su kuriuo buvo pažįstama nuo Panevėžio laikų. 
Šteimanas buvo gimęs Panevėžyje ir, kaip ir Regina, vienintelis išliko gyvas iš 
visos savo šeimos  tėvai ir seserys buvo nužudyti 1941 m. K. Šteimanas buvo 
tarnavęs 16-ojoje lietuviškojoje divizijoje – žvalgų (pionierių) būryje. Tad, kaip 
pasakoja I. Borveinas, jis buvo labai narsus, visą laiką dirbo su sprogmenimis, 
bet viskas baigdavosi laimingai, netgi nebuvo sužeistas.

Grįžęs iš armijos K. Šteimanas apsigyveno Vilniuje  keli buvę kariai gavo 
vieną butą Vilniaus gatvėje, o paskui jis gavo atskirą butą Jakšto (buvusi Komu-
narų) gatvėje 8–3.

Vyro bute apsigyveno ir Regina. Čia gimė dukros. Iš šio buto į Amžinybę 
1983 m. lapkričio 6 d. iškeliavo Kodikas Šteimanas, o beveik po ketverių metų, 
198  m. liepos 16 d., ir Regina Rozenbergaitė-Šteimanienė. Mirus tėvams šiame 
bute gyventa iki 1993 m., kol jauniausioji Šteimanų dukra Aviva išvyko į Izraelį.

Reginos Rozenbergaitės dukra  
Lina Šteimanaitė
1955 m. sausio 1 d. Vilniuje Šteimanų šeimoje gimė pirmagimė Lina. 1962–

19 3 m. ji mokėsi 23-iojoje vidurinėje mokykloje. Lina prisimena kun. Ereminą, 
kuris atvykdavo pas juos į svečius.

Lina, baigusi medicinos mokyklą, dirbo med. seserim Vilniaus klinikinės 
ligoninės vaikų skyriuje. 19 5 m. Šteimanų pirmagimė ištekėjo už Aleksandro 
ilbervargo. 19 6 m. jiems gimė sūnus Markas, o 19 8 m. – duktė Ilana. 1990 m. 

Lina su šeima išvažiavo į Izraelį, šiuo 
metu dirba med. seserimi reabilitaci-
jos centre. 

Reginos Rozenbergaitės 
dukra Aviva Šteimanaitė
1962 m. lapkričio 3 d. Vilniuje 

Šteimanams gimė antroji dukra – Avi-
va. 1969–1980 m. ji mokėsi 23-iojoje 
vidurinėje mokykloje. Ji irgi pasekė 
mamos bei vyresnės sesers pavyzdžiu, 
baigė medicinos mokyklą. Dirbo 5-oje 
poliklinikoje Karoliniškėse. 1981 m. 
Aviva ištekėjo už Leonido Kišinevs-
kio. 1983 m. jiems gimė duktė Milana. 
1993 m. Aviva su šeima išvažiavo į Iz - 
raelį. Ten dirba medicinos seserimi ge-
riatrijos ligoninėje.

Reginos dukros Aviva ir Lina
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Kun. . Ereminui – ūvančiųjų  
gelbėjimo kryžius
R. Rozenbergaitės-Šteimanienės dukros Lina ir Aviva labai dėkingos visiems, 

kurie prisimena ir skleidžia žinias apie jų šeimą ir jų mamytės globėją kun. 
. Ereminą. Jų pastangų ir liudijimų, atsiųstų Vilniaus Gaono žydų muziejui, dėka, 

šio muziejaus ydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjos Danutės 
Selčinskajos parengtų dokumentų ir jų pristatymo komisijai dėka kun. . Ereminas 
(po mirties) 2012 m. rugsėjo 21 d. apdovanotas ūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
(Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m. rugsėjo 10 d. pasirašytas dekretas 
Nr. 1K-1202)383. 

Tai ir R. Rozenbergaitės dukterų Linos ir Avivos kilni pagarba ir padėka 
kun. . Ereminui.

Su kun. . Ereminu, kaip ir su kitais 2012 m. apdovanotais ūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi, supažindina D. Selčinskajos parengta speciali knygelė „Gy-
venimą dovanojusios širdys...“ 

Perteikiame visą tekstą384

„ -ųjų liepos mėnesį šalia Subačiaus miestelio (Kupiškio r.) buvo nužudyti beveik visi 
šio miestelio gyventojai žydai – moterys ir vyrai, vaikai ir seneliai. Apie dešimt žydų 
šeimų buvo palikta darbams, tarp jų buvo Reginos Rozenbergaitės šeima.  metų 
lapkričio 2  naktį suėmė likusias dešimt šeimų ir ryte, apie 0 valandą, visus išvedė iš 
miestelio. Visus suaugusiuosius sušaudė, o vaikučius mėtė gyvus į duobes ir užkasė. ą 
naktį Reginai Rozenbergaitei pavyko pabėgti. Ji klaidžiojo po apylinkes nežinodama, kur 
slėptis, kol pateko pas vieną valstietį Jasvilionių kaime, tačiau šis merginą išdavė. Atva-
žiavo baltaraiščiai ir nugabeno ją į valsčiaus areštin , netoli Subačiaus stoties, Dvariškių 
kaime. ž keleto dienų į tą patį kalėjimą atgabeno Reginos motiną ir kitą jauną mergi-
ną – Sarą Jakobsonait , kurios šeimos nariai jau irgi buvo sušaudyti.  m. lapkričio 
0 dieną šeštadienį, pavakary, kai vietiniai žudikai kaimynystėje surengė išgertuves, į 

kurias nuėjo kalėjimo sargas, prie kalėjimo langelio priėjo netoliese gyven s Povilas a-
mošiūnas ir verkdamas pasakė, kad rytoj merginas ir Reginos motiną sušaudys, bet naktį 
jis bandys jas išlaisvinti. 

Vidurnaktį Povilas amošiūnas atėjo nešinas įrankiais ir pradėjo laužti duris. Jis 
darbavosi apie tris valandas ir ištraukė merginas iš tikrų mirties nagų. ačiau Reginos 
motina, praradusi sveikatą ir netekusi daugelio savo artimųjų, atsisakė bėgti, pasiliko ir 
buvo sušaudyta. Povilas amošiūnas pasiūlė merginoms pasilikti pas jį, tačiau jos atsisakė, 
nenorėdamos jo įtraukti į tokią rizikingą veiklą, ir paprašė pagalbos Subačiaus kunigą 
Povilą Mikalajūną. Šis nusiuntė merginas pas patikimus žmones, nebijančius jų priglausti.

ais sunkiais metais Reginai Rozenbergaitei ir Sarai Jakobsonaitei padėjo išgyventi, 
slėpė ir maitino daug šių apylinkių valstiečių. ačiau ypač šiltai Regina Rozenbergaitė 
prisimena Veroniką ir Jurgį aktinius iš Papilio apylinkės Sližių kaimo, kunigus eliksą 
Ereminą, Juozapą Garšką. Kunigas eliksas Ereminas parūpino Rozenbergaitei iktyvius 
dokumentus (iš Rac elės ji tapo Regina), buvo priglaud s savo namuose, ieškojo slaps-
tymosi vietų. Geležiuose kunigav s Juozapas Garška taip pat buvo priglaud s Reginą 
klebonijoje, ieškojo slapstymosi vietų jai ir mokytojams Šeinai ir aimui Gertneriams.
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Povilas amošiūnas už Reginos Rozenbergaitės ir Saros Jakobsonaitės gelbėjimą 
200  metais apdovanotas ūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o 20 2 metais pripažintas Pa-
saulio tautų teisuoliu Jad Vašem. Šiandien, apdovanojant ūvančiųjų gelbėjimo kryžiais, 
pagerbtas valstiečių Veronikos ir Jurgio aktinių bei kunigų elikso Eremino ir Juozapo 
Garškos, išgelbėjusių Reginą Rozenbergait  ir Sarą Jakobsonait  nuo pražūties, atminimas.“

Kun. . Eremino apdovanojimą iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų 
priėmė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kurį lydėjo Panevėžio vyskupijos 
kurijos kancleris dr. kun. Romualdas danys, generalinis vikaras kun. Simas 
Maksvytis, Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, kun. . Eremino kapą prižiūrinti 
Marija Mėkelytė (jos šeima kunigo prašymu keletą dienų slėpė Reginą Rozen-
bergaitę), Daujėnų ekspedicijos vadovas žurnalistas Antanas Šimkūnas, Leonora 
apereckienė, Antanas Vilūnas ir Aldona Vasiliauskienė.

Kun. . Ereminas – Pasaulio  
tautų teisuolis385

1953 m. Izraelio Kneseto nutarimu Jeruzalėje įkurtas Jad Vašem – olo-
kausto bei heroizmo muziejus ir viena svarbiausių Katastrofos mokslinių tiriamųjų 
institucijų. Čia kaupiamas archyvas bei biblioteka. Jų tikslas – įamžinti 1933–1945 
metų nacizmo aukų – 6 000 Europos žydų atminimą.

Nuo 1963 m. Jad Vašem pradėjo po visą pasaulį paplitusį projektą „Pasau-
lio tautų teisuolių“ vardų pripažinimą ne žydams, o tiems, kurie per holokaustą 
globojo žydų tautybės asmenis.

Jad Vašem veikia visuomeninė Teisuolių pripažinimo komisija. Visi duo-
menys kaupiami Teisuolių departamente, kuriame atskiri asmenys dirba su tam 
tikromis šalimis. Iš Lietuvos komisijai medžiagą parengia Katia Gusarova. Dirba 
ir išeivė iš Lietuvos, iš Telšių, Lyba Blataitė (ją išgelbėjo Straupiai ir Stulpinai). 
Katia Gusarova 2009 m. apdovanota medaliu už nuopelnus Lietuvai, tais pačiais 
metais Gedimino ordino medalis įteiktas ir Vilniaus Gaono žydų muziejaus ydų 
gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjai Danutei Selčinskajai, kuri šiam 
straipsniui suteikė vertingos medžiagos. Be to, D. Selčinskaja dar 2009 m. yra 
išleidusi gausiai iliustruotą knygą „Gyvybę ir duoną nešančios rankos“, kurioje 
surinkti liudininkų (ir išgelbėtųjų, ir gelbėjusiųjų) atsiminimai. 

Jad Vašem muziejaus teritorijoje yra Pasaulio tautų teisuolių sodas, ten se-
niau, kiekvienam pripažintam Pasaulio tautų teisuoliu buvo sodinamas medelis. 
Dabar gi daromi įrašai atminimo lentose, kurios tvirtinamos prie Garbės sienos, 
vadinamos Jad Vašem.

Pasaulio teisuolių komisija dirba visus metus, pristatydama sukauptus duome-
nis, o tinklalapį atnaujina kartą per metus. 2014 m. lapkričio duomenimis, Pasaulio 
tautų teisuolio vardas visame pasaulyje pripažintas per 25 000 asmenų, tarp jų 
8 8 – lietuviams, iš kurių 1  kunigų. Pasaulio tautų teisuolio vardas pripažintas 
seserims vienuolėms Juozapai Kibelaitei, Stepanijai Eigelytei ir Marijai Rusteikaitei. 
Dera pastebėti, kad Marijai Rusteikaitei (1892 01 02–1949 12 14), Apvaizdos seserų 
kongregacijos steigėjai, yra užvesta Beatifikacijos – Kėlimo į altoriaus garbę byla.
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Kun. . Ereminui Pasaulio tautų teisuolio vardo pripažinimo idėją palaikė 
Reginos (Rachelės Rozenbergaitės-Šteimanienės) dukros Lina ir Aviva. Jų aktyvus 
dalyvavimas, kaip teigė jau minėta D. Selčinskaja, liudija, kad motina nebijojo ir 
gebėjo perteikti savo išsigelbėjimo istoriją. Šią idėją palaikė ir teisininkas – advo-
katas Isaakas Borveinas, antrinis liudininkas, nepamiršęs išgelbėtosios giminaitės 
pasakojimų. 

2013 m. vasario 19 d. Pasaulio tautų teisuolių departamento direktorė Irena 
Steinfeldt pasirašė dokumentą. Jame rašoma

„Malonu pranešti, kad Pasaulio tautų teisuolių komisija Pasaulio tautų teisuoliams nu-
statyti nusprendė suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardą eliksui Ereminui už pagalbą, 
suteiktą žydams, rizikuojant savo gyvybe olokausto metu.

Jam skiriamas medalis ir Garbės vardo serti ikatas, kurie bus įteikti jo artimiau-
siam giminaičiui ceremonijoje, kurią organizuos zraelio ambasada, esanti arčiausiai to 
giminaičio gyvenamos vietos, kai tik mes gausime jo adresą.

Be to, jo vardas bus įamžintas Jad Vašem  Garbės sienos lentoje“. 

Straipsnio autorė dėkinga Avivai Kišinevskai iš Jeruzalės, atsiuntusiai šio 
dokumento kopiją. Tad eliksas Ereminas – 1 -as kunigas ir 8 8-as lietuvis, pri-
pažintas Pasaulio tautų teisuoliu.  ūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (1992–2014) 
apdovanoti 1 22  Lietuvos piliečiai, tarp jų 35 kunigai, vyskupas Vincentas Bo-
risevičius bei arkivyskupas Teofilis Matulionis.

Tad galima akcentuoti, kad darbas „Versmės“ ekspedicijoje tapo svarbia 
paskata surasti liudininkus ir atskleisti Reginos Rozenbergaitės išgelbėjimo istoriją, 
kad būtų pagerbta dar viena asmenybė – kun. . Ereminas, – prisidėjusi prie 
žydų tautos žmonių gelbėjimo.  kiek tų gelbėtojų – nežinoma, ir jau niekas 
nebegalės paliudyti...

. Kuni o elikso emino ieno a is
Kunigas . Ereminas, kaip jau minėta, paliko rašto darbų  1940 m. vyskupo 

K. Paltaroko pageidavimu parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri išspausdinta 
knygoje „Panevėžio vyskupija“386. Jis rašė laiškus savo bičiuliams daujėniškiams, 
priverstiems palikti gimtąjį kraštą. Laiškai, rašyti Šimkūnams į Panevėžį, išsaugoti 
ir išspausdinti knygoje „Daujėnai“38 .

1945 m. kunigas pradėjo rašyti dienoraštį. Jo ištraukos (su atitinkamais 
komentarais) dar sovietmečiu išspausdintos „Darbe“ (Pasvalio r. laikraštis)388, 
žurnale „Švyturys“389. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1994 m. žurnalas „Kardas“ išleido kun. e-
likso Jaramino (taip parašyta kunigo pavardė) dienoraštį atskira knygele „Sovieti-
nio teroro sutemose“ su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946 
metų dienoraštis“390. Dienoraštis buvo pristatytas tik ką pradėtame leisti žurnale 
„Gairės“391.

2004 m. išleistoje knygoje „Daujėnai“, skirtoje Pasvalio 500 metų ir Daujė-
nų 450 metų jubiliejui (knygą sudarė Antanas Šimkūnas), . Eremino dienoraštis 
perspausdintas ir pavadintas „Kančių dienoraštis“392.
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2011–2012 m. periodikoje („Darbe“, „ I amžiuje“, „Lietuvos aide“) dieno-
raštis glaustai apžvelgtas, publikuota keletas epizodų, detalizuoti kunigo įrašai, 
skirti žydų tautybės mergaitei Reginai (Rachelei) Rozenbergaitei393. Apie dienoraš-
tyje minimą kunigo išsaugotą ir globotą Reginą išsamiau rašoma prieduose (II. 
Kun. . Ereminas išgelbėjo Reginą (Rachelę) Rozenbergaitę).

Skaitant apie kunigo pasiryžimą fiksuoti įvykius, atrodo tikėtina, kad die-
noraštis 1946 metais nesibaigė. Kur kita jo dalis – neaišku. 

Dienoraštis svarbus keliais aspektais. Pirmiausia, tai Daujėnų krašto istoriją 
papildanti medžiaga  kiekvienos pokario dienos užrašai su vardais ir pavardėmis. 
Pateikiamas nužudytų partizanų skaičius, žiaurus istrebitelių elgesys su suimtaisiais, 
trėmimai, ūkininkų plėšimai, kiti žiaurumai. 

Dienoraštyje užfiksuoti ne tik paties dvasininko pastebėjimai, bet ir jam 
papasakoti parapijiečių liudijimai. Tarp pateikiamų žiaurių ir skausmingų faktų 
jaučiame ir literatūrinę, psichologinę kunigo mintį – jis subtiliai perteikia para-
pijoje plintančią ir visus surakinančią baimę, kremtasi dėl kiekvienos netekties, 
džiaugiasi po ilgo laiko vėl atsiradusiais jaunavedžiais. Dienoraštis – puikus kun. 
. Eremino bebaimiškumo liudijimas. Juk klebonijoje gyvenantys karininkai galėjo 

bet kuriuo metu padaryti kratą – Sibiras būtų mažiausia bausmė.
1945 m. birželio 15 d. įrašytas pirmasis kunigo . Eremino dienoraščio tekstas, 

o 1946 m. gegužės 30 d. paskutinis (tikimasi, kad bus rasta ir vėlesnė dienoraščio 
dalis), išspausdinti ir serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijoje „Daujėnai“.

Sovietmečiu spausdinto dienoraščio komentarai
Sovietmečiu kun. . Eremino dienoraščio ištraukos su atitinkamais komentarais 

spausdintos dviejuose leidiniuose. Trijuose LKP Pasvalio rajono komiteto ir rajono 
liaudies deputatų tarybos organo „ a as“ numeriuose straipsnis pradedamas

„Daujėnų apylinkėje surasta raštinės knyga, primarginta tai juodu, tai violetiniu rašalu.
yrinėjant užrašus, buvo nustatyta, kad tai Daujėnų bažnyčios kunigo elikso 

Jaramino ( – 2 m.), klebonavusio –  metais, užrašai – dienoraštis.
Klebonas nesimpatizavo arybų valdžiai, vis laukė permainų iš Vakarų. ačiau 

nepritarė ir buržuaziniams nacionalistams, iš pasalų žudantiems žmones, prijaučiantiems 
naujam gyvenimui.

Dienoraštis atskleidžia kai kurias kunigų gyvenimo detales, banditų žiaurumus“ 
rašo Antanas Martinionis...

Šiame „Darbo“ numeryje (1984, gruodžio 11, Nr. 148) išspausdinti 1945 m. bir-
želio 16, 1 , 18, 23, 24, liepos , 8, 25, rugpjūčio 13 d. įrašai. 

Tęsinyje (1984, gruodžio 15, Nr. 150) išspausdinti dienoraščio 1945 m. rug-
sėjo 18, 19, spalio 10, 13, 18, lapkričio 3, 4, gruodžio 8 ir 1946 m. sausio , 8, 
10, 13, 15, 26 d. įrašai.

Trečiajame numeryje išspausdinta ištraukų pabaiga (1984, gruodžio 18, Nr. 151). 
Tai 1945 m. sausio 2 , vasario 2, 10, 13, 20, 24, 25, 26, kovo 3, 10, 12, 1  d. įrašai394.

Nors skelbėjas autorius nemotyvavo įrašų parinkimo principų, bet juos skaitant 
aiškiai jaučiama paieška negatyvaus požiūrio į žiaurius miško brolių poelgius... 
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Belieka apgailestauti, kad „nesurasti“ ir nepaskelbti istrebitelių bei sovietų valdžios 
atstovų Daujėnuose žiaurumai. inoma, 1984 m. tokių dalykų niekas ir nebūtų 
spausdinęs ir nežinia, kas būtų laukę paties tokių žinių skelbėjo ir skleidėjo.

1988 m. tas pats žurnalistas A. Martinionis dienoraščio ištraukas publikavo 
dviejuose „ u io“ žurnalo numeriuose395. Prieš tekstą (specialiai parinktas kunigo 
dienoraščio ištraukas) – jau daug platesnis komentaras

„ ašistinės Vokietijos sukeltas Antrasis pasaulinis karas, okupacijos metai Lietuvoje paliko 
gilius randus. Jų gydymas buvo sunkus ir sudėtingas. Atkuriamąjį darbą sunkino ir 
stabdė buržuazinių nacionalistų pogrindis. Jo gaujų dalyviai savo tėvynainius naujakurius, 
mažažemius, kultūros ir švietimo darbuotojus, aktyvistus šaudė, korė, kankino, degino, 
prievartavo, skandino ir pan. acionalistus šiems „žygiams“ skatino ir laimino įvairūs 
„vaduotojai“ iš už Atlanto, Vatikano, „Amerikos balso“ ir kitų radijo stočių „balsai“.

Brolžudiška kova brangiai kainavo mūsų tautai. storikų duomenimis, per pokario 
metus už naują gyvenimą žuvo apie  000 žmonių. ūkstančiai paguldė galvas, ginklais 
ir teroro priemonėmis mėgindami sužlugdyti atkuriamąjį darbą, arybų valdžią.  kiek 
dar buvo teistų ir ištremtų į tolimąją Šiaur  ukentėjo ir tūkstančiai nekaltų žmonių, 
ypač valstiečių.

ia pateikiama publikacija įdomi tuo, kad nacionalistų „žygius“ atskleidžia ir 
vertina dvasiškis – Daujėnų bažnyčios (buv. Daujėnų valsčius, dabar apylinkės gyven-
vietė Pasvalio rajone) klebonas eliksas Ereminas ( – ), čia klebonav s –  
metais. Jo dienoraščio rankraštis buvo rastas griaunant seną pastatą Daujėnuose. Dabar 
klebono užrašus saugo kraštotyrininkas Antanas Martinionis savo asmeniniame arc yve.

Prabėgus daugeliui metų, matyti, kad dienoraščio autorius gana objektyviai ir 
betarpiškai užrašinėjo to meto gyvenimo įvykius, atskleidė vyravusią valstietijos tarpe 
nuomon  apie „banditų“, kaip jis rašo, kruvinus veiksmus. Liaudies gynėjus kunigas 
vadina „istrebiteliais“. Šis žodis atsirado dar Didžiojo ėvynės karo metais, kai kovai 
su itlerininkų šnipais ir diversantais buvo sukurti naikintojų batalionai „istrebitelnyje 
bataliony“. Domėdamiesi dienoraštyje aprašomų įvykių autentiškumu, arc yvuose radome, 
kad tuo metu Daujėnų ir aplinkiniuose valsčiuose siautėjo „Klevo“ gauja, kuriai vadovavo 
buržuazinės kariuomenės leitenantas Povilas ilys. Jis 0–  m. tarnavo tarybinėje 
armijoje, karui prasidėjus dezertyravo ir ėmė talkininkauti itlerininkams, o paskui t sė 
antiliaudinių nusikaltimų kelią. Daugelis jo nusikaltimų už iksuoti klebono dienoraštyje. 
Bet toli gražu ne visi.

emiau pateikiamų klebono užrašų kalba mažai taisyta, stengiantis palikti užrašų 
autentiškumą. šnašose – redakcijos paaiškinimai.“

Išnašose redakcijos pateikti 9 paaiškinimai  

. Bronius Leonas Pušinis ( – ), revoliucinio judėjimo dalyvis, L SR vals-
tybinis ir partinis veikėjas. Minėtu laikotarpiu buvo tarybinių kursų darbuotojas  

2. Motiejus Kirlys, kanauninkas, Vabalninko bažnyčios klebonas  
.  m. vasario 0 d. buvo paskelbta Lietuvos SR vyriausybės amnestija naci-

onalistų gaujų dalyviams.  tai pirmas teigiamai atsiliepė Kauno arkivyskupijos valdytojas 
prelatas S. Jokubauskas, kuris  m. birželio  d. parašė kreipimąsi į tikinčiuosius  
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. Konstantino Šakenio ( – ), lietuvių visuomenės ir kultūros, buržuazinės 
valstybės veikėjo, seserys  

. Kazimieras Kriščiūnas, kanauninkas, Pasvalio bažnyčios klebonas

. Antanas Grigaliūnas, dekanas, Biržų bažnyčios klebonas  

. Pyragius, lakūnas, buržuazinės Lietuvos režimo rėmėjas, 0–  m. artimai 
bendradarbiav s su itlerininkais  

. Juozapas Skvireckas ( – ), Kauno arkivyskupijos metropolitas, buržuazinės 
santvarkos rėmėjas, –  m. artimai bendradarbiav s su itlerininkais  

. Juozas Bartašiūnas ( – 2), L SR valstybės ir partijos rėmėjas, generolas 
majoras, –  m. L SR vidaus reikalų liaudies komisaras, ministras, daug prisidėj s 
prie ginkluoto nacionalistinio pogrindžio likvidavimo.

„Švyturio“ 8 numeryje 5 faktai išskirti – įrašyti baltomis raidėmis juodame 
fone – iš teksto išrinkti sakiniai vien apie kovotojų prieš sovietų valdžią ir istre-
bitelius žiaurumą ... (1945 m. sausio 18  balandžio 12, 18 ir 16  gegužės 14 d.)

8 numeryje iš kunigo dienoraščio pateikti faktai iš 1945 m. birželio (16–18, 
23–24, 25 dienų), liepos (2, 3, 6–8, 11, 13, 15, 25, 26), rugpjūčio (1, 2, , 9, 12, 14, 
16, 1 , 25, 28, 31), rugsėjo (1–3, 12, 1 –20, 23, 28) ir spalio (4–8, 10, 11, 13) įrašų.

9 (gegužės) „Švyturio“ numeryje dienoraščio tąsa  1945 m. spalio (15, 18, 
23), lapkričio (2–4, , 15, 16, 18, 20), gruodžio (8)  1946 m. – sausio (2, –8, 9–3, 
15, 16, 21–28), vasario (1, 2, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 26) ir kovo (3, 10, 12, 14, 
19, 21, 24–28) įrašai.

Parengėjo pastaba  „ oliau dienoraštis nutrūksta. Kanceliarinės knygos lapai, kurioje 
. Jaraminas rašė savo pastabas, sudrėk , rašalas susiliej s ir tekstas beveik neįskaitomas.“

Pateiktos dienoraščio ištraukos parengtos tendencingai  tą liudija ne tik įva-
dinis žodis, bet ir paaiškinimai, kuriuose sovietų veikėjams skirta daug daugiau 
dėmesio – jų duomenys pateikti plačiau negu kitų, kurių akcentuotas artimas 
bendradarbiavimas su hitlerininkais, buržuazinės santvarkos rėmimas... 

Knygelės „Sovietinio teroro sutemose“ recenzija
Lietuvai tapus nepriklausoma, kun. . Eremino dienoraštis 1994 m. buvo 

išleistas atskira knygele, pavadinta „Sovietinio teroro sutemose. Unikalus Daujėnų 
parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“396.  šią knygelę atkreipė dėmesį 
enrikas Viktoraitis ir tik pradėjusio eiti žurnalo „Gairės“ trečiajame numeryje 

išspausdino recenziją. Prie teksto įdėta knygelės viršelio faksimilė, septynios citatos 
iš dienoraščio (datos nenurodytos) ir parašyta

„Skaitai ir skaitai dabar jau mirusio Pasvalio rajono Daujėnų parapijos klebono elikso 
Jaramino –  metais slapta parašytą dienoraštį „Sovietinio teroro sutemos“, kurį 

 metais išleido „Kardo“ leidykla.
Kunigas iš pašaukimo atlaidus ir budeliams, ir žudikams. Parapijiečių paprašytas 

su širdgėla laidoja savo žmones, moko juos nežudyti. Bet argi kas klauso  Daug karčių 
žodžių išsakyta miškiniams, kad žudydami kaimo žmones ir sovietų valdžios aktyvistus, 
stribus, kareivius, užsitraukia dar didesnes nelaimes ne tik sau, bet ir savo artimiesiems. 
Kunigas aprašo baisius trėmimus į Sibirą. Siekiant palaužti partizanų pasipriešinimą, jų 
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šeimos jau išvežtos už ralo, daug sodybų sudeginta. Gaisrai ir dieną, ir naktį. Rūsiai 
sausakimšai prikimšti areštuotų žmonių, kartais net nežinant už ką.

Kaip rašoma dienoraštyje, visos viltys žlunga: didžioji trijulė (Stalinas, Ruzveltas, 
erčilis) tyli. Apie Pabaltijo išvadavimą net neužsimenama. Partizanų būriuose nebėra 

tvarkos, beveik visi inteligentai, turėj  įtakos kovotojams, jau žuv , visi kiti sužvėrėj , 
nemažai išdavysčių padaro patys. Gelbėdami savo kailį išduoda draugus ir ryšininkus.

Parapiją slegia ir kitos bėdos  didžiulės pyliavos valstybei, dideli mokesčiai. Dabar jau 
parapijiečiai areštuojami ne tik už miškinių slėpimą, bet ir už duoklės normos neįvykdymą.

Visapusiškai naikinami Lietuvos kaimai. eišvengia bausmės už savo žmonių gynimą 
ir kunigas eliksas Jaraminas, jam saugumiečiai atseikėja dešimt metų lagerio. Mums liko 
tik iki šių dienų išsaugotas Jo teisybės sakymas. Paskaitykime “39  

(Būtina priminti, kad kun. . Ereminas nekentėjo lagerio kančių, nebuvo suimtas 
ir nuteistas.)

Dienoraščio mintys
Unikalūs Daujėnų klebono kunigo elikso Eremino, tų laikų liudininko, 

įrašai dienoraščio puslapiuose nukelia į sunkų pokarį, kada liejosi šitiek kraujo, 
liepsnojo sodybos, kančios skausmas netilpo krūtinėje, o klebonijoje zujo girti arba 
pusgirčiai sovietinės ir partinės valdžios atstovai, NKVD ir kariuomenės karininkai, 
tau grasė, iš tavęs reikalavo... 1945 m. rugsėjo 5 d. įrašyta  „Pas mane klebonijoje 
apsigyveno trys KVD karininkai ir viena panelė. Miega visi svečių kambary, o per 
saloną vaikščioja, ir man aktiškai liko vienas kambarys“. 1946 m. pradžioje klebonijoje 
buvo apgyvendinti du rinkimų agitatoriai  

„... įgriuvo du girti rinkimų agitatoriai, kurie pas mane apgyvendinti. Jie valgyti negalėjo, 
nes kąsniai krito iš burnos. Vienas buvo pradėj s prakalbą sakyti, bet tik nuolat kartojo 
„razrešite skazat neskolko slov“ (leiskit pasakyti keletą žodžių)... Atėj s partorgas išsivedė 
mano svečius – gal į kokį posėdį“. 

Jiems išvykus, apgyvendino leitenantą.  kleboniją atėjusi dalinio felčerė iki vi-
durnakčio pasakojo anekdotus. Klebonas buvo sujaudintas, nes 

„iš mergaitės lūpų tokių nešvankybių pirmą kartą teko išgirsti. Visai nustojusi gėdos 
jausmo, nepataisoma cinikė. Bet ji geros širdies. Kokių medikamentų turėjo, pasidalijo su 
manimi. ačiau jos vaistinė – visai skurdi“.

Klebonas . Ereminas, vaišindamas „svečius nuomininkus“, išgirsdavo rei-
kalingų žinių apie rengiamus suėmimus. Per patikimus asmenis suspėdavo juos 
perspėti ir šie per naktį gebėdavo dingti. Taip kun. . Eremino dėka ne viena 
šeima buvo išgelbėta nuo sovietų letenų... 

Užrašęs dienoraštyje kokį nors įvykį, kunigas daro išvadą. Tad kunigo 
dienoraštis tarsi savotiška ateities vizija. Tarkim, išklausęs paleistos suimtos nos 
Galvanavičienės pasakojimą apie žiaurią naktį stribinės rūsyje, reziumuoja  
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„Kristaus gyvenimo laikais, matyt, buvo žiaurūs kalėjimai, kad Viešpats priskaitė prie 
gailestingųjų darbų išpirkti kalinį. Bet tuolaikiniai kalėjimai buvo daug švelnesni, negu 
mūsų, neva didelės demokratijos ir pažangos laikais...“

Rašydamas apie baudžiamųjų būrių naikinamas miškinių giminių sodybas 
(1945 m. birželio 28 d. suliepsnojo net aštuonios), apie vis labiau skurstantį kraštą, 
apibendrina  „Jeigu dar metus taip t sis, kraštas prieis prie visiško bado ir sunaikinimo.“

Kunigas su gailesčiu rašo apie nušautus miškinius, išrengtus ir sumestus 
ant šiukšlyno  „Baisi jų išvaizda: veidai kruvini, purvini ir juodai mėlyni...“ Pateikia 
šio žiaurumo priežastį  „ eapykantos aistra pasiekė viršūnes.“ Nors kun. . Ereminą 
stebino neišsenkantis laisvės kovotojų ryžtas, jis manė, kad jeigu miškiniai būtų 
pasidavę, tai ir šiandien būtų gyvi...

Su slepiama pašaipa klebonas mini seklį („Klausa jo, matyt, gerai išsivysčiusi“) 
buvusį stačiatikį, tapusį kataliku, kasdieną uoliai lankantį bažnyčią ir besisten-
giantį visur patarnauti  „ ačiau vos tik aš su kuo kalbu, tuojau prisistato klausytis... 
Suprantamas dalykas, jam girdint, aš apie politiką nekalbu...“

Dienoraštyje užfiksuoti mokesčiai už kleboniją 1946 m. (už 1945 m. sumo-
kėta 18 000 rublių), užfiksuota, kad per ištisus metus klebonijai leista nusipirkti 
tik 3 kg druskos.

rašai dienoraštyje liudija ir rusų, atvykusių į Daujėnus, kultūrą. Kunigui 
buvo nesuprantama, kaip galima visą vakarą sėdėti kambaryje ir nenusiimti kepu-
rės, kaip galima su purvinais batais lipti ant sofos, be saiko gerti degtinę ir t. t. 

„Daujėnai mažas miestelis, pilnas kareivių ir istrebitelių... baisus jų blevyzgojimas ir 
keiksmas. Jiems praustis nereikia. Permiega su batais ant suolo, atsikėl  nusikeikia, išeina, 
galvodami, kur gauti samagono...“ „Ponia Kanajevienė nuėjo prie krosnies ir į koštuvą 
nusišnypštė nosį.“ 

Tretininkė Juzė klebonui pranešė, kad NKVD jai sakę turintys apie jį,  
kun. . Ereminą, daug inkriminuojančios medžiagos. Po šios žinios kunigas ne-
begalėjo valgyti, „tik rūkiau papirosus“. Šeimininkei davė nurodymus, ką reikėtų 
daryti jį suėmus.

monės į kunigą . Ereminą kreipdavosi ligos metu, nes jis, kaip minėta, 
buvo studijavęs mediciną, dažnai turėdavo ir reikiamų vaistų, kurių duodavo 
ligoniams. Ir pačiam klebonui vaistų reikėjo. Dienoraštyje jis skundžiasi, kad nuo 
įtampos, apsigyvenus klebonijoje NKVD leitenantams, jam pakriko nervai, kitoj vietoj 
rašo  „ ruputį sergu žarnų kataru. Pažiūrėsiu receptą pas dr. Kiaušą. Dr. Kiaušas man 
atrašė, kad jau antri metai Pasvalio vaistinė neturi recepte minėtų vaistų.“ Užsimena, 
kad jam vaistų pristato neįvardyta ponia, turinti ryšį su medicinos specialistais, 
tačiau apgailestauja, kad daugelio medikamentų visai negalima gauti.

Klebonas, nepajėgdamas gyventi keiksmų bei girtuoklių triukšme („ žmigti 
negaliu, nes už sienos „koncertas“, kalbos ir dainos enkavedistų“), jautė, kad jam greitai 
nebeliks vietos klebonijoje – taip ir atsitiko. Apie 1949 m. iš klebonijos išvarytas 
kun. . Ereminas apsigyveno buvusiuose Karoblių namuose, kur jau gyveno na 
Mėkelienė su dukra Marija. Klebonas, kaip teigia M. Mėkelytė, yra sakęs „Rodos ir 
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sugyvenau su tais parazitais, bet jiems vis buvo negana...“ Nepaisydamas sovietmečio 
sunkumų, ėmė statyti namą, tikėdamasis, kad jam mirus, čia bus altarija.

Dienoraštis labai praplečia žinias apie klebono buitį, primena jo matytus ir 
užrašytus pokario žiaurumus, kurių nevalia pamiršti, nes tai mūsų tautos istorija. 
Todėl kun. . Eremino dienoraštį reikia atidžiai skaityti, įsigilinti, kad suvoktume 
ir protu, ir širdimi. 

Išvados
Pasvalio dekanato (Panevėžio vyskupija) Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos 

istorija įdomi ir sudėtinga  nuo koplyčios iki filijos, vėliau sukurtos savarankiškos 
parapijos. Kun. J. Baltrušaičio atlikti darbai Krinčino parapijos filiją – Daujėnus – 
išplėtė į parapiją  1903 m. rudenį buvo sušauktas apylinkės katalikų susirinkimas 
būsimos parapijos riboms nustatyti  1904 m. pradėtos rašyti metrikų knygos  e-
maičių vyskupijos konsistorijos 1909 m. gruodžio 22 d. nutarimu Daujėnai tapo 
savarankiška filija su atskiru cirkuliaru  emaičių vyskupijos kurijos 1923 m. liepos 
18 d. įsakymu Daujėnai tapo savarankiška parapija.

Švč. Jėzaus vardu Lietuvoje tituluotos trys bažnyčios – visos Panevėžio vys-
kupijoje  Daujėnų (Pasvalio dekanatas), riškių (Panevėžio–Krekenavos dekanatas) 
ir Šilų (Panevėžio dekanatas). Daujėnuose yra dirbę per 20 kunigų, Švč. Jėzaus 
Vardo parapijoje dirbo šie kunigai  Vincentas Baltrušaitis, Juozas Merkys, Jonas 
Kazėnas, Jonas Rimša, Povilas Šalučka, eliksas Ereminas, Alfonsas Gražys (diako-

Ekspedicijos dalyviai prie klebono elikso Eremino kapo. entre –  
Daujėnų klebonas Povilas Varžinskas, Pasvalio dekanas Algis everauskas.  
Jono Kliučiaus, Aloyzo Petrašiūno, Antano Šimkūno, Prano Kiznio  
asm. arc yvo nuotraukos
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nas), Antanas Benesevičius, Antanas Rameikis, Antanas Kietis, Gaudentas Ikamas, 
Rimantas Visockis, Algis Neverauskas, Povilas Varžinskas (garbės kanauninkas), 
Vladas Jackūnas (paskirtas 2012 m.). Kunigai atliko svarbių darbų remontuodami 
bei puošdami bažnyčią, ugdydami parapijiečų tikėjimo dvasią, diegdami jiems 
pareigos ir atsakomybės jausmą, stiprindami meilę Dievui ir žmonėms. 

Svarbų vaidmenį kultūros ir švietimo veikloje atliko Daujėnų parapijoje 
veikusios katalikiškos organizacijos, pradinės mokyklos, parapijoje įsteigtas kny-
gynas, turėjęs tuo laiku gana daug knygų. Tai buvo veiksminga jaunimo dvasinio 
ugdymo kryptis.

Nuo senų laikų daujėniškių branginamos vietos ir šiandieną nepraradusios 
aktualumo  rūpinamasi kryžiais, skulptūromis, jų grožiu. Paminėtina Šventabala 
(šalia bažnyčios esantis Marijos šaltinėlis nuo seno vadinamas Šventabala – Šventa 
bala), Baltasis šaltinėlis, Porijų šv. Augustino koplyčia, pastatyti ar atstatyti kryžiai 
(Čekiškių kaimo jaunimo  Galinių kaime žuvusiems partizanams atminti, Mikėnų, 
Baluškių kaimuose). Didingi kryžiai puošia ir daujėniškių Andriejaus Pyragio  
Majauskų sodybas. Tos vietos daujėniškiams tampa sakralinės.

Darbas „Versmės“ ekspedicijoje paskatino surasti liudininkus ir atskleisti 
žydų tautybės mergaitės Reginos (Rachelės) Rozenbergaitės išgelbėjimo istoriją. 
Ekspedicijos dalyvių atlikti tyrimai leido detalizuoti Daujėnų klebono kun. . Ere-
mino darbus rūpinantis šia mergaite. Kun. . Ereminas (po mirties) 2012 m. 
rugsėjo 21 d. apdovanotas ūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Apdovanojimą priėmė 
Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, kurį lydėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kan-
cleris dr. kun. R. danys, generalinis vikaras kun. S. Maksvytis, Daujėnų seniūnas 
V. Vitkauskas, kun. . Eremino kapą prižiūrinti M. Mėkelytė (jos šeima kunigo 
prašymu keletą dienų slėpė Reginą Rozenbergaitę), Daujėnų ekspedicijos vadovas 
žurnalistas A. Šimkūnas, Leonora apereckienė, Antanas Vilūnas ir A. Vasiliauskienė.

Daujėnų parapija išugdė daug žinomų dvasininkų  A. Kiznį, kan. J. Kriš-
čiūną, kan. K. Kriščiūną, S. Pelešyną, P. Rauduvę, arkivyskupą metropolitą Juo-
zapą J. Skvirecką – pirmąjį kataliką, išvertųsį visą Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą, 
salezietį J. eliauską.

Straipsnio autorės užrašyti ir straipsnyje publikuojami daujėniškių pasakoji-
mai padeda atskleisti čia dirbusių dvasininkų charakterio bruožus ir yra tolesnių 
tyrimų šaltinis.

Kad Bažnyčia Lietuvoje išliko tvirta moraline atrama, apsaugojusia tautą nuo 
sovietų ideologijos nuodų, svarų indėlį įnešė Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia 
ir parapija, joje dirbę kunigai, labiausiai atsidavę parapijiečiai.
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kio (su altarija), Utenos, Užpalių, Kamajų ir koplyčios  Antalieptės, Avilių, 
Daugailių, Miežiškių, Salamiesčio (žr. Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos 
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3  ерковный имско католическiй указатель 2, p. 1 –1 8.
38 skupas omas nas enka i ius 1 1 –1 1 6 1 –1   –1  1  . 
Mokėsi Vilniuje  keturių mažųjų šventimų klierikas. Karaliaus rekomenduotas, 
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18 d. įšventintas į kunigus, rudenį išvyko į Romą tęsti studijų. Sapientia 
kolegijoje gavo daktaro laipsnį (1 43), grįžęs pakeltas prelatu (1 44). Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijoje dirbo raštininku (1 54), sekretoriumi 
(1 62). Šių pareigų atsisakė 1 82 m. 

Popiežiaus Benedikto IV 1 55 m. liepos 21 d. paskirtas tituliniu Areopoli-
tano vyskupu ir Vilniaus sufraganu Gudiškajai sričiai, emaičių vyskupas 
Antanas Domininkas Tiškevičius konsekravo rugsėjo 9 d. Vilniaus katedroje. 
Gudijos vyskupu sufraganu buvo 8 metus – 1 63 m. rugpjūčio 22 d. popie-
žius Klemensas III jį paskyrė Vilniaus sufraganu. 1865 m. tapo Vilniaus 
kapitulos vikaru. 1 81 m. rugsėjo 19 d. atsisakė Vilniaus vyskupo sufragano 
pareigų, bet liko kapitulos nariu. Per savo vyskupavimo laiką konsekravo 
60 bažnyčių, 500 asmenų įšventino kunigais, 100 000 tikinčiųjų suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą. 

 ( r.  Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, 2002, p. 216, 
503, 526, 839, 85 , 868).

39 Kanauninkas onas e onimas a ke i ius apie 1 1–1 61  1 –1 1  1  
pa ai oje palai o as lapk i io 1 . . Kilęs iš tuometinės Vilkmergės (Ukmer-
gė). Dvasinius mokslus baigė pas misionierius Monte Salvatoryje. Vyskupo 
Igno Jokūbo Masalskio (1 29 0  22– –1 62 03 29–1 94 06 28) pavyskupis 
(sufraganas) 1 63–1 81 m. Tomas Ignas enkavičius Joną Jeronimą Šarkevičių 
1 61 m. vasario 14 d. įšventino į kunigus. Ketvertą metų vikaravo Pabiržėje, 
o įgijęs teologijos magistro laipsnį ir mirus Kupiškio dekanato sekretoriui, 
Krinčino klebonui kun. Stanislovui Kuzovskiui, 1 65 m. buvo paskirtas 
klebonu į Krinčiną. Jo paskyrimą, kaip teigia Algimantas Krinčius, lėmė 
Kazimiero Karpio rekomendacijos. Krinčino bažnyčią, atstatytą kunigaikščio 
Dmitrijaus Mikalojaus Ku pskio Ku skio , klebonas Juozapas Kojelavičius 
(mirė 1 29 m.) pirmame VIII a. ketvirtyje perstatė iš senų ir naujų rąstų. 
Per 12 metų sukaupęs kapitalo kun. J. Šarkevičius ėmėsi bažnyčios statybos 
(1 6–1 81). Krinčino bažnyčia ėmė funkcionuoti 1 83 m. Tada šalia esanti 
senoji nugriauta. 1 91 m. klebono lėšomis įrengti nauji ketverių dumplių 
vargonai. Sekmadieniais pamokslus kun. J. Šarkevičius sakė lietuviškai, be to, 
organizavo ir giedojimą lietuviškai. ( r.  Krinčius A. Šis tas apie Upytės 
dekaną kanauninką Joną Jeronimą Šarkevičių, Šiaurietiški atsivėrimai, 200 , 
Nr. 2, p. 44–4  Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, 2002, 
p. 216, 503, 526, 839, 85 , 868.)

40 Directorium 0, p. 135.
41 Directorium 0, p. 110–112.
42 en pat, p. 111, 13 .
43 ерковный имско католическiй указатель 2, c. 238.
44 ерковный имско католическiй указатель 2, c. 1 –1 8.
45 Directorium 0. . 111, 138.
46 ерковный имско католическiй указатель 2, c. 1 –1 8, 23 , 240.
4  ерковный имско католическiй указатель 0 , c. 43, 123  Directorium 0 , 
p. 25, 110  Elenc us 1921, c. 2.
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48 ерковный имско католическiй указатель 0 , c. 222.
49 1921 m. birželio 14 d. kun. V. Baltrušaičio raportas emaičių vyskupui, 
PVKA, B., Daujėnai.

50 Kun. el iksas Ereminas. Daujėnai 194  01 03, PVKA, B. Daujėnai. 
Švč. Jėzaus Vardo.

51 ерковный имско католическiй указатель 0 , c. 114  Directorium 0 , 
p. 99  Elenc us 2 , p. 36, 65.

52 ерковный имско католическiй указатель 0 , c. 69– 3.
53 Elenc us 2 , p. 35–38.
54 Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos 193  m. apyskaita, PVKA, 
B. Daujėnai.

55 Baltrušaitis V. Parapijų reikalai. Daujėnai, Viltis, visuomenės, literatūros ir 
politikos dienraštis, 1914, bal. 2  (30), Nr. 81. ( ituojamų dokumentų kalba 
netaisyta.)

56 Daujėnai sodžius (2 6 žmonės), Smilgiai sodž. (136), Baukai sodž. (128), Girsu-
dai sodž. (233), Smeltynie sodž. (51), Vizorei sodž. (98), Dvoriališkei viesėdis (9), 
rija viensėdis (12), Levaniškei sodž. (50), Liukpetrei sodž. (43), ekiškei sodž. 

(92), Petrovka sodž. (68), Pulciniškei sodž. (48), idonis sodž. (50), Patrakei  odž. 
(62), Vitautai viensėdis (6), vorugala (Balečei) sodž. (106), Baluškei dvaras (52), 
Baluškei sodž. (165), Barklainei sodž. (142), Vaidginei viensėdis (5), Putejkei sodž. 
(33), Valakai sodž. ( 6), Mažonis sodž. ( 5), Poorija sodž. (220), Balciškei sodž. 
(50), Šakarnei sodž. (30), Mikenai sodž. (52), Gervinai sodž. (26), Steponiškei sodž. 
(12), Maliupei sodž. (80), Galinei viensėdis (3), Dolinava viesėdis (10), Beržinė 
viensėdis (10), Suvajzdiškei viensėdis (12). ( r. Daujėnų filija, PVKA, B. Dau-
jėnai).

5  1921 m. sausio 10 d. raštas Nr. 88, 89  1921 m. sausio 20 d. raštas Nr. 192  
1921 m. sausio 24 d. raštas Nr. 228, PVKA, B. Daujėnai. 

58 1921 m. birželio 14 d. kun. V. Baltrušaičio raportas emaičių vyskupui, ten 
pat.

59 1921 m. birželio 14 d. V. Baltrušaičio raportas emaičių vyskupui, ten pat.
60 1921 m. birželio 15 d. Daujėnų bažnyčios inventorius, ten pat  1923 m. 
spalio 22 d. emaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų R. Katalikų 
parapijos bažnyčios inventorius, ten pat.

61 1921 m. birželio 15 d. Daujėnų bažnyčios inventorius, ten pat.
62 1923 m. kovo 25 d. raštas Nr. 36, ten pat.
63 Apie arkivyskupą Juozapą Joną Skvirecką (18 3 09 18–1899 06 24–1919 0  13–
1959 12 03) plačiau žr. priedų I.6.

64 1923 m. birželio 16 d. raštai Nr. 2085, 2086, 208 , 2088, PVKA. B. Daujėnai.
65 Keraitis A. Krinčinas, Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė 
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 320.

66 1923 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 2490–2495, PVKA, B. Daujėnai.
6  1923 m. liepos 19 d. raštas Nr. 250 , PVKA, ten pat.
68 Ikamas G. Daujėnai (mašinraštis), 1996, p. 1.
69 1923 m. spalio 22 d. emaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų 
R. Katalikų parapijos bažnyčios inventorius, PVKA, B. Daujėnai.

0 1923 m. spalio 22 d. emaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų 
R. Katalikų parapijos bažnyčios inventorius, ten pat.

1 1923 m. paskutinis emaičių vyskupas (1914–1926) Pranciškus Karevičius 
M  (1861 09 30–1886 05 1 –1914 05 1 –1945 05 30) pavedė vyskupui 
J. Skvireckui (18 3 09 18–1899 06 24–1919 0  13–1959 12 03) vykdyti paren-
giamuosius Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo darbus. 1923–1925 m. 
vysk. J. Skvireckas susirašinėjo su dvasininkais, tvarkė planus, projektus. 
1925 m. konferencijoje, kurioje dalyvavo Lietuvos vyskupai, arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis M  (18 1 04 13–1898 11 20–1918 11 30–192  01 2 ) ir 
apaštalinio vizitatoriaus padėjėjas protonotaras aidutti (1861 04 11–1884–
1993 12 18), bendrais bruožais buvo nustatytos Lietuvos vyskupijų ribos, 
jų skaičius. Galutinai nustatyti vyskupijų ribas ir jas suskirstyti į dekanatus 
buvo pavesta vysk. J. Skvireckui. 1924 m. „Elenchuose“ jau pateiktas naujas 
suskirstymas į dekanatus.

2 Elenc us 2 , p. 45.
3 Elenc us 2 , p. 45.
4 Elenc us 2 , p. 46.
5 Elenc us 2 , p. 45–4 .
6 1936 m. gegužės 4 d. aktas Nr. 106, PVKA, B. Daujėnai.
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 Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos už 1936 m. 
apyskaita, ten pat.

8 Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 193  m., ten pat.
9 1923 m. spalio 22 d. emaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų 
R. Katalikų parapijos bažnyčios inventorius, ten pat.

80 1934 m. lapkričio 30 d. raštas Nr. 22 , ten pat.
81 1934 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 533 , ten pat.
82 Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 193  m., PVKA 
B. Daujėnai.

83 Ten pat.
84 1923 m. kovo 2 d. raštas Nr. 30  1923 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 912, 
PVKA B. Daujėnai.

85 1923 m. kovo 10 d. raštas Nr. 913, ten pat.
86 1924 m. lapkričio 26 d. raportas Nr. 144, ten pat.
8  192  m. balandžio 26 d. raštas Nr. 89, ten pat.
88 1938 m. rugsėjo 3 d. Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo 
tarybos įgaliojimas Nr. 5204, ten pat.

89 1939 m. lapkričio 26 d. raportas Nr. 29 , ten pat.
90 1923 m. kovo 2 d. raštas Nr. 30  1923 m. kovo 10 d. raštas Nr. 913  1925 m. 
vasario 11 d. raštas Nr. 21, ten pat.

91 alvarnis – literatūrinis kunigo, poeto, švietėjo, redaktoriaus Jurgio Tilvyčio 
M  (1880 04 24–1903–1931 12 24) slapyvardis. alvarnis A. Daujėnai. 
Eilės, Kaunas, 1910, p. 12.

92 Kun. eliksas Ereminas. Daujėnai, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
93 1929 m. vasario 11 d. raštas Nr. 5  1929 m. vasario 18 d. įgaliojimas 
Nr. 84 , PVKA, B. Daujėnai.

94 Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos apyskaita už 
1936 m., ten pat.

95 Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos apyskaita už 
1936 m.  Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 193  m.  
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos apyskaita už 
1938 m., ten pat.

96 Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 193  m., ten 
pat.

9  Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos už 1938 m. 
apyskaita, ten pat.

98 n iejus a is gimė 192  m. gegužės 20 d. Baluškių kaime. Tėvai turėjo 
23 ha žemės. Šeimoje augo 6 vaikai  be Andriejaus, broliai Petras ir Jurgis 
ir seserys na, Genė ir Stanislova (jau mirusi). 

 Vaikystėje Andriejus tarnavo aplinkiniuose kaimuose. Baigęs Daujėnų pradžios 
mokyklą (aukštesnio mokslo tada nebuvo), tikėjosi mokytis siuvėjo amato. 
Užėjus suirutei, siuvėją paėmė į karą ir nebebuvo kur mokytis, reikėjo 
dirbti žemę. Jurgis Pyragis, išėjęs partizanauti, žuvo. Petrą Pyragį paėmė į 
kariuomenę. Po karo, sugrįžus broliui Petrui, Andriejus vedė ir išsikėlė į 
Baluškių kaimo pamiškę. Jų sodyba buvo prieš paminklą. Prasidėjus meli-
oracijai, atsikėlė čia. Daujėnuose gyvena nuo 198  m. (Daujėnėlių g. 32). 

 A. Pyragis bendravo su kunigais, talkino bažnyčios darbuose, rūpinosi, kad 
šventovėje būtų tvarka. Klebonaujant kun. eliksui Ereminui, pradėjo dirbti 
bažnytiniame komitete ir dirba iki šiol.

 Pasakojimą užrašė A. Vasiliauskienė 2010 m. vasaros ekspedicijos metu. 
99 1934–1942 m. gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 
metų rugpjūčio 19 d. – 1942 m. 15 VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, 
Nr. 3309, l. 3, registracijos Nr. (toliau – reg. Nr.) 4 . PDA

100 en pat, l. 15 a. p., reg. Nr. 36.
101 en pat, l. 34 a. p., reg. Nr. 33.
102 en pat, l. 34 a. p., reg. Nr. 34.
103 en pat, l. 1., reg. Nr. 45.
104 en pat, l. 1 a. p., reg. Nr. 4 .
105 en pat, l. 8 , reg. Nr. 24.
106 en pat, Daujėnų bažnyčios gimusių 1928–1934, l. 89, reg. Nr. 5.
10  en pat, l. 102 a. p., reg. Nr. 38.
108 1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų 
rugpjūčio 19 d. – 1942 m. 15 VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309, 
l. 12 a. p., reg. Nr. 24.



7

I I J A  D A U J Ė N  A A I J  I  A N I  I I J A

109 en pat, l. 51, reg. Nr. 32.
110 en pat, l. 29 a. p., reg. Nr. 14.
111 en pat, l. 42 a. p., reg. Nr. 65.
112 en pat, l. 42 a. p., reg. Nr. 66.
113 en pat, l. 1 a. p., reg. Nr. 46.
114 en pat, l. 108, reg. Nr. 35.
115 1942–1943 gimusių, reg. Nr. 50.
116 en pat, reg. Nr. 52.
11  en pat, reg. Nr. 53.
118 Mirusiųjų aktų knyga Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1930–1940 m. 
Mirusių 1930–1940 m., reg. Nr. 34. PDA

119 1940 m. liepos 1 d. raštas Nr. 3464, PVKA, B. Kun. Merkys Juozapas 
1916 03 04  1940 06 16  1983 03 03.

120 Kuni as uo as e k s 1 16  –1  6 16–1    gimė Dobi-
liškio k., Viešintų parapijoje, Anykščių r. Emilijos Adomonytės ir Mykolo 
Merkio šeimoje, kurioje išaugo 9 vaikai. Iš jų trys kunigai  Juozas, Alfonsas 
(1922 01 05–194  03 23–1990 12 20) ir Vytautas (jėzuitas, gim. 192  m. 
kovo 1  d., pirmasis kunigas pogrindininkas Lietuvoje, įšventintas į kunigus 
1960 m. liepos 26 d.), kuris nuo 1  m. (kitur – 19 4) iki 199  m. darbavosi 
Ukrainoje, rečanuose ( hmelnickio sritis).

 Tėvai turėjo 84 ha žemės ir jų svarbiausias tikslas buvo išleisti vaikus į 
mokslus.

 Juozas Merkys mokėsi Viešintų pradžios mokykloje, Kupiškio progimnazijoje 
ir Panevėžio vyrų gimnazijose – iki 1933 m. baigė pradžios ir šešių klasių 
kursą. 

 1933–1940 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Seminarijoje klierikų buvo 
vadinamas „knygų platintoju“. šventintas į subdiakonus 1939 m. kovo 25 d., 
diakonus – 1939 m. birželio 18 d., į kunigus – 1940 m. birželio 16 d.

 Kun. J. Merkys, ką tik paskirtas į Viešintas, buvo deleguotas į Daujėnus. 
Daujėnuose jis vikaravo nuo 1940 m. liepos 1 d. iki 1941 m. kovo 13 d.

 1941 m. kovo 13 d. (raštas Nr. 13 5) perkeltas vikaru į Salaką. 
 1941 m. rugsėjo 16 d. (raštas Nr. 2 46) paskirtas vikaru į Vyžuonas.
 1942 m. liepos 2 d. perkeltas vikaru į Anykščius.
 1944 m. spalio 11 d. paskirtas į Saločius vikaro pareigoms. 
 1945 m. birželį – vikaro pareigoms į Pumpėnus.
 1946 m. birželio 21 d. perkeltas vikaru į Pandėlį. 1946 m. gruodžio 4–15 d. 
gavo komandiruotės pažymėjimą kelionei iš Panevėžio stoties į Vilnių ir 
atgal (1946 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. 136 ).

 1946 m. gruodžio 13 d. (raštas Nr. 1390) paskirtas vikaru Troškūnuose.
 194  m. liepos 23 d. (raštas Nr. 1218) deleguotas vikaru į Vabalninką.
 194  m. lapkričio 13 d. (raštas Nr. 1 36) paskirtas Alizavos kuratu (194 –
1955). Kunigo byloje esantis 1951 m. gegužės 29 d. pareiškimas Panevėžio 
vyskupui Vilniuje akivaizdžiai liudija kunigų padėtį sovietmečiu – kokiomis 
sąlygomis jiems teko dirbti. Čia jį perteiksime

 „Šių metų gegužės mėn. 2  d. atvažiavo į Alizavą Vabalninko rajono Vykd. Ko-
mitet. Pirmininko pavaduotojas Doro ejevas, pašaukė mane į mokyklos klas  (kartu 
ten buvo Alizavos mokyt. Likaitė), pareikalavo, kad pasirašyčiau dar 00 r. (anks-
čiau buvau pasiraš s 00 r.) Valstyb. Paskolos. Aš atsisakiau, motyvuodamas, kad 
pasirašymas paskolos jau nuo gegužės  d. nutrauktas. uomet iš man s atėmė 
Kult. R. galiotinio pažymėjimą ir iki šiol negrąžino. Alizavos klebono pareigas einu.

 Ankstesni įvykiai:
  d. gegužės mėn. Paskolos pasirašymo reikalu buvau iškviestas to paties, anksčiau 
minėto asmens – Doro ejevo į Vabalninką, į Vykd. Komitetą. en iš man s paėmė 
pažymėjimą (duotą Kult. R. g.) ir reikalavo, kad pasirašyčiau Valst. Paskolos tris 
tūkstančius. Aš atsisakiau, motyvuodamas, kad galiu pasirašyti tik mėnesio pajamų 
sumą, būtent 200 r., maksimum – 00 r. Po ilgesnio ginčo Pažymėjimą atidavė 
ir liepė vėl atvažiuoti gegužės  d. ir, apart mano registr. pažymėjimo, atvežti 
ir B-čios registracijos ir B-čios komitet. vykd. rgano registracijos pažymėjimus.

 Parvažiav s į Alizavą, nusiunčiau zakristijoną ir nupirko už 00 r. obligacijų. 
Paskolų pasirašymo knygoje įrašė mano vardą ir pavard .

  d. gegužės vėl nuvažiavau su visais dokumentais. uvažiavus visus aukščiau 
minėtus dokumentus atėmė, pašaukė raštininką ir liepė paruošti į Vilnių adresuotą 
Pušiniui persiuntimui dokumentų voką. Man pasiūlė pasirašyti dviejų tūkstančių 
sumai, priešingu atveju aš tegalėsiu gauti darbo tik durpyne, o ne prie bažnyčių. 
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Aš pareiškiau, kad daugiau negaliu pasirašyti, kiek jau pasirašiau, nes daugiau 
neturiu pinigų, nebent jei išdėstytų 0 mėnesių, tai galėčiau ir daugiau. Po ilgų 
kalbų grąžino visus dokumentus ir liepė pasirašyti tūkstančiui. Aš pasižadėjau, kad 
pasirašysiu, tik mokėsiu pinigus per dešimt mėnesių, du šimtus galėsiu ir greičiau 
įmokėti. Liepė parvažiavus pasirašyti pas Braškį (Vabalninko r. M. . S. Politinis 
vadovas, Alizavos apylinkės įgaliotinis Paskolos rinkimo kampanijai). Grįž s Braš-
kio nesuradau, nors stengiausi surasti, jis jau buvo iš Alizavos išvažiav s.  d. 
gegužės sužinojau, kad nuo  d. gegužės paskolos pasirašymas nutrauktas.

 2  d. gegužės įvykiai išdėstyti aukščiau.“ (Asmens byla. 1951 m. gegužės 29 d. 
raštas.)

 1956 m. pavasarį kun. J. Merkys aliejiniais dažais nudažė bažnyčios altorius, 
vidų ir išorę.

 1955 m. sausio 31 d. (raštas Nr. 321) paskirtas administratoriumi į nuškį 
(1955–1956), 1956 m. balandžio 28 d. (raštas Nr. 883) perkeltas administra-
toriumi į Anciškį 1956 m. spalio 13 d. (raštas Nr. 198 ) – administratoriumi 
į Gelažius (195 –1966).  Gelažius atvyko tik 195  m. sausio 14 d. 

 195  m. naktį iš gegužės 4 į 5-tąją kilo gaisras name, kuriame buvo ap-
sigyvenęs klebonas. Kunigas vos spėjo iššokti per langą – sudegė viskas. 
Namuose laikė metrikos knygas, raštinės dalykus (stipendijų knygas, pinigus 
(800 rb), brevijorius. Sudegė ir akiniai. Tinkamų Panevėžyje negavo, tad 
prašė vyskupo leidimo brevijoriaus skaitymą pakeisti rožiniu.

 1966 m. vasario 23 d. (raštas Nr. 5) paskirtas Smilgių klebonu (1966–196 ). 
1966 m. vasario 24 d. kun. J. Merkiui buvo išduotas Kulto tarnautojo re-
gistracijos pažymėjimas Nr. 102, kurį pasirašė įgaliotinis Rugienis.

 196  m. sausio 23 d. (raštas Nr. 4 ) paskirtas Skiemonių Švč. Mergelės 
Marijos Aplankymo parapijos klebonu (196 –19 4). 19 3 m. rugpjūčio 9 d. 
(raštas Nr. 19) kun. J. Merkiui pavedama klebono teisėmis aptarnauti ir 
Burbiškio parapiją, kol sirgs klebonas kun. . danavičius. Nusilpus svei-
katai, nepajėgdamas atlikti klebono pareigų kun. J. Merkys prašė vyskupą 
atleisti iš Skiemonių klebono pareigų.

 19 4 m. birželio 11 d. (raštas Nr. 136) paskirtas klebonu Ragelių parapijon 
(19 4–19 ). Rageliuose kunigas sulaukė jubiliejaus. Jį pasveikino vyskupas 
R. Krikščiūnas ir kurijos kancleris V. Rabašauskas 19 6 m. vasario 24 d. 
raštu Nr. 35

 „Mums labai malonu pasveikinti amstą šešiasdešimties metų amžiaus jubiliejaus 
proga.

 elengvą pasirink s gyvenimo kelią, Jūs ne kartą įrodėte, jog esate nemažėjančio 
uolumo, dirbant sielų gerovei ir Bažnyčios labui, kunigas.

 egul gerasis Dievas ir toliau Jus globoja, stiprina sveikatą, palaiko dvasios jėgas.“
 19  m. liepos 14 d. (raštas Nr. 135) paskirtas Raguvėlės klebonu. Čia Ra-
guvėlės Šv. Stepono parapijoje dirbo iki mirties 1983 m. kovo 3 d. 19 8 m. 
Troškūnų klebonui kun. J. Bagdonui išvykus į Lenkiją (19 8 m. kovo  d. 
raštas Nr. 53), klebono teisėmis aptarnavo Troškūnus. 1980 m. Surdegio 
klebonui kun. G. Šukiui išvykus į olimpines žaidynes, aptarnavo parapiją 
(1980 m. birželio 2  d. raštas Nr. 203).

 Kun. J. Merkys buvo labai paslaugus, svetingas, mėgo liturgiją, domėjosi 
mokslu bei politika.

 Po sunkios ligos mirė Raguvėlėje. Palaidotas kovo  d. Raguvėlės kapinėse, 
dalyvaujant gausiai tikinčiųjų miniai ir 0 kunigų, vadovaujant Panevėžio 
vyskupijos generaliniam vikarui kun. Vladui Rabašauskui.

 ( r.  PVKA, B. Kun. Merkys Juozapas 1916 03 04  1940 06 16  1983 03 03  
Autorius nenurodytas . A. A. Kun. Juozas Merkys (1916–1983), Katalikų kalendorius 
žinynas, 1985 (B), Kaunas–Vilnius, 1985, p. 224  Gavenavičius S. Vytautas 
Merkys. Painus gyvenimo kelias  mokytojas, agronomas, kunigas, Svėdasai. 
Praeitis ir dabartis, sud. ir red. R. V. Rimša, Kaunas, 2012, t. 1, p. 298–301.

121 1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų 
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15 VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309, 
l. 111 a. p., reg. Nr. 48. PDA.

122 en pat, l. 1, reg. Nr. 45.
123 Kuni as onas Ka ėnas 1 6  1 –1   1–1 1   gimė Pasvalio 
rajono Pervalkų k. Linkuvos gimnazijoje baigė septynias klases. Nuo 1926 
iki 1932 m. mokėsi ir baigė seminariją ir Vytauto Didžiojo universiteto Te-
ologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, o 1933 m. sausio 14 d. išlaikė 
specialųjį kursą teologijos licenciatui gauti.
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 1931 m. įšventintas į subdiakonus, o 1932 m. gegužės 21 d. – į kunigus.
 1932 m. birželio 15 d. (raštas Nr. 3 6 ) kun. J. Kazėnas laikinai deleguotas 
vikaro pareigoms į Anykščius ir birželio 22 d. pradėjo jas eiti. Tačiau jau 
1932 m. rugsėjo pradžioje vyskupo leidimu tęsti mokslo išvyko į Kauną 
ir apsigyveno pranciškonų vienuolyne aliajame kalne. Tikėjosi egzaminus 
išlaikyti iki Kalėdų (1932 m.), bet fakulteto taryba nustatė datą 1933 m. 
sausio 1  d. 

 1933 m. sausio 1  d. raštu Nr. 242 buvo paskirtas vikaru kooperatoriumi į 
Uteną, deja, nenuvyko, nes po egzaminų, susirgęs gripu ir plaučių uždegimu, 
sausio 23 d. buvo paguldytas į Šv. Luko ligoninę Kaune (1933 m. sausio 
25 d. raštas Nr. 534) (diagnozė .b.c pulmonum), kur numatytas ne trum-
pesnis kaip dviejų mėnesių stacionarinis gydymas. Tačiau gydymas užsitęsė 
gana ilgai. 1934 m. birželyje kunigas prašė vyskupo aprobatos (leidimo), 
kad galėtų padėti ligoninės kapelionui. Vėlesniame laiške vyskupui prašė 
leisti laikinai pasilikti Kauno arkivyskupijos šv. Kotrynos seserų kongrega-
cijoje Karmėlavoje, nes jos pažadėjusios išlaikymą ir patarnavimą. 1934 m. 
liepos 20 d. vyskupo raštu Nr. 354  jam leista apsigyventi Karmėlavoje pas 
Šv. Kotrynos seseris.

 Dėstė tikybą Karmėlavos mergaičių žemės ūkio mokykloje, priklausiusioje 
Šv. Kotrynos kongregacijos seserims.

 Po ketverių metų kun. J. Kazėno užimamą vietą seserų vienuolyne Kauno 
arkivyskupijos kurija rezervavo vienam savo invalidui, tad jam, kaip invalidui, 
šv. Vincento a Paulo draugija pasiūlė vykti į valdžios išlaikomus invalidų 
namus Strėvininkuose (Kaišiadorių vyskupija). Ten kunigui siūlytos namų 
vedėjo pareigos, išlaikymas ir atlyginimas. Kun. J. Kazėnas rašo  „Kadangi 
aš tuo tarpu pastoracijos ar kitokiam darbui, kuris susij s su kalbėjimu, netinku, 
tai prašau Jūsų Ekscelenciją leisti man anksčiau minėtą pareigaviet  užimti. i-
kiuos, bent dabar, jėgų užteks, o jeigu ir neužtektų, tai yra vilties, kad galėsiu 
ten pasilikti kaipo paprastas invalidas ir tuo būdu nebūsiu našta savo vyskupijos 
nvalidų ir emeritų kasai“ (1938 m. gruodžio 2 d. laiškas, asmens byla).

 1938 m. gruodžio 3 d. (raštas Nr. 023) vyskupas K. Paltarokas kun. J. Ka-
zėnui leido užimti Invalidų namų vedėjo vietą Strėvininkuose. 

 Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė Strėvininkų dvaro rūmus pavedė 
Šv. Vincento Pauliečio draugijai, kuri čia įsteigė senelių prieglaudą – invalidų 
namus. Juose gyveno apie 400 žmonių. Prieglaudą prižiūrėjo seserys kotry-
nietės, kurių 1940 m. buvo 11. Ilgesnį laiką namams vadovavo kun. Jonas 
Kazėnas. Seserų namų viršininkė buvo sesuo M. Benedikta Gedminaitė. 
Vėliau į Strėvininkus persikėlus seserims kotrynietėms, rektoriumi ir seserų 
konfesarijumi ordinaru buvo ekstraordinarius prel. Bernardas Sužiedėlis.

 1941 m. kovo 13 d. (raštas Nr. 13 4) į Daujėnus vikaru paskirtas kun. J. Ka-
zėnas atvyko į miestelį kovo 25 d. Skirdamas kunigą į Daujėnus vyskupas 
K. Paltarokas kalbėjo, kad pasikeitus aplinkybėms, galės sugrįžti į senąją 
vietą, tad 1941 m. liepos 12 d. kunigas, kad nepaliktų įstaigos be valdžios, 
sugrįžo į Strėvininkus ir prašė leisti toliau eiti Invalidų namų vedėjo ir 
kapeliono pareigas (1941 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. 653).

 Kurį laiką darbavosi Paštuvoje (Kauno arkivyskupija, Vilkijos valsčius).
 1945 m. liepos 25 d. (raštas Nr. 815) paskirtas iobiškio vikaru  1946 m. 
rugsėjo 5 d. (raštas Nr. 106 ) deleguotas į Ragelius pavaduoti kun. A. Riaubą, 
eiti administratoriaus pareigas (A. Riauba buvo suimtas, o 194  m. nuteistas 
10 metų griežto režimo lagerių).

 194  m. sausio 29 d. (raštu Nr. 146) dėl ligos perkeltas vikaru į Užpalius, 
tačiau sveikatai negerėjant, sutiko su vyskupo pasiūlymu vykti altaristu į 
Šimonis (paskirtas 194  m. liepos 8 d. raštu Nr. 1150). 1949 m. balandžio 
19 d. (raštas Nr. 341) kunigui administratoriui Banaičiui išvykus iš Šimonių, 
kun. J. Kazėnas deleguotas administratoriaus pareigoms, kol atvyks naujas 
administratorius.

 1950 m. kovo 13 d. (raštas Nr. 293) perkeltas altaristu į Krekenavą. 1950 m. 
balandžio 18 d. areštavus Krekenavos kleboną kun. G. Spūdą ir išvežus į 
Panevėžį, kun. J. Kazėnas prašė naujo klebono, nes jo sveikata menka. Nuo 
1951 m. liepos 30 d. jis jau nebesikėlė iš lovos.

 1951 m. rugpjūčio 2  d. mirė. Laidotuvių Mišiose dalyvavo 8 apylinkės ku-
nigai, parapijos klebonas kan. A. Navickas, daug tikinčiųjų. Pamokslą pasakė 
Paberžės parapijos klebonas L. Matiukas. Prie kapo kalbėjo kan. A. Kripai-
tis, apibūdino kunigo asmenį, jo gilų protą, paminėjo jo iškalbingumą ir 
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autoritetą. Palaidotas Krekenavos bažnyčios šventoriuje, šalia Krekenavos 
bažnyčios statytojų.

 Kun. J. Kazėnas paliko rankraščius (mašinraščius)  „Maironis – teologas 
monalistas“ (licenciatui Teologijos fakultete gauti) ir „Švč. Jėzaus Širdies 
birželio mėnesio pamokslėliai“.

 ( r.  PVKA, B. Kun. Kazėnas Jonas 1906 02 19  1932 05 21  1951 08 2  
Elenc us , p. 33, 225  Elenc us , p. 34, 240  Elenc us , p. 35, 
241  Elenc us 0, p. 24 , 2 6  Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Kaišiadorių 
vyskupija, hicago, 1989, t. 6, p. 346.)

124 1941 m. kovo 13 d. raštas Nr. 13 4, PVKA, B. Kun. Kazėnas Jonas 1906 02 19  
1932 05 21  1951 08 2 .

125 1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų 
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15 VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309, 
l. 123 a. p, reg. Nr. 22. PDA.

126 en pat, l. 130 a. p., reg. Nr. 51.
12  Kuni as onas im a 1   1–1  6 1 –1 6  1  gimė Svėdasuose 
(Anykščių apskritis) Juozapo ir Kamilės Rimšų šeimoje, buvo devintas vai-
kas. Tėvai buvo našlaičiai, tad neturėjo jokio turto. Tėvas 18 metų tarnavo 
pas ūkininkus, o motina gyveno ir dirbo pas dėdę. Sukūrę šeimą paėmė 
paskolą ir pirko žemės. 

 Kiek paūgėjęs ganė kaimynų gyvulius. 1913 m. pradėjo lankyti mokyklą. 
domus faktas – Pirmajai komunijai (1915 m.) jį paruošė Ksavera Grižaitė, 
kan. Tumo-Vaižganto krikšto motina. Pirmąją mokslo dieną, kaip kunigas 
yra pasakojęs Astai Bitinaitei, Ksavera pakabino abėcėlę, bet pradžia buvo 
su ašaromis. Tada leido ją parsinešti į namus, tačiau pūstelėjęs vėjas raides 
išnešiojo po daržą. Vėl ašaros. Vis dėlto Jonukas pramoko skaityti elemen-
torių, paskui – maldaknygę ir katekizmą. 

 Jonas Rimša mokėsi Svėdasų pradžios mokykloje (rusų laikais 1913–1915 m., 
1918–1921 m. – lietuvių mokykloje).  mokyklą Jonuką nuvedė motina 
1913 m. gruodžio 1 d., o mokytojai nunešė dovanų gaidį. Pradžioje vaikas 
buvo labai nedrąsus. Mokytoja buvo rusė, vėliau ją pakeitė jos vyras Mo-
tiejus Černiauskas. Mokytojas Jonukui per delną yra „davęs liniuočių“ už 
tai, kad šis pakėlė ranką atsakyti, o paklaustas nebežinojo. Kaip kunigas 
pasakojo A. Bitinaitei, pomėgio mokytis neturėjo, prieš vedant į mokyklą, 
pasakė „Geriau gyvam žemėn lįsti, nekaip mokintis.“ Kiti pradžios mokyklos 
mokytojai buvo Jonas Kartečka, na Glodutytė. 

 Nuo šešerių metų Jonukas penkias vasaras ganė karves.
 Vaikystėje didysis gyvenimo sargas buvo motina. Jei vaikas nusikalsdavo, 
motina primindavo, kad reikės pasisakyti per išpažintį kunigui, kad viską 
mato Dievas, o po mirties už tai teks degti pragare. Rytais, kol vaikai ne-
sukalbėdavo poterių, motina neduodavo jų taip mėgstamų blynų. Per visą 
gavėnią pasninkaudavo.

 Prasidėjus karui, seserys norėjo bėgti Rusijon, bet susilaikė.  karą buvo 
paimtas brolis Antanas. ronto metu šeima gyveno slėptuvėje, o 1916 m. 
Rimšų šeima iš Svėdasų išsikėlė į vienkiemį. Vienuolikametis Jonukas prie 
statybų ir ūkio darbų dirbo daugiau, negu pajėgė. Bažnyčioje ilgam pasi-
likdavo po Mišių – eidavo ilgus kryžiaus kelius.

 191  m. nuo sunkių fizinių darbų susirgo – silpnos sveikatos likosi visą 
gyvenimą. Nuo pat jaunų dienų buvo paliegęs, sunkiai sirgo įvairiomis 
ligomis, vėliau ne kartą operuotas. 

 1918 m. rudenį brolis Antanas priminė, kad teks keliauti į mokyklą. Tai buvo 
nemaloni naujiena, vėl jis pamąstė, kad geriau gyvam žemėn lįsti. Mokytis 
nenorėjo, galvojo apie ūkį, žemę, sodą, sodintą 1916 m., kurį priaugusį me-
džių net sapnuodavo. Tame sode ir jo pasodinta obelaitė, atnešta iš pelkės.

 Nors į mokyklą nuėjo nenoromis, tačiau nuotaika greitai keitėsi – pradėjo  
gilintis į aritmetiką ir greitai išspręsdavo net aukštesnių skyrių uždavinius. 
Mėgo piešti paveikslus ir žemėlapius. 

 Apie aukštesnį mokslą – gimnaziją – Jonas negalvojo, nebuvo sąlygų, be 
to, manė, kad negali ir nepajėgia daugiau mokytis. Tačiau tėvas nenurimo.

 1921 m. įstojo į Utenos „Saulės“ progimnazijos trečią klasę, kurią 1923 m. 
baigė su I laipsnio pagyrimu. Penktoje klasėje buvo sunkiau – daug reikalavo 
istorijos mokytojas.

 Per atostogas sesuo na pamokė Joną šokti valsą, polką, padespaną, suktinį 
ir kitus šokius.
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 Progimnazijoje J. Rimša priklausė ateitininkų kuopai, giedojo chore.
 Baigęs penkias klases 1923 m. įstojo į Kauno dvasinę seminariją. Prieš 
stodamas į seminariją daug mąstė, jam atrodė, kad dvasininko pareigos 
yra sunkios ir nepasiekiamos, ypač sunku sakyti pamokslus prieš didžiulę 
minią bažnyčioje. Dvejones užrašė savo dienoraštyje  „Jau laikas susiprasti 
ir rengtis į tą tarnyst , nes jam reikia tarnauti ištikimai ir atidžiai, kad nebūt 
paniekos prieš visą pasaulį. Bet jeigu nemokėsiu tarnauti tam ponui...“

 Per vasaros atostogas J. Rimša skaitė daug knygų iš Svėdasų bibliotekos, 
mokė mokinius, kad užsidirbtų pinigų, kurių reikės mokėti seminarijai už 
maistą, šviesą, išlaikymą...

 Laikraštyje „Rytas“ pasirodė žinia apie priimtuosius į seminariją, čia buvo 
ir Jonas Rimša.

 Seminarijoje jis gavo celę. Mokė profesoriai  prelatas Jonas Mačiulis-Maironis 
(Lietuvos istorija), kan. Kazimieras Paltarokas (lotynų kalba ir propedeutika), 
Kazimieras Genys (vokiečių kalba), kapelionas kun. Juozas Meškauskas (li-
turgika, mandagumas), kun. Stanislovas Gruodis (algebra, geometrija, fizika). 
Buvo mokoma graikų kalbos, filosofijos, trigonometrijos ir kosmografijos. 
Maironis skaitė pasaulinės literatūros paskaitas...

 Abejodamas dėl pašaukimo klierikas J. Rimša nutarė stoti į universite-
to Teologijos fakultetą. 1926–1930 m. klausė bendrąjį teologijos kursą, o 
1928–1930 m. specialųjį kanonų kursą ( ode  uris anonici).

 Per vieną pokalbį vysk. J. Skvireckas yra paraginęs mokytis svetimų kalbų, 
nes seminaristus reikės siųsti studijuoti į užsienį, reikalingi dogmatikos, 
kanonų bei kiti specialistai. Dėl nestiprios sveikatos klierikas suabejojo, nors 
aukštesniuose kursuose ėmė studijuoti prancūzų ir hebrajų kalbas, specialiai 
gilintis į kanonus.

 1929 m. galutinai nusprendė būti kunigu. 1929 m. kovo 16 d. įšventintas 
į subdiakonus, o 1929 m. per šv. Kalėdas po Sumos Svėdasų bažnyčioje 
pasakė pirmąjį pamokslą „Sielos vertė“.

 1930 m. birželio 14 d. metropolitas Juozapas Skvireckas Joną Rimšą 
įšventino į kunigus, o birželio 19 d. jis baigė Kauno kunigų seminariją. 
Metropolijos kunigų seminarijos rektorius prel. Maironis (Jonas Mačiulis, 
1862 10 21–1891–1932 06 28) charakteristikoje parašė, kad „mokėsi labai gerai, 
gabus, uolus, darbštus ir sistemingas  regulos laikėsi pavyzdingai, ramaus, rimto 
ir lygaus būdo, buv s c oristas, vėliau dėl ligos iš c oro pasitrauk s, turi gerą 
balsą, skaito prancūziškai ir vokiškai“.

 Kunigo J. Rimšos primicijos buvo birželio 29 d. Svėdasuose, pamokslą pasakė 
kun. Alfonsas Lipniūnas.

 Dirbo net šešiolikoje Panevėžio vyskupijos parapijų vikaro, klebono, dekano, 
altaristo pareigas, kurį laiką buvo pavasarininkų pirmininku ir jų dvasios 
vadu, kapelionu mokykloje, tapo ir angelaičių pirmininku.

 1930 m. birželio 28 d. (raštas Nr. 3381) buvo paskirtas vikaru į Uteną. 
„Pavasario“ federacijos Panevėžio rajono dvasios vado prašymu kun. Jonas 
Rimša 1933 m. gegužės 1  d. vyskupo raštu Nr. 2361 paskirtas Utenos 
rajono dvasios vadu.

 Darbo buvo itin daug  kasdien šv. Mišios, išpažintys, kvietimai pas ligonis, 
vaikų katechizacija, mokyklų lankymas ir tikybos dėstymas, atlaidai ir reko-
lekcijos, vaikų ir senelių prieglaudų lankymas ir kt. Pamokslams pasiruošti 
likdavo mažai laiko, tad ruošdavosi naktį. 

 Nusilpus sveikatai, sušlubavus širdžiai, 1935 m. birželio 4 d. pasiprašė 
vyskupo metams atleisti nuo parapinio darbo, nes negalįs tinkamai atlikti 
pareigų. Vyskupas prašymą patenkino (1935 m. birželio 21 d. raštas Nr. 3019) 
ir kunigas birželio 21 d. išvažiavo gydytis. Gydėsi privačioje A. Gylio vi-
daus ir nervų ligų ligoninėje Kaune. Ilsėjosi ir gydėsi Pažaislyje, Birštone, 
gaudavo daugybę jaunimo laiškų, apgailestaujančių dėl jo išvykimo. 

 Apsigyvenęs Antalieptėje, kad ir vos pajėgdamas, stengėsi talkinti klebo-
nui kun. Petrui Strazdui, vesdavo tikybos pamokas. 193  m. vasarą su 
grupe dvasininkų ir pasauliečių kun. J. Rimša važiavo į ekskursiją po 
Prancūziją... 1940 m. spalio mėnesį pavadavo kleboną Kazimierą Mozūrą 
(1898 02 14–1925 06 14–1994 12 26) Daugailiuose, čia kurį laiką ir gyveno. 
Daugailiuose jam talkino iš Palūšės atvykęs klebonas kun. Petras Prunskis 
(18 1–1894–1942 12 0 ).

 1941 m. vasario 1 d. laišku kun. J. Rimša prašė vyskupą leisti tolesniam 
gydymuisi apsigyventi Biliakiemyje pas kun. Joną Asminavičių (1885 06 23–
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1909 06 14–1964 11 09) mansionoriumi. 1941 m. vasario 3 d. raštu Nr. 533 
vyskupas patenkino kunigo prašymą. Gydymas nuo 1935 m. užsitęsė šešetą 
metų ir kunigas kiek sustiprėjo.

 1941 m. spalio 18 d. kun. J. Rimša buvo paskirtas Daujėnų vikaru, pareigas 
pradėjo eiti lapkričio 14 d. 1942 m. sausio 10 d. (raštas Nr. 83) perkeltas 
vikaru į Rokiškį, o 1942 m. spalio 14 d. vyskupo raštu Nr. 19 3 paskirtas 
Rokiškio amatų mokyklos tikybos mokytoju ir kapelionu. Dvasininkas baž-
nyčioje rengė konferencijas gimnazistams, su vaikais lankė ligonius senelius, 
dalijo kalėdaičius. 1945 m. lapkričio 22 d. pradėjo kalėdoti Rokiškio mieste. 
Toks kunigo elgesys kai kam nepatiko ir dvasininkas atsidūrė milicijoje. 
Supratęs, kas jo laukia, prašėsi vyskupo perkeliamas.

 1945 m. lapkričio 22 d. perkeltas vikaru į Traupį. Vėl pablogėjus sveikatai, 
gydėsi pas Panevėžio apskrities ligoninės vidaus ligų skyriaus gydytoją 
J. Suchatą. Diagnozuota „ eurast enia gravis, neurosis cordis ir c ron. plaučių 
liga“. Gydytojų rekomendavimu 1946 m. vasario 3 d. vyskupas suteikė 
ilgesnes atostogas. Kunigas vyskupo skyrimu (1949 m. spalio 12 d. raštas 
Nr. 823 49) apsistojo Vabalninke kaip altaristas. Čia iki 1951 m. gydėsi ir 
kiek pajėgdamas talkino pastoracinėje veikloje.

 1951 m. rugpjūčio 28 d. vyskupo raštu Nr. 841 kun. J. Rimša paskirtas Pum-
pėnų altaristu, padėjėju pastoraciniame darbe. Pasvalio dekanas kan. K. Kriš-
čiūnas 1952 m. balandžio 20 d. laiške vyskupui taip charakterizavo kun. 
Joną Rimšą  „Altarista J. Rimša, einąs vikaro pareigas, yra visais žvilgsniais geras, 
garbingas žmogus, uolus kunigas, visų gerbiamas ir mylimas. ieko prikišti jam 
negalima. ačiau klebono per kietas ir keistas režimas blogai veikia į jo silpnus 
nervus, neduoda jam ramybės nei dieną, nei naktį. Jis jaučiasi dvasios vergu, 
norėtų iš tos vergijos išsilaisvinti, bet dėl savo kuklumo nedrįsta ką nors daryti, 
taigi kenčia ir laukia, kol kas išvaduos... tai sudaro jam didžiausią kančią, kuri 
neigiamai veikia jo sveikatą“ (iš bylos). Tad jau birželio 11 d. (raštas Nr. 1049) 
altaristo pareigoms perkeliamas į Smilgius (atvyksta 1952 m. liepos 12 d.). 

 Sustiprėjus sveikatai, 1955 m. kovo 10 d. vyskupo raštu Nr. 563 kun. J. Rimša 
paskirtas Anciškio parapijos administratoriumi. Čia reikėjo rūpintis bažnyčios, 
varpinės, klebonijos remontu.

 Neišdirbus ir metų, 1956 m. balandžio 28 d. (raštas Nr. 903) kun. J. Rimšos 
laukė naujas paskyrimas – administratoriumi į Pumpėnus, o 1958 m. vasario 
4 d. (raštas Nr. 351) toms pačioms pareigoms į Biržus. Greitai paskirtas 
Biržų klebonu ir dekanu. 1959 m. rudenį, atostogų metu, jį pavadavo kun. 
Antanas Balaišis (1959 m. rugpjūčio 20 d. raštas Nr. 1 00).

 Kan. P. Rauda (1894 03 23–191  03 25–19 4 03 0 ) rašė, kad jis buvo vienas 
rūpestingiausių ir kruopščiausių bažnyčios darbininkų – visus prižiūrėjo ir 
konsultavo dekoruojant bažnyčią. Jis atliktais darbais įamžino savo vardą 
Biržų bažnyčios istorijoje. Tačiau ne viskas taip paprastai sekėsi. Skundai, 
grasinimai, priekaištai, tardymai milicijoje, saugume ir prokuratūroje. Bažnyčia 
daug kartų buvo apvogta, išdaužyti langai, išdaužyti šventoriaus varteliai. 
Biržuose dvejus metus jautėsi kaip ant slenksčio – gyveno su nuolatine 
baime, susitaikė su mintimi, kad kiekvieną akimirką gali būti ištremtas. 
Skundai ir grasinimai nesiliovė.

 Kun. J. Rimša gydėsi Druskininkuose, grįžusį ištiko infarktas.
 Nuo 1963 m. gegužės 6 d. (Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų kapitulinio 
vikaro kan. P. Bakšio raštas Nr. 234) atleistas iš Biržų klebono ir dekano 
pareigų ir paskirtas altaristu (vikaro teisėmis) į Ramygalos šv. Jono Krikš-
tytojo bažnyčios parapiją. 1963 m. gegužės 8 d. jam išduotas Kulto tarnau-
tojo registracijos pažymėjimas Nr. 2 1-a, pasirašytas religinių kultų reikalų 
įgaliotinio Rugienio.

 1963 m. gegužė 22 d. atvykęs į Ramygalą talkino ir klebono pareigas 1949–
1969 m. ėjusiam kun. Petrui Taruliui (1916 05 01–1941 01 26–2002 04 24), 
ir 1969–1985 m. čia klebonavusiam Jonui Butkiui (1920 02 10–194  06 29–
2006 05 09). 19 0 m. spalio 30 d. (raštas Nr. 9 3) bažnytinės jurisdikcijos 
srityje kun. J. Rimšai suteiktos Ramygalos katalikų parapijos vikaro teisės.

 19 5 m. vasario 18 d. (raštas Nr. 18) Panevėžio vyskupijos apaštališkasis 
administratorius vysk. dr. R. Krikščiūnas pasveikino kun. J. Rimšą sulaukusį 
0 metų.

 Nuo 19 5 m. gruodžio 12 d. (vysk. R. Krikščiūno raštu Nr. 193) dėl pasil-
pusios sveikatos skiriamas prie patogesnės Saločių Šv. Juozapo bažnyčios 
altaristu jubiliatu. Čia jis talkino 19 4–1980 m. dirbusiam kan. Antanui Ba-
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laišiui (1923 01 01–1948 10 31–2005 11 0 ). Šv. Mišios, pamokslai, krikštai, 
sutuoktuvės, laidotuvės – tai pagalba Saločių bažnyčios klebonui. Kiekvieną 
vasarą kun. J. Rimša padėdavo rengti vaikus Pirmajai išpažinčiai, Pirma-
jai komunijai, Sutvirtinimo sakramentui. Dėl vaikų katechizavimo kildavo 
konfliktų su sovietų valdžios atstovais.

 1980 m. birželio 10 d. (raštas Nr. 205) Panevėžio vyskupijos apaštališkasis 
administratorius vysk. R. Krikščiūnas ir kurijos kancleris kun. V. Rabašauskas 
pasveikino kun. J. Rimšą su kunigystės 50-mečiu

 „Sveikiname, džiaugiamės ir kartu su Jumis dėkojame Dievui švenčiant Jums 
kunigystės penkiasdešimties metų jubiliejų  

 Jūs visuomet sąžiningai ir garbingai atlikote pareigas, kurias Bažnyčia ilgame 
kunigystės kelyje pavesdavo. Švieskite ir toliau jaunesniajai kunigijos kartai savo 
uolaus ir kilnaus Kristaus vynuogyno darbininko pavyzdžiu, o šganytojas ir Jo 
Motina testiprina Jūsų sveikatą ir jėgas.“

 1993 m. rugsėjo 3 d. (raštas Nr. 434) paliekant Saločių bažnyčios altaristu, 
suteikiama teisė atlikti religinius patarnavimus ir Pasvalio šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje. 

 1995 m. vasario 21 d. 90-mečio jubiliejaus proga pasveikino vysk. Juozas 
Preikšas

 „ uoširdžiai sveikinu Jus, gerbiamasis kunige Jubiliate, sulaukusį gražaus jubilie-
jaus – devyniasdešimtojo savo gimtadienio.

 Dėkoju už uolumą ir tą dvasinį įnašą, kuriuo praturtinote Panevėžio vyskupijos 
tikinčiuosius. 

 Linkiu ir toliau nešti gerąją naujieną Dievo tautai, kad ji pabudusi prisikeltų 
naujam gyvenimui.

 Dievo Apvaizdos ranka telydi Jūsų ateities žingsnius ir tesuteikia dvasios jėgų ir 
sveikatos.“

 Iš čia pašauktas į Amžinybę. Laidotuvių apeigoms, kuriose dalyvavo 34 
kunigai ir daug tikinčiųjų, vadovavo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 
vicerektorius kan. B. Antanaitis. Pamokslą pasakė kun. A. Balaišis, nušvies-
damas velionio dvasinę ir administracinę veiklą, jo šventą principingumą, 
patriotizmą, organizacinius gebėjimus. Prie kapo duobės kalbėjęs Pasvalio 
dekanas mons. J. Balčiūnas priminė, jog velionis ne tik veikė, bet ir nuolat 
dėkojo Švč. Trejybei. Palaidotas Pasvalio bažnyčios šventoriuje. Antkapiniame 
paminkle įrašas „Gimiau mirčiai, miriau gyvenimui“.

 Kun. J. Rimšos pavardę randame kartu su 113 Panevėžio vyskupijos kunigų, 
1981 m. gegužės 3 d. pasirašiusių vyskupijos kunigų pareiškimą Lietuvos 
TSR KP K pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui (kopijos buvo nusiųstos 
Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupams ir vyskupijų valdytojams, Kauno 
kunigų seminarijos rektoriui), kuriame apžvelgiama ir tikinčiųjų, ir kunigų 
padėtis, prašoma vyskupams ir vyskupijų valdytojams leisti laisvai parinkti 
dvasinę vadovybę bei dėstytojus Kauno kunigų seminarijoje, neriboti ir ne-
nustatyti stojančiųjų į seminariją skaičiaus ir t. t. (žr. Panevėžio vyskupijos 
kunigų pareiškimas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Nr. 49, hicago, 1983, 
t. 6, p. 5 9–585).

 Reikšminga kunigo J. Rimšos dvasinė ir administracinė veikla, principingu-
mas, patriotizmas ir organizaciniai sugebėjimai. 

 Autobiografijoje kun. J. Rimša rašė  „Nuo pat jaunų dienų visą laiką buvau 
paliegęs, įvairiomis ligomis sunkiai sirgau ir turėjau operacijas. Gydžiausi 
ir didesnę dalį kunigavimo praleidau laisvas be pareigų. Kai pajėgdavau, 
padėdavau bažnytiniame darbe. Daugiau gyvenau ten, kur gaudavau pa-
lankesnes sąlygas (pragyvenimo ir gydymosi. Pragyvenimui duodavo ir 
vyskupijos kurija). Pagaliau pastiprėjus, vyskupas 1955 m. paprašė priimti 
administratoriaus pareigas Ancišky, paskui Pumpėnuose ir Biržuose...“ (iš 
bylos). 

 ( r.  PVKA, B. Kun. Rimša Jonas 1905 02 21  1930 06 14  1996 04 21  Bal-
čiūnas J. A. A. Kun. Jonas Rimša (P) 1905–1996, Katalikų kalendorius žinynas 

, Vilnius, 199 , p. 2 3  A. B. Pusė briliantinio kunigystės jubiliejaus, 
Darbas, 1995, birž. 14, Nr. 46  Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, 
Palanga–Panevėžys, 1981, l. 168–169 (rankraščio teisėmis), mons. P. Baltuškos 
asmeninis archyvas  Bitinaitė A. Dvasininko kelias, Darbas, 1995, vas. 18, 
Nr. 14  Bitinaitė A. Maironio laikų seminaristas, Darbas, 1995, vas. 22, 
Nr. 15  Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 410–411  Rauda P. e-
suprantami mums avo, Viešpatie, keliai. Atsiminimai, Vilnius, 2000, p. 111, 



D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

112, 346, 362, 363, 403  Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška, 
Utena, 2011, p. 53 –538.

128 1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų 
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15 VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309, 
l. 138 a. p., reg. Nr. 82. PDA.

129 en pat, l. 142 a. p., reg. Nr. .
130 Jurgaitis J. Aukos keliu, 1992, p. 410–411.
131 Bitinaitė A. Dvasininko kelias, Darbas, 1995, vas. 18, Nr. 14. 
132 1942–1943 gimusių, reg. Nr. 64. PDA.
133 1943 m. vasario 11 d. raštas Nr. 39, PVKA, B. Daujėnai.
134 1943 m. gegužės 28 d. raštas Nr. 112 , ten pat.
135 Kun. o ilas alu ka 1 6  1 1 –1  1–po 1 . Nuo 1899 m. kun. P. Ša-
lučka – Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje Šeduvoje administratorius. Klebono 
P. Šalučkos rūpesčiu 1905 m. padidinta Šeduvos šv. Kryžiaus Atradimo 
bažnyčia  iš abiejų šonų pristatytos dvi navos, taigi bažnyčios planas įgavo 
kryžiaus formą. Bažnyčioje įrengti 5 altoriai.

 Nuo 1906 m. dirbo Kvetkų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Klebono Povilo Ša - 
lučkos rūpesčiu Kvetkų bažnyčiai 1932 m. įsigyti 2 nauji varpai (1 5 kg svorio 
varpas kainavo 1 50 Lt ir 102 kg – 925 Lt). 1938 m. kun. P. Šalučka padidino 
kapines. Naujosios kapinės tvarkingesnės, laidojant laikomasi tvarkos. 1938 m. 
Kvetkų bažnyčioje nauju pakeitė Švč. Mergelės Marijos altorių. „Altoriaus 
išvaizda ir medžiaga tokia pat kaip ir Šv. Antano altoriaus. Senasis Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas pridengtas nauju – Marijos be Kūdikio – paveikslu. Aukštai įdėtas 
nedidelis Švč. Jėzaus Širdies paveikslas“, – rašė kun. Antanas Petrauskas 194  m. 
straipsnyje, skirtame Kvetkams (Panevėžio vyskupija). Religinį bei dorinį 
parapijiečių lygmenį vysk. K. Paltarokas, remdamasis klebono P. Šalučkos 
raportu 1939 m. vizitacijos proga, inventoriaus knygoje taip aprašo  „Kvetkiečiai, 
imant, yra geri katalikai, tvirtai laikosi katalikų tikybos ir nepasiduoda laisvamanybei, 
tikybines pareigas atlieka drausmingai. š ydų, pasitaikančių parapijoje, pažymėtinas 
girtavimas su muštynėmis, vagiliavimas ir dažnas šv. Mišių apleidimas šventėse...“ 

 1928 m. kun. P. Šalučka buvo Katalikų veikimo centras (KV ) Panevėžio 
rajono Kvetkų skyriaus dvasios vadas (rajono vedėjas – kun. Vladas Butvila). 
Jis paskirtas ir KV  Panevėžio rajono pirmininku Kvetkų pavasarininkams 
iki 1929 m. spalio 31 d.

 Kvetkuose klebonas dirbo iki 1940 m. 
 1940 m. gegužės 18 d. įsteigta Krinčino bažnyčios altarija, kurios pirmuoju 
altaristu tapo kun. P. Šalučka. Altarija įsteigta paaukojus Krinčino parapijietei 
Paštuolytei dviejų aukštų namą ir 1 ha žemės sklypą. 

 1942–1944 m. kun. P. Šalučka dirbo Daujėnuose.
 ( r.  ерковный имско католическiй указатель 0 , c. 8 , 131  Elenc us 

0, p. 156  Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, 
red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 163, 164, 165, 320, 512  Kviklys B. 
Lietuvos Bažnyčios. Panevėžio vyskupija, hicago, 1984, t. 4, p. 218–219, 408  
Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono valdybos biuletenis, 1928, Nr. 2).

136 1942–1943 gimusių, reg. Nr. 65. PDA.
13  en pat, reg. Nr. 1.
138 en pat, reg. Nr. 39.
139 en pat, reg. Nr. 40.
140 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Panevėžio vyskupija, hicago, 1984, t. 4, p. 11.
141 Jaraminas . Sovietino teroro sutemose. Unikalus Daujėnų parapijos klebono 
1945–1946 metų dienoraštis, Vilnius, 1994, p. 5.

142 Kuni as eliksas eminas 1  1 –1 1   16–1 6  1  . 
 ( r.  PVKA, B. Kun. Ereminas eliksas 1890 01 0  1915 05 16  1962 10 2  

Autorius nenurodytas . Kunigų atmainos Panevėžio vyskupijoje, iesos 
kelias, ficialinė dalis, 1928, Nr. 4, p. 91  Autorius nenurodytas . Kunigų 
permainos Panevėžio vyskupijoje, iesos kelias, ficialinė dalis, 1935, Nr. 1, 
p. 12  Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, Palanga–Panevėžys, 1981 
(rankraščio teisėmis), mons. P. Baltuškos asmeninis arc yvas, l. 82–83  Lietuvių 
enciklopedija, Boston, 1955, t. 6, p. 19  Turime prisiminti ir kun. eliksą Ere-
miną, Darbas, 2002, rugpj. 2 , Nr. 100  Panevėžio vyskupija. Istoriniai duome-
nys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 150, 153, 156, 
256, 326, 542  Vasiliauskienė A. Ilgametis Daujėnų klebonas – Pasaulio 
tautų teisuolis, Darbas, 2015, bal. 18, Nr. 44  Vasiliauskienė A. eliksas 
Ereminas – pirmasis Kupiškio altarijos kunigas (120-osioms kunigo gimimo 
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metinėms), Kupiškėnų mintys, 2010, rugpj. , Nr. 8  Vasiliauskienė A . 
Kančių dienoraštis, Lietuvos aidas, 2012, Nr. 0, 1, 2  Vasiliauskienė A. 
Klebono ir žydų mergaitės istorija. Kun. eliksas Ereminas ir Rachelės (Reginos) 
Rozenbergaitės šeima,  amžius, 2011, geg. 6, Nr. 34  Vasiliauskienė A. 
Kun. eliksas Ereminas – ilgametis Daujėnų parapijos klebonas (Jo mirties 
50-mečiui), Darbas, 2012, lapkr. 15, Nr. 131  lapkr. 22, Nr. 134  lapkr. 29, 
Nr. 13  Vasiliauskienė A. Kunigas eliksas Ereminas, Lietuvos aidas, 2012, 
kovo , Nr. 55, 56, 5  Vasiliauskienė A. Kunigas eliksas Ereminas ir 
Rachelė Regina Rozenbergaitė-Šteimanienė,  amžius, 2011, kovo 4, Nr. 1  
Vasiliauskienė A. Kunigas eliksas Ereminas – Pasaulio tautų teisuolis, 
Lietuvos Aidas, 2014, gruodžio 13, Nr. 2 , 2 8, 2 9  Vasiliauskienė A. 
Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, 2011, p. 420–422, Vasiliauskienė A. 
Penki kunigai pagerbti už žydų gelbėjimą, Pro vita „  amžiaus“ priedas, 
2012, spalio 19, Nr. 10  Vasiliauskienė A. ūvančiųjų gelbėjimo kryžiai 
Lietuvos kunigams, tenis, 2012, spalio 10, Nr. 81  Vasiliauskienė A. 
Kunigas eliksas Ereminas (1890 01 0 –1915 05 16–1962 10 2 ), Kupiškis, 
Lietuvos valsčiai, sud. ir vyr. redaktorė Aušra Jonušytė, Vilnius (spaudoje).

143 1915 m. gegužės 16 d. įšventinti į kunigus  Vincas Beinoris, Antanas 
Brazaitis, Bronislovas Butvila, Jonas Gurauskis, eliksas Ereminas, Juozas 
Janiliūnas, Petras Kaubrė, Povilas Lagis, Juozas Mališauskas, Petras Saveikis, 
Antanas Sekliuckis, Vladislovas Ukinskis, Petras Šlėkta ir Jurgis itkevičius  
15 žmonių įšventinti į diakonus  Andriejus Abeltinis, Jonas Andrijauskas, 
Povilas Dulkis, Povilas Gražys, Jonas Gudonis, Juozas Koncevičius, Simo-
nas Krušinskis, Aleksandras Norkevičius, Juozas Ruibys, Matas Šapnagis, 
Jonas Šerkšnys, Povilas Šidlauskas, Petras Vaitiekūnas, Jurgis Kazakevičius, 
Juozas Petrauskas  12 įšventinta subdiakonais   Petras Galkus, Leonardas 
Gižinskas, Petras Lukašiūnas, Albertas Novodzielskis, Juozas Paulauskas, 
Albertas Pebalys, Petras Rauda, Antanas Stanionis, Petras Umbras, Antanas 
Šarka, Povilas Venckus, Vladislovas Voronavičius. ( r. Autorius nenurodytas . 
Bažnyčios žinios. Vaškėnuose, Viltis, 1915, geg. 21 (birž. 3), Nr. 112, p. 2).

145 1942–1943 gimusių, reg. Nr. 2. PDA.
146 1944–195  gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų 
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 16. PDA.

14  en pat, reg. Nr. 43.
148 en pat, reg. Nr. 54.
149 en pat, reg. Nr. 5.
150 en pat, reg. Nr. 8.
151 en pat, reg. Nr. 20.
152 1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų 
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 28. PDA.

153 en pat, reg. Nr. 13.
154 1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 m. 
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15 VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309, 
l. 146, reg. Nr. 22. PDA.

155 1942–1943 gimusių, reg. Nr. 29. PDA.
156 1944–195  gimusių. Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių me-
trikų Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 14. PDA.

15  en pat, reg. Nr. 15.
158 en pat, reg. Nr. 16 ir Nr. 1 .
159 1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų 
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 28. PDA.

160 en pat, reg. Nr. 29.
161 en pat, reg. Nr. 41.
162 en pat, reg. Nr. 42.
163 Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų (Santuokų knyga), Nr. 2489, 
l. 133, reg. Nr. 11. PDA.

164 en pat, l. 14  a. p., 148.
165 1946–194  Mirusiųjų. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų 
bažnyčios 1946 m. Mirusiųjų protokolo knyga, reg. Nr. 19. PDA.

166 en pat.
16  1943 m. gegužės 22 d. raportas Nr. 26, PVKA, B. Daujėnai.
168 Šeštadienį Daujėnų pagrindinė mokykla švęs šimtmetį, Darbas, 2010, geg. 18, 
Nr. 54  Šauklys ištrimitavo Daujėnų mokyklos šimtmetį, Darbas, 2010, geg. 25, 
Nr. 5  Kanišauskas S. Šimtmetį pasitikusi, Darbas, 2010, geg. 2 , Nr. 58. 
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169 Kuni as l onsas a s 1   –1   –1    gimė 1923 m. 
vasario 9 d. Kiaušų kaime, Anykščių parapijoje, gausioje 9 vaikų šeimoje. 
Autobiografijoje kunigas yra rašęs  „ ėvas, skurdo ir bado verčiamas, dar vaikystėje 
išvažiavo į St. Peterburgą. en pas ponus ištarnavo 20 metų. žsidirb s pinigų, 
sugrįžo į Lietuvą, nusipirko Kiaušuose ūkį, susituokė su tame ūkyje užauginta 
Jule Petronyte. ėvas vaikams buvo reiklus ir griežtas. uo pat mažens kiekvieną 
išmokė dirbti visus ūkio darbus. aip ir man nuo pat mažens, iki baigiau kunigų 
seminariją teko vargti ir prakaituoti tėvų ūkyje.“

 A. Gražys, 1935 m. baigęs Anykščių pradžios mokyklos 5 skyrius, įstojo į 
Anykščių progimnaziją, o 1939 m. ją baigęs – į Utenos gimnaziją. 1943 m. 
baigęs gimnaziją įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1948 m. 
balandžio 25 d. įšventintas į kunigus.

 Per 44 pastoracijos metus dirbo 6 parapijose. Jaunas kunigas buvo deleguotas 
vikaru į Dusetas, tačiau po mėnesio paskirtas vikaru į Vabalninką. Uoliai 
dirbdamas su moksleiviais, jis susilaukė sovietų talkininkų dėmesio – Biržų 
rajono laikraštyje apkaltintas, kad kursto jaunimą prieš pionierius ir kom-
jaunimą. Tad buvo perkeltas toms pačioms vikaro pareigoms į Raguvą.

 1950 m. paskirtas Sudeikių, o 1959 m. – Aleksandravėlės administratoriumi. 
Nuo 19 3 m. beveik 20 metų – iki mirties 1992 m. vasario 24 d. – klebo-
navo Debeikiuose. Palaidotas Anykščių bažnyčios šventoriuje, dalyvaujant 
Panevėžio vyskupui J. Preikšui ir 35 kunigams. 

 Nepaisydamas negalių, įvairių rūpesčių, remontavo bažnyčias ir bažnytinius 
pastatus. Panaudodamas gausią medžiagą parengė ir mašinėle parašė 4 
didelius tomus savo paties sakytų pamokslų. pač vertingas jo rankraštis 
„Vienos giminės genealogija“ – tai Gražių giminės istorija, apimanti I –  
amžius.

 ( r.  PVKA, B. Kun. Alfonsas Gražys (1923 02 09  1948 04 25  1992 02 24  
Autorius nenurodytas . A. A. Kun. Alfonsas Gražys (P) (1923–1948–1992), 
Katalikų kalendorius žinynas , Vilnius, 1993, p. 93  Vasiliauskienė A., 
Krumpliauskas S. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia. 
1. Šventorius, Mokslo ir tec nikos raida Lietuvoje, 12-osios mokslo istorikų 
konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. gruodžio 11 d., pranešimai, sud. 
A. Nakas, Vilnius, 2008, p. 103–111.)

1 0 1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų 
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 33. PDA.

1 1 en pat, reg. Nr. 15.
1 2 1946–194  Mirusiųjų. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų 
bažnyčios 1946 m. Mirusiųjų protokolo knyga, reg. Nr. 8. PDA.

1 3 anci ka u kauskienė (Mėkelytė), gim. 1931 m. sausio 5 d. Barklainių 
kaime. Šeimoje išaugo trys vaikai, viena sesutė mirė neturėdama metukų. 
Vyriausias brolis Jonas Mėkelis (1926–2006 11 30), kaip ir tėvas Povi-
las, buvo kalvis. Pranciška – antras vaikas šeimoje. Jauniausioji nutė 
(1932 02 23–2005 01 29), 11 metų dirbusi autokompresorių gamykloje, mirė 
nuo skrandžio vėžio.

 Ir tėvas, ir senelis buvo kalviai, tad skirstantis į vienkiemius visas sodžius 
kalvei davė 1 ha žemės. Kai Pranciškos tėvas vedė Emiliją Vaičiūnaitę iš 
Barklainių kaimo, mamos brolis davė 2,5 ha pasogos. Tad šeima turėjo 
3,5 ha žemės.

 Pranciška lankė Daujėnų pradžios mokyklą. Nuo Barklainių iki mokyklos 
kasdien nupėduodavo 2 kilometrus. Baigus 4 skyrius, užėjo suirutė ir tėvai 
vaikų nebeleido iš namų. na gražiai piešė, Pranciška mano, kad ji būtų 
galėjusi tapti menininke, bet viską sumaišė pokaris.

 Vaikai dirbo namuose – tėvai laikė gyvulių. 
 Pranė nuo pat vaikystės buvo labai smalsi. Tėčio pasakojimų apie frontą ji 
klausydavosi „padėjusi liežuvį“. Per Pirmąjį pasaulinį karą Povilas Mėkelis 
buvo paimtas į vokiečių nelaisvę. Vokiečiai pliennikus varėsi visai nusilpusius, 
išbadėjusius. Eidami bulvių lauku, jie stengdavosi išsitraukti virkščią, o jeigu 
dar būdavo bulvių, čia pat krimsdavo. Vokiečiai, pamatę, kad belaisviai 
jau nebepaeina, pakely nušovė karvę ir sukapojo nedideliais gabalais. Visi 
eidami ėmė po gabalą žalios mėsos ir valgė...

 Sovietų valdžia visus suvarė į kolūkį. 
 Pranciška 10 metų sargavo po parą dirbtuvėse, vėliau 9 metus dirbo san-
dėlininke, o vaikams paaugus „Daujėnų“ kolūkyje ėjo į brigadą. 50 metų 
išėjo į pensiją.
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 Povilas Mėkelis mirė staiga, o motiną Emiliją ilgai kamavo skrandžio vėžys.
 Pranciška Mėkelytė 1965 m. gruodžio 31 d. ištekėjo už Jono Burkausko 
(1936 02 01–200 ), jis buvo baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijęs 
agronomo specialybę ir visą gyvenimą dirbo kolūkyje.

 P. Mėkelytę ir J. Burkauską sutuokė ir jų vaikus krikštijo kun. Gaudentas 
Ikamas. Būdama tvirtai tikinti, gyvendama netoli bažnyčios gražiai išpuo-
selėtoje sodyboje, ji bendravo su visais Daujėnuose dirbusiais kunigais. Kol 
Pranciška buvo sveikesnė, bažnytėlė buvo antri namai. Prisimena malonų ir 
nuoširdų kunigą Antaną Rameikį, kurio pamokslai „privarydavo iki ašarų“, 
šaltoką su parapijiečiais kun. Antaną Kietį ir kitus...

 Pranciška ir Jonas išaugino du sūnus  Gintaras (gim. 196  04 12) baigė 
Lietuvos A, ekonomistas, gyvena Panevėžyje, Robertas (gim. 1968 08 28) 
prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą išvažiavo į Kanadą. 

 P. Burkauskienės pasakojimą 2010 m. birželio 16 d. ir 2012 m. rugpjūčio 
9 d. užrašė A. Vasiliauskienė.

1 4 a ijos ėkel ės  gim. 1933 m. liepos 10 d. Barklainiuose, gyvenančios 
Daujėnuose, Ugniagesių 11, pasakojimas, 2010 m. birželio 15 d. ir 2012 m. 
rugpjūčio 9 d. užrašytas A. Vasiliauskienės.

 Barklainiuose gyveno 6 Mėkeliai – dvi atskiros giminės (keturi priklausė 
vienai ir du – kitai giminei), tad neatsitiktinai, kaip sako M. Mėkelytė, 
Barklainius kartais vadindavo Mėkelyne.

 M. Mėkelytė, baigusi 6 klases Daujėnuose, išvažiavo į Joniškėlį, įsidarbino 
pramonės kombinate – daugiašakėje įmonėje. Dirbo normuotoja ir kasininke, 
kartu lankė ir vakarinę vidurinę mokyklą. Ją baigė 195  m.

 1959 m., stambinant rajonus, persikėlė į Pasvalį, nes pramonės kombinatai 
buvo sujungti. Iš pradžių dirbo čerpių ceche meistre, vėliau (apie 1963 m.) 
šiam cechui užsidarius, perkelta į batų dirbtuvę.

 Iki pensijos dirbo batų cecho vedėja (iki 19 0 m. batų dirbtuvė), po to 18 
metų dirbo mezgykloje. 1988 m. išėjo į pensiją, bet visos siuvyklos žmonėms 
pageidaujant dar trejus metus likosi pamainos meistre. Atėjus naujai specia-
listei, M. Mėkelytė dar dvejus metus dirbo dviejų bendrabučių komendante. 
Pradėjus sirguliuoti motinai, ėmė dažniau važinėti iš Pasvalio į Daujėnus. 
„ š namų į namus“, – kaip sako pati Marija.

1 5 Turime prisiminti ir kun. eliksą Ereminą, Darbas, 2002, rugpj. 2 , Nr. 100.
1 6 anislo as i  milija ajauskai.

 Majauskienė (Kukorytė) gimė 1933 m. birželio 25 d. Naujasodžio 
kaime (šeimoje augo du broliai ir trys seserys). Tėvas Antanas Kukoris buvo 
savanoris ir iš dvaro gavo 22 ha žemės. Deja, tik 3 ha buvo dirbami, kita 
žemė – krūmynai ir miškas. Tad pasistatė nedidelę gryčiukę, rankomis rovė 
krūmus, akmenis vežė parduoti į Pasvalį (miesto gatvės buvo grindžiamos 
akmenimis). dirbo žemę, pasistatė trobesius, tačiau pabaigė sveikatą ir An-
tanas Kukoris – 43 metų vyras – paliko visus. Jauniausiai Emilijai buvo vos 
10 metų. Vyriausias brolis Jonas (1922–1989) grįžo iš karo į sesers nos ir 
Antano Gintauto iš Užgulbinės kaimo vestuves. Visi broliai ir seserys mirę.

 Emilija mokėsi Daujėnų pradžios mokykloje – iš namų kasdien eidavo po 
du kilometrus pirmyn ir atgal. Be to, namuose laukė ūkio darbai.

 1949 m. visus suvarė į kolūkį, tad Emilija nuo 16 metų pradėjo dirbti lauko 
darbininke, vėliau brigadininke, šėrike, fermos vedėja. Darbus kolūkyje baigė 
arklininkės pareigomis ir 1988 m., sulaukusi 55 metų, išėjo į pensiją.

n imė 1930 m. vasario 2 d. Čekiškių kaime elikso 
Majausko (1900–1945) ir Petronėlės Vadopalaitės (iš Čekiškių k.) šeimoje, 
buvo vienturtis. Kadangi valsčiuje buvo daug Vadopalų, visi jie turėjo 
pravardes. Petronėlės tėvus ir vaikus vadino Pilypais (mat giminėje senelis 
buvo Pilypas), Daujėnuose Vadopalus vadino Čiorts (taip pavadintas Anta-
no Šimkūno dėdė). Vadinti Motiejais, Vidusodžiu (gyveno vidury kaimo), 
Paštoriumi (Smilgiuose vežė paštą) ir t. t. 

 Majauskai turėjo 6 ha žemės (3 ha dirbamos – kita teko bendrai ganyklai). 
1938 m. kaimą išdalijus į vienkiemius, pasiėmė 12 ha – daugiausia krūmynų 
ir akmenynų.

 Iš 16 kiemų kaime trims reikėjo keltis (jų trobos buvo senos, vis viena jiems 
būtų reikėję statyti naujas). Iš 12 ha gal 2 ha buvo geros dirbamos žemės, 
todėl reikėjo kovoti už kiekvieną pėdą. Lupo akmenis, juos parduodavo... 
Užėjo karas, reikia keltis, o dar nėra kur... Išsikėlė tik 1943 m., bet mokesčiai 
taip slėgė vos ne iki bado.
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 Stanislovas mokyklą pradėjo lankyti 1938 m. Galinių kaime pas Prakaitį. 
Nors Prakaičių šeima buvo didelė – 12 vaikų, vieną didelio namo galą 
nuomojo mokyklai. Nuo namų iki mokyklos reikėjo eiti apie 3 km. Baigus 
pirmą skyrių, 1939 m. mokykla buvo iškelta į Petraičių kaimą pas Joną 
Šimkevičių, čia jau buvo arčiau – vienas kilometras.

 1940 m. mokyklą rusai panaikino, iškėlė vėl pas Prakaitį. Tada tėvai Sta-
nislovo jau nebeleido į kaimo mokyklą ir perkėlė į Smilgius  jie dažnai 
važiuodavo į turgų, tad galėjo pavėžinti. Iki Smilgių buvo 3 km. Ne kie-
kvienas, važiuojantis pro šalį pastebėdavo kiūtinantį mokinuką, o prašytis 
pavežamam, kaip prisimena Stanislovas, buvo nedrąsu. Kartais į mokyklą 
ar iš jos klampodavo per sniegą „iki pažastų“.

 Smilgiuose baigė 4 klases. Toliau laukė ūkio darbai, be to, buvo karo metas 
ir tėvai nebeleido toliau mokytis.

 1945 m. žuvus eliksui Majauskui, penkiolikametis Stanislovas tapo šeimos 
galva – gaspadorius. Rusai buvo uždėję sunkiai įveikiamas prievoles – kirsti 
mišką ir niekas iš valdininkų nežiūrėjo, gali tu ar ne, pajėgi atlikti šį darbą 
ar jis ne tavo jėgoms.

 1949 m. šeima buvo priversta įstoti į kolūkį. 
 Kolūkyje Stanislovas dirbo laukininkystėje. 1952 m. rudenį buvo paimtas į 
sovietų armiją. Tačiau paimtas pavėluotai. Mat anksčiau buvo įsakymas vieno 
sūnaus neimti, tėvų nepalikti vienų. Vėliau jis buvo pakeistas – paaiškinta, 
kad valstybė pasirūpins namuose likusiu tėvu ar motina, išlaikys net ir 
invalidą. Trejų metų karo tarnybą atliko Ukrainoje, prie desos, pėstininkų 
pulke. Stanislovas buvo pasiųstas pusei metų į vairuotojų kursus, juos bai-
gusiam paskyrė mašiną, kuria vežiojo produktus iš desos. Teko vežti ir 
gimdyvę, už jos ir naujagimio išgelbėtą gyvybę S. Majauskas apdovanotas 
padėkos raštu.

 Grįžęs iš kariuomenės visą laiką dirbo „Daujėnų“ kolūkyje. Iš pradžių trys 
kaimai  Čekiškiai, Liukpetriai ir Levaniškiai – susijungė į kolūkį „Komjau-
nuolis“. Jis buvo nedidelis – tik dvi brigados. 1952 m. vasarą šis kolūkis, 
prijungtas prie „Daujėnų“, prarado savo pavadinimą. 

 S. Majauskas kolūkyje dirbo iki 1990 m. gegužės 5 d., tada išėjo į pensiją. 
Būtų dirbęs ir ilgiau, bet užėjo krizė – trūko kuro...

 1961 m. gegužės 1 d. Emilija Kukorytė susituokė su Stanislovu Majausku. 
Dieną prieš vestuves kolūkio pirmininkas Kazimieras Bitinas ir partijos 
sekretorius Aleksas Bikelis Emiliją nuvežė į rajoną, siekė atkalbėti nuo 
santuokos bažnyčioje. Esą jeigu neims šliūbo (nesituoks bažnyčioje), iš karto 
duos raktus nuo namo – eikit ir gyvenkit. Nors Emilija kalbėjo, kad ji nei 
komjaunuolė, nei partietė, kodėl gi jai tekėti be bažnyčios, aiškino, kad 
santuokos bažnyčioje reikalauja mama ir uošvienė ir jau nebėra laiko – ves-
tuvės rytoj, sukviesti svečiai... Bandė Emiliją įvairiais būdais prikalbinti, o 
kai nepavyko, vestuvėms nedavė mašinos. K. Bitinas pasiūlė S. Majauskui 
pasiieškoti kolūkio, kuris duotų mašiną, o už ją vėliau atidirbsiąs. Stanislovas 
nuvyko į gretimą kolūkį, kuriam pirmininkavo rusas. Jis, sodriai nusikeikęs 
dėl nesupratingumo, be jokių dvejonių davė mašiną.

 Emilija ir Stanislovą sutuokė kun. Antanas Kietis. Majauskai apgailestaudami 
pasakoja, kad po kun. . Eremino mirties „davatkos“ kun. A. Kiečiui stengėsi 
komanduoti, o šiam nepaklusus, netgi kompromitavo, kunigui teko gyventi za - 
kristijoje. Kun. A. Kietis dažnai lankėsi pas Majauskus  ateidavo pietų, į pirtį...

 Majauskai išaugino dukrą Danutę (gim. 1952 m. kovo 25 d.), kuri ištekėjusi 
už Jono Piškino susilaukė dviejų sūnų  Tomo (baigęs aukštąjį, dirba Kaune 
KTU) ir Justino (studijuoja Šiauliuose, o per atostogas važiuoja užsidirbti į 
Norvegiją, ten taiso mašinas). Danutė gyvena Panevėžyje.

 E. ir S. Majauskų pasakojimus 2010 m. birželio 1  d. ir 2012 m. rugpjūčio 
9 d. užrašė A. Vasiliauskienė.

1  Turime prisiminti ir kun. eliksą Ereminą, Darbas, 2002, rugpj. 2 , Nr. 100. 
1 8 Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Palta-
rokas, Vilnius, 1998, p. 324–326.

1 9 Jaraminas . Klebono dienoraštis primena ..., Darbas, 1984, gruodžio 11, 
Nr. 148  gruodžio 15, Nr. 150  gruodžio 18, Nr. 151. 

180 „Sunkus rūpestis dėl gyvybės ir duonos“, spaudai paruošė A. Martinionis, 
Švyturys, 1988, Nr. 8, Nr. 9. 

181 A. Martinionis, pradedant spausdinti dienoraštį, rašė „Darbe“: „Daujėnų apylinkėje 
surasta raštinės knyga, primarginta tai juodu, tai violetiniu rašalu. yrinėjant užrašus 
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buvo nustatyta, kad tai Daujėnų bažnyčios kunigo elikso Jaramino ( – 2) 
klebonavusio –  metais, užrašai – dienoraštis. Klebonas nesimpatizavo 
tarybų valdžiai, vis laukė permainų iš Vakarų. ačiau nepritarė ir buržuaziniams 
nacionalistams, iš pasalų žudantiems žmones, prijaučiančius naujam gyvenimui. Die-
noraštis atskleidžia kai kurias kunigų gyvenimo detales ir banditų žiaurumus.“

182 Jaraminas . Sovietinio teroro sutemose, Vilnius, 1994, p. 94.
183 Kazlauskas A. Atgaivinęs „Kardą“ ir rūsčias dienas priminęs, Darbas, 
2000, gruodžio 28, Nr. 150.

184 Ereminas . Kančių dienoraštis, Daujėnai. Skiriama Pasvalio 500 metų ir 
Daujėnų 450 metų jubiliejams, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 95–195.

185 Daujėnai, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 326–32 .
186 Kun. n anas enese i ius 1   –1   –1  6 1  gimė Šeduvos 
parapijoje Vaižgų kaime (Radviliškio r.). 30 ha žemės, turėjusių valstiečių – 
Elžbietos Puodžiūnaitės ir Mykolo Benesevičiaus sūnus. Be Antano, šeimoje 
augo Jonas, Kazimieras, Elena, Agota ir Elzbieta. 

 Antanas dvi žiemas mokėsi pas daraktorių gimtajame kaime, o 1913–1914 m. – 
Šeduvos pradžios mokykloje  Panevėžyje „Saulės“ draugijos, vėliau valdžios 
gimnazijoje 1916–1920 m. 1920–1922 m. atliko karinę tarnybą dirbdamas 
eiliniu – raštininku aviacijos parko štabo raštinėje Kaune. 1922–1925 m. 
mokėsi Kunigų seminarijoje, 1925–1929 m. Lietuvos universiteto Teologijos-
filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje.

 šventintas į subdiakonus 1928 m. balandžio 24 d., į kunigus 1929 m. ge-
gužės 25 d.

 1929 m. liepos 1 d. (raštas Nr. 21 5) paskirtas vikaru į n ė  vietoj 
kun. Lukošiūno talkinti klebonui Mykolui Šeižiui. Kun. A. Benesevičius ak-
tyviai darbavosi su jaunimu, ypač vaikais, jo darbą gyrė Pandėlio katalikių 
moterų draugijos narės, sužinojusios apie iškėlimą ir prašydamos vyskupo 
palikti kunigą Pandėlyje.

 Nuo 1932 m. liepos 1 d. (raštas Nr. 3 3) kunigas Antanas Benesevičius 
vikaravo e  šv. apaštalo Mato parapijoje, talkino klebonui Juoza-
pui Kirnai (1889 05 14–1912 05 14–1959 0  29), čia dirbusiam nuo 1926 m. 
iki mirties. 1933 m. balandžio 24–gegužės 15 d. Upytėje pavadavo kleboną 
kun. Ignatavičių (1933 m. balandžio 20 d. raštas Nr. 20 5), o tų pačių metų 
liepos mėnesį Spirakių kuratą kun. P. Ulicką, išvykusį į Romą (1933 m. 
gegužės 24 d. raštas Nr. 2495). Kun. A. Benesevičius prašėsi atleidžiamas 
nuo Spirakių kurato pavadavimo ir prašo atostogų gydytis, nes dėl sveikatos 
būklės gulėjo Kauno ligoninėje (apie sutrikusią nervinę būklę pažymą parašė 
gyd. A. Gylys. Sveikatą taisė 1934 m. vasarą Birštono kurorte.

 1934 0  01–1935 12 31 (1934 m. birželio 15 d. paskyrimo raštas Nr. 3089) 
kunigas Antanas Benesevičius dirbo vikaru r šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje, talkino klebonui M. Šeižiui (18 4 09 20–1898 05 31–1951 08 08). 

 1935 m. gruodžio 31 d. (raštas Nr. 60 3) paskirtas  kuratu, tad nuo 
1936 m. kun. A. Benesevičius dirbo Traupio filijoje Šilų Švč. Jėzaus Vardo 
bažnyčioje, pakeisdamas čia kuratu dirbusį kun. Paulių Kairį. Kuratorius 
kun. A. Benesevičius, išgriovęs senąją kleboniją, iš jos medienos pristatė 
trisienį prie naujosios kun. A. akevičiaus pastatytos klebonijos, perkėlė iš 
Šilagalio į klebonijos sodą seną klojimą, pradėjo rūpintis naujosios klebonijos 
įrengimu. Puoselėjo ir žmonių dvasios rūmus. Didelį pasisekimą turėjo ir 
gilų įspūdį padarė kun. A. Benesevičiaus 1936 m. Šilų bažnyčioje suruoštos 
pirmosios misijos, kurias vedė tėvas Pranciškus Masilionis SJ (rašė kun. Anta-
nas Mikonis straipsnyje, skirtame Šilų parapijai „Panevėžio vyskupija“, p. 396). 
Šiluose kun. A. Benesevičių pakeitė kun. Antanas Mikonis.

 Nuo 193  m. gruodžio 15 d. (raštas Nr. 4004) perkeltas kuratu į 
šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią. 1938 m. sausio 3 d. kun. A. Benesevi-
čius atvyko į Suostą. Jo rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis Suoste prieš karą 
(1938 m.) įsigyti 2 varpai ir pakabinti bažnyčios bokšte (Pirmojo pasaulinio 
karo metu varpus išvežus į Rusiją, jie nebuvo sugrąžinti ir bažnyčioje 20 
metų nebuvo varpų). 1938 m. vienas varpas pašventintas Šv. Jono Krikštytojo 
vardu, antrasis – Petro. Pašventino kun. A. Benesevičius. 1943 m. gruodžio 
10 d. kunigas parašė darbą apie Suosto parapiją, kuris buvo išspausdintas 
knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 141–145). 

 1944 m. rugsėjo 23 d. (raštas Nr. 19 8) paskirtas n administratoriumi.
 1946 m. lapkričio 25 d. (raštas Nr. 1351) – ėn vikaru, 194  m. pra-
džioje jam buvo pavesta eiti Kriklinių klebono pareigas. 194  m. balandžio 
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26 d. (raštas Nr. 25), atvykus naujam administratoriui, kun. A. Benesevičius 
grąžintas į Pumpėnus.

 194  m. rugpjūčio 21 d. (raštas Nr. 1329) perkeltas vikaru į r n  o tų 
pačių metų spalio 25 d. (raštas Nr. 1662) deleguotas į Surdegį, kol atvyks 
kun. S. Pelešyno įpėdinis. 

 1948 m. sausio 29 d. (raštas Nr. 152) skubiai deleguotas į ėn  pava-
duoti susirgusio klebono kun. . Eremino. Nuo 1948 m. liepos 1 d. (raštas 
Nr. 838) paskirtas Daujėnų vikaru adjutoriumi. 

 1951 m. rugpjūčio 28 d. (raštas Nr. 843) perkeltas administratoriumi į reb
 Pasilpus sveikatai, nebegalėdamas atlikti pareigų, kun. A. Benesevičius 

prašė skirti altaristu į Pakruojį, mat ten patogesnės sąlygos gydytis, yra 
gydytojų. 

 1964 m. balandžio 10 d. (raštas Nr. 159) paskirtas r altaristu. Skre-
botiškio parapiją perdavė kun. L. Tamošauskui. 1964 m. balandžio 13 d. jam 
išrašytas Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas Nr. 20  (pasirašė Rugienis).

 1965 m. gegužės 5 d. (raštas Nr. 1184) perkeltas į  altaristu vikaro 
pareigoms. Mirė nuo kepenų bei kasos vėžio 19 5 m. birželio 12 d. Laidotuvių 
šv. Mišiose meldėsi Panevėžio apaštališkasis administratorius vysk. R. Krikš-
čiūnas, apie 0 kunigų, keli šimtai tikinčiųjų. Pamokslą pasakė Linkuvos 
klebonas prel. L. Pratkelis. Jis sugretino dvi Vaškų netektis  neseniai įvykusį 
Švenčiausiojo išvogimą ir kunigo mirtį. Šeduvoje šv. Mišias aukojo Panevėžio 
kurijos kancleris kun. Vladas Rabašauskas, pamokslą pasakė Kriaunų klebonas 
kun. e as omonis. amokslo min is  „Kiekvieno žmogaus dalia – mirtis. 
ai tragiška. ačiau Kristus skelbia amžinąjį gyvenimą. Jo laimėjimui darbuojasi 

kunigas, per kurio rankas pats Dievas žmogų stiprina, ypač sakramentais. ačiau 
vien kunigo darbo per maža. uri sav s gelbėjimui darbuotis visi, ir ne tik sav s, 
bet ir viso mistinio Kristaus Kūno. pač tėvai turi ugdyti vaikų dorybes ir „ku-
nigiškas“ nuotaikas. Šeima ugdo tautą, ugdo ir gerus kunigus. Kunigas gyvena ne 
sau. ėvai turi nepamiršti savo vaikų religinio auklėjimo, nes tiktai taip jie auklės 
ir gerus piliečius tautai, ir naudingus Bažnyčiai. š jų ateis į Kristaus vynuogyną 
ir geri kunigai. Dievas visuomet padeda. Reikia tiktai visiems auklėtojams daugiau 
rūpestingumo, reikia kiekvienam jausti atsakomyb  – karališkosios kunigystės nario 
atsakomyb  – už visą krikščioniškąją bendruomen  ir visą mistinį Kristaus kūną, 
jo augimą.“ (19 5 m. birželio 20 d. Pasvalio dekano kun. V. Masio aprašytos 
kunigo Antano Benesevičiaus laidotuvės, PVKA, B. Benesevičius Antanas 
1900 05 28  1929 05 25  19 5 06 12). Šeduvoje laidotuvėse dalyvavo apie 
40 kunigų. Kapinėse kalbėjęs Švedriškės klebonas, mokslo draugas kun. 
A. Juška palygino kunigo ir gydytojo darbą. Kun. A. Benesevičius niekuo 
labai neišsiskyrė, tai jį ir išskiria iš daugelio kitų  doras, geras, pavyzdingas, 
pareigingas, uolus kunigas – tylus, ramus, visų gerbiamas ir mylimas. 

 Palaidotas Šeduvos parapijos kapinėse birželio 16 d. „Viešpatie, ieškojau au sie -
lų, o šiandien priimk mano sielą“ (iš Testamento) – įrašas antkapiniame paminkle.

 ( r.  PVKA, B. Benesevičius Antanas 1900 05 28  1929 05 25  19 5 06 12  
Elenc us , p. 95, 188, 196  Elenc us , p. 129, 24 , 2 4  Elenc us 0, 
p. 155, 161, 1 5  Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, 
red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 141–145, 396.)

18  1948 m. sausio 29 d. raštas Nr. 152, PVKA, B. Benesevičius Antanas 1900 
05 28  1929 05 25  19 5 06 12.

188 1948 m. liepos 1 d. raštas Nr. 838, ten pat.
189 1951 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. 843, ten pat.
190 1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų 
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 16. PDA.

191 1944–195  gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų 
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 28. PDA.

192 Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų, Nr. 2489, l. 162 a. p., reg. 
Nr. 2. PDA.

193 Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios 1950–195  m. 
Mirusiųjų protokolų knyga, reg. Nr. 24. PDA.

194 1948 m. lapkričio 29 d. raštas Nr. 15, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
195 1950 m. vasario 4 d. kun. A. Benesevičiaus pareiškimas Nr. 4, PVKA, 
B. Benesevičius Antanas 1900 05 28  1929 05 25  19 5 06 12.

196 l onsas akai is gimė 193  m. birželio 23 d. Galinių kaime (čia gyveno 
iki 1960, o 199  m. vėl sugrįžo). Jo pasakojimus užrašė A. Vasiliauskienė 
2010 m. vasarą ekspedicijos metu.
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19  Kuni as n anas ameikis 1 1   1–1  6 1 –1 1  1  gimė Ve-
laikių kaime, Daugailių parapijoje, Norberto Rameikio ir Emilijos Špokaitės 
aštuonių vaikų šeimoje. 1966 m. autobiografijoje rašė, kad turi brolį ir dvi 
seseris, viena jam šeimininkaujanti. Pradžios mokyklą lankė gimtajame kaime 
ir 1924 m. ją baigė. Toliau mokytis neturėjo galimybių, nes tėvas sirgo, o 
Antanas – vyresnis šeimoje – keliolikos hektarų ūkyje turėjo dirbti visus 
darbus. Persirgo sunkų pleuritą, užsibaigusį operacija. Dėl silpnos sveikatos 
kariuomenėje netarnavo. 

 Labai troško mokslo, bet jo pradėjo siekti tik būdamas 21 metų, kai paaugęs 
brolis jį galėjo pakeisti ūkio darbuose. Mokėsi savo jėgomis ir privačiai 
egzaminus laikydavo, Kaune, kur prie Švietimo ministerijos buvo egzaminų 
komisija. 

 1938 m. spalio 12 d. išlaikė šešių klasių baigimo egzaminus, o 1940 m. 
sausio 2  d. eksternu įgijo pradžios mokyklų mokytojo praktikanto vardą.

 1940–1941 m. mokytojavo Kuronių (Kėdainių r.) pradinėje mokykloje ir 
Daugailių valsčiaus Pašakščių kaimo pradinėje mokykloje.

 Vienerius metus buvo Kretingos dekanato katalikiškų organizacijų vadovu, 
rajono pavasarininkų pirmininku.

 1933–1940 m. uoliai bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje, ypač katalikiško 
jaunimo laikraščiuose, spausdino nemaža eilėraščių, novelių. Jo eilėraščius 
spausdino „Pranciškonų pasaulis“, „Jaunimo vadas“, „Ateities spinduliai“, 
„Pavasaris“, „Liepsnos“, „ vaigždė“, „ emaičių priedelis“ ir kiti to meto 
katalikiškam jaunimui skirti laikraščiai ir žurnalai.

 1941 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kartu studijavo Teologijos fakul-
tete. Mokydamasis redagavo sieninį klierikų laikraštį, buvo kelių būrelių 
pirmininkas, vadovavo literatams ir pastoralistams, buvo blaivybės draugijos 
narys. Nuo mažens silpnos sveikatos, seminariją baigė turėdamas užrandėjusią 
skrandžio opą, apie trečdalį mokslo laiko praleisdavo besigydydamas.

 1945 m. sausio 14 d. buvo įšventintas į subdiakonu, o birželio 10 d. – į 
kunigus. Kunigo charakteristikoje, kurią 1945 m. birželio 2 d. pasirašė 
seminarijos rektorius dr. S. Gruodis, įrašyta „Vienintelis pajėgesnis poetas 
seminarijoje“.

 Primicijas kun. A. Rameikis laikė per Šv. Antano Paduviečio atlaidus Dau-
gailių bažnyčioje. 

 Porą mėnesių vikaravo lan oje (1945 m. liepos 2 d. vyskupo raštas Nr. 644), 
beveik metus – a alninke (1945 09 29–1946 06 1 ) (raštas Nr. 1104), vėliau 
vikaru kooperatoriumi (vikaru) buvo paskirtas į n k ius (1946 m. liepos 
1 d. vyskupo raštas Nr. 650), po metų kunigo prašymu jis perkeltas į ė-
asus (194  08 21–1948 05 10) (raštas Nr. 132 ), iš čia vikaro pareigoms – į 
oki k  (1948 05 10–1949) (raštas Nr. 683).

 1949 m. gegužės 6 d. (raštas Nr. 405) paskirtas administratoriumi į nu k  
(1949–1950). Sovietų valdžiai sulaikius kun. Leopoldą Pratkelį (1912 06 05–
1938 06 11–1983 01 0 ), kun. A. Rameikis 1950 m. rugsėjo 12 d. (raštas 
Nr. 921) paskirtas o alimo administratoriumi. Dirbdamas Rozalime, aptarnavo 
ir Klo ainius  nuo 1950 m. spalio 5 d. (raštas Nr. 996) kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį aukojo šv. Mišias, parapijiečiams teikė visus dvasinius 
patarnavimus.

 Po metų, 1951 m. rugpjūčio 28 d. (vyskupo raštas Nr. 542), perkeltas admi-
nistratoriumi į aujėnus. Atvyko rugsėjo 20 d. ir dirbo beveik  metus. 
Sveikatai susilpnėjus, kun. A. Rameikiui prašant Vilniaus arkivyskupijos ir 
Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. J. Steponavičius 
(1911 10 18–1936 06 21–1955 05 22–1991 06 18) 1958 m. sausio 9 d. (raštas 
Nr. 20) paskyrė jį K ekena os vikaru, po pusmečio birželio 20 d. (raštas 
Nr. 064) – ane ė io Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru. Po 
sudėtingos operacijos (pašalino du trečdalius skrandžio ir dalį dvylikapirštės) 
pablogėjus sveikatai, prašėsi, kol sustiprės, nuo vikaro pareigų atleidžiamas. 
Kun. A. Rameikis liko mansionoriumi prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčios. 1963 m. paskirtas šios bažnyčios altaristu (1963 m. gegužės 6 d. 
raštas Nr. 235). 1963 m. gegužės 13 d. jam išrašytas Kulto tarnautojo pažy-
mėjimas Nr. 2302A, kurį pasirašė religinių kultų reikalų įgaliotinis Rugienis. 
19 0 m. rugsėjo 12 d. (raštas Nr. 626) buvo paskirtas altaristu į Pandėlį, 
bet paskyrimas greitai atšauktas.

 19 0 m. lapkričio 18 d. (raštas Nr. 1024) paskirtas Kupi kio altaristu, po 
trejų metų, 19 3 m. birželio 4 d. (raštas Nr. 356), – as alio altaristu. 
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19 5 m. būdamas komandiruotas rugsėjo 8–20 d. a as  klebono pareigoms 
(19 5 m. rugpjūčio 4 d. raštas Nr. 106).

 Dvylika metų altaristu su vikaro teisėmis ir pareigomis dirbo am aloje 
(nuo 19 6 m. liepos 19 d., raštas Nr. 1 6),  talkino 1969–1985 m. dirbusiam 
klebonui onui u kiui (1920 02 10–194  06 29–2006 05 09), metus dirbo su 
kun. Kazimieru Baronu (192  12 05–195  04 1 –2008 06 08), administravusiu 
parapiją 1985–1991 m.

 1983 m. rugsėjo 20 d. kun. A. Rameikis paskirtas altaristu į Panevėžio 
katedrą (raštas Nr. 1 8), tačiau skyrimas dėl jo ligos greitai atšauktas. Jis 
atleistas nuo pareigų Ramygaloje ir 1986 m. rugpjūčio 21 d. (raštas Nr. 88) 
paskirtas Pakruojo parapijos altaristu. 

 Nuo 1986 m. iki mirties kun. A. Rameikis – altaristas Pakruojyje (1986 08 21– 
1991 02 01). 1990 m. Pakruojo klebonas kan. Antanas Balaišis (1923 01 01–
1948 10 31–2005 11 0 ) prašė vyskupą paskirti vikarą, nes visi parapijos 
kunigai garbingo amžiaus ir ligoti  Kazimieras Mozūras (1898 02 14–
1925 06 14–1994 12 26) – 91 metų, A. Rameikis –  metų, o ir pačiam 
A. Balaišiui – jau 6 -eri. Vyskupas, atsižvelgdamas į motyvaciją, vikaru 
paskyrė kun. Kostą Balsį (gim. 1963 02 23, įšventintas į kunigus 1989 05 28).

 Kunigas Antanas Rameikis mirė 1991 m. vasario 1 d. Pakruojyje. Palaidotas 
Pakruojo bažnyčios šventoriuje šalia poeto kun. Mykolo Šeižio-Dagilėlio.

 Kun. A. Rameikio pavardę randame kartu su 113 Panevėžio vyskupijos 
kunigų, 1981 m. gegužės 3 d. pasirašiusių vyskupijos kunigų pareiškimą 
Lietuvos TSR KP K pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui, kuriame ap-
žvelgiama tikinčiųjų ir kunigų padėtis, prašoma vyskupams ir vyskupijų 
valdytojams leisti laisvai parinkti dvasinę vadovybę bei dėstytojus Kauno 
kunigų seminarijoje ir t. t. (žr. Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas, 
Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, hicago, 1983, t. 6, Nr. 49, p. 5 9–585).

 Pasak kun. Juozapo Čepėno, kun. Antanas ne tik uoliai ėjo kunigo pareigas, 
bet buvo ir talentingas poetas, geras pamokslininkas, pilnas humoro, drau-
giškas ir nuoširdus. Darbavosi daugelyje parapijų. monių buvo mylimas. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą savo kūrybą spausdino „Ateities spindulyje“, 
„ vaigždėje“ ir kt. Tarybiniais metais jo kūryba negalėjo pasirodyti. Tik 
atkūrus Nepriklausomybę, jo eilėraščiai buvo išspausdinti Pakruojo ir Ku-
piškio rajonų laikraščiuose.

 Kun. A. Rameikis, vikaraudamas Anykščiuose, 194  m. parašė Anykščių 
parapijos istoriją, kuri išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 1 –2 ), 
o vikaraudamas Svėdasuose – Svėdasų parapijos istoriją (p. 569–580), kartu 
su klebonu Antanu Survila (1885 12 0 –1910 02 20–1961 03 14).

 ( r.  PVKA, B. Kun. Rameikis Antanas 1912 0  01  1945 06 10  1991 
02 01  Katalikų kalendorius žinynas, , Vilnius, 1991, p. 225  Balaišis A. 
Sugrįžtantis poetas, Auksinė varpa, Pakruojo rajono laikraštis, 1991, kovo 6, 
Nr. 18  Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai. Palanga–Panevėžys, 
1981, l. 1 3–1 4 (rankraščio teisėmis), mons. P. Baltuškos asmeninis archyvas  
Čepėnas J. Mano gimtasis kaimas – Velaikiai, Daugailių kraštas ir žmonės, 
sud. R. Jurkevičienė, R. Mališauskas, Utena, 2008, p. 588–589  Gutauskas 
K. Budėjusios sielos pėdomis, Kupiškėnų mintys, 1991, bal. 10  Panevėžio vys-
kupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 
1998, p. 2 , 580  Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, 2011, 
p. 525–52 .)

198 1951 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. 542, PVKA, B. Kun. Rameikis Antanas 
1912 0  01  1945 06 10  1991 02 01.

199 1958 m. sausio 9 d. raštas Nr. 20, ten pat.
200 1944–195  gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų 
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 29. PDA.

201 en pat, reg. Nr. 4.
202 Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų, Nr. 2489, l. 186 a. p., reg. 
Nr. 14. PDA.

203 Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios 1950–195  m. 
Mirusiųjų protokolų knyga, reg. Nr. 25. PDA.

204 en pat, reg. Nr. 4.
205 1944–195  gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų 
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 12. PDA.

206 1953 m. rugsėjo 28 d. pareiškimas Nr. 11, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus 
Vardo.
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20  Kun. n anas Kie is 1  1 1 –1  6 6–1 6  1  gimė 1905 m. 
sausio 14 d. Rokiškio parapijoje, Plikiškio (Nadiejiškio) vienkiemyje. Viduti-
nių valstiečių – ūkininkų šeimoje išaugo 5 vaikai. Vos poros metų sulaukęs 
Antanėlis neteko tėvo, todėl anksti pradėjo dirbti ūkio darbus, tačiau labai 
troško mokytis. 1911–1913 m. pradžios mokslą (Rokiškio rusų pradžios 
mokyklą) ir keturias Rokiškio gimnazijos klases baigė privačiai, savaran-
kiškai, tik atliekamu nuo darbo laiku spausdamasis prie mokslo. 1921 m. 
baigė dvi Rokiškio gimnazijos klases, kurį laiką mokslą turėjo nutraukti ir 
1925–1926 m. baigė ketvirtą ir penktą klases.

 Porą metų Rokiškio girininkijoje dirbo apskaitininku ir porą metų mokytojavo 
pradžios mokykloje.

 1926 m. balandžio 2 d. paimtas į Lietuvos kariuomenę, ištarnavo artilerijoje 
metus ir šešis mėnesius. Vėliau, dirbdamas raštinėje, 192  m. baigė Kauno 
„Pavasario“ suaugusiųjų gimnazijos šeštą klasę.

 192  m. įstojo į Kauno metropolijos kunigų seminarijos filosofijos kursus, 
o nuo 1930 m. mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos 
fakultete Teologijos skyriuje ir 1934 m. gavo aukštojo mokslo diplomą. Vė-
liau, išklausęs reikiamą kursą akademiniam laipsniui gauti, parašęs darbą 
ir jį apgynęs, 1936 m. įgijo licenciato laipsnį. Mokydamasis seminarijoje 
ketverius metus dirbo seminarijos bibliotekoje. 1934 m. birželio 13 d. semi-
narijos rektoriaus kan. Pranciškaus Penkausko pasirašytoje charakteristikoje 
konstatuota, kad „pamokslininkas turinio atžvilgiu labai geras... moka rusiškai ir 
lenkiškai. rganizaciniam darbe paslankus ir sugebąs“.

 1933 m. balandžio 1 d. įšventintas į subdiakonus, 1933 m. birželio 3 d. į 
diakonus, o 1934 m. birželio 26 d. arkivyskupo J. Skvirecko įšventintas į 
kunigus. Kun. A. Kietis vikaravo Pumpėnuose, Panevėžio šv. Petro ir Po-
vilo bažnyčioje, Krinčine, Skapiškyje. Kapelionavo Skapiškio progimnazijoje, 
Pandėlyje, klebonavo Jūžintuose, Geidžiūnuose, Gulbinėnuose, Saločiuose, 
Vadokliuose, Daujėnuose ir ilgiausiai Anciškyje. Būdamas ne per geriausios 
sveikatos, dažnai jausdavosi galįs darbuotis didesnėje parapijoje. Iki senatvės 
mėgo sportuoti ir važinėti dviračiu.

 1934 m. liepos 1 d. paskirtas Pumpėnų vikaru (1934 m. birželio 15 d. raštas 
Nr. 3086). 1934 m. rugsėjo 1  d. raštu Nr. 4214 deleguotas į Biržus vietos 
klebono atostogų metu. 

 1935 m. sausio 1 d. deleguotas į Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
antruoju vikaru (raštas Nr. 558), o 1935 m. birželio 21 d. paskirtas Panevėžio 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru.

 193  m. gruodžio 15 d. (raštas Nr. 6992) perkeltas vikaru į Krinčiną. Čia 
talkindamas klebonui kun. Antanui Keraičiui, 1938 m. dalyvavo pavasari-
ninkų kongrese. Tačiau Krinčino gamtinės sąlygos (vanduo, šaltiniai ir kt.) 
kun. A. Kietį veikė neigiamai. Jis paliego, tapo mieguistas, greitai pailsdavo, 
nuolat kentė galvos ir nugaros skausmus, vakarais pakildavo temperatūra. 
Jausdamas negalįs reikiamai atlikti dvasinių patarnavimų, 1938 m. lapkričio 
18 d. prašė vyskupo atostogų gydytis perkelti į kitą parapiją.

 1939 m. sausio 1 d. paskirtas vikaru į kapi k  (raštas Nr. 410). Ten ku-
nigas atvyko sausio 10 d. – tą dieną išvyko čia dirbęs kun. Šaučiūnas.

 1941 m. birželio 20 d. (raštas Nr. 21 8) kun. A. Kietis buvo deleguotas 
į Suvainiškį eiti klebono pareigų. Tačiau kunigas prašė vyskupą palikti 
Skapiškyje, nes paskutinėmis bolševikų dienomis – ir birželio 23-iąją – teko 
patirti daug smurto, nuo kurio dar nepajėgiąs atsigauti. Be to, kun. A. Kietis 
norėtų dirbti pedagoginį darbą  geriau pamokas dėstyti turinčiam akademinį 
laipsnį, negu be jo...

 Skapiškio progimnazijos direktorius Vladas Merkevičius kreipėsi į Panevėžio 
vyskupą

 „Asmeniškai kviečiau kun. Kietį, Skapiškio parapijos vikarą, Skapiškio progimnazijoj 
dėstyti tikybos pamokas ir lotynų kalbą, bet kun. Kietis, principiniai sutikdamas, 
be amstos pritarimo man galutinio žodžio duoti negali. Pereitais mokslo metais 
dirbdamas toje pačioje Skapiškio progimnazijoje pastebėjau, kad kun. Kietis didelis 
mėgėjas mokslo ir prisiriš s prie jaunimo, dėl to norėčiau turėti tokį darbininką 
savo įstaigoj. Drįstu kreiptis, Ekscelencija, prašydamas sutikimo leisti dirbti kun. 
Kiečiui Skapiškio progimnazijoj“ (1941 m. rugsėjo 1 d. raštas Nr. 9). Dokumentą 
pasirašė A. Kizevičius.

 1941 m. rugsėjo 2 d. paliekamas Skapiškio vikaru ir skiriamas Skapiškio 
progimnazijos kapelionu (raštas Nr. 2634). Tačiau Skapiškio progimnazija 
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valdžios nurodymu buvo perkelta į Pandėlį. Kun. A. Kietis 1941 m. spalio 
2 d. kreipėsi į vyskupą tolesnių nurodymų  

 „Man neaišku, kaip privalau pasielgti. š Skapiškio progimnazija su visu turtu 
ir mokomuoju personalu o icialiai perkelta į Pandėlį. Dabar ten tvarkosi ir kaip 
reikiant mokslas prasidės nuo spalių mėn.  d. ačiau Skapiškio delegacijos važinėja 
į Vilnių ir į Kauną ir pilnai įsitikin , kad progimnazija bus sugrąžinta į Skapiškį. 
Labiausiai remiasi gen. Kubiliūno patvirtinimu. Kubiliūnas yra skapiškėnas. Atrodo, 
tuoj atvyks iš Vilniaus delegatas. Kuo baigsis – dar neaišku.

 Kol kas galėčiau tikybos pamokoms nuvykti į Pandėlį į savait  kartą ar du. as 
nesudarytų didelio nuostolio Skapiškio parapijai. Atrodo, kad Pandėlio kunigams 
nepatiks. Gal jie turi kokį parėdymą iš Kurijos  odėl pranešu Kurijai, kad į 
Pandėlį nesilankysiu, kol negausiu iš Kurijos nurodymo“ (asm. byla).

 Vyskupas, atsižvelgdamas į susidariusią padėtį, 1941 m. spalio 4 d. kun. 
A. Kietį delegavo į Pandėlį vikaru, tikybos mokytoju ir progimnazijos 
kapelionu (raštas Nr. 2884). Deja, kun. A. Kietis ilgai negalėjo apsigyventi 
Pandėlio vikariate, nes kun. J. Bardišauskas buvo pasilikęs daiktus, manė 
sugrįšiąs. 1941 m. lapkrityje išaiškėjo, kad Skapiškio progimnazija nuo kitų 
mokslo metų sugrįš į Skapiškį. Tačiau kun. A. Kietis su progimnazija į 
Skapiškį nebesugrįžo, o 1945 m. tapo faktiniu Pasvalio administratoriumi.

 1945–1946 m. dirbdamas administratoriumi Pandėlyje kun. A. Kietis pastatė 
didelį (28  10 m) trobesį, sutaisė bažnyčios stogą ir langus, atliko nemažai 
smulkesnių ūkio darbų.

 1946 m. birželio 21 d. paskirtas Jūžintų administratoriumi (raštas Nr. 690). 
Kun. A. Kietis į Jūžintus atvyko liepos 2  d. Per ketverius metus akmenine 
tvora su cemento dangčiu aptvėrė šventoriaus tvorą, sutvarkė visus langus, 
išmokėjo paliktą skolą, susidariusią taisant stogą. Sutvarkė kleboniją ir kitus 
trobesius bei kapines.

 Aktyvi kunigo veikla atkreipė pasaulietinės valdžios dėmesį, o kai atsisakė 
pasirašyti itin didelę paskolos sumą, buvo apkaltintas angelaičių organizavimu, 
tretininkų brolijos atgaivinimu, moksleivių įtraukimu į bažnyčios tvarkymo 
darbus. Kunigas A. Kietis 1950 m. gegužės 31 d. pasiaiškinimo rašte šią 
veiklą neigdamas pripažino, kad vaikai dalyvauja procesijose  barsto gėles, 
neša religines insignijas – tačiau tai ne angelaičiai  Didįjį Velykų tridienį 
kai kurie vaikai klūpojo prie Kristaus karsto, bet kunigas jų neragino ir 
neorganizavo  prieš Velykas, rengiant karstą, šventoriuje pribarstyta šakų. 
Jas renkančius vaikus pastebėjo pro šalį ėję Rokiškio apskrities pareigūnai. 
Vaikus ilgai kamantinėjo. Pas kleboną apsilankę valsčiaus vykdomojo komi-
teto pirmininkas, Jūžintų MGB viršininkas, apskrities kompartijos atstovas ir 
apskrities paruošų įgaliotinis aiškinosi klebono daromą žalą. Kun. A. Kiečio 
pasiaiškinimą kurija turėjo nusiųsti Religinių kultų reikalų tarybos prie LTSR 
Ministrų tarybos įgaliotiniui Lietuvoje.

 Vyskupas, atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir kun. A. Kiečio prašy-
mą, 1950 m. birželio 9 d. atleido iš einamų pareigų Jūžintuose ir perkėlė 
administratoriumi į Geidžiūnus (raštas Nr. 599). Bažnyčią, jos inventorių ir 
beneficiją perdavė Biržų kun. Juozapas Laniauskas.

 1951 m. balandžio 4 d. kun. A. Kiečiui pavesta aptarnauti ir Gulbinėnų 
parapiją (raštas Nr. 31 ), išvykus trims mėnesiams gydytis kun. Benediktui 
Urbonui. Kunigas, reziduodamas Gulbinėnuose, pastoracijos reikalais važi-
nėjo į Geidžiūnus. Gulbinėnuose sutvarkė altorius, zakristijas ir presbiteriją, 
sudėjo lubas, išdekoravo bažnyčios vidų.

 1952 m. sausio 8 d. perkeltas administratoriumi į Saločius (raštas Nr. 1 ). 
Čia kunigo jau laukė nemalonumai. Vos atvykęs, jau kitą dieną, sausio  
18-ąją, nuvyko į Pasvalį prisiregistruoti. Tačiau jam buvo pasakyta palaukti, 
kol išsiregistruos ankstesnis kunigas. Sausio 25 d. nuvykus abiem kunigams 
išvykstantį išregistravo, o kun. A. Kietį atsisakė priregistruoti, nes Saločiuose 
nėra bažnyčios. Tas namas, kuriame vyksta pamaldos, esąs komunalinio 
ūkio žinioje ir prieš keletą dienų perduotas sveikatos skyriui. Nors buvęs 
administratorius kunigas viską išaiškino ir parodė dokumentus, bet jo niekas 
neklausė. Pasakyta, kad vykdomajame komitete yra visų egzistuojančių baž-
nyčių raštai, o Saločių – nėra jokių. Galiausiai kun. A. Kiečiui motyvuota  
„Kai bus bažnyčia, tada priregistruosim. Jei Religinių kultų įgaliotinis duos raštą, 
kuriame patvirtins, kad tas namas – bažnyčia ir priklauso jo žinybai – priregis-
truosime.“ Vis dėlto naujajam administratoriui kun. A. Kiečiui buvo leista 
kurį laiką pagyventi neprisiregistravusiam, nors paliepta skubėti (3 dienas 
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neprisiregistravęs galėjo būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kaip 
veltėdis ir nusikaltėlis). Tik 1952 m. vasario 11 d. buvo priregistruotas.

 Saločiuose atnaujino didelį plotą (apie 250 kv. m) vidaus tinko, nemažą dalį 
ištinkavo lauko pusėje, frontone padarė karnizus (jie buvo išdaužyti). Namo 
gale įtaisė didelius cementinius laiptus, lietvamzdžius. Išdekoruota bažnyčia 
ir namo vidus, lauko pusė išbaltinta. Bažnyčioje visi judami ir nejudami 
daiktai perdažyti aliejiniais dažais. Padaryti du šoniniai altoriai, įsigytos 5 
stulos ir 3 paveikslai. Suremontuoti gyvenamieji butai. Pastatyta varpinė, 
įsigytas varpas. Pastatyti 3 ūkiniai pastatai. Perstiklinti suaižėję langai.

 195  m. kovo 6 d. perkeltas administratoriumi į Vadoklius (raštas Nr. 691), 
tačiau dėl pavasario gamtos polaidžių persikėlimo laikas pratęstas iki gegužės 
15 d. (raštas Nr. 860). Tačiau Vadokliuose itin susilpnėja kunigo sveikata 
ir jis prašosi iš čia iškeliamas.

 Kun. A. Kietis 1958 m. sausio 10 d. Vilniaus arkivyskupijos, Panevėžio 
vyskupijos apaštališkojo administratoriaus vysk. J. Steponavičiaus paskirtas 
Daujėnų administratoriumi (raštas Nr. 24).

 1964 m. gruodžio 3 d. (raštas Nr. 516) kun. A. Kietis paskirtas Uliūnų pa-
rapijos klebonu, kartu aptarnaujant ir riškių parapiją, tačiau šis skyrimas 
greitai buvo atšauktas ir 1964 m. gruodžio 14 d. (raštas Nr. 59 ) paskirtas 
Anciškio klebonu. 1964 m. gruodžio 15 d. jam buvo išduotas Kulto tarnautojo 
registracijos pažymėjimas Nr. 1 , pasirašytas religinių kultų reikalų įgaliotinio 
Rugienio. Anciškyje kun. A. Kietis elektrifikavo bažnyčią ir remontavo jos 
stogą.

 Nuo 19 6 m. birželio 4 d. (raštas Nr. 122), kol bus paskirtas altaristu Ra-
mygaloje, vikaro teisėmis turėjo talkinti šios bažnyčios kunigams. 1981 m. 
kovo 31 d. (raštas Nr. 83) kun. A. Kietis kurį laiką rūpinosi ir jam pavestąja 
Truskavos parapija. 1981 m. spalio 13 d. (raštas Nr. 2 5) buvo paskirtas 
Surdegio bažnyčios klebonu. A. Kiečiui atsisakius šių pareigų dėl sveika-
tos ir prašantis į altariją 1981 m. gruodžio 9 d. (raštas Nr. 355) paskirtas 
Krekenavos altaristu su vikaro jurisdikcija, tačiau ir šis raštas atšauktas, ir 
1982 m. liepos 1  d. raštu Nr. 166 buvo paliktas toliau eiti Anciškio klebono 
pareigas.

 1983 m. lapkričio 24 d. (raštas Nr. 209) paskirtas Panevėžio katedros altaristu. 
Darbas katedroje turbūt gražiausiai apvainikavo kun. A. Kiečio gyvenimą. 
Būdamas netoli savo brolių šeimų, neturėdamas ūkinių rūpesčių, jis visą 
dešimtmetį uoliai talkininkavo katedros kunigams, ilgas valandas nuoširdžiai 
klausydavo išpažinčių, dažnai padėdavo kituose darbuose. Uolumo jam 
galėjo pavydėti ir jaunimas. 

 Kunigo A. Kiečio 90-mečio proga Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, 
prel. Kazimieras Dulksnys ir mons. Jonas Juodelis parašė sveikinimą

 „ uoširdžiai sveikiname Jus su garbingu jubiliejumi – devyniasdešimtuoju gimta-
dieniu.

 Dėkojame Jums už tą dvasinį įnašą, kuriuo praturtinote Dievo tautą per šešiasdešimt 
kunigiškojo darbo metų.

 Linkime Jums nuolatinės Aukščiausiojo globos ir sveikatos, kad dar ilgai būtumėte 
mūsų tarpe.“

 1996 m. gegužės 19 d. mirė tuo metu seniausias Panevėžio vyskupijos ku-
nigas Antanas Kietis. Palaidotas gegužės 22 d. Panevėžio miesto kapinėse.

 Kaip ir daugelis kunigų, kun. A. Kietis turėjo iškentėti sovietų okupaciją 
bei pokario terorą. Dirbdamas e  buvo nuvarytas į mišką sušau-
dyti, tačiau net ir labai žiaurus tuometinis Skapiškio NKVD viršininkas jo 
pasigailėjo, pririšo kunigą prie medžio ir paliko.

 Velionį palaidojo JE Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, apie 30 vyskupijos 
kunigų Panevėžio katedros kapinėse, kunigams skirtame plotelyje. Pamokslą 
katedroje pasakė mons. J. Juodelis. Kapinėse, dėkodamas velioniui už darbą 
ir visiems už nuoširdų dalyvavimą laidotuvėse, kalbėjo mons. J. Antanavičius. 

 ( r.  PVKA, B. Kun. Kietis Antanas 1905 01 14  1934 06 26  1996 05 19  
Autorius nenurodytas . A. A. Kun. Antanas Kietis (1905–1996), Katalikų ka-
lendorius žinynas , Vilnius, 199 , p. 260–261  Jurgaitis J. Aukos keliu, 
Vilnius, 1992, p. 468).

208 la as al ana i ius gimė 1953 m. rugpjūčio 26 d. Čekiškių kaime (3 km 
nuo Daujėnų), kur gyveno 26 metus – iki melioracijos. Tada tėvai pirko namą 
Daujėnuose, Baluškių 1. Nors nebuvo nei spaliukas, nei partinis – įstojo į 
aukštąją. Baigęs A miškų ūkio inžinerijos studijas, dirbo Apželdinimo 



66

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

treste Panevėžyje. 1995 m. mirus tėvui, sugrįžo iš Panevėžio ir gyvena 
Daujėnuose, ūkininkauja.

209 1944–195  gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų 
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 5. PDA.

210 Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios Jungtuvių knyga 
1944 VIII 20–19  VIII 26, Nr. 1415, l. 30 a. p., reg. Nr. 6. PDA.

211 1958 m. gegužės 28 d. pranešimas Vilniaus arkivyskupijos kurijai, PVKA, 
B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.

212 1959 m. gegužės 21 d. pranešimas, ten pat.
213 Kuni as au en as kamas 1   1 –1   –  11 1  gimė Kvet-
kų parapijoje, Pandėlio rajone, Biržų apskrityje, Eiskudžių (Skudžių) kaime. 

 G. Ikamo motina – Valerija Jokubėnytė, tėvas – Silvestras Ikamas, vidutinis 
ūkininkas, kuris buvo išvykęs į Ameriką užsidirbti pinigų, kad sugrįžęs 
nusipirktų žemės (įsigijo 5 ha). 

 Gaudentas mokėsi Gaigalų ir Kvetkų pradžios mokyklose (1930–1936) ir 
Vilkijos gimnazijoje (1941–194 ). 

 194  m. baigęs gimnaziją, septynerius metus mokytojavo įvairiose mokyklose  
Vabalninke, Anciškiuose (Unčiškiuose), Vainiūniškyje, Kvetkuose. 194  m. 
spalio 1 d. buvo paskirtas mokytoju į Vabalninko vidurinę mokyklą, 1950 m. 
rugsėjo 1 d. perkeltas į to paties rajono Ančiškių pradinę mokyklą vedėjo 
pareigoms. 1952 m. rugsėjo 1 d. – po dviejų vedėjavimo metų – paskirtas 
į Vainiūniškio pradžios mokyklą vedėju. Čia dirbo vienerius metus. 

 Kadangi seniems tėveliams tėviškėje reikėjo globos, prašė Vabalninko liaudies 
švietimo skyriaus vedėjo leisti persikelti į Pandėlio rajoną. Nuo 1953 m. 
rugsėjo 1 d. mokytojavo Kvetkų septynmetėje mokykloje (Pandėlio r.). Paties 
prašymu (Pandėlio liaudies švietimo vedėjo įsakymu Nr. 94, 1954 m. liepos 
1 d.) buvo atleistas iš Kvetkų septynmetės mokyklos mokytojo pareigų ir 
įstojo į seminariją. 

 Jis buvo tarp tų mokytojų, kurie kovojo, kad jaunimas nenutoltų nuo 
Bažnyčios. Mokė jaunimą nebijoti jokių grasinimų, išlaikyti laisvę mylinčio 
žmogaus tautos dvasią, nesuterštą vardą. Dalis jaunimo nepasidavė priešo 
ideologijai. Mokytojas G. Ikamas kartu su kitais platino antisovietinę spau-
dą, spausdindavo eilėraščius, atsišaukimus kreipdamiesi į jaunimą, tautą, 
inteligentiją. ra parašęs ir satyrą apie „Tarybinį herbą“

 iba pjautuvas ir kūjis
 ėvo Stalino ženkle,
 Bet ten tiktų, iš tikrųjų,
 ik lazda su terbele.
 Pokario metais gimtinėn užsukusį Gaudentą suėmė stribai. Iš jo tyčiojo-
si, mušė, kankino, reikalavo pasakyti, kur yra „miškiniai“. Nuo šautuvų 
buožių mirtinų smūgių jį apsaugojo metalinis kryželis, kurį buvo užsikišęs 
už marškinių. Nors nuo smūgių ir aptrupėjo metalinis stovas, Gaudentas 
liko gyvas. Nuo sušaudymo išgelbėjo jo pažįstamas rusas, įpuolęs į trobą 
šaukdamas, kad Gaudentas Ikamas nekaltas.

 Tik iš trečio karto (1954 m.) įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. 
1959 m. kovo 25 d. vysk. J. Steponavičius įšventino jį į kunigus.

 1959 m. birželio 23 d. (raštas Nr. 1215) Vilniaus arkivyskupijos ir Pane-
vėžio vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Julijonas Steponavičius 
neopresbiterį kun. G. Ikamą paskyrė vikaru į Palėvenę, tačiau tik gavus 
šį paskyrimą, laukė naujas  birželio 2  d. (raštas Nr. 124 ) jis deleguotas 
dviem mėnesiams (nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d.) į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Panevėžyje pavaduoti vikarą kun. A. Rameikį jo gydymosi metu. 

 Iš Palėvenės (1959 06 23–1959 10 23) Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio 
vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. J. Steponavičius (dokumentą 
pasirašė ir kurijos kancleris kun. J. Pranka) kun. G. Ikamą paskyrė laikinu 
Skapiškio vikaru (1959 m. spalio 23 d. raštas Nr. 2123) pavaduoti sergantį 
kleboną.  Skapiškį kunigas atvyko spalio 29 d. ir pradėjo eiti vikaro par-
eigas. 

 Po penkių mėnesių darbo Skapiškyje 1960 m. vasario 10 d. (raštas Nr. 186) 
Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius 
vysk. J. Steponavičius Skapiškio vikarą kun. G. Ikamą paskyrė Panevėžio 
dekanato Naujamiesčio vikaru.  Naujamiestį kunigas atvyko vasario 26 d. 

 1961 m. balandžio 12 d. Panevėžio dekano Antano Kripaičio žodiniu nu-
rodymu kun. G. Ikamas paskirtas klebonu į Vadaktėlius, atvyko balandžio 
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1  d. Vadaktėliuose per trejus metus bažnyčioje įvedė elektrą, suremontavo 
parapijos namą. 

 Po trejų metų (1964 m. birželio 8 d.) paskirtas Daujėnų bažnyčios klebonu, o 
19  m. jam pavesta aptarnauti ir Kriklinių parapijos tikinčiuosius. 1999 m. 
lapkričio 9 d. atleistas nuo Kriklinių parapijos aptarnavimo. 

 Daujėnuose kun. G. Ikamas dirbo per 36 metus. Mirė 2000 m. lapkričio 
18 d. Palaidotas Kvetkų parapijos kapinėse, greta tėvų kapų.

 ( r.  PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas 1920 09 10  1959 03 25  2000 11 18  
Amžinybėm išlydimas Daujėnų klebonas Gaudentas Ikamas, Darbas, 2000, 
lapkr. 18, Nr. 135  Juodelis J. A A kun. Gaudentas Ikamas (1920–1959–2000), 
Katalikų žinynas 200 , Vilnius, 2001, p. 261  Vertelka B. Pusė amžiaus – 
kunigystei,  amžius, 2000, rugs. 15, Nr. 1  Ikamas G. Daujėnai (mašin-
raštis), 1996, p. 4).

214 1964 m. birželio 12 d. raštas Nr. 3 , PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas 
1920 09 10  1959 03 25  2000 11 18.

215 Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas (nuorašas), ten pat. 
216 1964 m. liepos 6 d. raštas Nr. 10, ten pat. 
21  Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios Jungtuvių proto-
kolų knyga 1944 VIII 20–19  VIII 26, Nr. 1415, l.  a. p., reg. Nr. 1. PDA.

218 Kun. G. Ikamo atliktų darbų duomenys paimti iš įvairių metų Daujėnų 
bažnyčios metinės dekanalinės vizitacijos protokolų, esančių PVKA, B. Dau-
jėnai. Švč. Jėzaus Vardo.

219 1966 m. Daujėnų bažnyčios metinės dekanalinės vizitacijos protokolas, ten pat. 
220 1968 m. gruodžio 28 d. Daujėnų bažnyčios R. K. Religinės bendruomenės 
komiteto sąrašas, ten pat.

221 19 4 m. kovo 12 d. Daujėnų R. K. bažnyčios vykdomojo komiteto sąrašas, 
ten pat.

222 1990 m. lapkričio 14 d. raštas Panevėžio vyskupijos kurijai, ten pat.
223 19  m. vasario 10 d. raštas Nr. 30, ten pat.
224 1986 m. balandžio 9 d. raštas Nr. 22 86, ten pat.
225 19  m. gegužės 24 d. raštas Nr. 106, PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas 
1920 0  10  1959 03 25  2000 11 18.

226 1999 m. lapkričio 9 d. raštas Nr. 439, ten pat.
22  1999 m. Daujėnų parapijos dekanalijos vizitacijos protokolas, PVKA, B. Dau-
jėnai. Švč. Jėzaus Vardo. 

228 1990 m. lapkričio 14 d. raštas Panevėžio vyskupijos kurijai, ten pat.
229 Daujėnų parapijos 1996 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Sutvirtinimo sakramentą 
priėmusiųjų sąrašas, ten pat.

230 1980 m. rugsėjo 5 d. sveikinimas Nr. 282, PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas 
1920 0  10  1959 03 25  2000 11 18.

231 Katalikų žinynas 200 , Vilnius, 2001, p. 129–146  Panevėžio vyskupijai , 
Panevėžys, 2001, p. 20.

232 Bitinaitė A. Kuriamas filmas apie sieninę tapybą Pasvalio krašto bažny-
čioje, Darbas, 2011, rugpj. 6, Nr. 88. 

233 Bitinaitė A. Pristatė dokumentinį filmą apie Pasvalio krašto bažnyčių 
sienų tapybą, Darbas, 2011, rug. 2 , Nr. 109. 

234 Bitinaitė A. Vita Stankevičienė  „Pradžioje buvo duona...“, Darbas, 2011, 
gruodžio 6, Nr. 3.

235 Liūdintys kolegos. Audronė Kripaitienė (1966 06 03–2012 04 08) nekro-
logas , Darbas, 2012, bal. 12, Nr. 42. 

236 Kuni as iman as isockis im s 1 6  m. u sėjo  .  en in as 
 kuni us 1 6 m. alan io 1  . . Tik įšventintas į kunigus 1996 m. 
balandžio 14 d., paskirtas vikaru į Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapiją 
talkinti bažnyčios klebonui, Pasvalio dekanui Jonui Balčiūnui (192  11 06–
1949 09 25–2008 05 02), Pasvalyje dirbusiam nuo 1992 m. rugpjūčio 14 d.

 199  m. rugpjūčio 5 d. kun. R. Visockis paskirtas Pumpėnų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės parapijos klebonu, jam talkino altaristu likęs kun. 
Petras Tijušas (1921 0  08–1948 04 25–1999 12 11), čia dirbęs nuo 196  m. 
balandžio 4 d. iki mirties.

 Nuo 2000 m. balandžio 21 d. (žinynuose vietoj „04“ palikta korektūros 
klaida „14“ – 2000 14 21) – Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebonas, 
aptarnaujantis Šv. Augustino koplyčią Porijuose. Be to, kunigas kurį laiką 
buvo paliktas ir Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos 
klebonu.
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 Nuo 2005 m. (kitur žinynuose įrašyta 200  m.) liepos 26 d. Miežiškių 
Švč. Mergelės Marijos parapijos administratorius. Aptarnauja Šv. Izidoriaus 
koplyčią Šilelio kapinėse. Aptarnauja ir Panevėžio katedrai priklausančias 
koplyčias Panevėžio infekcinėje ligoninėje ir Velžyje administruoja Šv. apaštalo 
Andriejaus parapiją Velykiuose.

23  2001 metų dekanalinės vizitacijos protokolas Daujėnų parapijoje, PVKA, 
B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.

238 2002 metų Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos dekanalinės vizitacijos 
protokolas, ten pat.

239 Daujėnų parapijos 2004 m. finansų ataskaita, ten pat.
240 2000 m. lapkričio 18 d. mirusio kun. G. Ikamo laidotuvėse Daujėnų baž-
nyčioje dalyvavęs kun. Tomas Skrudupis tvirtino matęs minėtą altorėlį, 
o 2000 m. gruodžio 19 d. parapiją perėmęs kun. R. Visockis tvirtino jo 
jau neradęs (žr. kun. Romualdo danio 2004 m. kovo 15 d. paaiškinimas 
Nr. 91 04, ten pat).

241 2004 m. balandžio 19 d. įgaliojimas Nr. 141 04, PVKA. B. Daujėnai. 
Švč. Jėzaus Vardo.

242 Pasas. Altorėlis su Marijos Maloningosios ir Nazariečio paveikslais, ten pat.
243 Sekminės ir miestelio šventė kartu, Darbas, 2011, birž. 30, Nr. 3. 
244 Bitinaitė A. Jaunimas atgaivina Sekminių tradicijas, Darbas, 2011, birž. 11, 
Nr. 66. 

245 Babickaitė B., Stašytė J., Tamulionienė A., ubavičienė G., Laz-
dynas A., Mikalajūnas J. Kunigas puolamas nepelnytai ir vienpusiškai, 
Darbas, 2002, lapkr. 5, Nr. 130.

246 Kanišauskas S. Šv. uberto dieną šventė Moliūnų miške ir Pasvalyje, 
Darbas, 2011, lapkr. 1 , Nr. 130. 

24  200  m. birželio 20 d. dekretas Nr. 234 0 , PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jė-
zaus Vardo.

248 200  m. birželio 26 d. dekretas Nr. 352 0 , ten pat.
249 Parėmė maldos namus, Darbas, 2010, liepos 1, Nr. 2. 
250 Jonušas P. Monografija apie Daujėnų kraštą prasidės nuo jos autorių 
tiriamosios ekspedicijos, Darbas, 2010, birž. 10, Nr. 64. 

251 Kanišauskas S. Gimtadienis seniūnui buvo paskutinė darbo diena, Darbas, 
2010, liepos 3, Nr. 3. 

252 Kanišauskas S. Naujasis Daujėnų seniūnas grįžta į gimtinę, Darbas, 2010, 
lapkr. 23, Nr. 132. 

253 Kun. l is e e auskas im. 1 61 m. asa io 6 .  en in as  kuni us 
1  m. e u ės  .  gimė Antaniškių kaime Imbrado parapijoje. Jauniau-
sias Anastazijos Kuosaitės (gim. 1926 m.) ir Balio Neverausko (1923–2001) 
sūnus. Tėvas Stelmužės tarybiniame ūkyje 33 metus dirbo traktorininku, 
mama iki išeidama į pensiją – pieninėje. Šeimoje augo keturi vaikai  Stasys, 
Antanas, Irena ir Algis.

 Jauniausia Neverauskų šeimos atžala – Algis, baigęs Imbrado aštuonmetę 
mokyklą (1968–19 6), išvyko į Kauną ir įgijo pramoninės ir civilinės statybos 
specialybę Kauno politechnikume (19 6–1980). 

 Imbrado klebonas kun. Juozas Janulis Algiui parodė, kaip groti vargonais. 
Tad prieš išeidamas į kariuomenę Algis kelis laisvus mėnesius ir grojo. 
Mat Neverauskų visa šeima muzikali – nors nė vienas nebaigęs muzikos 
mokyklos, visi giedojo bažnyčios chore (kun. Algis sako save vaikystėje 
atsimenąs „viškų“), namuose buvo armonika, tai visi ją ir čirpino. Be to, 
kun. J. Janulis iš patarnautojų buvo sudaręs orkestrėlį ir visi pūtė dūdas. 

 1981–1983 m. tarnavo sovietų armijoje (Gruzijoje, Kutaisyje), desantinio dalinio 
orkestre grojo valtorna. Vyresnieji broliai, jau tarnavę armijoje, pamokė, ką 
kalbėti, kad patektum į orkestrą.

 Grįžęs iš kariuomenės A. Neverauskas dirbo zakristijonu Vad kliuose pas 
ten paskirtą kleboną kun. J. Janulį. Be to, važinėjo mokytis groti vargonais 
į Panevėžį, lankė vairuotojų kursus. Kunigas J. Janulis jį ragino  „ egaišk 
laiko, mokykis, vis tiek reikės.“  Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune stojo 
iš Vad klių (jeigu būtų iš gimtųjų vietų stojęs – saugumas būtų neleidęs  
Vadokliuose jis buvo nežinomas).  seminariją stoti padrąsino J. Janulis  „ u 
galėtum būti kunigu. Ar nenorėtum  uri gerų savybių.“ 1984 m. A. Neverauskas 
įstojo į Kunigų seminariją.

 šventino į kunigus vyskupai Vincentas Sladkevičius, Juozas Preikšas ir 
Vladas Michelevičius.
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 Tik įšventintas į kunigus buvo paskirtas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčios vikaru, talkino mons. Jonui Juodeliui (1921 05 21–194  
06 29–2006 01 0 ).

 Po keturių vikaravimo metų (1993) perkeltas į Kauną ir paskirtas Kauno 
kunigų seminarijos prefektu ir pedagoginiam darbui  I filosofijos kursui 
dėstė mandagumą, o III teologijos kursui – Senojo ir Naujojo Testamento 
egzegezę. 

 1995 m., po dvejų darbo metų seminarijoje, pasiųstas į Romos popiežiškąjį 
šv. Grigaliaus universitetą studijuoti biblinę teologiją. Studijavo tik metus. 
Antriems metams vysk. J. Preikšas nebeišleido, 1996 m. liepos 20 d. pa-
skyrė Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu Sub čiuje (stotyje), kartu 
administruoti ir Švč. Trejybės parapiją Sub čiaus miestelyje bei aptarnauti 
koplyčias Lukonysê, Mili nuose, Stračniuosê, Tiltagaliuosê ir ilíškiuose.

 Po septynerių metų paskirtas į Pasvalį (klebonas, dekanas), Daujėnus, Kríklinius. 
 Nuo 2010 m. rugpjūčio 31 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu 
Nr. 4 5 10 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapiją Krikliniuose aptar-
nauja kunigai vienuoliai iš Pumpėnų. Anksčiau, nuo 2005 m. vasario 10 d., 
Pumpėnų klebonu buvo paskirtas T. Marco Mikalonis, po metų – buvęs 
vikaras T. Domingo Avellaneda, kuris 2006 m. vasario 21 d. Panevėžio vys-
kupo J. Kaunecko dekretu Nr. 69 06 atleistas iš Pumpėnų Švč. M. Marijos 
Škaplierinės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas šios parapijos klebonu.

 Dekanas kun. A. Neverauskas nuo 2008 m. buvo Panevėžio vyskupijos „ a-
ritas“ Pasvalio dekanato padalinio direktorius (vedėja – Valerija Mačėnaitė), 
rūpinosi labdaringa vaikų valgykla (vedėja Regina Bagdonienė (jau mirusi), 
dabar rūpinasi Veronika Leimontienė. Pasvalyje yra ir dienos centras.

254 200  m. birželio 20 d. vyskupo raštas Nr. 234 0 , PVKA, B. Daujėnai. 
Švč. Jėzaus Vardo.

255 200  m. birželio 26 d. vyskupo raštas Nr. 352 0 , ten pat.
256 Garbės kanauninkas Povilas Varžinskas (1922 11 25–l948 12 19–2012 0  31). 

r n Biržų rajone buvo du Varžų kaimai, tik vieną tardami kirčiuodavo 
„a“, o kitą – „ų“. Antrajame kaime gyveno du ūkininkai  Juozas Varžins-
kas ir Antanas Varžinskas, trečiasis ūkininkas daugiau priklausė virgždės 
kaimui. Juozo Varžinsko sūnus Povilas vedė Blazarėnų šeimos (jų išaugo 4 
vaikai  na, Elžbieta, Elena ir Jonas) dukrą Elžbietą.

 Pirmojo pasaulinio karo metu Povilas Varžinskas, būdamas caro kariuome-
nėje, pateko į vokiečių nelaisvę. Elžbieta viena tvarkė ūkį. Jai buvo didelis 
vargas ir nelaimė ta nežinia, ar gyvas vyras. Jeigu nebūtų turėjusi vaikelio 
(dukra Veronika gimė 1912 m.), vyro brolių būtų išvaryta. Jie, norėdami 
iš marčios atimti žemę, prie pat gryčios pristatė savo namą. Iš nelaisvės 
paleistas Povilas pėsčias parėjo iš Vokietijos. Jam sugrįžus, broliai „nuleido 
sparnus“ ir nebesikėsino į žemę.

n br r e er Būsimasis kunigas gimė 1922 m. lapkričio 
25 d. Varžų kaime, ūkininkų Elžbietos Blazarėnaitės (1888–1968 12 09) ir 
Povilo Varžinsko (apie 1890–1948 10 10) šeimoje.

 Jį, trečią vaikelį šeimoje, tėvo vardu pakrikštijo Krinčino šv. apaštalų Petro 
ir Povilo bažnyčioje kun. leksan as uo epis 1 –1 –1 6 1 6 . 
Jis pranašavo, kad vaikas bus kunigas – tą vėliau Povilui sakė tėvai, 
pasidžiaugdami, kad kun. A. Juočepis Krinčine pastatė elgetyną – namą 
vargšams. Kun. A. Juočepio sveikata buvo silpna, tad jį iškėlė į emaitiją. 
Mirė būdamas altaristu Akmenėje.

 Elžbietos ir Povilo Varžinskų šeimoje, kaip minėta, jau buvo gimusi duktė 
Veronika, po jos sūnus, kurį pakrikštijo Povilu, o jam mirus gimęs kitas 
sūnus vėl krikštytas Povilu. Reikia pasakyti, kad šis vardas šeimoje buvo 
tradicinis – senelis taip pat buvo Povilas. Gimus Povilui, Varžinskai su-
laukė dar dviejų vaikelių. Tad šeimoje augo trys broliai  Povilas, Jonas 
(gim. 1920 m. kovo 10 d.) ir Kazimieras (1925–1998 02 02) – bei dvi seserys 
Veronika (1912 0  15–1998 03 10) ir na (1928–1942). 

 Kadangi tėvai turėjo per 20 ha gerą ūkį, kunigo vaikystė prabėgo prie ūkio 
darbų. Visi vaikai ganė savo gyvulius  keturias penkias karves, prieauglį, 
avis  ganė ir kiaules, paršiukus, žąsis, antis. Visi kaimo piemenys ganydavo 
vienoje vietoje. Be to, ravėjo daržus, padėdavo mamai, talkino ir kituose 
darbuose. Be darbo nelaikydavo – tėvai neleido vaikams dykinėti, nes tada 
ir nebuvo kitokios tvarkos. Kol vaikai buvo maži, ūkio darbams samdydavo 
tarnus, užaugę vaikai patys tarnaudavo.
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 Javus kuldavo talkomis. Baigus darbą, duodavo išgerti alaus. Sykį ištroškęs 
Poviliukas vietoj vandens išgėrė alaus. Jam buvo labai bloga.  motina 
pasakė  „ ai priminimas – perspėjimas, kad niekada negertumei.“ Ir iš tikrųjų, 
kun. Povilas Varžinskas tapo abstinentu.

 Varžinskų ūkyje, be gryčios, buvo klojimas, tvartas, kurie stovi ir šiandieną, 
1863 m. statyta klėtis (gryčia dar senesnė, senelių namo medžių, geru sto-
gu – anksčiau dengtu šiaudais, vėliau šiferiu). Buvo ir jauja, o joje stovėjo 
mašina linams minti. Tėvai ją buvo įsigiję, nes ūkyje augino linus. Iš linų 
Varžinskai gaudavo gerų pajamų. Linams džiovinti dideliame kambaryje 
stovėjo krosnis, kitoj pusėj buvo ratas, kurį sukdavo ir per tris velenus 
leisdavo linus – taip linai buvo minami. Be to, juos reikėdavo išbraukti 
(iššukuoti) brauktuve. 

 Prieš pat karą Varžinskai įsigijo grėbiamąją, kurią traukdavo du ar trys 
arkliai, tad buvo lengviau per rugiapjūtę, šienapjūtę.

 Sykį tėvai pasamdė dirbti žmogų iš Krinčino, o tas sirgo džiova. Kadangi visi 
kartu valgė, jauniausioji dukrelė Ancytė (taip vadino jaunėlę nutę) užsikrėtė 
ir susirgo. Karo metu pėsti apie 20 km ėjo į Biržus pas daktarus. Šie prirašė 
vaistų, deja, jų nebuvo ir Ancytė greit mirė. Palaidota Gulbinėnuose.

 Vienas iš Varžinskų sūnų Kazimieras, baigęs gimnaziją Pasvalyje, bandė 
stoti į seminariją. Išlaikė egzaminus. Sužinojęs saugumas bandė jį įkalbinti 
ir priversti dirbti okupantams, išdavinėti kurso draugus bei dėstytojus, 
taigi – padaryti šnipu. Kazimieras nesutiko, tad turėjo atsisakyti ir semi-
narijos. Neįstojęs į seminariją Kazimieras dirbo viename Pasvalio rajono 
kolūkyje, po kurio laiko vedė iš Nemunėlio Radviliškio parapijos kilusią 
nutę, vaikų nesulaukė. Kazimiero žmonos nos motina Daugytė – iš 

Radviliškio parapijos, jos brolis kun. t. Benvenutas (Julius Ramanauskas) 
M (1911 06 12–1938–198  10 01) Amerikoje net 33 metus buvo „Aidų“ 

žurnalo administratoriumi. 
 Kazimieras, mokydamasis Pasvalio gimnazijoje, gyveno pas svetimą senu-
tę – nuomojo kambarėlį. Vėliau Kazimieras iš jos nusipirko namelį, prie 
kurio buvo ir nemažas apie 20 arų sklypas su įdubusia vieta (ten galėjo 
būti smegduobė). Tą namelį Kazimieras buvo užrašęs seseriai Verutei, o 
ši užrašė broliui – kunigui Povilui. Kunigas tą namelį užrašė brolio Jono 
sūnui Pauliui, kuris pastatą gražiai suremontavo.

 Veronika Varžinskaitė, kaip vyriausia iš vaikų, buvo tarsi antra mama, 
augino mažesnius brolius ir seseris. Ji mokėjo ir vyriškus ūkio darbus – 
akėjo... Tačiau liko savamoksle – ją kiek pamokė motina ir tėvas, mokėjęs 
vokiškai ir rusiškai. Liko netekėjusi, tad brolį Povilą įšventinus į kunigus, 
visą gyvenimą jam šeimininkavo, keliaudavo kartu po parapijas. Sesuo mirė 
kunigui Povilui Varžinskui klebonaujant Skapiškyje, palaidota tėviškėje, 
Gulbinėnų parapijos kapinėse.

 Kitas kunigo brolis Jonas Varžinskas neturėjo galimybės užbaigti net 4 sky-
rių – reikėjo talkinti ūkyje. Vėliau tapo geru ūkininku. Kazimierą paėmus 
į kariuomenę, Jono jau nebeėmė, be to, jis gavo pažymėjimą, kur buvo 
pakeisti gimimo metai. 

 Kunigo brolis Jonas su šeima gyveno tėvų sodyboje. mona Janina buvo 
labai darbšti – visą kiemą išpuošė darželiu ir jis kolūkyje buvo pripažintas 
gražiausiu, gavo net premiją. Janina dirbo kolūkyje – melžė karves, tad 
dabar gana ligota.

 Jonas sovietmečiu dirbo kolūkyje prie chemikalų – beicavimo. Dirbusieji su 
chemikalais netrukus apsirgo. Vienas ligoninėje greit mirė. Ir Jonui atsiliepė  
chemikalai pakenkė nugaros nervams – beveik nevaldo kojų. Jonas Varžinskas 
visą laiką gyveno Varžuose. 

 Jonas su Janina Varžinskai išaugino tris vaikus  dukrą Reginą ir du sūnus – 
Paulių bei Romualdą. Regina, baigusi mokslus, Panevėžio ligoninėje dirbo 
medicinos seserimi. Paulių (kunigas su seserimi Veronika – jo krikšto tėvai) 
kunigas ragino stoti į seminariją, tačiau šis nesutikęs. Tada ragino vesti – irgi 
atsisakęs. Dirbo policijoje, gyvena Krinčine, treniruoja sportininkus. Romual-
das – ūkininkas, laiko karvių, paršavedžių. Sukūręs šeimą augina sūnų.

e n Būsimasis kunigas Daniliškių pradžios mokyklą 
pradėjo lankyti sulaukęs aštuonerių. Mokykla nuo namų buvo daugiau kaip 
už trijų kilometrų, tad vaikui reikėdavo sukarti netrumpą kelią.

 Kanauninkas yra pasakojęs apie pirmąją dieną mokykloje, kurią jis įsiminė 
visam gyvenimui.  mokyklą jį nuvedė mama ir paliko.  grįžti reikėjo 
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vienam  krūmai, pievos – nieko nematyti. Mokytoja parodė vinkšną – žiūrėk 
į medį ir eik. Jis ėjo ir įėjo į pelkyną, pasiklydo. Mama, nesulaukdama 
mokinuko, pasiuntė ieškoti savo brolio sūnų. Tas ėjo ir šaukė  Pauliau, 
Pauliau. Pagaliau surado. Vėliau Pauliui į koją įkando šuo, tad mokslą teko 
atidėti.

 Parapijoje tuo metu veikė Angelo Sargo draugija. rganizacija veikė prie 
bažnyčios, vadovavo kunigai vikarai. Draugijoje, kaip pasakojo kanauninkas, 
galiojo tokie nuostatai  klausyti tėvų, melstis kasdieną, negražiai nekalbėti – 
nesikeikti. Angelaičiams netinka nedorai elgtis, meluoti ir pan. Nuostatai 
visiems vaikams turėjo didelę įtaką. Turėjo įtakos ir vėlesniam kunigystės 
pasirinkimui. 

 Kunigas prisimena labai gerus mokytojus. Pirmame skyriuje juos mokė 
vienuolė. Vėliau mokė nuo Kupiškio kilusi mokytoja Tubelytė, kuri labai 
mylėjo vaikus. Povilas ir kiti vaikai į mokyklą eidavo apsiavę naginėmis, 
tad sušlapdavo kojas. Mokytoja Tubelytė, kad vaikai sušiltų, parūpindavo 
jiems arbatos, kavos. Kiekvienam reikėjo atnešti po du litrus pieno kavai 
užbaltinti. Povilas Varžinskas mokėsi vienoje klasėje su Mykolo Karčiausko 
broliu Juozu.

 Pamokos pradžios mokykloje buvo pradedamos ir baigiamos malda. Iš 
Krinčino atvažiuodavo kunigai Kupstas ir Strazdas dirbti su jaunimu. Ka-
nauninkas teigė, kad vaikams tai turėjo didelę įtaką. 

 Mokėsi apie trisdešimt vaikų ir jie visi gražiai tarpusavyje sugyveno. 
 Mokykloje Povilas domėjosi tikyba, žavėjo geografija – tolimi kraštai, isto-
rija – ypač Kristaus, šventųjų gyvenimas... 

 Mokydamasis trečiame Daniliškių pradžios mokyklos skyriuje, vienuolikmetis 
Povilas priėmė Pirmąją šventąją komuniją (ruošė pagalbininkės). Šventėje 
dalyvavo ir klierikai o k ėnas  iu ka. Povilui tėvai kalbėjo  „ iūrėk, čia 
būsimi kunigai, kaip jie gražiai meldžiasi.“ Jų kilnus elgesys, kaip pasakojo 
kan. P. Varžinskas, skatino troškimą ir pačiam būti tokiam. 

 Baigęs keturis pradžios mokyklos skyrius Paulius išvyko į Krinčiną. Pirmaisiais 
metais tėvai jam samdė butą, o vėliau į mokyklą kasdieną vaikščiojo pėsčias. 
Tikybą dėstė klebonas n anas Ke ai is (18 9 11 02–1903 09 02–1952 03 30). 
Juozas Jasilionis (mokyklos vedėjas) dėstė matematiką. Vedėjas, kaip teigė 
kanauninkas, buvo labai geras žmogus, kilęs nuo Saločių. 

 Krinčine Povilas mokėsi penktame ir šeštame skyriuose (tai pirma ir antra 
gimnazijos klasės). Prieš karą buvo pastatyta mokykla, karo metu sudeginta...

 Mokytis skatino ir pusbrolis Paulius (tėvo sesers Veronikos, ištekėjusios už 
Drevinsko Gulbinų kaime, Pabiržės parapijoje, sūnus). Jis, pasivadinęs Dreviniu, 
rašė poeziją, išleido nemažai knygų. Sovietmečiu su tėvais buvo ištremtas į 
Sibirą. Sugrįžęs iš tremties baigė pedagoginį institutą, mokytojavo Vilniaus 
krašte, vėliau persikėlė į Klaipėdą, ten ir mirė. Pusbrolis Paulius į Krinčiną 
atveždavo Povilui spaudos. Be jo įtakos gal nebūtų stojęs į gimnaziją, mat 
Paulius jį skatino  trys broliai, reikia mokytis, nereikės dalyti žemės.

 1938 m., baigęs mokslus Krinčino mokykloje, P. Varžinskas įstojo į Pasvalio 
gimnaziją. Už mokslą reikėjo mokėti, tad mokytis buvo sudėtinga. Be to, 
Pasvalys buvo už penkiolikos kilometrų, todėl reikėjo samdyti butą. Su kitu 
gimnazistu gyveno pas Verutę Salučkaitė, užtat buvo kiek pigiau.

 Baigęs šešis Pasvalio gimnazijos skyrius, 1943 m. įstojo į antrą licėjinį Kauno  
tarpdiecezinės kunigų seminarijos kursą. l948 m. gruodžio 19 d. Povilas 
Varžinskas buvo įšventintas į kunigus. 

rb r e Kunigui teko dirbti aštuoniose parapijose  Svėdasuose 
ir Adomynėje, Nemunėlio Radviliškyje, Raguvėlėje, Kriaunose, Skapiškyje, 
Pandėlyje, Daujėnuose.

 ė asai i  om nė 1  m. e u ė–1  m. . Pirmoji darbo vieta – 
vikaras Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Jaunas kunigas talkino 
klebonui Antanui Survilai (1885 12 0 –1910 02 20–1961 03 14). Kartu dirbo 
(eidamas klebono pareigas) ir Adomynės Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje.

 Kanauninkas pasakojo apie kelionę į pirmąją paskyrimo vietą – Svėdasus. 
 „ ebuvo autobusų, tad važiavau kuo pasitaikė – daugiausia pakeleivingais sunkveži-
miais. Vežiausi pagalv , antklod  (kaldrą), turėjau knygų, tad keliavau ne su vienu 
maišu ir buvau panašus daugiau į elgetą... Pirmiausia pakeleivingu sunkvežimiu 
pasiekiau kmerg . uo kmergės iki tenos visas peršlapau, nes labai lijo. et 
maniau susirgsiąs. ačiau ką reiškia jaunuoliškas optimizmas. š tenos šiaip 
taip pasiekiau Svėdasus. Pasiek s kleboniją, prisistačiau klebonui: „Klebone, mane 
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vyskupas skiria jūsų prieglaudai, padėsiu ką nors jums.“ Pastebėjau, kad kieme 
kažkas dega ir paklausiau, kas dega  Klebonas atsakė: „ iekai.“ 

 Mat Verbų šeštadienį rūkė mėsą. Buv s vikaras Savičiukas (jis iškeltas į Anta-
liept ) kalendos metu gavo skilanduką ir jį rūkė: kad būtų kvapniau, uždėjo eglės 
šaką, darant duris, tą šaką išnešė ir uždegė pastatus, o klebonas sako – niekai... 
Parapijiečiai sakė: „Dievo bausmė.“ esurado raktų, tad nieko neišnešė: sudegė 
tvartas, klėtis, daržinė ir rūkykla.“

 Sovietmečiu per šventes bažnyčiose būdavo daug žmonių. Tad vikaras 
P. Varžinskas net iki vidurnakčio klausydavo išpažinčių. Jo aktyvi veikla 
kėlė sovietų valdžios veikėjams nepasitenkinimą. Svėdasuose saugumiečiai 
buvo paėmę kunigo pasą, gąsdindami netgi šaudė. Kanauninkas su šypsena 
yra prisiminęs  „ monės rytojaus dieną stebėjosi, kad kunigėlis sako pamokslą, 
juk jį vėlų vakarą „nušovė“... 

 Kartą kun. P. Varžinskui važiuojant į Adomynę, saugumiečiai girioje prie 
Šimonių nužudė daug partizanų – kažkas Šimonyse juos išdavė. Kanauninkas 
yra pasakojęs ir nelabai malonų prisiminimą  „Vaitkūnų kaime prie Svėdasų 
turėjo krikštyti naujagimį – partizano vaiką. Kunigas nekrikštijo ir taip apsisaugojo 
nuo Sibiro, žmonės tai žinodami nepyko.“ 

 Adomynėje klebono P. Varžinsko iniciatyva kapinėse buvo iškirsti tie beržai, 
kurie buvo per karą apdaužyti ir kliudė kapams. Vienas skrebas paskundė 
valdžiai. Atvažiavo net iš Vilniaus Lietuvos religinių kultų reikalų tarybos 
prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos įgaliotinis Bronius Pušinis (kanauninkas jį 
prasmingai pavadino raudonuoju vyskupu) ir kun. P. Varžinskui buvo griežtai 
pasakyta, kad beržines malkas perims Kupiškis, o dėl klebono likimo bus 
atskira kalba  „Šnekėsimės.“ 

 Tik po aštuonerių vikaravimo metų Svėdasuose paskirtas klebonu į Švč. Mer-
gelės Marijos bažnyčią Nemunėlio Radviliškyje. 
e nė eb n r Kun. P. Varžinskui 

atvykus į Nemunėlio Radviliškį, iš Sibiro pradėjo grįžti išvežtieji. Tremtinių 
vaikai ėmė patarnauti bažnyčioje. Tarp jų buvo du broliai, vadinami ukriukai 
(Vilius ukuras – Molėtų parapijos dekanas). Atvažiavo rajono pirmininko 
pavaduotojas Karosas, partijos sekretorius iš Biržų ir KGB atstovas emaitis 
klausinėjo, kas patarnavo per Velykas. Klebonas pasakė  „Suaug  žmonės, 
pasakykit, ką bloga bažnyčia daro vaikams.“ Kadaise kun. Povilui kapelionas 
J. Varnas yra sakęs, kad „Karosiukas taip gražiai tarnaudavo Mišioms, o dabar – 
kyla partijoje“. 

 Nemunėlio Radviliškio zakristijonas kas metai bandydavo stoti į seminariją 
ir vis nepavykdavo. Kanauninkas ne kartą yra prisiminęs į Nemunėlio Ra-
dviliškį ištremtą, beveik 20 metų (1959–19 6) čia gyvenusį vysk. Vincentą 
Sladkevičių.

 Po septynerių metų darbo Nemunėlio Radviliškyje laukė naujas paskyrimas – 
Raguvėlė. 

ė ė r Raguvėlėje Šv. diakono Stepono 
bažnyčioje kun. P. Varžinskas klebonavo vienuolika metų (1964–19 5).

 Kanauninkas yra pasakojęs, kad Komaro dvare buvo žemės ūkio mokykla. 
Ten dėstė Stukas. Prieš karą bažnyčia buvo apleista  vanduo bėgo ir ant 
vargonų. monės prisinešė šiaudų ir iš vidaus kiaurumas uždengė. Po kiek 
laiko atvažiavo milicininkai, gąsdino uždarysią.

 Vasario šešioliktosios penkiasdešimtmečio proga Raguvėlės bažnyčios 
varpinėje suskambo varpas. Skambintojas buvo suimtas. Tai sukėlė didelį 
pasipriešinimą  išvežant suimtąjį mokinių pulkas, skandavo  „Skambink per 
amžius, varpe Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas negina jos.
e b n e r n e Kan. P. Varžinskas devy-

nerius metus darbavosi Dievo Apvaizdos bažnyčioje Kriaunose (19 5–1984). 
Tai, kaip pasakojo kan. P. Varžinskas, Griškevičiaus – Lietuvos karaliuko, 
pirmojo sekretoriaus Petro tėviškė, o Sartų tarybiniam ūkiui vadovavo Petro 
brolis Albinas Griškevičius. „ ebuvo jie blogi žmonės – per daug nenukentė-
jau“, – kalbėjo kanauninkas.

 kis pasistatė didžiulius kultūros namus, jiems reikėjo vietos, tad nuvertė 
klebonijai priklausiusį tvartuką. Vis dėlto leido nusipirkti likusias medžiagas 
(už tris tūkstančius rb), iš kurių klebonas pastatė ūkinį pastatą, mat laikė 
ožkų, triušių... Kai jau pastatė, sovietų valdininkai sumąstė, kad pigiai 
pardavė medžiagą ir paprašė pridėti dar vieną tūkstantį.

 Dirbdamas Kriaunose klebonas P. Varžinskas iš vidaus išdažė bažnyčią.
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n r e Nuo 1984 m. ge-
gužės 30 d. kun. P. Varžinskas darbavosi Skapiškyje Šv. iacinto (Jackaus) 
parapijoje. Taigi iš beveik 64 kunigystės metų 21 metus dirbta Skapiškyje. 

 Kaip ir kitose bažnyčiose, kun. P. Varžinskas atliko remonto darbų, pats 
svarbiausias – per dvejus metus (1986–198 ) perdengė visą bažnyčios stogą. 
Dirbo du dengėjai. Jiems sumokėta už skardos nuplėšimą, perdengimą ir 
pačią skardą – iš viso 25 tūkstančius rublių. Be to, klebono iniciatyva Lie-
tuvos kariuomenės minuotojų būrys pašalino nuo karo pabaigos bažnyčioje 
užsilikusią giliai įsmigusią bombą.

 Kanauninkas džiaugėsi, kad ankstesnio Skapiškio klebono kun. Juozapo Lukšo 
(191  10 19–1944 03 25–199  03 09) bažnyčia buvo labai gerai išdekoruota, 
tad nereikėjo dažyti kaip Kriaunose ar Raguvėlėje.

 Skapiškyje gražiai paminėtas kunigo P. Varžinsko darbo Šv. iacinto (Jac-
kaus) parapijoje dvidešimtmetis.

n e rb e erb 2004 m. gegužės 22–23 d. 
Skapiškyje vyko dviguba šventė  liaudies teatrų festivalis ir klebono Povilo 
Varžinsko darbo Skapiškyje dvidešimtmečio minėjimas.

 Skapiškis teatrų šventėmis garsėja ne tik Kupiškio rajone, Lietuvoje, bet 
ir toli už mūsų šalies ribų. Teatrų šventės organizuojamos pagal amžiaus 
grupes  vaikams – „Pienių medus“, jaunimui – „Pienių vynas“ ir senjo-
rams – „Pienių pūkas“. 2004 m. gegužės 22–23 d. Skapiškyje jau aštuntą 
kartą susirinko įvairūs teatrai. Šį kartą – senjorai.

 Miestelio gyventojai ir atvykę svečiai džiaugėsi išmoningai sudaryta progra-
ma. Šventėje dalyvavo garsūs aktoriai Tomas Vaisieta, erdinandas Jakšys, 
prof. Petras Bielskis, Regimantas Adomaitis su žmona skapiškiete Eugenija 
Bajoryte. Spektaklius parodė Skapiškio teatras „Stebulė“, Vilniaus Taura-
kalnio kultūros centro senjorų teatras ir kiti svečiai. Vyko susitikimas su 
kraštiečiais, gegužinėje grojo kaimiškos muzikos ansamblis „Jonis“, miestelio 
aikštėje amatininkai demonstravo liaudies amatus, bibliotekos direktorė Jolita 
Pipynienė parengė liaudies menininkų parodas  eksponuoti tekstilininkės 
Valerijos Markevičiūtės, medžio drožėjo Broniaus Bickaus, nėrėjos Laimutės 
Papučkaitės darbai.

 Labai prasminga, kad į programą buvo įtrauktos ir šv. Mišios, kurių metu 
Šv. iacinto (Jackaus) šventovėje, be bažnytinio choro, giedojo ir svečiai – 
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vokalinis ansamblis 
„Guostė“. 

 Po šv. Mišių dr. Aldona Vasiliauskienė kalbėjo apie arkivyskupą Mečislovą 
Reinį, jo pasiaukojamo gyvenimo kelią, atvedusį į Lietuvos kankinių bei Dievo 
tarnų gretas, taip pat apie dvasininkus, tęsiančius arkivyskupo M. Reinio 
veiklą, – supažindino su svarbiausiais darbais jau dvidešimt metų Skapiškyje 
dirbančio kunigo Povilo Varžinsko, nužengusio 80 metų gyvenimo kelią. 

 Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius ir senjorų teatrų šventės „Pienių pū-
kas“ sumanytoja ir režisierė Vita Vadoklytė parapijiečių ir šventės dalyvių 
vardu pasveikino kun. Povilą Varžinską veiklos Skapiškyje jubiliejaus proga. 

n ė 2005 m. birželio 22 d. paskirtas altaristu jubiliaru į Pandėlio 
Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją talkinti kun. Kostui Balsiui. Pandė-
lyje kun. P. Varžinskui buvo suteiktas garbės kanauninko titulas. Jį gražiai 
prisimena pandėliečiai.

 ( r.  Panevėžio vyskupijos kurija. Netekome kanauninko Povilo Varžinsko, 
Kupiškėnų mintys, 2012, rugpj. 2  Vasiliauskienė A. Dvidešimt metų Ska-
piškio parapijoje,  amžius, 2004, birž. 25, Nr. 48  Vasiliauskienė A. 
Ilgametis Skapiškio Šv. iacinto (Jackaus) parapijos klebonas kan. Povilas 
Varžinskas, Lietuvos aidas, 2015, kovo 3, Nr. 55, 56, 5  kovo 14, Nr. 58, 
59, 60  Vasiliauskienė A. Ilgiausiai klebonavęs Skapiškyje A  A garbės 
kanauninkas Povilas Varžinskas (1922 11 25–1948 12 19–2012 0  31),  
amžius, 2012, rugpj. 31, Nr. 32  Vasiliauskienė A. Garbės kanauninkas 
Povilas Varžinskas (1922 11 25–1948 12 19–2012 0  31), Skapiškis, Lietuvos 
valsčiai, sud. ir vyr. redaktorė Aušra Jonušytė, Vilnius (spaudoje)  autorės 
užrašytas kunigo pasakojimas ekspedicijos metu, saugomas A. Vasiliauskienės 
asmeniniame archyve.)

25  Kun. uo apas a nas 1   11–1   6–1   . Būsimasis kuni-
gas gimė 1909 m. liepos 11 d. Varnupių vienkiemyje ( drupio k.), Rokiškio 
rajone, nos Leikutės ir Kazimiero Varno šeimoje. 1925–1929 m. mokėsi 
Rokiškio gimnazijoje ir baigė 8 klases. Aktyviai dalyvavo skautų veikloje.
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 1929–1930 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, nuo 1930 m. rudens iki 
1934 m. birželio 15 d. – VDU Teologijos-filosofijos fakultete.

 1933 m. balandžio 1 d. įšventintas į subdiakonus, 1934 m. gegužės 26 d. – į 
kunigus.

 1934 m. birželio 15 d. raštu Nr. 3094 nuo liepos 1 d. paskirtas Kamajų 
vikaru. 1934 m. gruodžio 19 d. (raštas Nr. 5458) buvo deleguotas į Lukštus 
pavaduoti susirgusio klebono kun. Liudviko Povilanio.

 1935 m. birželio 21 d. paskirtas vikaru Alantoje, 1936 m. birželio 23 d. 
(raštas Nr. 3400) – Biržų vikaru. Biržų administratoriui kun. Antanui Gri-
galiūnui išvykus atostogų, 193  m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. 4924 jį pavaduoti 
paskirtas vikaras kun. J. Varnas. Vikarui susirgus, į Biržus jo pavaduoti 
1939 m. liepos 1 d. paskirtas kun. Stanislovas Krištanaitis. 

 Nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. (raštas Nr. 4842) paskirtas Pasvalio inž. P. Vilei-
šio gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu, 1941 m. rugsėjo 2 d. (raštas 
Nr. 2638) – Pasvalio gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu, 1944 m. 
rugsėjo 11 d. (raštas Nr. 1301) – Pasvalio vikaru. 1945 m. kovo 31 d. (raštas 
Nr. 362) laikinai deleguotas į Kupiškį vikaro pareigoms. Iš Kupiškio 1945 m. 
rugsėjo 1  d. (raštas Nr. 1060) deleguotas administratoriumi į Antalieptę. 
1948 m. vasarį kun. J. Varnui susirgus, į Antalieptę jo pavaduoti deleguoti 
kunigai iš Baltriškės, Antazavės (Navickas), o 1948 m. rugpjūčio 14 d. buvo 
deleguotas kun. Jonas Butkys. 

 1950 m. liepos  d. (raštas Nr. 03) kun. J. Varnas paskirtas eiti arasų de-
kanato dekano pareigas, o 1950 m. lapkričio 3 d. (raštas Nr. 1105) perkeltas 
administratoriumi į Joniškėlį. 1958 m. sausio 20 d. kunigas parašė Panevėžio 
vyskupui prašymą į Joniškėlį paskirti jauną vikarą, nes kun. J. Liubšys tik 
savo kambarėlyje gali aukoti Mišias, o kun. Kazimieras Mozūras, motyvuo-
damas reikalinga gydytojų priežiūra, gyvena Pasvalyje ir pareiškęs, kad jo 
sveikatai dar labiau nusilpus, į Joniškėlį atvažiuoti išvis nebegalįs. 1963 m. 
liepos 25 d. kun. J. Varnas iš rajono valdžios gavo ultimatyvų pareiškimą  
„ evykdai Rajono valdžios įsakymų. Buvo sakyta, kad prie Krikšto reikėtų turėti 
abiejų vaiko tėvų raštišką sutikimą krikštyti. Jūs jų neturite. Važiuokite namo ir 
apsigalvokite. Jei to nevykdysite, tai arba pats išsikelkite iš rajono ribų arba mes 
atimsime Jūsų darbo pažymėjimą“ (kun. J. Varno 1963 m. liepos 26 d. pareiš-
kimas. Tad kunigas, kad nereikėtų konfliktuoti su savo sąžine ir nebekiltų 
naujų konfliktų su rajono valdžia, prašė atleisti iš administratoriaus pareigų, 
palikti kunigu altaristu ar perkelti į kitą parapiją.

 1963 m. rugsėjo 18 d. (raštas Nr. 495) paskirtas Vabalninko klebonu. 1963 m. 
rugsėjo 19 d. kun. J. Varnui religinių kultų reikalų įgaliotinis Rugienis pasirašė 
Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimą Nr. 616, t. y. kunigas užregistruotas 
kaip kulto tarnautojas – Vabalninko katalikų bažnyčios klebonas. 

 19 0 m. gruodžio 21 d. Vabalninko klebonas kun. J. Varnas, remdamasis 
19 0 m. gruodžio 2 d. dokumentu (raštas Nr. 10 ), Biržų katalikų bažnyčios 
parapiją perdavė kun. Broniui Strazdui ir priėmė jo priesaiką dalyvaujant 
Biržų Bažnytinio komiteto pirmininkui Leonui Sasiūrui ir kasininkui Juozui 
Stikleriui (raštas Nr. 15, 19 0 m. gruodžio 21 d.).

 19 3 m. rugpjūčio 21 d. (raštas Nr. ) Vabalninko klebonas kun. J. Var-
nas pareiškime kurijai akcentavo, kad pastaruoju metu ligoninėje nebegali 
aprūpinti Sakramentais mirštančių ligonių, jau buvo atvejų, kada žmonės 
mirė be jų. Gydytojas, nors prašomas mirštančiojo giminių, atsisako įleisti 
į ligoninę kunigą, kad jis aprūpintų Švč. Sakramentais.

 19 4 m. gegužės 24 d. (raštas Nr. 115) Panevėžio vyskupijos apaštališkasis 
administratorius vysk. dr. R. Krikščiūnas parašė kun. J. Varnui sveikinimą  
„Sveikiname Jus sulaukus ypač garbingo keturiasdešimt metų kunigystės jubiliejaus. 
Jau keturiasdešimt metų, kai Jūs ištikimai einate Katalikų Bažnyčios kunigo pareigas, 
pareigas sunkias ir didžiai atsakingas Dievo ir savo tautos požiūriu. egul Jūsų, 
kaip kilnaus kunigo pavyzdys ir toliau šviečia jauniems kon ratrams, tegul Dievas 
stiprina Jūsų jėgas dideliems ateities darbams Kristaus vynuogyne. Švenčiausioji 
Dievo Motina teapgaubia Jus ir toliau ypatinga savo globa.“

 19 9 m. kun. Gediminui Blynui išvykus į JAV pas brolį, Kupreliškio parapiją 
aptarnavo kun. J. Varnas. Klebonui kun. J. Varnui Vabalninke talkino vikaras 
būsimasis vyskupas kun. Aleksandras Kaškevičius. 1981 m. gegužės 31 d. 
raštu Nr. 136 Vabalninko parapijos vikaru paskirtas neopresbiteris kun. Tadas 
Ivanovskis, 1981 m. spalio 20 d. (raštas Nr. 305) – kun. Antanas ulonas, 
buvęs Pakalnių parapijos administratorius. Susirgęs kun. S. Krištanaitis 
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(1912 08 1 –1939 06 03–1980 05 22) buvo globojamas kun. J. Varno, kuriuo 
jis labai pasitikėjo. Nuo 1963 m. paskirtas altaristu į Vabalninką, kur buvo 
iki mirties. Palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.

 1982 m. birželio 30 d. (raštas Nr. 30) Vabalninko klebonas kun. J. Varnas 
dėl susilpnėjusios sveikatos prašė atleisti iš klebono pareigų, nes jų ne-
bepajėgė tinkamai atlikti. Atsižvelgus į jo prašymą, 1982 m. liepos 20 d. 
(raštas Nr. 181) kun. J. Varnas paliktas dirbti pastoracinį darbą Vabalninko 
parapijoje garbės klebono titulu su pilna jurisdikcija.

 Kun. J. Varnas mirė Vabalninke 1990 m. liepos 9 d. Kardinolas V. Slad-
kevičius Panevėžio vysk. J. Preikšui atsiuntė telegramą  „Brangios atminties 
kun. Juozapą Varną gerbiau kaip ištikimą Bažnyčios sūnų bei kilnią asmenyb  
ir mylėjau kaip tikrą brolį. Dėl jo mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą velionies 
artimiesiems ir visai Panevėžio vyskupijos dvasiškijai.“

 Palaidotas liepos 11 d. Vabalninko bažnyčios šventoriuje.
 Pasvaliečių kultūriniam gyvenimui svarbios reikšmės turėjo kun. J. Varno, 
kitų vietinių inteligentų sukauptos turtingos asmeninės bibliotekos. Draugijoje 
kun. J. Varnas mėgdavo kalbėti – pasakyti lakų žodį ar aštrų sąmojį, tiksliai 
charakterizuoti padėtį. Mylėjo jį draugai, vertino tikintieji ir netikintieji. Jis 
švietė ir spinduliavo gerumu. 

 ( r. PVKA, B. Kun. Varnas Juozas 1909 0  11  1934 05 26  1990 0  09.)
258 Ikamas G. Daujėnai (mašinraštis), 1996, p. 1.
259 en pat.
260 Ikamas G. Daujėnai (mašinraštis), 1996, p. 2.
261 Giedrytė T. Ir išėjusiems, ir pasilikusiems, Darbas, 2000, gruodžio 9, Nr. 143. 
262 Magelinskienė . Partizanų atminimą saugos kryžius, Darbas, 2010, 
birž. 1 , Nr. 6 . 

263 Šauklys ištrimitavo Daujėnų mokyklos šimtmetį, Darbas, 2010, geg. 25, Nr. 5 . 
264 Vyskupas Jonas Kauneckas (gim. 1938 06 06, įšventintas į kunigus 19  05 22, 
konsekracija 2000 08 05).

 Daujėnų kapinėse palaidoti vyskupo J. Kaunecko seneliai (tėvo tėvai), trys dėdės 
(tėvo broliai), tėvai  mama Veronika Stanevičiūtė-Kauneckienė (1903–1989) ir 
tėvas Petras Kauneckas (1894–1981), bei vyskupo sesuo Veronika (1903–1989).

 Sudėtingas vyskupo Jono Kaunecko, gimusio 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio 
kaime, kelias į kunigystę. Augo didelėje šeimoje, kurioje iš dešimties vaikų 
gyvi liko septyni. Mokydamasis Panevėžio hidromelioracijos technikume 
(1954–1958) ne kartą kentė badą. Jį baigęs, būsimasis vyskupas dirbo įvairiose 
vietose ir nuo 1959 m. kasmet nesėkmingai (sovietų valdžia neleido) bandė 
stoti į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. Nepaisydamas nesėkmių, 
tą laiką išnaudojo mokslui  1964–1968 m. Maskvos aukštuosiuose užsienio 
kalbų kursuose neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą, vėliau Vilniaus 
universitete – lietuvių kalbą ir literatūrą. Pagaliau 19 2 m. buvo priimtas 
ir į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune.

 19  m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje įšventintas į kunigus, vikaravo 
Telšių katedroje (19 –1983), buvo Skaudvilės ir Adakavo klebonu.

 Aktyviai įsitraukė į veiklą pogrindžio spaudoje  rinko medžiagą „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikai“. 19 8–19 8 m. buvo Tikinčiųjų teisėms ginti 
komiteto narys.

 Vysk. J. Kauneckas – nuo 1990 m. atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerek to - 
rius ir dėstytojas, vėliau (nuo 1993 m.) – seminarijos dvasios vadas, ėjęs atsa kin - 
gas pareigas vyskupijos kurijoje. Nuo 1994 m. tapo Telšių vyskupijos ateiti nin - 
kų dvasios vadu, o po šešerių metų (2000) – Ateitininkų federacijos dvasios vadu. 

 1993 m. popiežius jam suteikė monsinjoro titulą, 2000 m. gegužės 13 d. 
buvo nominuotas, o rugpjūčio 5 d. konsekruotas tituliniu orkonijo vys-
kupu. Vyskupas, atsisakydamas įprasto herbo, pasirinko šūkį ,, iūrėti Jo 
žvilgsniu“. Jo herbas – trikampis – simbolizuoja Dievo akį, Jo Apvaizdą ir 
žvilgsnį, jame žmogaus veidas pridengtas delnais su stigmomis. Trikampio 
kampuose – saulė ir mėnulis, simbolizuojantys laiką nuo saulėtekio iki 
saulėlydžio. Tekstas – ,, iūrėti Jo žvilgsniu“ – daug kartų Šventajame Rašte 
minimas posakis, pasirinktas ženklo pagrindu. Vyskupas, kaip ir kiekvienas 
dvasininkas, privalo žvelgti į viską per Jėzaus kančią, jo žaizdas – stigmas. 
erbą sukūrė tuometinis klierikas Marius Auruškevičius.

 2002 m. vasario 14 d. vyskupas J. Kauneckas oficialiai pradėjo eiti Panevėžio 
vyskupijos ordinaro pareigas, o 2002 m. vasario 1  d. vyko jo ingresas į 
Panevėžio katedrą. 
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 Vyskupui J. Kauneckui 2008 metais suteiktas Pasvalio miesto garbės piliečio 
vardas. Šiuo vardu iki 2010 m. sausio 1 d. apdovanoti 30 žymių krašto 
asmenų, garsinusių Pasvalio vardą. Tarp jų keturi dvasininkai  kun. Bene-
diktas Urbonas (1998), JE vysk. Jonas Kauneckas ir kun. Vytautas Butkus 
(2008) bei kun. Albinas Pipiras (2009).

265 196  metų Daujėnų parapijos dekano vizitacijos aktas, PVKA, B. Daujėnai. 
Švč. Jėzaus Vardo.

266 Čepėnas J. Trumpi a. a. kun. Antano Kiznio gyvenimo ir būdo bruožai, 
iesos kelias, 1935, Nr. 10, p. 530–553. 

26  Čepėnas J. Sacerdos in Aeternum. Velaikių Juozelio atsiminimai, Kaunas, 
2010, p. 522–523.

268 1929 m. kovo 30 d. raštas Nr. 1286, PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Jonas 1896 
02 16  1919 05 14  1968 12 24.

269 1935 m. birželio 21 d. raštas Nr. 300, ten pat.
2 0 193  m. sausio 5 d. raštas Nr. 3, ten pat.
2 1 1939 m. gruodžio 29 d. raštas Nr. 226, ten pat.
2 2 1944 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. 1280, ten pat.
2 3 Kriščiūnas J. Utena, Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė 
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 55 –565.

2 4 1953 m. rugsėjo 4 d. raštas Nr. 96 , PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Jonas 1896 
02 16  1919 05 14  1968 12 24.

2 5 1953 m. lapkričio 4 d. raštas Nr. 1190, ten pat.
2 6 Raštas Nr. 826, ten pat.
2  1966 m. sausio 26 d. raštas Nr. 38, ten pat.
2 8 Tarulis P. Dalinau avo tiesą, Utena, 2004, p. 14 .
2 9 en pat, p. 148.
280 Kun. J. Gasiūnas rašė
 „Kan. Jonas Kriščiūnas buvo jau vyresnio amžiaus, turėjo nemažai patyrimo pasto-
raciniame darbe. Vysk. K. Paltarokas jį pažinojo iš Kauno kunigų seminarijos laikų, 
nes buvo jo auklėtinis. Kaip kunigą, jį pažinojo iš Pabiržės (Biržų apskr.) laikų, kur 
kaip kunigų seminarijos inspektorius praleisdavo atostogas pas savo draugą, Pabiržės 
kleboną kun. . Andrašiūną. uo laiku kun. J. Kriščiūnas buvo Pabiržės vikaru. 
Vysk. K. Paltarokas, tap s Panevėžio vyskupu, paskyrė kun. J. Kriščiūną nemažos 
Kamajų parapijos kleboną (Kamajų parapija 0 m. turėjo  2  tikinčiųjų) 
ir kartu tenos dekanato vicedekanu.  m. rugsėjo  d. vysk. K. Paltarokas 
panorėjo jį turėti arčiau sav s. Pakėl s į kanauninkus, paskyrė vyskupijos kancleriu. 
Kun. J. Kriščiūnas nebuvo baig s nei teologinių, nei kanono srities aukštesniųjų 
mokslų, buvo baig s tik kunigų seminariją Kaune, bet turėjo ilgą ir gerą pastoracin  
patirtį  buvo tvarkingas ir labai socialus kunigas. Jis Vilniui buvo labai reikalingas, 
nes gerai mokėjo rusų ir lenkų kalbas, kas Vilniaus vyskupijoje pastoraciniam, ypač 
kurijos darbininkui, buvo labai reikalinga. Svarbiausia, kad tuometinėse gyvenimo 
sąlygose vysk. K. Paltarokas galėjo juo pasitikėti. 

 Kun. J. Kriščiūnas niekada nebuvo dirb s kurijos darbo, tad jam paskirtos naujos 
pareigos nebuvo prie širdies. Mėgo pastoracinį darbą su žmonėmis, bet ne su raš-
tais, kurie kanceliarijoje yra kansdieninė duona ir dargi nenormaliomis gyvenimo 
sąlygomis. Kaip pareigingas kunigas jis savo darbą sąžiningai ir stropiai atlikinėjo. 
ik, deja, neilgai jam teko šią sunkią ir atsakingą naštą nešti. Būdamas kancleriu, 

jis dėl savo būdo ir kitų gerų privalumų pasiliko populiarus ir visų mylimas, ypač 
liaudies. ie jo geri privalumai ir buvo pradžia didelės nesėkmės. Saugumas visą 
tai matė ir stebėjo, pagaliau panoro panaudoti jį savo reikalams. Kan. J. Kriščiū-
nas gauna iš Kulto ministerijos raštą, kad atvyktų į ministeriją. Buvo nurodyta, 
pro kurias duris turi įeiti (neo icialios). Jis greit nuvyko nurodytu keliu. uvedė 
į mažą kambarėlį rūsyje, liepė atsisėsti ir laukti, kol ateis paskirtas žmogus. Po 
keliolikos minučių įeina vyriškis, pradeda kalbėti ir duoti įvairius klausimus. Ateina 
po valandėlės antras ir trečias. ie patys klausimai, tie patys siūlymai. Atsakymas 
tas pats: „ e  esutinku “ Pavargo ir kanauninkas ir tardytojas. Pagaliau sako 
kanauninkui: „Lauk iš čia, nes bus dar sprendimas“ pasak s išėjo. Kanauninkas 
laukė susijaudin s. Viena laukiama valanda virto mėnesiu. Galų gale atsirado sienoje 
mažas langelis. Pasirodo asmuo, kuris pamoja kanauninkui Jonui pirštu ir pakviečia 
arčiau prie sav s. š rankose laikomo rašto skaito sprendimą: „Per 2  valandas 
turi apleisti Vilnių. uri apsigyventi provincijoje.“ žbaig s skaityti raštą, grasi-
nančiu balsu sako: „Kas čia buvo kalbėta tardymo metu, visa tardymo procedūra 
turi likti paslaptyje, tik pačiam vienam težinoma. Jei reikalas išeis viešumon, Jums 
gresia Sibiras, – ir pabrėždamas pridėjo, – ir mirtis“. Kanauninkas atsakė: „Vilnių 
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paliksiu per  valandas“. Asmuo, skait s sprendimą, jam pasakė: „Gerai, o dabar 
eik namo “ Kanauninkas paliko rusį, išbuv s jame septyniolika valandų. Jį išvedė 
pro specialius vartus, kad niekas iš gyventojų jo nepastebėtų.

 šėj s kanauninkas jautėsi lyg po kokios didelės avarijos. Širdyje pasidarė lengviau, 
nes manė prieš tai, kad po septyniolikos valandų tardymo mažame rūsio kambarėlyje 
laisvas nebeišeis. Atsidurs kokiame Rusijos kalėjime ar koncentracijos stovvykloje, 
kas atsitiko su kai kuriais Lietuvos vyskupais ir kunigais. 

 Parėj s namo, kur gyveno su savo seserimi Barbora (jau buvo vidurnaktis), sako 
jai: „Renkis, pakuok, nes rytoj anksti rytą išvažiuojam iš Vilniaus“. 

 Rytojaus dieną, nemiegoj s ir tardymų išvargintas, per naktį supakav s daiktus 
kelionei, atvyko pas vysk. K. Paltaroką atsisveikinti. ėj s į saloną, pabučiav s 
vyskupui žiedą, nepadar s jokių paaiškinimų, nes buvo pažadėj s laikyti paslaptį, ir 
nepraš s vyskupo, kad jis skirtų į kitą vietą kitoms pareigoms provincijoje, tiesiog 
jam pasakė: „Sudiev, Ekselencija, aš išvažiuoju iš Vilniaus“. Vyskupas K. Paltarokas 
pažiūrėjo į jį nusteb s ir kiek palauk s pakeltu balsu tarė: „Ar aš to tikėjausi iš 
tav s “ Kan J. Kriščiūnas žinojo, kad visi kambariai yra aprūpinti mikra onais ir 
neatsargus prasitarimas būtų priežastis jį dar Vilniuje areštuoti. Vysk. K. Paltarokas 
pamanė, kad kelis kartus (tardymo metu) nepasirod s kanceliarijoje savarankiškai 
sugalvojo pasitraukti iš kanclerio nelengvų pareigų. aip be jo kaltės susikomplikavo 
kan. Jono Kriščiūno reikalas. 

 Sugrįž s po atsisveikinimo su vyskupu, pasisamd s vežiką ir sudėj s savo daiktus, 
išvažiavo su savo seserimi į mažą miestelį Vyžuonas, kur nusisamd s labai mažą 
butelį su seserimi gyveno be jokių pareigų. Vėliau vyskupo buvo tenai paskirtas 
klebonu, o susilpnėjus sveikatai – altaristu. Vilnių paliko  m. gruodžio  d. 
Kunigai, nežinodami tikros išvažiavimo priežasties, įvairiai spėliojo ir aiškino. 
inodami tų laikų kunigų gyvenimo sąlygas, manė, kad tai padar s komunistinės 

valdžios verčiamas. Kunigai jį gerbė ir mylėjo. Pats kaunauninkas Jonas Kriščiūnas 
buvo neramus savo sieloje. Sąžinė jam vis primindavo netaktišką atsisveikinimą su 
vyskupu ir kad paliko vyskupą toliau nešti sunkias ganytojo pareigas. Dar prieš 
mirtį šią savo sąžinės naštą sumanė pasidalinti su savo artimu ir gerai patikimu 
draugu. Kartą jam atvykus jo aplankyti (su sąlyga, kad iki jo mirties niekam 
nepasakys, nes kitu atveju pagreitintų jo paties mirtį ir gal girdinčiojo pasakoji-
mus), išpasakojo su visomis smulkmenomis, kodėl jis turėjo iš Vilniaus skubotai 
išsikelti ir kodėl per šiurkščiai ir lakoniškai atsisveikino su savo vyskupu. Šiam 
sutikus paslaptį išlaikyti, pasakė tikrą išvažiavimo priežastį. Sugrįž s į namus, kad 
nepamirštų, tuojau visa surašė, praleisdamas vietą, vardus ir datas, kad nelauktai 
atėjus policijai ir raštą suradus, neišaiškinų tikrojo reikalo. Po kan. J. kriščiūno 
mirties šį raštą papildė ir įdavė savo artimiausiam draugui. (Jo pavardės dėl žinomų 
priežasčių negaliu minėti.) Skaičiau originalą ir pasidariau otokopiją, tad dalį to 
pranešimo ir panaudojau rašydamas apie vysk. K. Paltaroko kanclerį J. Kriščiūną. 

 Kan. J. Kriščiūnas mirė  m. Kūčių dieną.  jo laidotuves susirinko didžiulė 
minia tikinčiųjų ir apie  kunigus, kurie pakaitomis nešė jo karstą. aip kon ratrai 
kunigai ir tikintieji atsisveikino su ištikimu Dievo tarnu ir nuoširdžiu darbininku 
Kristaus vynuogyne. Kunigai manė, kad tik dėl jo išimtinio populiarumo darbo 
žmonių tarpe jis į Sibirą nebuvo išvežtas, kas buvo padaryta su keliais vyskupais 
ir daugeliu kunigų. 

 ( r.  Paltarokas K. Gyvenimo bruožai. Atsiminimai, Vilnius, 2005, p. 335–338).
281 191  m. rugpjūčio 1  d. raportas, PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Kazimieras 
1882 12 08  1906 11 19  1965 11 02.

282 191  m. spalio 9 d. raportas, ten pat.
283 191  m. spalio 12 d. raštas Nr. 1094, ten pat.
284 1918 m. birželio 13 d. kun. Kazimiero Kriščiūno raštas emaičių vyskupui, 
ten pat.

285 1922 m. gegužės 16 d. raštas Nr. 330, ten pat.
286 1938 m. balandžio 2 d. raštas Nr. 326, ten pat.
28  1930 m. sausio 25 d. raštas Nr. 52, ten pat.
288 1930 m. liepos 15 d. raštas Nr. 5 9, ten pat.
289 Gyvenimą dovanojusios širdys... ūvančiųjų gelbėjimo kryžių įteikimo cere-
monija, parengė D. Selčinskaja, Vilnius, 2012, p. 11–12.

290 1943 m. liepos 24 d. raštas Nr. 135, PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Kazimieras 
1882 12 08  1906 11 19  1965 11 02.

291 1943 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. 146, ten pat.
292 1943 m. rugsėjo 13 d. liudijimas Nr. 2822  1943 m. gruodžio 18 d. raštas 
Nr. 3359, ten pat.
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293 1943 m. gruodžio 20 d. raštas Nr. 33 8, ten pat.
294 1945 m. balandžio 5 d. raštas Nr. 3 4, ten pat.
295 1948 m. balandžio 29 d. raštas Nr. 629, ten pat.
296 1946 m. rugsėjo 9 d. raštas Nr. 10 8, ten pat.
29  194  m. kovo 3 d. raštas Nr. 24, ten pat.
298 194  m. sausio 29 d. raštas Nr. 13, ten pat.
299 1961 m. sausio 2 d. prašymas, ten pat.
300 1956 m. lapkričio 25 d. laiškas, ten pat.
301 1946 m. kovo 11 d. raštas Nr. 2 4, PVKA, B. Kun. Pelešynas Steponas 
1908 10 11  1933 04 01  1984 0  21.

302 195  m. spalio 3 d. raštas Nr. 2159, ten pat.
303 1965 m. balandžio 24 d. raštas Nr. 1121, ten pat.
304 1965 m. gegužės 4 d. raštas Nr. 1182, ten pat.
305 19 8 m. balandžio 21 d. raštas Nr. 90, ten pat.
306 1981 m. birželio 9 d. raštas Nr. 158, ten pat.
30  1926 m. liepos 14 d. raštas Nr. 322, PVKA, B. Kun. Rauduvė Petras 1901 
02 1   1925 06 14  1982 08 20.

308 1926 m. gruodžio 10 d. raštas Nr. 2334, ten pat.
309 192  m. liepos 1 d. raštas Nr. 3133, ten pat.
310 1928 m. balandžio 30 d. raštas, ten pat.
311 1928 m. rugpjūčio 28 d. slaptas raštas Nr. 3498, ten pat.
312 1929 m. sausio 22 d. raštas, ten pat.
313 1922 m. sausio 28 d. raštas Nr. 41 , ten pat.
314 1931 m. vasario  d. raštas Nr. 554, ten pat.
315 1931 m. rugpjūčio 10 d. raštas Nr. 3254, ten pat.
316 1933 m. sausio 12 d. raštas Nr. 13, ten pat.
31  1939 m. liepos 28 d. raštas, ten pat.
318 1940 m. liepos 18 d. kunigo P. Rauduvės laiškas Panevėžio vyskupui, ten pat.
319 1941 m. balandžio 19 d. kunigo P. Rauduvės laiškas Panevėžio vyskupui, 
ten pat.

320 1946 m. rugpjūčio 23 d. raštas Nr. 1020, ten pat.
321 1953 m. sausio 1 d. raštas Nr. 1592, ten pat.
322 1964 m. birželio 8 d. raštas Nr. 356, ten pat.
323 1964 m. rugpjūčio 18 d. raštas, ten pat.
324 1968 m. spalio 24 d. raštas Nr. 302, ten pat.
325 1969 m. lapkričio 20 d. raštas Nr. 01, ten pat.
326 19 0 m. kovo 31 d. raštas Nr. 2 6, ten pat.
32  19 5 m. spalio 15 d. raštas Nr. 152, ten pat.
328 19 6 m. vasario 11 d. sveikinimas Nr. 28, ten pat.
329 Kunigo P. Kuzmicko prisiminimai, ten pat.
330 Vaitkus M. Metropolitas Juozapas Pirmasis. Arkivyskupas Juozapas Skvi-
reckas, Keturi ganytojai, hicago, 1960, p. 113.

331 Tu es sacerdos. Arkivyskupo Juozapo Skvirecko įšventinimas kunigu (iš 
Metropolito atsiminimų), Aidai, 1949, Nr. 23, p. 49–50.

322 Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953, 
Nr. 6, p. 243.

333 la S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metro-
politas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, hicago, 19 3, p. 315–316.

334 Vaitkus M. Metropolitas Juozapas Pirmasis. Arkivyskupas Juozapas Skvi-
reckas, Keturi ganytojai, hicago, 1960, p. 108.

335 Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (18 3–1959), Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 29 .

336 Steigiamojo seimo šventė, auta, 1920, geg. 18, Nr. 21 (30). 
33  Bačkis S. LKM Akademijos 60 metų sukakties minėjimas, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Roma, 198 , t. 12, p. 16.

338 Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (18 3–1959), Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 25 .

339 Autorius nenurodytas . Arkivyskupas Mečislovas Reinys, hicago, 19 , p. 50–51.
340 en pat, p. 51.
341 Reinys M. A. a. Pijus Vienuoliktasis, Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimo darbai, Roma, 19 2, t. 3, p. 8.

342 Vasiliauskienė A. 120 metų Šventojo Rašto vertėjui (minint metropolito 
Juozapo Skvirecko jubiliejų), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 
Vilnius, 1994, t. , p. 91–92.
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343 Tulaba L. Popiežiškoji lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje ( – 0), 
Roma (nenurodyta išleidimo data), p. 11, 1 –20.

344 Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (18 3–1959), Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 299.

345 la S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metro-
politas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, hicago, 19 3, p. 315–316.

346 Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953, 
Nr. 6, p. 241.

34  la S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metro-
politas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, hicago, 19 3, p. 316–31 .

348 Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953, 
Nr. 6, p. 242.

349 la S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metro-
politas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, hicago, 19 3, p. 31 .

350 en pat, p. 325.
351 Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953, 
Nr. 6, p. 244.

352 Vasil iauskienė A. Arkivyskupas Metropolitas Juozapas Skvireckas – 
Šventojo Rašto vertėjas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 
1999, t. 14, p. 561.

353 Vasiliauskienė A. Arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko laiškai 
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Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčios  
istorija, architektūra ir dailė
Regimanta Stankevičienė
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Esminiai žodžiai  Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčia, mūrinė sakralinė klasicis-
tinė architektūra, mūriniai altoriai, Jėzaus Nazariečio (Daujėnų Jėzaus) skulptūra, 
stebuklingoji skulptūra, rengiamoji skulptūra, bažnytinė tapyba, bažnytinė skulp-
tūra, arkivyskupo Juozapo Skvirecko portretinis biustas, bažnytinė liaudies dailė, 
bažnytiniai baldai, bažnytiniai indai, bažnytiniai reikmenys, pamaldumo tradicijos, 
Vladislovas Pšibitnevskis ( adys a  Przybytnio ski), Antonis Pžeslanskis (Antoni 
Przes a ski), Marija Šmulkštytė (sesuo Leonarda).

Straipsnio objektas – Daujėnų Jėzaus Vardo parapijos bažnyčia.
ikslas – ištirti Daujėnų bažnyčios istoriją, architektūrą, dailės objektus ir 

pamaldumo tradicijas. ždaviniai – surinkti ir išnagrinėti šaltinių ir literatūros 
duomenis apie objektą, atlikti lauko tyrimus, patikslinti bažnyčios istoriją, iša-
nalizuoti jos pastato architektūrą, įrangą ir kitus dailės objektus, įvertinti juos 
Lietuvos architektūros ir dailės istorijos kontekste, nustatyti bažnyčios dailės ir 
pamaldumo tradicijų sąsajas.

Dauj¸nų bažnyčios istorija iki šiol tebėra fragmentiška ir ne itin tiksli. Šios 
šventovės pastatas yra patekęs į Lietuvos architektūros ir urbanistikos istoriją1, 
tačiau pristatyti tik bendriausi jo plano ir eksterjero bruožai. Daujėnų bažnyčios 
dailės kūriniai kompleksiškai netyrinėti, tik keli iš jų paminėti bendresniuose dailės 
istorijos veikaluose arba straipsniuose.2

Rengiant šį straipsnį, daugiausia duomenų pasisemta iš toliau cituojamų 
Krinčíno ir Daujėnų bažnyčių inventorių, vizitacijos aktų ir kitų dokumentų, sau-
gomų LVIA ir VUB rankraštyne. inių rasta  a. knygose apie Bíržų apskritį ir 
P nevėžio vyskupijos bažnyčias3, I  a. vid.–  a. enciklopedijose ir žinynuose4, 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 05 29, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyri-
mų mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 03 25, 
pirmą kartą paskelbtas 2015 05 20 elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, 
ISSN 2029–0 99 visatekstėje svetainėje .llt.
lt. Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame 
leidinyje yra LLT 2015-4 -244 I.

1 Čerbulėnas K., Rupeikienė M. Ankstyvojo 
klasicizmo periodo bažnyčios  Joniškėlio, Dau-
jėnų, Pašilės, Aleksandravėlės, Jonavos, Lietuvos 
arc itektūros istorija, t. 2  uo V  a. pradžios iki 

 a. vidurio, Vilnius, 1994, p. 414  Miškinis A., 
Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, t. 4  
Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius, 2009, 
p. 138–139.

2 Šių eilučių autorės, Skirmantės Smilingytės- ei-
mienės ir Dalios Vasiliūnienės publikacijas žr. 41, 
51, 56 nuorodose.

3 Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai: 
Biržų apskritis, Kaunas, 1932, t. 2, p. 285–296  
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Boston, 1965, t. 2, 
p. 1 – 19  Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, hica-
go, 1983, t. 3, p. 142–144  Ereminas . Daujėnai, 
Panevėžio vyskupija, Vilnius, 1999, p. 324–326. 
Taip pat naudotasi emaičių vyskupijos I  a. 
antrosios pusės–  a. pr. elenchais ir kitais 
žinynais.

4 S o nik geogra iczny kr lest a Polskiego i innyc  
kraj  s o ia skic , arsza a, 1881, t. 3, p. 135  
Daujėnai, Lietuviškoji enciklopedija, Kaunas, 193 , 
t. 6, p. 134  Vadopalas A. A. Vd. , Daujėnai, 
Lietuvių enciklopedija, Boston, 1954, t. 4, p. 362  
Misius K., Šimkūnas R. Lietuvos katalikų baž-
nyčios, Vilnius, 1993, p. 2 –2 8.
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periodinių leidinių žinutėse ir kitoje įvairaus pobūdžio literatūroje.5 Publikuota 
medžiaga vertinama kritiškai, jos duomenys lyginami tarpusavyje, su archyviniuose 
šaltiniuose aptiktomis žiniomis ir natūros tyrimų teikiamomis įžvalgomis. Tikslinami 
ir gerokai papildomi Daujėnų bažnyčios įkūrimo, pirmosios šventovės gyvavimo, 
dabartinės bažnyčios statybos ir pertvarkymų faktai ir duomenys. Pirmą kartą 
nuosekliai ir analitiškai pristatoma dabartinio bažnyčios pastato architektūra, me-
ninė įranga ir kiti dailės objektai, jų sąsajos su parapijos pamaldumo tradicijomis. 
Itin daug dėmesio skiriama bažnyčios ir parapijos raidai reikšmingai rengiamajai 
Jėzaus Nazariečio statulai. 

Pirmoji Daujėnų bažnyčia
Skelbtos žinios, kad dar VI a. 

pabaigoje Daujėnų kapuose buvusi pa-
statyta koplyčia6, Krinčino bažnyčios 
aktai  ir kiti istoriniai šaltiniai nepatvir-
tina. Dabartiniais duomenimis, Daujėnų 
katalikų šventovės istorija prasideda 
VIII a. viduryje.  a. žinynuose8 

ir kitur įsitvirtinusi, bet dokumentais 
neparemta Daujėnų bažnyčios įkūrimo 
1 50 m. data veikiausiai yra tiksli. 
1 55 m. Krinčino bažnyčios genera-
linės vizitacijos aktą užbaigiančiame 

vyskupo Aleksandro oraino dekrete 
minima „prieš kelis metus“ tuomečio 
ade kių seniūno Stanislovo Piuro pa-

statyta nauja su vienu altoriumi Dau-
jėnų bažnyčia.9 Ją įkurti leidęs ir Krin-
čino parapijos filinės bažnyčios rangą 
suteikęs Vilniaus vyskupas ordinaras 
(juo 1 30–1 62 m. buvo Mykolas en-
kevičius). Dekrete nurodoma, kad įkū-
rėjas bažnytėlės fundacija neaprūpino 
ir netrukus (1 53 m.), kai tapo LDK 
didžiojo kanclerio regentu, adeikių 
seniūnijos valdymą perleido ponui 
Roppui. Pastarasis tesusisaistė meti-
ne išmoka klebonui, o ir tą pažadėjo 
tik seniūniavimo laikotarpiui. Daujėnų 
bažnyčios įkūrėją ir akto patvirtintoją 
vyskupą M. enkevičių mini ir I  a. 
antrojo dešimtmečio Krinčino bažnyčios 
aktai.10  a. literatūroje teigta, kad 
adeikių seniūnas iš Krinčino atvyks-

tančiam kunigui skyręs šieno ir malkų.11 

5 Šimkūnas A. Nuo Daujėnų kalno pasižvalgius, 
žaugau Pasvaly, Vilnius, 199 , p. 5 4–5 8  Krin-

čius A. (Algimantas Kaminskas). Šis tas apie Upy-
tės dekaną kanauninką Joną Jeronimą Šarkevičių, 
Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis, Vilnius, 
2008, t. 31, p. 293–299. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo 
bažnyčia, Pasvalio dekanato svetainė, prieiga inter-
netu  http panevezys.lcn.lt dekanatai pasvalio  
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia. Pasvalio krašto 
e.biblioteka, prieiga internetu  http .pasvalia.
lt inde .php m 9 s 10 ms 11  ibulskas V., 
Didž petris V. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia. 
Aprašai ir dabarties vaizdai, Sakralinė arc itektūra ir 
istoriniai vargonai. Pasvalio kraštas, prieiga internetu  
http .ziemgala.lt lt siaures-lietuvos-kultu-
ros-paveldas-dabartis siaures-lietuvos-kulturos-pa-
veldas-dabartis-5 daujenu-baznycia žiūrėta 2011 
08 23 .

6 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 142  Šimkūnas A. 
Nuo Daujėnų kalno..., p. 5 5.

 inomuose ankstyvuosiuose 163  ir 16 0 m. Krin-
čino bažnyčios inventoriuose (LV A, f. 669, ap. 2, 
b. 33 , l. 146–155) jokių duomenų apie koplyčią 
arba bažnyčią Daujėnuose nėra.

8 Elenc us omnium ecclesiarum et universi cleri Provin-
ciae Ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 2, 
Kaunas, 1931, p. 110  Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, 
p. 142  Misius K., Šimkūnas R. Lietuvos katalikų 
bažnyčios, p. 2  Ereminas . Daujėnai, p. 324  
Katalikų žinynas. 200  m., Vilnius, 2006, p. 334 
ir kt.

9 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1 55 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 144v.

10 Apie pirmąją bažnyčią rašoma Krinčino bažnyčios 
1813 ir 1820 m. inventoriuose (LV A, f. 669, ap. 2, 
b. 33 , l. 10 v, 199). Stanislovo Piuro valdyta 
adeikių (lenkiškos jos formos gali būti supran-

tamos kaip adeikonių, ideikonių ar edeikonių 
vietovardžiai) Upytės paviete seniūnija literatūros 
šaltiniuose, remiantis jos lenkišku pavadinimu, 
neteisingai siejama su adeikoniais Prienų rajone, 
netoli Stakliškių.

11 Ereminas . Daujėnai, p. 324.



3

I I J A  D A U J Ė N  A A I J  I  A N I  I I J A

Ar šią paramą suteikė S. Piuras12, ar vėlesni seniūnai, nežinoma. 1 53 m. Daujėnų 
bažnyčios globėju tapo naujasis adeikių seniūnas – Kristupas Adomas fon der 
Roppas (Kristop  Adam von der Ropp  1 18–1 8 ), o 1 80 m. į jo vietą 50 metų 
laikotarpiui buvo paskirtas Leonas Maleševskis.13 

Apie pirmąjį Daujėnų bažnyčios pastatą nedaug ką galima pasakyti. 1 50 m. 
šios vietos kapuose suręsta medinė šventovė su ornamentais puoštu mediniu „dro-
žėjų darbo“ altoriumi14 veikiausiai buvo nedidelė ir netvirta. 1 96 m. ji pavadinama 
„sunykusia“, o jos altorius su Jėzaus Nazariečio statula – „prastu“.15 Tuomet jau 
buvo iškilusi ir nauja dabartinė mūrinė bažnyčia, tad senoji stovėjo ne ten pat, o 
kur nors greta.16 Ar kapinės įkurtos kartu su koplyčia, ar, labiau tikėtina, gerokai 
anksčiau, duomenų neaptikta.

Dabartinės bažnyčios architektūra, įranga,  
dekoras ir jų raida
Dabartinė Daujėnų bažnyčia iškilo tuomečio Krinčino klebono Kuršo ka-

nauninko Jeronimo Šarkevičiaus (1 31–1812, klebonavo Krinčine nuo 1 65 m. iki 
mirties) pastangomis ir rūpesčiu. Pradėta statyti 1 94 m., po dvejų metų ši mūro 
plytų bažnyčia su čerpių stogu jau stovėjo, tik sienos dar buvo netinkuotos, o 
„ asadas nebaigtas“ (be dekoro elementų ).1  Dar bene septynerius metus truko jos 
įrengimas, išorės ir vidaus apdaila  bažnyčia pašventinta tik 1803 m.18 Šią litera-
tūroje vyraujančią Daujėnų bažnyčios 
statybos ir įrengimo datą reikia praplės-
ti į 1 94–1803 m. laikotarpį, kurį jau 
yra nurodęs kun. eliksas Ereminas.19 
Galima išskirti du – statybos (1 94– 
1 96) ir įrengimo bei puošimo (1 96–
1803) – periodus.

Krinčino bažnyčios 1813 m. in-
ventoriuje nuodugniai apibūdintą Dau-
jėnų filijos vaizdą20 galima tapatinti 
su pirminiu (per pirmąjį šventovės 
veikimo dešimtmetį vargu ar būta ko-
kių nors permainų). Šis dokumentas 
leidžia teigti, kad per du šimtmečius 
šio pastato išorė pakito nedaug ir, nors 
atsirado kai kurių naujų arba perdarytų 
elementų, išsaugojo autentišką raišką. 

Iš raudonų plytų pastatyta Dau-
jėnų bažnyčia yra stačiakampio plano 
(23,6  14 m), abipus tinkuotomis sieno-
mis. Išorines sienas apačioje perimetru 
apeina cokolinė, o viršuje – traukomis 
ir karnizu įrėminta antablemento juos-
ta. Šonines sienas piliastrai statmenai 
sudalija į 6 vienodas, o galines – į 3 

12 adeikių, vėliau Rumšiškių seniūnas, nuo 1 53 iki 
savo mirties 1 5 m. ( ) – LDK didžiojo kanclerio 
regentas Stanislovas Piuras (Stanis a  Pi ro  her-
bas Bo cza), žinomas ir dėl literatūrinės veiklos  
1 64 m. išleido patriotinių motyvų turintį eiliuotą 
rium ališką pašlovinimą ...  šviesiausiojo Stanislovo 

Augusto, Jo Didenybės lenkų karaliaus, elekcijos metu 
...  paskelbtą ...  Vilniuje, Piuromonto rūmuose, 

 metų rugsėjo  dieną (Kuolys D. Kovos dėl 
Respublikos  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
saulėlydžio patirtis, Senoji Lietuvos literatūra, 200 , 
kn. 24, p. 186). Piuromontas – Stanislovo Piuros 
pasistatydinti rūmai Vilniaus Šnipiškėse.

13 Jasas R. Pergamentų katalogas, Vilnius, 1980, p. 482 
(Nr. 1236).

14 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1 55 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 144v.

15 Krinčino bažnyčios dekano vizitacijos aktas, 1 96 m., 
V B RS, f. 5 - 53, b. 1226, l. 53.

16 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo 
vertybės, p. 138.

1  Krinčino bažnyčios dekano vizitacijos aktas, 1 96 m., 
V B RS, f. 5 - 53, b. 1226, l. 53. Tikima čia nuro-
dyta statybos pradžios 1 94 m. data, o A. Miškinio 
(Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, p. 138) 
pateikta iš vėlesnio šaltinio paimta 1 83 m. data 
tapatintina su parengiamųjų darbų (projekto ir 
statybinių medžiagų, veikiausiai plytų gamybos) 
pradžia.

18 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 10 v.

19 Ereminas . Daujėnai, p. 324.
20 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 3 , l. 10 v–109.
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skirtingas (vidurinę – du kartus platesnę) padalas. Puošniausias 
pagrindinis fasadas. Jo centrinę dalį išskiria dekoratyvinis por-
tikas, iš šonų rėminamas piliastrų porų ir viršuje užbaigiamas ant frontono skydo 
iškilusiu trikampiu frontonėliu. Portiko centre, segmentinės arkos formos nišoje, 
yra dvivėrės arkinės didžiosios durys, o virš jų – kitos arkos gaubiamas ovalus 
langas su profiliuotu apvadu. Šio fasado šonuose, tarp piliastrų, gana aukštai 
įkomponuota po vertikalų segmentinės arkos formos langą, o šoninėse sienose – po 
5 tokius pat langus ir jų pavidalo niša pirmoje nuo pagrindinio fasado padaloje. 
Kairiojoje (šiaurinėje) sienoje, po šia niša ir paskutiniu langu, yra dvejos šoninės 
vienvėrės durys. Galinio fasado šonuose yra bažnyčios atnaujinimo metu įrengti 
du naujesni didieji, o po jais – du senieji maži kvadratiniai zakristijų langai. 

Pirminę halinę bažnyčios erdvę atitinka sakraliniams klasicizmo stiliaus 
pastatams būdingas dvišlaitis nuosaikaus nuolydžio stogas. Ilgą laiką jis dengtas 
čerpėmis. 182  m., kai buvo suremontuotos ir fasado sienos, pirminės čerpės 
pakeistos naujomis  stogą tvarkyti teko ir vėliau.21 1904–1910 m. padarytos naujos 
medinės gegnės ir bažnyčia uždengta „brangios“ skardos stogu.22 2008 m. uždėtų 
patvaraus kalnų skalūno plokščių žvyniška struktūra visai artima pirminei dangai, 
tik kitokios – ne raudonos, o tamsžalės – spalvos.23 

Pagrindinio fasado ir presbiterijos galuose pastogę dengia stogo aukštį 
prašokantys skydiniai frontonai. Pagrindinio fasado skydas sudalytas į keturis 
apyvienodžio aukščio tarpsnius, trys 
jų – laiptuoti, o viršutinis – vingiuoto 
kontūro. Dvi apatines skydo juostas 
skaido mentės, tęsiančios sienų piliastrų 
ašis. emutinės juostos šonus, ant kurių 
kadaise stovėjo vazų pora, paįvairina 

21 Krinčino bažnyčios inventoriai, 1828 ir 1835 m., 
LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 81v  159v.

22 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 143. 1904 m. 
remonto data įrašyta pastogėje, ant gegnių.

23 Šį stogą bažnyčiai paaukojo ūkininkas Petras Ka-
roblis iš Girsūdų kaimo.

Daujėnų bažnyčia
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stačiakampės įdubos. Skydą užbaigia nedidelis aklinas bokštelis su arkine niša 
priekyje ir geležinį kryžių keliančiu keturšlaičiu stogeliu. Seniau nišą puošė medinis 
Jėzaus Nazariečio reljefas.24 Karpytas ir presbiterijos galo skydo, kadaise taip pat 
puošto dviem vazų poromis, kontūras.25 Šis frontonas tik trijų tarpsnių  apatiniai du 
juostiniai, su mentėmis ir nišelėmis, o trečias – trikampio proporcijų. Jis užbaigtas 
gerokai mažesniu nei pagrindiniame fasade koplytėlės pavidalo bokšteliu su ne-
dideliu geležiniu kryžiumi virš stogelio. Bokštelio arkoje kabota varpo-signatūros. 
Šiame fasade iš pradžių tebuvo du zakristijos langeliai ir arkinė pastogės anga. 
Po 1850 m., gal tik  a. pradžioje galinis fasadas buvo papildytas 3 pagrindinio 
dydžio langais. Du jų, įrengti virš zakristijų langelių, ryškiau apšviečia emporas, 
o trečias, įsiterpęs į sienos karnizą ir frontono apačią, – presbiterijos paskliautę. 
Virš presbiterijos lango likusi viršutinė senosios angos į pastogę dalis. 

Daujėnų bažnyčia jau įvertinta kaip Lietuvos architektūros istorijai svarbus 
ankstyvojo klasicizmo laikotarpio statinys, turintis savitų elementų, rodančių, kaip 
baroko meninę raišką keitė klasicizmo ypatybės26. Šiuos teiginius galima sukonkre-
tinti. Šoniniai Daujėnų bažnyčios fasadai atstovauja ankstyvojo klasicizmo stiliui ir 
tik sudalytas jų antablementas – neryškus vėlyvojo baroko rudimentas. Galiniuose 
fasaduose persveria vėlyvojo baroko bruožai, nors jie jau nebegryni ir gerokai 
santūresni. Baroko liekanos ryškiausios stogo kontūrą slepiančiuose karpytuose ir 
įvairiai sudalytuose skydiniuose frontonuose. Ramias sienas su jais saisto tik arkinės 
angos ir paapvalinti, negiliuose įsieniuose tarp kraštinių piliastrų įtalpinti pastato 
kampai. Barokiniai elementai suardo klasicizmo stiliaus vienovę, bet kartu pagyvina 
šiam stiliui būdingą griežtumą ir suteikia Daujėnų bažnyčiai įsimintino savitumo. 

Pastebėta, kad sienų piliastrais ir antablemento formomis Daujėnų šventovė 
siejasi su kaimyniniais vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo stilių pastatais  
Pabiržės senąja bažnyčia (1 66–1 2 m.  neišliko) ir klebonija (1 5) bei motinine 
Krinčino bažnyčia (1 6–1 82).2  Skelbta vertinga įžvalga, kad šie pastatai ir kiek 
vėlesnė (apie 1806–1809 m.) S osto šventovė iškilo Daujėnų bažnyčios statytojo 
kun. Jono Jeronimo ir jo giminaičių Pabiržės klebono Antano Gasparo ir Suosto 
administratoriaus kun. Juozapo Šarkevičiaus pastangomis ir lėšomis. Šie kunigai 
galėjo naudotis tų pačių architektų paslaugomis.28 Galima pridurti, kad keletu 
architektūrinio sprendimo ypatybių – dekoratyviniu portiku su suporuotomis atra-
momis, fasadą užbaigiančiu bokštu ir kitais klasicizmo stiliaus pastate dar panau-
dotais barokiniais elementais – Daujėnų 
šventovė panaši ir į tuo pačiu metu 
pastatytą ir įrengtą netolimą Jonišk lio 
bažnyčią.29 Jos architekto paiešką ap-
sunkina istorinių duomenų stoka ir tai, 
kad bažnyčios projekto parengimo ir 
statybos datas gali skirti apie dešimt 
metų.30 Tikėtina ir tai, kad formuojant 
eksterjero, ypač frontonų puošybą (kaip 
jau minėta, 1 96 m. fasadai dar nebuvo 
baigti), pirminio architekto sumanymo 
nebuvo nuosekliai laikomasi. 

24 Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai, 
nuotrauka p. 292.

25 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 10 v.

26 Čerbulėnas K., Rupeikienė M. Ankstyvojo klasi-
cizmo periodo bažnyčios..., 1994, p. 414  Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, p. 143.

2  en pat  Krinčius A. Šis tas apie Upytės dekaną..., 
p. 29 –298.

28 Krinčius A. Šis tas apie Upytės dekaną..., p. 29 –
298.

29 Stankevičienė R. Joniškėlio bažnyčia ir jos dailės 
vertybės, Joniškėlis, Kaunas, 2006.

30 r. 1  nuorodą.
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Bažnyčios išorė pakito nesmarkiai, o interjeras – gerokai 
daugiau. Iki I  a. vidurio dokumentuose fiksuota, kad šios 
trinavės šventovės erdvė halinė  navos vienodo aukščio, jų 
lubos medinės, cilindrinių skliautų formos (šonuose išlenktos), nudažytos. ent-
rinėje navoje jos susilietė su viršutinėmis išlikusio didžiojo altoriaus vazomis.31 
Aklinai atitverto priebažnyčio nebuvo. Jo vietoje tuo metu tebuvo choro ir dviejų 
jį remiančių piliorių atribotas prienavis. Navas skyrė piliorių trejetai, bet tik dvi 
pirmos nuo choro jų poros rėmė „arkadas“. horo erdvė, kaip ir transeptą prieš 
presbiteriją sudaranti erdvė skersai bažnyčios (tarp trečios piliorių poros ir navų 
sandūros su presbiterija), buvo vientisa. Išilginės pastato ašies susikirtimas su 
transeptu į stačiakampį bažnyčios planą ir halinę jos erdvę įsiejo kryžišką sim-
bolinę struktūrą. entrinė nava dvigubai platesnė už šonines, kurių siaurą erdvę 
praplečia ties langais paplonintų sienų formuojamos trapecinio plano nišos. 

entrinės navos pločio presbiterija išliko pusapskričio plano, gaubiama galinę 
sieną pastorinančių mūro atšakų. Kairėje jų yra ertmė su laiptais, vedančiais didžiojo 
altoriaus viršaus link. Abipus presbiterijos atitvertos žemesnės už navas zakristijos su 
lentų lubomis ir pavieniais kvadratiniais rytinių sienų langais. Virš zakristijų įreng-
tos nuo šoninių navų sienomis, o nuo presbiterijos kiauriniais parapetais atidalytos 
emporos. Iki galinio fasado rekonstrukcijos tik per pavienius jų langus patenkan-
ti šviesa sklaidė be kitokio natūralios 
šviesos šaltinio likusios presbiterijos su 
didžiuoju altoriumi tamsą. Bažnyčia ir 
zakristijos buvo išgrįstos plytomis. 

Abipus nutinkuotos pastato sie-
nos buvo išbaltintos kalkėmis. Vidaus 
sienų, lubų ir piliorių apdaila I  a. 

31 Nuosekliausiai bažnyčios vidaus elementai aprašyti  
Krinčino bažnyčios inventoriai, 1813 ir 1820 m., 
LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 10 –108, 199–200. 
1835 m. inventoriuje (ten pat, l. 159v) fiksuojama 
permaina – papuvę lubos ir langų rėmai, o 1844 m. 
vizitacijos akte (LV A, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 166v) 
nurodoma, kad lubos kažkada buvusios dažytos.

Bažnyčios ansamblis 
iš rytų pusės 
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dokumentuose apibūdinama fragmentiškai, tačiau dabartinėje 
bažnyčios puošyboje galima išskirti senuosius jos elementus. 
Klasicizmui būdingas pirminis dekoras buvo sutelktas centrinėje navoje ir pres-
biterijoje. Arkas (jų būta mažiau nei dabar) rėmino archivoltai, piliorius dengė 
kaneliūromis suvagoti piliastrai, o visa siejo abipus navos einantis ir presbiterijos 
galą apjuosiantis antablementas su jonikų eile, girlianda dekoruotu frizu ir dan-
tukais puoštu karnizu. Girlianda buvo spalvota, bet neaišku, ar ji, kaip ir dabar 
yra, buvo reljefinė ir nudažyta, ar tik iliuziškai nutapyta.32 entrinės navos lubas 
transepto linijoje arba virš presbiterijos puošė 4 angeliukų supamas Jėzaus vardo 
ženklas spinduliuose  manoma, kad šis motyvas buvo tapytas. Tikėtina, kad ir ant 
arkų skliautų bei skliautinių lubų sąramų būta iliuziškai tapytų rozečių kvadra-
tuose  tokie, tik jau veikiausiai pertapyti motyvai tebėra presbiteriją ir emporas 
atidalijančių arkų skliautuose. Šoninių navų dekoras 1813 m. dokumente neapibū-
dintas, bet akivaizdu, kad jų palube ėjo išlikę karnizai, o skliautus dalijo sąramos. 

Nuo pat pradžių šventovę puošė trys išlikę mūriniai altoriai, medinė pres-
biterijos tvorelė (18 9 m. pavadinta tekintų baliustrų atitvaru) ir neišlikęs pirminis 
klausyklos-sakyklos komplektas. Navos, kaip tuomet buvo įprasta, buvo tuščios, tik 
su vienu uždaruoju suolu. Pirminis lentinis vargonų choro atitvaras tapatinamas su 
dabartiniu aklinu parapetu, puošiamu 
karnizo, piliastrų ir stačiakampių pseu-
doįsprūdų. Iš pradžių chore stovėjusį 
seną pozityvą 1835–1844 m. pakeitė 12 
balsų vargonai.33 Tuo metu bažnyčios 
lubos ir langų rėmai jau buvo apnykę, 
bet jokių kitų permainų I  a. pirmojoje 
pusėje nefiksuota. 

32 Lenkiškas žodis malo ana gali reikšti ir „tapyta“, ir 
„nudažyta“, „išdažyta“, o VIII– I  a. bažnyčiose 
būdavo daromi įvairūs karnizai ir antablementai  
vien iš mūrytų dalių, puošti lipdiniais, dekoruoti 
lipdiniais ir tapytais ornamentais arba vien iliuziškai 
ištapyti.

33 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LV A, f. 696, 
ap. 2, b. 3 , l. 10 v  Krinčino bažnyčios vizitacijos 
aktas, 1844 m., LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 164v.

Bažnyčios interjeras
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I  a. viduryje carinei Rusijos 
valdžiai įvykdžius Katalikų bažnyčiai 
Lietuvoje nepalankias administracines 
reformas, Daujėnų bažnyčia kartu su 
Panevėžio dekanatu buvo priskirta e-
maičių vyskupijai, neteko filinės bažny-
čios statuso ir liko veikti tik kaip vieša 
koplyčia. Vis dėlto I  a. antrojoje pusėje 
ji ne kartą taisyta ir puošta. Remontuota 
1850 m. – perdarytos lubos.34 Piliorių 
eilės sujungtos jau per visą bažnyčios 
ilgį einančiomis arkadomis, keliančiomis 
paaukštintas centrinės navos lubas – nau-
jus lentinius ir kitokios nei buvo for-
mos – kryžminius – skliautus. Interjerą 
18 9–1894 m. (apie 1885 m.) papildė 
nauja dabartinė sakykla ir ketvirtas šo-
ninis altorius, įrengti prie pirmų nuo 
presbiterijos piliorių, o šoninių navų 
nišas – keturios dabartinės klausyklos.35 
1904–1910 m. itin didelį bažnyčios at-
naujinimą įgyvendino prie Daujėnų bažnyčios pirmasis apsigyvenęs kunigas, iš pra-
džių – filialistas, o vėliau itin ilgai, iki pat mirties 1942 m. išklebonavęs Vincentas 
Baltrušaitis.  a. pradžioje, be minėto skardos stogo ir presbiterijai daugiau šviesos 
suteikusių naujų galinio fasado langų, buvo atlikta daug kitų darbų. Tuomet ati-
tvertas priebažnytis, padarytos naujos istoristiniais drožiniais papuoštos didžiosios ir 
priebažnyčio durys, viduje sudėtas dabartinis dvispalvių mozaikinio betono plytelių 
grindinys. Skliautai papuošti gipsatūromis. Emporų parapetai, likę su senaisiais gir-
liandomis dekoruotais stulpais, buvo papildyti naujais ažūriniais drožiniais, perdaryta 
senoji arba padaryta nauja presbiterijos 
tvorelė ir ornamentais ištapytos šoninės 
bažnyčios sienos. gyta toliau aprašomų 
dailės kūrinių, indų, reikmenų.36 Skelb-
ta, kad tuomečius dekoro darbus atlikę 
Varšuvos dailininkai3 , bet šis teiginys 
konkrečiais duomenimis neparemtas.

Bažnyčia ir vėliau buvo prižiūrima,  
taisoma. Jos ir (arba) stogo remontus fik - 
suoja ant gegnių užrašytos 1926 ir 1930 m.  
datos. Sovietmečiu parapiją šventovei 
atnaujinti subūrė ilgametis Daujėnų kle-
bonas (19 –2000) Gaudentas Ikamas. 
Be kitų remonto darbų, apie 19 8 m. 
gipso ornamentais buvo papildomai 
nukloti ne tik bažnyčios skliautai, bet 

nterjero vaizdas į vargonų c oro pus

34 Remontui buvo išleista 325 rubliai 46 kapeikos  Krin-
čino bažnyčios inventorius, 1851 m., LV A, f. 669, 
ap. 2, b. 295, l. 26  Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai 
ir miesteliai, p. 292. Šios medinės lubos tebėra, nors 
rašyta, kad Krinčino klebonas (1853–1866) Juozapas 
Kublinskas lubas pakeitęs mūriniais skliautais, žr. 
Daujėnai, Lietuviškoji enciklopedija, p. 134. Vėliau ši 
klaida kartota.

35 Visi šie nauji įrenginiai ir baldai pirmą kartą iš-
vardyti  Krinčino bažnyčios inventorius, 1894 m., 
LV A, f. 669, ap. 2, b. 588, l. 14–14v.

36 Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai, 
p. 293  Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 143.

3  Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 143  Kviklys B. 
Mūsų Lietuva, p. 1 .

38 1983 m. pirmą kartą lankydamasi Daujėnų bažny-
čioje šio straipsnio autorė ją rado jau su dabartiniu 
dekoru. Remontuojant ir puošiant bažnyčią buvę 
sunaudota net 20 tonų gipso (bažnyčios zakristijono 
Alfonso Prakaičio  informacija straipsnio autorei, 
Daujėnai, 2011 m. birželio 14 d.).
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ir sienos.38  a. pradžios dekoro mo-
tyvus kartojančios, bet gausa ir stiliu-
mi su pastato architektūra nederančios 
gipsatūros suprastino interjerą, tačiau 
šis užmojis vertintinas kaip tikinčiųjų 
bendruomenės konsolidavimo faktas, 
parodantis, kad sovietmečiu be jokių 
dotacijų įstengta atlikti didelių bažny-
čios dekoro darbų. Šventovės pastatas 
tvarkytas ir – I a. sandūroje. 

Bažnyčią puošiantys trys auten-
tiški altoriai mūriniai, dviejų tarpsnių, 
griežtos architektūrinės struktūros, ku-
kliai dekoruoti, tad būdingi klasicizmo 
stiliui, bet jų, kaip ir pastato, kompo-
zicijoje yra ir iš baroko perimtų, tik 
jau pakeistų ypatybių. 

Presbiterijos lanką kartojančio 
plano didysis altorius platus, sudary-
tas iš dvitarpsnės centrinės dalies ir 
vientarpsnių kulisų – lenktų kolona-
dų su kompozitinio orderio atramų 
trejetais. Tokia presbiterijos erdvę ir 
mensą gaubianti altoriaus struktūra perimta iš ekspresyvių vėlyvojo baroko ir 
rokoko stiliaus (Vilniaus šv. Arkangelo Rapolo, buv. Kauno jėzuitų, Tytuvėnų ir 
kt., daugiausia vienuolynų, bažnyčių) didžiųjų altorių. Tačiau Daujėnų įrenginio 
paviršiai nebanguoja, jo ritmika – rami ir paprasta, o lankas taisyklingas. Pirma-
me centrinės altoriaus dalies tarpsnyje yra piliastrų ir antablemento rėminama 
pusapskritė niša svarbiausiam bažnyčioje atvaizdui – Jėzaus Nazariečio statulai. 
Nedidelį antrą tarpsnį sudaro mentėmis ir karnizu apribota sienelė su lėkšta įduba, 
papuošta mediniu Jėzaus Vardo abreviatūros „I S“ spindulių glorijoje reljefu39. 
Ant altoriaus kolonadų stovi po dvi profiliuotas su liepsnelėmis medines vazas ir 
po šventosios statulą tarp jų. Manoma, kad šios skulptūros, pakeitusios dar dvi 
pirmines vazas, atkeltos iš apačios, kur stovėjo ant pakopos prie tabernakulio. Virš 
antro tarpsnio taip pat būta vazų, dabar čia iškeltas  a. pr. padarytas medinis 
fragmentinis frontonėlis. Gipsinių klasicizmo stiliaus ornamentų altoriuje nedaug  
atramų kapiteliai, karnizo dantukai ir reljefinės piliastrų bei menčių katilėlių ir 
jų pumpurų girliandos. Jos panašios į mazgais ir spurgais puoštus raiščius, tad 
tarsi kartoja vieną iš svarbių senųjų Jėzaus Nazariečio statulų ikonografinių ele-
mentų – Išganytojo rankas rišančią mazguotą virvę. 

Du vienodi šoniniai altoriai uždengia galines šoninių navų sienas ir ati-
tinka jų proporcijas  jie aukšti ir siauri. Išlakiame pirmame retabulų tarpsnyje 
pritaikytas iliuziškai erdvę plečiantis 
barokinis atramų grupavimas. Šonuose 
įkomponuota po piliastrą ir prieš jį 

39 I  a. pirmojo ketv. inventoriuose rašyta, kad 
antrame tarpsnyje yra niša paveikslui, bet ji tuščia.

Didysis altorius
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stovinčią, kartu su cokoliu ir antable-
mentu įstrižai pasuktą ir krašto link 
paslinktą koloną. Mažas antras tarpsnis 
panašus į didžiojo altoriaus viršų, tik 
siauresnis. Dekoras taip pat santūrus  
piliastrus ir mentes vagoja kaneliūros, 
karnizus puošia dantukai, o tarpsnių 
viršų – vazos. Viršūnėje iškeltas me-
dinis kryželis, o prie antrojo tarpsnio 
priglausti nedideli mediniai ažūriniai 
sparnai. 

Didžiojo altoriaus mensa ir kolo-
nadų cokoliai  a. pabaigoje paslėpti 
po lakuotų dailylenčių paneliais. Jie 
ir šoninių altorių mensos – mūriniai, 
tinkuoti, su įsmaugta pagrindine pa-
dala, įterpta tarp cokolio ir išgaubtai 
platėjančios karnizo juostos. Ant mensų 
stovi veikiausiai autentiški, bet su kai 
kuriomis naujomis puošmenomis taber-
nakuliai. Didžiojo altoriaus tabernaku-
lis yra dvitarpsnės gilios šventyklėlės 
su žvynuotu keturbriauniu kupoliniu 
stogeliu pavidalo, papildytas sparnų 
sienelėmis ir įterptas į plačią pakopą. Apatinis tarpsnis su dvivėrėmis durelėmis 
apdailintas piliastrais, o viršutinis su sukamuoju įtaisu – kolonėlių laikomu ar-
chivoltu su angeliuko galvute. Ant kupoliuko stovi I  a. pab.–  a. pr. Dievo 
Avinėlio skulptūrėlė. 1813 m. aprašyta panaši tabernakulio sandara, tačiau minimi 
kitokie – Dievo Apvaizdos ir karūnos – drožiniai. Šoninių altorių tabernakuliai – 
stačiakampės medinės spintelės su karnizu, piliastrais ir arkinėmis durelėmis, 
puoštomis kieliko su ostija bareljefu. 

Ketvirtas altorius kitoks – medinis, visai paprastos struktūros. Jis prie pir-
mo nuo presbiterijos dešiniojo pilioriaus pastatytas gerokai vėliau, 18 9–1894 m., 
veikiausiai apie 1885 m. Šį įrenginį sudaro medinė, senųjų mūrinių altorių mensų 
pavidalą apytikriai kartojanti dėžinė mensa, ant jos pastatyta centro link trimis 
pakopomis aukštėjanti pakyla žvakidėms bei kryželiui ir retabulą atstojantis didelis 
aliejumi ant drobės tapytas šv. Roko paveikslas su mediniais profiliuotais rėmais 
ir jo drožybiniais priedėliais – iš spiralinių augalų sukomponuotais neobarokiniais 
ažūriniais sparnais ir viršaus skydeliu su kryžiumi. 

Priešais šį altorių, prie pirmo nuo presbiterijos Evangelijos pusės pilioriaus, 
stovėjo pirminis medinis sakyklos-klausyklos komplektas. Sakykla (balkonėlio formos 
tribūna su laiptais ) buvusi dailaus darbo. Pilioriaus apačioje išlikę įkampiai ir 
skersinė įduba rodo „į mūrą įleistos“ senosios klausyklos vietą. 18 9–1894 m. ten 
pat įrengta dabartinė medinė sakykla sudaryta iš šešiakampės tribūnos, apsukui 
piliorių į ją vedančių laiptų ir šešiakampio stogelio. Ji gausiai dekoruota auksuotomis 

Šv. Angelo Sargo altorius ir klausykla
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ir polichromuotomis mišraus istorizmo 
stiliaus detalėmis. Tribūnos funkcinės 
dalies apačioje eina cokolinė juosta, 
viršuje – antablementas, kampuose sto-
vi kolonėlės, po jomis kabo bumbulai, 
o po tribūna – briaunota smailėjanti 
jos užbaiga. Arkines sienelių įsprūdas 
puošia nuspalvinti keturių evangelistų 
bareljefai, cokolinės juostos banderolėse 
įrašyti lotyniški šių šventųjų vardai. 
Smailėjantį stogelį su profiliuotu kelia-
tarpsniu viršumi juosia platus apvadas, 
kurio apačioje svyra lambrekenas su 
kutais ir spurgais, o viršuje kyla sky-
deliai, panašūs į Šv. Roko altoriaus 
drožinius. Po stogelio dugnu pritaisytas 
Šv. Dvasios balandis – tai sakykloms 
įprastas, kaip ir evangelistai, motyvas.

18 9–1894 m. padarytos keturios 
klausyklos – uždarieji stačiakampio pla-
no baldai su baldakimo tipo stogeliais 
ir neplačiais lentiniais sparnais, tris jų 
puošia vienodos arabeskinės rozetės rašto klausymosi langų grotelės. Tačiau dir-
biniai nevienodi ir sudaro dvi poras. Bažnyčios šonų nišose arčiau choro esančios 
klausyklos užkeltos ant jų matmenų pakylų. Šių baldų puošyboje vyrauja archi-
tektūrinės detalės  lygiastogio baldakimo arkas remiančios kolonėlės, dekoratyvinės 
mentės, tarpsnių karnizai. Drožiniai – kapiteliai, skydelis iš akantų spiralių ir 
vazelės – sutelkti viršuje. Nišose arčiau altorių esančios dvi klausyklos išskirtinos 
kaip itin savitos. Be to, tai bene gausiausiai dekoruoti liaudiškieji neobarokiniai 
šios rūšies Lietuvos bažnyčių baldai. Jie uždėti ant išsikišančių banguoto kontūro 
pakylų. Baldakimą remia stambios „S“ raidės formos riestės su stilizuotos palmės 
šakos priedėliais. Neplačias užuoglaudas penitentams sudaro ritmiškos palmių ir 
pakalnučių lapų juostos. Pirmo tarpsnio priekio kraštus puošia laurų lapgaliai, 
durelių įsprūdą – trisluoksnis palmių šakų, laurų ir vynuogių lapų reljefas, o 
baldakimo priekį – cekinai, akantai ir riestės. Kad šios klausyklos skirtos Daujė-
nų bažnyčiai, rodo Sekmines simbolizuojanti Šv. Dvasios liepsnelė, įkomponuota 
viduje, užpakalinės sienelės viršuje. 

Aptartus 18 9–1894 m. atsiradusius Daujėnų bažnyčios įrenginius ir baldus 
padarė Šiaurės Lietuvos meistrai, panaudoję standartinius dirbtuvių ruošinius 
ir iš įvairių pavyzdžių nusikopijavę ornamentų, tačiau visa savaip sugrupavę. 
Istorizmo laikotarpiui būdinga įvairus dekoras ir nevienodas drožybos braižas 
rodo, jog dirbta ne vieno žmogaus. Remiantis dekoro motyvais ir jų traktavimu, 
daroma atsargi prielaida, kad šiuos Daujėnų bažnyčios dirbinius apie 1885 m. 
galėjo padaryti produktyvūs kryždirbiai ir įvairiopa bažnyčių menine puošyba 
garsūs Rozalímo krašto meistrai Danauskai – Ksaveras ir jo sūnus Jonas. Sakyklos 

Sakyklos tribūna
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reljefai kiek panašūs į vėlesnius Jono Danausko (1861–193 ) kūrinius, bet gerokai 
primityvesni. Manoma, kad tai gali būti anksčiausi jo darbai. Danauskų autorystei 
įrodyti arba paneigti reikalingi tolesni tyrimai. 

Dabartiniai Daujėnų bažnyčios dvylikos registrų dviejų manualų su peda-
lais vargonai pagaminti  a. pradžioje panevėžiečio vargonų meistro Martyno 
Masalskio (1858–1954).40 Jų prospektą sudaro aukštas cokolis ir vamzdžių tarpsnis, 
kuris susideda iš trijų bokštų (vidurinis – stambesnis) ir dviejų laukų tarp jų. Ir 
kai kuriems kitiems šio meistro vargonams būdingas neorenesansinės stilistikos 
prospektas, apdailintas bokštų puskolonėmis ir architektūriniais frontonais, tarpinių 
laukų viršaus drožinių skydeliais ir papildomus vamzdžių laukus imituojančiais 
vertikaliai sudalytais skydiniais sparnais. 

I  a. pradžioje minėtas dešinėje šventovės navoje stovėjęs vienintelis už-
daras, su durelėmis šone suolas, kuris buvęs pagražintas piliastrais, karnizais, 
„juostelėmis“ ir žydrai nudažytas. Šis aprašymas atitiktų dviejų šoninių navų 
nišose stovinčių trapecinio plano baldų su vienodo aukščio sienelėmis, vienerio-
mis durelėmis, karnizais, mentėmis ir įsprūdomis išvaizdą. Gal vienas iš jų yra 
vienalaikis su bažnyčia, o kitas – vėliau sumeistrautas jo pavyzdžiu  

Jėzaus Nazariečio statula ir kitos  
sakralinės dailės vertybės
Daujėnų bažnyčioje vaizduojamosios dailės kūrinių negausu, bet keli jų 

ypač vertingi. Taikomosios dailės objektų joje yra daugiau, tačiau tarp jų vyrauja 
tiražiniai meninės pramonės gaminiai. Paeiliui apžvelgsime altorius puošiančius 
kūrinius, kitus paveikslus, skulptūras, liturginius indus ir įvairius reikmenis.

Svarbiausias dailės kūrinys, susietas su šventovės Jėzaus Vardo titulu ir 
nuo seno garsėjantis malonėmis – didžiojo altoriaus pirmojo tarpsnio skulptūra 
„Jėzus Nazarietis“. Ji išsiskiria reta – rengiamosios statulos – forma, pakartojančia 
stebuklingojo pirmavaizdžio – „Antakalnio Jėzaus“ – pavidalą. Šis titulas prigijo 
Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčios didžiojo altoriaus Jėzaus Nazariečio sta-
tulai, dabar stovinčiai gretimos Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šoniniame altoriuje. 
Tai kopija trinitorių (Švč. Trejybės, belaisvių vaduotojų) ordine ypač gerbiamos 
stebuklingosios rengiamosios Jėzaus Nazariečio statulos, šių vienuolių 1683 m. 
išpirktos iš musulmonų ir pastatytos buvusioje trinitorių (dabar kapucinų) Jėzaus 
bažnyčioje Madride. Ši Ispanijoje ir tose šalyse, kur buvo įsikūrę trinitoriai, greitai 
išgarsėjusi figūra – būdingas VII a. Pirėnų pusiasalyje išplitusių rengiamųjų sta-
tulų pavyzdys. Šios paprastai su tikrų plaukų perukais, neretai ir su mobiliomis 
figūrų dalimis statulos dar išsiskiria tuo, kad yra nešamos per Didžiosios savaitės 
procesijas. Lietuvoje tokia procesijų tradicija neprigijo. 

Antakalnio trinitorių vyresniojo prašymu jų bažnyčios Jėzaus statulos svar-
biausios dalys – galva ir rankos – 1 00 m. buvo gautos iš Romos, kur šio miesto 
trinitorių pastangomis dar buvo palaimintos popiežiaus Klemenso II. Statula 
užbaigta Vilniuje. Stebuklingumu išgar-
sėjusios Antakalnio Jėzaus Nazariečio 
figūros kopijos ir kitokie pakartojimai – 
rengiamosios ir įprastos skulptūros, ją 

40 Už vargonų meistro nurodymą ir preliminarų 
datavimą dėkoju vargonų istorikui dr. Girėnui 
Povilioniui.
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vaizduojantys paveikslai ir raižiniai – greitai pasklido tuometės Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės katalikų ir unitų bažnyčiose, koplyčiose (vėliau ir tikinčiųjų na-
muose, sodybų ir kapinių kryžiuose, koplytėlėse). Prie jų buvo meldžiamasi kaip 
prie stebuklingojo Antakalnio Jėzaus atvaizdų, be to, kai kurios tokios statulos ir 
paveikslai patys tapo itin gerbiamais, malonėmis garsėjančiais Išganytojo atvaiz-
dais. Vienas jų – Daujėnų bažnyčios Jėzaus Nazariečio statula, kuri, kaip įprasta 
stebuklingiesiems atvaizdams, žinoma ir lokaliniu Daujėnų Jėzaus pavadinimu.41 

Ši statula Išganytoją vaizduoja tiesiai stovintį, ties juosmeniu sukryžiuotomis 
ir per pečius permesta virve surištomis rankomis, su ilgarankoviu, per liemenį 
sujuostu rūbu ir erškėčių vainiku ant galvos. igūra panaši į prieš Pilotą stovinčio 
Jėzaus atvaizdus, įvardijamus šio Romos prokuratoriaus pasakytais žodžiais „Ecce 
omo“ („Štai mogus“), bet skiriasi tuo, kad Atpirkėjas nelaiko patyčių skep-

tro – švendro, kitoks ir jo drabužis. Be to, tai konkretaus stebuklingojo atvaizdo 
kopija, o ne kūrinys, kuriame siužetas atskleidžiamas remiantis ikonografinėmis 
tradicijomis, bet įvairiai interpretuoja-
mas pagal meno stilių arba dailininko 
sumanymą. Kaip ir visi tos pačios 
trinitoriškos kilmės Viešpaties atvaiz-
dai, daujėniškis įvardijamas „Jėzumi 
Nazariečiu“. Ispanijoje jų pavadinimas 
papildomas Išpirktojo titulu, nes Ma-
drido „Jėzus Nazarietis“ – visų kitų 
pirmavaizdis – šio ordino narių Šiaurės 

Didžiojo altoriaus ragmentas su Jėzaus  
azariečio (Daujėnų Jėzaus) skulptūra   

dešinėje – skulptūros ragmentas

41 Apie Jėzaus Nazariečio atvaizdus žr. šio straipsnio 
autorės publikacijas  Stankevičienė R. „Antakalnio 
Jėzaus“ skulptūra ir jos poveikis Lietuvos religinei 
dailei, Menotyra, 1994, Nr. 2, p. 14–2  Antakalnio 
Jėzus, Katalikų pasaulis, 1995, Nr. 4, p. 21–24  An-
takalnio Jėzus  VIII a. I pusės kopijos, Menotyra, 
1998, Nr. 2, p. 30–39  Jėzaus Nazariečio siuže-
tas Lietuvos dailėje, aujasis židinys-Aidai, 1999, 
Nr. 9–10, p. 4 5–485  Antakalnio Jėzus: atvaizdas, 
kultas, kartotės (daktaro disertacija), Vilnius, 2010. 
Darbuose minima ir Daujėnų Jėzaus statula.
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Afrikoje buvo išpirktas iš arabų, jį pagrobusių iš ispanų forto ir viešai niekinu-
sių. Antakalnio ir Daujėnų Jėzaus figūros, kaip ir išpirktasis atvaizdas, aprengtos 
audekliniais rūbais, jų galvas dengia tikrų plaukų perukai ir auksuoti metaliniai 
erškėčių vainikai. Beje, vilniškė statula  a. antrojoje pusėje imta rengti plona 
balta tunika ir apsiaustu, jos rankos neberišamos, o daujėniškė išliko su įpras-
to kirpimo rūbu. Anksčiau šios ir kitos tos pačios kilmės statulos rengtos kuo 
puošnesnių audinių tunikomis, kai kurios turėjo po kelis įvairių spalvų rūbus. 
Dabartinė Daujėnų statulos tunika pasiūta iš purpurinio aksomo, papuošta I  a. 
sidabrinių juostelių pinikais, galionais, cekinų vingiais. Bažnyčioje tebėra to pa-
ties audinio ir dekoro užuolaidos statulos nišos kraštams dengti (dabar altoriuje 
kabo naujos skaisčiai raudonos užuolaidos). Po  a. pr. pasiūtu arba persiūtu 
viršutiniu aksominiu rūbu parengti dar keli  aksominis, sintetinio ( ) audinio ir 
iš žalsvo šilkinio brokato. 

Neskulptūriniai priedai sukuria įspūdį, kad altoriaus nišoje stovi gyvas asmuo. 
Be šių natūralumo iliuziją teikiančių priedų statulos nė nebūtų, nes skulptūriniai 
tik matomi jos elementai – galva ir plaštakos su rankų dalimis. Po rūbais tėra 
stulpinė konstrukcija. Gali būti, kad polichromuotos skulptūrinės dalys į Daujė-
nus atgabentos iš Vilniaus, nes iškankintas taisyklingų bruožų Jėzaus veidas ir 
net jo detalės gana tiksliai pakartoja Antakalnio Jėzaus bruožus, nors išdrožti ne 
taip subtiliai, o dabar dar ir gadinami vėlesnio perdažymo. Pirmoji žinia apie 
Jėzaus Nazariečio statulą senosios Daujėnų bažnytėlės altoriuje siekia tik VIII a. 
pabaigą, bet manoma, kad Išganytojo figūra sukurta šio amžiaus viduryje, kai 
šventovė buvo pastatyta ir įrengta. Tikėtina, kad šį atvaizdą parūpino bažnyčios 
įkūrėjas Stanislovas Piuras. Jis Vilniuje, Šnipiškėse, turėjo rūmus, kuriuose mėgo 
pagyventi, tad, kaip vilnietis, tikrai buvo matęs stebuklingąją Antakalnio trinitorių 
bažnyčios statulą ir galėjo būti jos sužavėtas.  

Vos atsiradusi Daujėnuose, ši malonėmis garsios Jėzaus statulos kopija tikin-
čiųjų dėmesį veikiausiai traukė ir dėl aplinkinėse bažnyčiose nematytos formos, 
kuriančios prieš besimeldžiančiojo akis tarsi gyvo stojusio Išganytojo įspūdį. Statu-
los fundatorius yra tik spėjamas, o tinkamų namų – dabartinės bažnyčios – šiam 
ypatingam Viešpaties atvaizdui statytojas gerai žinomas. Tai bemaž pusšimtį metų 
(1 65–1812) Krinčine išklebonavęs kun. Jonas Jeronimas Šarkevičius, kurio rūpesčiu 
iškilo nauja tvirta Daujėnų bažnyčia, jos altoriai, tarp jų – Jėzaus atvaizdą itin 
išryškinantis didysis, be to, susiformavo vietos bendruomenės pamaldumo tradicijų 
branduolys ir ypatingos pagarbos stebuklingajam Išganytojo atvaizdui savastis. 

Atvaizdas maloningumu turėjo pagarsėti jau VIII a. antrojoje pusėje. Naujo-
sios bažnyčios pagrindinėje vietoje įkomponuota Jėzaus statula 1813 m. vadinama 
stebuklinga, vardijama 11 prie jos buvusių sidabrinių votų, 3 jai rengti skirti rūbai 
(raudonas, žalias ir žydras), užuolai-
dos ir specifinė uždanga – neišlikęs 
paveikslas su šios statulos atvaizdu.42 
Vėliau, iki 1851 m., buvo dovanotos 
raudono aksomo, žalio atlaso ir spal-
voto šilko (grodetūro) tunikos, o kai 
kurios senos nebeminėtos.43 Iki 1894 m. 

42 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LV A, 
f. 696, ap. 2, b. 3 , l. 108–108v.

43 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1820 m., LV A, 
f. 694, ap. 1, b. 3640, l. 28  Krinčino bažnyčios 
inventorius, 1844 m., ten pat, f. 669, ap. 2, b. 258, 
l. 16  Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1851 m., 
ten pat, b. 295, l. 2 .
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susikaupė 54 votai, iš jų 19 buvo paaukota nuo 18 9 metų.44 Dabar votų 6 , iš 
jų tik keli  amžiaus. 

Veikiausiai VIII a. antrojoje pusėje pradėti švęsti net dveji su stebuklingojo 
Jėzaus atvaizdo pagerbimu susiję – Jėzaus Vardo ir Sekminių antrosios dienos – 
atlaidai  1813 m. jie minimi nenurodant, kada įvesti (jei tai būtų įvykę neseniai, 
data nebūtų pamiršta). 1820 m. akte rašoma, kad per atlaidus į Daujėnų bažnyčią 
susirenka daug maldininkų, jie anksčiau palikdavę daug aukų, o dabar jų šykšti.45 
Apie tai, kad per Sekmines prie stebuklingo Daujėnų Jėzaus suplūsta žmonės iš 
visos emaitijos ( emaičių vyskupijos, – R. S.), minėjo ir Motiejus Valančius.46 
Antrosios Sekminių dienos atlaidai reikšmės neprarado iki šiol, tai svarbiausia 
Daujėnų parapijos šventė, o Jėzaus Vardo atlaidai jau yra nunykę.

Didžiajame altoriuje, be Jėzaus Nazariečio figūros, įkomponuotos dar kelios jai 
tarsi asistuojančios statulos. Virš kolonadų stovinčios dvi nelabai didelės vėlyvojo 
baroko stiliaus moterų skulptūros tapatinamos su abipus tabernakulio stovėjusiomis 
figūromis, kurios 1813 m. pavadintos 
senoviškomis. Abi jos jau be atributų, 
sunkiai identifikuojamos. Spėjama, kad 
vienuolės karmelitės skulptūra vaizduo-
ja šv. Teresę Avilietę. Antroji figūra 
tradiciškai tapatinama su šv. Agota4 , 
tačiau pagal gestus tai galėtų būti ir 
kalaviją bei kieliką (ar bokšto modelį) 
laikiusi šv. Barbora arba dar kuri nors 
šventoji mergelė kankinė. igūros gana 
monolitiškos ir kresnos, bet raiškūs ges-
tai, gausios ir neramios minkštų audinių 
draperijos ir ryškūs putnokų didžiaakių 
veidų bruožai suteikia joms barokinės 
dinamikos ir žemiško gyvybingumo. 
Tipažo ir traktavimo ypatumai leidžia 
teigti, kad jos sukurtos VIII a. viduryje 
arba antrojoje pusėje Latvijos drožėjų 
arba šios skulptūros mokyklos sekėjų 
Šiaurės Lietuvoje. Virš šių figūrų, ant 
presbiterijos karnizo, pastatytos dvi klū-
pančių su žvakidėmis rankose angelų 
figūros – dekoratyvūs  a. pirmosios 
pusės liaudiškos drožybos pavyzdžiai. 

Kairiosios navos Marijos altoriaus 
pirmą tarpsnį puošė primityvokas, bet 
subtilus VIII a. pabaigos paveikslas 
„Rožinio Švč. Mergelė Marija“. Prieš 
1903 m.48 šis nedidelis kūrinys buvo dar 
sumažintas ir perkeltas į antrą tarpsnį, 
kur iki tol kabojo neišlikęs šv. Juozapo 

44 Krinčino bažnyčios inventorius, 1894 m., LV A, 
f. 696, ap. 2, b. 588, l. 14v.

45 Krinčino bažnyčios inventorius, 1820 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 202.

46 Valančius M. Vaikų knygelė, Vilnius, 1992, p. 91.
4  Daujėnų bažnyčios inventorizacijos aprašas, 2006 m., 
Pasvalio bažnyčios arc yvas, l. 5.

48 en pat.

Šv. eresės skulptūra 
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atvaizdas. Šio Marijos paveikslo ikono-
grafija įprasta  Dievo Motina, sėdinti 
ant debesies su laiminančiu Kūdikėliu 
ant kelių, tiesia rožinį prieš ją klūpan-
čiam šv. Domininkui. Šviesus koloritas 
ir liaunos piešinio linijos byloja, kad 
atvaizdo kūrėjas sekė rokoko stiliaus 
tapyba, tačiau paveiksle jau atsispindi 
ir klasicizmui būdingas nuosaikumas. 
Šis seniausias bažnyčios tapybos kū-
rinys patraukia naiviu švelnumu. Pir-
mą to paties Marijos altoriaus tarpsnį 
puošia iki 1903 m. įgyta49 Švč. Mer-
gelės Širdies figūra – tipinis Vakarų 
Europos bažnytinės dailės dirbtuvių 
gaminys. Profesionaliai išdrožta, daili, 
kruopščiai polichromuota medinė sta-
tula – būdingas idealizuotas istoristinis 
atvaizdas. Nekaltai Pradėtosios spalvų 
drabužiais – balta suknele ir žydru 
apsiaustu dėvinti Marija kaire ranka 
rodo į ant suknios iškeltą trijų rožių 
vainiku apjuostą Švč. Širdį. Skulptūros įgijimas atliepė tuomet Bažnyčioje vis la-
biau stiprėjančiam Jėzaus ir Marijos Širdžių kultui. Altoriaus šonuose sukabintos 
dėkingumo ir įžadų aukos, daugiausia karoliai ir rožiniai bei metalinė su stiklo 
akutėmis karūna liudija stiprų polinkį melstis Švč. Mergelės Širdžiai, papildžiusį 
senąsias parapijos tradicijas.

Dešiniosios navos (dabar Angelų Sargų) altoriaus ikonografija taip pat keitėsi. 
Dabartiniai jo paveikslai atsirado geru šimtmečiu vėliau už įrenginį, kurio pirminių 
paveikslų – šv. Arkangelo Mykolo pirmame tarpsnyje ir šv. Jurgio viršuje – ne-
išliko. Angelų Sargų atlaidai Daujėnų bažnyčioje įvesti gavus popiežiaus Pijaus 
VI (1 5–1 99) 1 82 m. gegužės 25 d. indultą50, tačiau iki pat  a. pradžios su 
šia švente tiesiogiai susieto altoriaus su atitinkamu atvaizdu nebūta. Tiesa, šio 
siužeto kūrinys galėjo puošti kurį nors iš dviejų 1820–1835 m. įgytų neišlikusių 
procesijų altorėlių (jų atvaizdai dokumentuose nevardijami). Dabartinį sentimen-
talų dešiniojo altoriaus pirmo tarpsnio paveikslą „Šv. Angelas Sargas“ nutapė 
dailininkas Antonis Pžeslanskis (Antoni 
Przes a ski, 18 9–1965), nuo 1906 m. 
iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 
gyvenęs Šiauliuosê ir kūręs Lietuvos 
bažnyčioms paveikslus. Šis pasirašytas 
ir 1909 m. datuotas paveikslas – anuo-
met populiaraus poligrafinio šio siužeto 
spaudinio kartotė.51 Vaizduojami upelio 
link žengiantys užsižaidę vaikai ir juos 

49 Daujėnų bažnyčios inventorius, 1903 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 306, l. 1.

50 Krinčino bažnyčios inventoriai, 1828 ir 1835 m., 
LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 8 , 166.

51 S. Smilingytė- eimienė yra nustačiusi, jog Antonis 
Pžeslanskis, antrą tokį paveikslą 1914 m. nutapęs 
Kupiškio bažnyčiai, kopijavo Bernhardo Plochorsto 
(1825–190 ) 1886 m. sukurtą to paties pavadinimo 
kompoziciją, žr. Smilingytė- eimienė S. Lietuvos 
bažnyčių dailė:  a.  pusė, Vilnius, 200 , p. 200, 
pav. 212.

Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslas 
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apsaugoti pasirengęs angelas. Antro tarpsnio „Šv. Jurgis“ pagal braižą skirtinas 
tam pačiam dailininkui. Paveiksluose nematyti kūrybinio užmojo, bet nutapyta 
pagal profesinę sąžinę, kruopščiai. „Šv. Jurgis“ sukurtas pagal neoromantinės 
dvasios pavyzdį  šventasis su viduramžių riterio šarvuote stovi ant nugalėto pik-
tosios dvasios simbolio drakono ir laiko vėliavą su kryžiaus ženklu. Senasis ir 
dabartinis šv. Jurgio paveikslai liudija šio šventojo gerbimo Daujėnuose tradicijas, 
kurias įtvirtino prieš 1866 m. parapijoje imti švęsti Šv. Jurgio atlaidai.52 Angelų 
Sargų šventė ilgainiui (  a. ) nustota minėti. 

Vėliau už kitus pastatyto šoninio Šv. Roko altoriaus vienintelis paveikslas –
vienalaikis su įrenginiu, nutapytas 1885 m. prastai šuns su duonele nasruose 
lydimas šventasis pavaizduotas su jam būdingais atributais  kriaukle paženklinta 
pelerina, ant nugaros kabančia skrybėle ir kelionės lazda, prie kurios pririšta ger-
tuvė. Šv. Roko figūra ryškėja šviesesniais tonais perteikto erdvaus peizažo fone. 
orizonte matyti kalnai, tolyje plyti pietietiškas miestas, netoli kurio nutapyta pa-

galbos kelyje susirgusiesiems teikimo scena. Ji ir šuo – maru persirgusio šv. Roko 
gelbėtojas – nurodo, jog tai ligonių globėjo, o atributai ir tarsi žengiančio šventojo 
judesys – jog ir piligrimo paveikslas. 
Jaunas tamsiaplaukis keliautojas, kitaip 
nei tipiškuose šv. Roko atvaizduose, 
nutapytas be demonstruojamos maro 

52 Panevėžio dekano J. Kublinsko raportas apie deka-
nate esančias prieglaudas, stebuklingus paveikslus, 
šaltinius ir relikvijas, 1866 m., LV A, f. 669, ap. 3, 
b. 924, l. 86.

Šv. Roko paveikslas

Šv. Angelo Sargo paveikslas
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žaizdos. Ar sklandi Daujėnų „Šv. Roko“ kompozicija originali, ar sukurta pagal 
pavyzdį, nenustatyta, bet šis profesionalaus Lietuvos arba Lenkijos dailininko 
nutapytas meniškas paveikslas vertintinas ir dėl savitesnės ikonografijos. 

Bažnyčią puošia ne tik altorinės, bet ir kitos paskirties skulptūros. Prie durų 
į priebažnytį kabo kryžius su seniausiu ir vienu gražiausių Daujėnuose vaizduoja-
mosios dailės kūrinių – Nukryžiuotojo skulptūra. Ji daug senesnė už bažnyčią ir 
gali būti atkelta iš kurios nors po 1831 m. sukilimo uždarytos Lietuvos katalikų 
šventovės (šis didelis priebažnyčio kryžius imamas minėti I  a. ketvirtajame 
dešimtmetyje).53 Nukryžiuotojo figūros torsas tiesus, rankos vienodai plačiai at-
mestos, tik tvirtos kojos sudėtos asimetriškai, o galva palinkusi ir nusvirusi ant 
dešiniojo peties. Apsunkusios, bet neužmerktos akys, pravira burna ir tarsi laimi-
nimo gestu sudėti rankų pirštai rodo, jog tai dar gyvo Nukryžiuotojo atvaizdas. 
Perteikta ne aštrios kančios, o ramaus sielvarto nuotaika. Ją sukuria nuosaikus 
judesys, aptakus siluetas, tolygus pabukintų perizonijaus klosčių ritmas ir žemyn 
srūvančios pakibusios raiščio atkarpos linijos. Veidas išsekęs, bet gana ramus. 
Tarsi drėgnos plaukų garbanos ir perizonijaus mazgo gumburas pabrėžia formų 
svarumą, būdingą visai figūrai. Šią VII a. antruoju ketvirčiu–viduriu datuojamą 
profesionaliąją skulptūrą išdrožęs meistras gerai perteikė žmogaus kūno sandarą. 
Skulptūra sukurta tęsiant Renesanso 
tradicijas  vyrauja darnos, o ne stiprios 
emocijos raiška. igūra prikalta prie 

53 Krinčino bažnyčios perdavimo inventorius, 1835 m., 
LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 160.

Senoji bažnyčios ukryžiuotojo skulptūra Liaudiška ukryžiuotojo skulptūra
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vėlesnio kryžiaus, su jau nudilusiais pėdų piršais ir 
gerokai naujesniu erškėčių vainiku. 

Prie pirmo nuo priebažnyčio kairiojo pilioriaus 
kabo kitas sveikinamasis  a. pradžios kryžius su 
įgudusio liaudies meistro išdrožtu „Nukryžiuotuoju“. 
Jo kūrėjas pakartojo senosios šio siužeto Daujėnų 
skulptūros judesį ir kai kurias detales, tačiau ryškiai 
pakeitė figūros proporcijas ir jos paviršiui suteikė 
neramią dekoratyvią faktūrą. Kūno suvargimą pa-
brėžia gausios įstrižos detalių linijos ir, kas apskritai 
būdinga liaudies dailei, padidintos svarbiausios figūros 
dalys – galva, plaštakos ir pėdos. Jėzus pavaizduotas 
jau miręs, sugniaužtomis plaštakomis ir ant dešiniojo 
peties nusvirusia primityviai, bet išraiškingai per-
teikta galva. Pailgame masyvia apatine dalimi veide 
su stambiais skruostikauliais ir įdubusiais skruostais 
išryškintos pakeltų antakių, užmerktų akių ir lūpų 
nusvirusiais kampučiais linijos. Jas papildo ir pakartoja 
ūsų, smailios barzdos, sruogelėmis sudalytų plaukų ir erškėčių vainiko linkiai. 

 a. Daujėnuose, kaip ir daugelyje Lietuvos bažnyčių, atsirado pamal-
dumo poslinkius Bažnyčioje atspindinčių kitų šventųjų statulų. Tai šv. Antano, 
šv. Juozapo (prie šoninių altorių), Švč. Jėzaus Širdies (ant Angelo Sargo altoriaus 
tabernakulio) ir šv. Aloyzo (kairiojoje navoje) skulptūros. Trys jų – tiražinės. Ki-
tokia tik vėliausiai,  a. pabaigoje, išdrožta vienos parapijiečių šeimos paaukota 
medinė polichromuota šv. Juozapo su Kūdikėliu ant rankų skulptūra. Jai būdingi 
ryškiai stilizuotų formų drabužiai, išdailinti minkštų garbanų supami veidai su 
didelėmis migdolinėmis akimis ir jauki mažojo Jėzaus ir jo globėjo, jauno ir ty-
raveidžio, artuma. 

Dėmesį bažnyčioje patraukia iš Daujėnų parapijos kilusio Kauno arkivys-
kupo metropolito (nuo 1926 m.) Juozapo Skvirecko (18 3–1959) gipsinis biustas, 
stovintis dešinės navos nišoje po langu. Tai veikiausiai dailininkės kazimierietės 
sesers Leonardos (Marijos Šmulkštytės, 1893–19 2) darbas. Sesuo Leonarda, be 
kitų monumentaliosios skulptūros kūrinių, arkivysk. J. Skvirecko 192 –1940 m. 
valdytame ir jo savitai pertvarkytame Linkuv s dvare prie Kauno (dabar Kau-
no m.) 1936 m. sukūrė skulptūrinę grupę „Poilsis“. Ant suoliuko gamta pasigėrėti 
prisėdusį arkivyskupą vaizdavęs kūrinys siejosi su kitais parke iškilusiais religi-
niais monumentais, primenančiais ir Lietuvos krikščioninimo istorijos akcentus. 
Dailininkė pavaizdavo arkivyskupą J. Skvirecką, tarsi besiilsintį po apaštališkos 
reikšmės Bažnyčiai Lietuvoje darbo – viso Šventojo Rašto vertimo į lietuvių kalbą.54 
Dabar ši kompozicija labai apnykusi, 
bet ankstesnės jos nuotraukos liudija 
didelį parko figūros viršutinės dalies 
ir Daujėnų bažnyčios biusto panašu-
mą.55 M. Šmulkštytės braižą atitinka 
subtilus realistinis vyskupo galvos ir 

Arkivyskupo Juozapo Skvirecko 
biustas 

54 Smilingytė- eimienė S. Dvasininkija – tarpukario 
memorialinių dailės kūrinių iniciatorė, Menotyra, 
2001, Nr. 2, p. 49.

55 Jankevič iūtė G. Sesers Leonardos skulptūros 
Linkuvėlės dvaro parke, Kultūros barai, 2001, Nr. 2, 
p. 0– 2.
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veido modeliavimas, derintas su api-
bendrinta pečių ir atramos dalimi, de-
koratyviomis jų detalėmis – pektoralu ir 
arkivyskupo herbu. Parko kompozicijai 
sukurti M. Šmulkštytė turėjo nulipdyti 
portretą iš natūros, kurį bus panaudo-
jusi ir paminkliniam biustui išlieti. Šis 
Daujėnų bažnyčioje saugomas  a. 
ketvirtojo dešimtmečio skulptūros kū-
rinys ne tik pagerbia iškilų kraštietį, 
bet ir gali padėti atkuriant reikšmingą 
meninį arkivyskupo kadaise išpuoselėto 
dvaro akcentą. 

Bažnyčioje saugomas įrėmintas 
vilnoniais, medvilniniais siūlais ir karo-
liukais ant kanvos siuvinėtas paveikslas 
„Loreto Švč. Mergelė Marija“. Dievo 
Motina su Kūdikėliu vaizduojama sė-
dinti ant Loreto namelio, kurį neša 
angelai. Siužeto ir technikos atžvilgiu 
Lietuvos bažnyčiose retas I  a. antruo-
ju–trečiuoju ketvirčiu datuojamas atvaizdas gali būti kurios nors didikės dovana, 
įgyta Vakarų Europoje (Italijoje ). Meistrišku atlikimu, taisyklingu piešiniu, spalvų 
ir tonų derme žavintis paveikslas veikiausiai išsiuvinėtas meninėse dirbtuvėse. 
Šoninėje navoje saugomas I  a. antrojoje pusėje aliejumi ant drobės tapytas 
paveikslas „Aušros vartų Švč. Mergelė Marija“ su mediniais ornamentuotais 
aptaisais. Tai reta aptaisų medžiaga išsiskiriantis altorinis paveikslas, liudijantis 
I  a. Lietuvoje itin išaugusį Aušros vartų Marijos kultą. Tiesa, jis nėra susijęs su 

Daujėnų bažnyčios, į kurią pateko gana neseniai, istorija. Nežinoma ir dar vieno 
ant presbiterijos sienos kabančio paveikslo „Nukryžiavimas“ kilmė. Tai  a. 
pirmojoje pusėje savamokslio dailininko pagal nenustatytą spaudinį nutapytas 
darbas, vaizduojantis dramatišką panoraminę sceną, kurios įspūdžio nesumen-
kina primityvus piešinys ir paspalvinančio pobūdžio tapyba. Viešpaties mirties 
akimirką aptemusio juodo dangaus fone pamėkliška šviesa išskiria tik Golgotos 
kalno viršūnę su trimis kryžiais, kuriuos supa gausybė figūrų  po Jėzaus kojomis 
sielvartauja Išganytojui artimiausieji ir ištikimiausieji su alpstančia Švč. Mergele, 
kairėje kariai lošia kauliukais iš Jėzaus rūbo, dešinėje blaškosi žmonės ir piestu 
stoja žirgai, o priekyje iš prasivėrusių kapų keliasi numirėliai. 

Paveikslai įkomponuoti ir dviejuose  a. pradžios to paties (vietos ) staliaus 
padarytuose procesijų altorėliuose. Tai netipiškai paprastos kompozicijos reikmenys, 
sudaryti iš stačiakampių stalelių su tekintomis kojelėmis ir į profiliuotus rėmus 
įtvertų paveikslų. Tarp jų ir stalelių įterpti cokoliai, papuošti tiražinėmis detalėmis – 
rožių šakelėmis ir angeliukų galvutėmis. Viename altorėlyje yra vertikalūs arkiniai 
šviesaus kolorito Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo su 
Kūdikėliu paveikslai su grakščiomis figūromis centrinėje ašyje. Antrojo reikmens 

Siuvinėtas Loreto Švč. Mergelės Marijos  
paveikslas
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šv. Kazimiero ir šv. Veronikos paveikslai spalvingesni, daugiau fono detalių. Visi 
keturi atvaizdai profesionalaus dailininko gana skoningai nutapyti pagal I  a. 
antrosios pusės devocinius paveikslėlius. 

Vienintelis meniškas Daujėnų bažnyčios monumentaliosios tapybos kūri-
nys – presbiterijos langą virš didžiojo altoriaus puošiantis dekoratyvinis simbolinis 
vitražas, kuriame įkomponuotas spindulių ir ornamentų apvado gaubiamas kryžius 
su erškėčių vainiku centre. Tai sidabro medaliu Kauno gubernijos žemės ūkio 
draugijos parodoje Panevėžyje apdovanotas Kaune tuomet gyvenusio ir dirbusio 
dailininko Vladislovo Pšibitnevskio ( adys a  Przybytnio ski, 18 3–193 ) 1905 m. 
sukurtas ryškiaspalvis secesijos stiliaus vitražas, vienas iš nedaugelio išlikusių šio 
autoriaus vitražų Lietuvoje.56 Senųjų vitražų Lietuvoje apskritai mažai.  

Bažnyčios zakristijoje saugomi keli meniški  a. pirmosios pusės arnotai su 
priklausiniais, kapa, stulos, gražiais nėriniais apdailintų albų, kamžų ir įspūdingas 
kiauraraščiu siuvinėjimu papuoštų altorių užtiesalų komplektas. sidėmėtini kai 
kurie šventovės liturginiai indai, apšvietimo priemonės. Su bažnyčioje tik I  a. 
trečiajame ketvirtyje atsiradusia monstrancija galima tapatinti Lietuvos provincijos 
auksakalio VIII a. pabaigoje sukurtą ankstyvojo klasicizmo stiliaus šios paskirties 
indą, veikiausiai atkeltą iš kažkurios kitos Lietuvos bažnyčios. Monstrancija grakščių 
proporcijų, vainikuota didele kiaurine karūna. Dvisluoksnę jos plačių spindulių 
gloriją puošia Šv. Dvasios balandis ir laiminantis Dievas Tėvas tarp debesų ir 
angeliukų, o rezervakulį supa tamsžaliu laku paspalvintų vynuogienojų vainikas 
su kviečių puokšte. Kiti indai vėlesni. Grakštumu, raiškiu siluetu ir subtilia gra-
viruota Eucharistijos simbolių ir ornamentų puošyba išsiskiria „Villard et abre“ 
auksakalystės dirbtuvėje Lione (Prancūzija) pagamintas kielikas, kurį 1906 m. baž-
nyčiai dovanojo daujėniškis Andriejus Masilionis. sidėmėtina Barboros Kriščiūnaitės 
paaukota ir nežinomo metalo meistro, ne auksakalio, 1962 m. pagaminta kresna 
mišių taurė su kukliu ir nelabai precizišku, bet gražiu dekoru. Tai įdomus Bažny-
čios persekiojimo metu vietos meistrų 
pajėgomis pagamintas liturginis indas. 

Iš apšvietimo priemonių ver-
tingiausios dvi Lietuvos provincijos 
meistrų VII a. pirmojoje pusėje (gal 
antrajame dešimtmetyje) pagamintos 
manierizmo stiliaus bronzinės žvaki-
dės. Jas sudaro masyvus profiliuotas 
stiebas ir kresnas trisienis cokolis, pa-
puoštas primityviomis angelų galvutė-
mis ir paremtas rutulius apkėtusiomis 
letenomis. Šie liejiniai tapatinami su 
senuosiuose Krinčino bažnyčios do-
kumentuose minimomis bronzinėmis 
žvakidėmis5 , o ant jų išskobtos raidės 
liudija, kad tai 1611 m. šiai šventovei 
fundaciją suteikusio Krinčino valdyto-
jo kunigaikščio Dimitrijaus Mikalojaus 

56 Vladislovas Pšibitnevskis kartu su vietos pramoni-
ninku Tadu Javlovskiu 1905 m. Kaune įkūrė vitražų 
dirbtuvę „Marija“, veikusią iki Pirmojo pasaulinio 
karo pradžios ir sukūrusią gana daug vitražų Lietu-
vos bažnyčioms. Daug jų  a. karų metu pražuvo. 
Be Daujėnų, dar išliko Lapių, Vabalninko ir Viduklės 
bažnyčių vitražai. Duomenų apie Daujėnų vitražus 
pateikta ir plačiau apie V. Pšibitnevskį rašoma  
Vasi l iūnienė D. adys a o Przybytnio skio 
vitražai Viduklės bažnyčioje, Viduklė, Kaunas, 2002, 
p. 498–501  Vasiliūnienė D. Ko ie ska praco nia 
itra y adys a a Przybytnio skiego „Maria“, 

Lit a i Polska. Dziedzict o sztuki sakralnej, arsza a, 
2004, p. 213–226.

5  Jau VII a. dokumentuose ant didžiojo Krinčino 
bažnyčios altoriaus minimos dvi didelės žvakidės 
(Krinčino bažnyčios inventorius, 16 0 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 146), VIII a. vadinamos 
bronzinėmis (Krinčino bažnyčios inventorius, 
1 65 m., LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 12 v), o 
I  a. – bronzinių senovinio darbo žvakidžių pora 

(Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 106).
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Kamžos ragmentas

Altoriaus užtiesalo  
ragmentas
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Senoji bažnyčios monstrancija (viršuje kairėje)

2 m. dovanotas kielikas (viršuje viduryje)

Senoji bronzinė žvakidė (viršuje dešinėje)

Amžinosios ugnies lempa
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Kurbskio Jaroslavskio dovana. Tapačių dirbinių Lietuvoje neaptikta  apskritai, šio 
laikotarpio žvakidžių mūsų krašte išliko labai mažai. VIII– I  a. sandūra, kai 
pastatyta ir įrengta dabartinė bažnyčia, datuojama dar viena sena didelė medinė 
velykinė žvakidė. Ji trikampio skerspjūvio, papuošta didžiojo altoriaus dekorą 
kartojančia drožyba ir polichromuota imituojant marmurą. Diduma kitų bažny-
čios žvakidžių – Lietuvoje paplitę tipiniai Varšuvos auksakalystės įmonių I  a. 
ketvirtojo ketv.–  a. pr. sidabruoto metalo dirbiniai. Tuo pačiu laikotarpiu da-
tuojami ir Lenkijos gamintojų šviestuvai  amžinosios ugnies lempa su apskritomis 
„Jėzaus Krikšto“, „Maldos Alyvų kalne“ ir „Nukryžiavimo“ plaketėmis, istoristinis 
bronzinis centrinės navos sietynas ir prieš Marijos altorių kabanti iš metalinių, 
keraminių ir stiklinių elementų sudaryta dekoratyvi, dabar jau iš dalies perdirbta 
lempa, turinti neorokoko ir secesijos stilistinių bruožų.58 

Bažnyčios šventorius ir klebonija
inoma, kad 1813 m. neaptvertame šventoriuje stūksojo atviroji dviejų 

stulpų konstrukcijos varpinėlė su vienu varpu, be to, prie bažnyčios stovėjo 
„atvažiuojančio kunigo patogumui“ ponios Roppienės lėšomis suręstas nedidelis 
medinis namas.59 1820 m. šventorių jau juosė storlenčių aptvaras su dvivėriais 
vartais, o sudegusį namelį buvo pakeitęs Krinčino klebono (1813–1820) kun. 
Antano Ivaškevičiaus pastatytas naujas medinis šiaudastogis namas su mūro 
kaminu ir 10 langų, 5 iš jų dideliais. Iš prieangio durys vedė į dvi puses, de-
šinėje buvo kambarys su (juodų60) „švediškų“ koklių krosnimi ir dvi kamaros, 
o kairėje – kambarys su plytų krosnimi ir kamara. Kambarių lubos ir grindys 
buvo lentinės. Kieme stovėjo arklidės ir ratinė – maži ir seni statiniai.61 1828 m. 
rašoma, kad jie buvo „po vienu stogu“.62 Tuomet dešinės gyvenamojo namo pusės 
kamaros jau buvo pertvarkytos į trečiąjį kambarį63, o šventoriuje stovėjo nauja 
medinė varpinė su dviem – didoku ir mažu – varpais.64 1844–1851 m. „visa kuo 
sename“ name gyveno bažnyčios ir kapinių sargas ir prižiūrėtojas atlikęs ir za-
kristijono pareigas, prie arklidės minima esant nebe ratinės, o trisienio tvarto.65 

18 9 m. šventorius su ta pačia varpine kampe jau buvo apjuostas akmenų 
mūro tvora. Gyvenamojo namo deši-
nėje pusėje prie dviejų kambarių vėl 
buvo podėlis, o kitoje pusėje – du 
kambariai vietoje vieno su kamara. Be 
ūkinio, vėl arklide ir ratine po vienu 
stogu vadinamo pastato, paminėti ir 
du daržai, prie bažnyčios tebegyveno 
sargas.66 1894 m. aprašyta sena medinė 
lentomis apkalta varpinė su malksnų 
stogu ir dviem varpais, mūro tvora 
su čerpių stogeliu ir senas medinis 
prieš „koplyčią“ stovintis šiaudastogis 
namas su 6 langais, lentų grindimis, 5 
kambariais, virtuve ir priemene, o „šio 
namo dešinėje“ (žiūrint iš priekio ) – sena 

58 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1894 m., LV A, 
f. 696, ap. 2, b. 588, l. 14 v.

59 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 109.

60 Krinčino bažnyčios inventorius, 18 9 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 588, l. 5v.

61 Krinčino bažnyčios perdavimo inventorius, 1820 m., 
LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 202.

62 Nurodoma, kad arklidės ir ratinė stovi „po vienu 
stogu“  Krinčino bažnyčios perdavimo inventorius, 
1828 m., LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 83.

63 en pat, l. 83.
64 en pat.
65 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1844 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 166v, 169v  Krinčino baž-
nyčios inventorius, 1851 m., LV A, f. 669, ap. 2, 
b. 295, l. 26v.

66 Krinčino bažnyčios inventorius, 18 9 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 588, l. 4v–5v.
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taip pat šiaudastogė daržinė.6  Tad teiginys, kad dabartinė 
klebonija, J. Vadopalo nuomone, buvusi pastatyta 1894 m.68, 
persvarstytinas, nes ir 1903 m. dokumente įrašyta 1900 m. 
data.69 1903 m. Daujėnuose apsigyvenęs kunigas Vincentas Baltrušaitis netruko 
kleboniją padidinti dviem kambariais ir papildyti reikiamais ūkiniais trobesiais. 0 
Iš jos pastatų išliko pati klebonija, taip pat 1912 m. jos kieme ir atokiau, greta 
šventoriaus šiaurės vakarų kampo, sumūryti du rūsiai. 

V. Baltrušaičio rūpesčiu ir pastangomis įrengti su bažnyčios architektūra de-
rantys neoklasicizmo stiliaus didieji šventoriaus vartai. 1 Tai piliastrais apdailintas 
vienaarkis tinkuoto plytų mūro statinys. Jame ir nemažuose stulpiniuose vartuose 
priešingoje tvoros atkarpoje įtvirtintos dekoratyvios secesijos stiliaus metalinės varčios. 
Siauri varteliai yra ir šiaurės vakarų kampe, prie varpinės ir įspūdingos šimtametės 
liepos. Iki 1936 m. ( ) šventoriaus šiaurės vakarų kampe pastatyta dabartinė medinė 
karkasinės konstrukcijos lentelėmis apkalta varpinė, kurioje pakabinti 1935 m. Kaune 
Juozo Masalco dirbtuvėje išlieti varpai „Šv. Juozapas“ ir „Šv. Petras“. 2 Dvitarpsnė 
varpinė – paprastų, tokiems pastatams gana būdingų formų, išsiskirianti tik itin 
didelių horizontalių akustinių angų pavidalu. Pietvakarių kampe stovi medinė 
kvadratinio plano su mansarda ir veranda pietų šone „šopelė“. Šventorius erdvus, 
netaisyklingo stačiakampio su nukirs-
tais priekiniais kampais plano, bažnyčia 
nuo jo ašies paslinkta pietų link. Kai 
190  m. to paties klebono pastangomis 
atstu nuo bažnyčios įsteigtos dabartinės 
Daujėnų kapinės, bažnyčios šventoriu-
je imta laidoti tik išimtiniais atvejais. 
Jame tebestovi nemažai akmeninių ir 
metalinių I  a. vid.–  a. pirmųjų 

6  Krinčino bažnyčios inventorius, 1894 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 588, l. 14–14v.

68 Daujėnai, Lietuvių enciklopedija, p. 362.
69 Daujėnų bažnyčios inventorius, 1903 m., LV A, 
f. 669, ap. 2, b. 306, l. 1v.

0 Directorium canonicorum  in Anno Domini 0 , 
Vilnius, 1903, p. 68  Ereminas . Daujėnai, p. 325.

1 en pat  Daujėnai, Lietuviškoji enciklopedija, p. 134.
2 1935 m. data įrašyta ant varpo, o 1936 m. – ant 
sijos signatūriniam varpui pakabinti.

Didieji šventoriaus 
vartai
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dviejų dešimtmečių antkapinių pamin-
klų. Rytinėje dalyje, bažnyčios ašyje, 
kyla 1848 m. mirusio Krinčino klebo-
no ir Panevėžio dekano kun. Adomo 
Klangevičiaus antkapinis paminklas su 
iš ketaus lietu kryžiumi, pietryčių kam-
pe kunigo Gaudento Ikamo kapavietę 
puošia betoninė Lurdo Švč. Mergelės 
Marijos statula. Šiaurinėje šventoriaus 
pusėje stovi tokios pačios medžiagos 
Gerojo Ganytojo paminklas, o vakarinė-
je – Lebeníškių meistrų iš granito iškaltas 
apgenėto medžio pavidalo kryžius, skir-
tas Nauj sodžio kaimo įkūrimui ir iš šios 
vietos prie bažnyčios atkeltas sovietme-
čiu. 3 Dvi betoninės Jėzaus Nazariečio 
ir Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės skulptūros  a. pabaigoje pastatytos ir ne - 
to li bažnyčios esančioje Šventos balos dauboje, abipus stebuklingu laikomo šaltinio. 

Išvados
Dabartinė Daujėnų bažnyčia – viena iš nedaugelio mūrinių VIII– I  a. 

sandūros filinių bažnyčių Lietuvoje, savitais baroko reliktais išsiskiriantis ankstyvojo 
klasicizmo sakralinės architektūros paminklas. Du šimtmečius gyvuojanti šventovė 
ne kartą buvo remontuota, kai kurie jos elementai ir konstrukcijos (grindys, lubos, 
langai, stogas) perdaryti. Pastato eksterjeras, nors ir patyrė permainų, išsaugojo 
pirminę raišką, o interjeras pakito labiau, nes senoji halinė bažnyčios vidaus erdvė 
vėliau buvo pertvarkyta į pseudobazilikinę, su belange viršutine centrinės navos 
dalimi. Dabartinis jos ir bažnyčios sienų dekoras stokoja saiko ir neatitinka pastato 
stiliaus, bet, tikėtina, kada nors bus sutvarkytas suteikiant jam daugiau darnos. 

Interjere išliko trys pirminiai gana saviti ankstyvojo klasicizmo stiliaus altoriai, 
svarbūs Lietuvos altorių meninių formų raidos tyrimams ir derantys su pastato 
architektūra. Juos veikiausiai suprojektavo pastato kūrėjas, nors tai patvirtinančių 
duomenų neaptikta. I  a. antrosios pusės įrenginiai ir baldai – istorizmo ir 
liaudies dailės bruožų turintys dirbiniai, vertingi Šiaurės Lietuvos regiono liaudies 
dailės ir amatų tyrimams. 

Nors senųjų vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių Daujėnų bažnyčioje 
nedaug, keletas jų (Jėzaus Nazariečio statula, VII a. Nukryžiuotojo skulptūra, 
arkivyskupo Juozapo Skvirecko biustas, vitražas, bronzinės žvakidės, Sekminių 
simboliu dekoruotos klausyklos) yra meniški ir reti. Vienaip arba kitaip vertingi 
ir kiti dailės objektai. Dauguma jų atspindi parapijos pamaldumo tradicijas ir 
padeda joms skleistis. Su bažnyčios istorija ir parapijos pamaldumo raida itin 
glaudžiai susijęs ypatingas Daujėnų bažnyčios dailės kūrinys – rengiamoji Jėzaus 
Nazariečio skulptūra, vienas iš garsiau-
sių stebuklingųjų Išganytojo atvaizdų 
Lietuvoje. 

Varpas „Šv. Petras“.  
20 0 ir 20  m. A. Petrašiūno nuotraukos

3 Butkaitė V. Nykstantis kaimas išlikęs gyventojų 
atmintyje, Pasvalio balsas, 2009, kovo 26. 
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 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 05 29, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 03 25, pir mą 
kartą paskelbtas 2015 05 14 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0 99, 
visatekstėje svetainėje .llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2015-
2 5-242 I.

1 Directorium orarum canonicarus et missarum pro 
dioecesi elsensi in annam Domini MD L V, 
Vilnae, 1853, p. 10  (ir kiti 1855–18 2 m. Telšių 
vyskupijos elenchai)  Directorium orarum  in 
annam Domini MD L , Vilnae, 18 2, p. 1  
(ir kiti 18 4–1912 m. Telšių vyskupijos elenchai)  
obolniki, S o nik geogra iczny Kr lest a Polskiego 

i innyc  kraj  slo ianskic , arsza a, 1893, t. 13, 
p. 25  Porijos k., Lietuvių enciklopedija, Boston, 
1961, t. 23, p. 302  Vabalninkas, Lietuvių enciklo-
pedija, Boston, 1965, t. 32, p. 405  Porijai, Mažoji 
lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius, 1968, t. 2, 
p. 88  Porijai, arybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 
198 , t. 3, p. 416  Kirlys M. Vabalninkas, Panevėžio 
vyskupija, Vilnius, 1998, p. 194–195 (tekstas parašytas 
194  0  01).

2 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, hicago, 1984, t. 4, 
p. 29 –298.

3 Jankevičienė A. Lietuvos medinė sakralinė arc itektūra 
(Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 12), Vilnius, 
1998, p. 265  Jankevičienė A. Lietuvos medinės 
bažnyčios, koplyčios ir varpinės, Vilnius, 200 , p. 261.

4 Stankevičienė R. Procesijų altorėliai, Liaudies 
kultūra, 1991, Nr. 6, p. 14  Stankevičienė R. 
„Antakalnio Jėzaus“ skulptūra ir jos poveikis re - 
liginei Lietuvos dailei, Menotyra, 1994, Nr. 2, p. 23  
Matušaka i tė M. Procesijų altorėliai Lietuvoje, 
Marijampolė, 1998, p. 45, il. 160. Šiam altorėliui 
sovietmečiu suteiktas vietinės reikšmės dailės 
paminklo statusas ir šifras DV 1939 (unikalusis 
kodas dabartiniame Lietuvos Respublikos kultūros 
paveldo registre 993 ).

5 Paveikslams „Šv. Augustinas ir šv. Kotryna“ ir 
„Švč. Šeima“ buvo suteiktas respublikinės vertės 
dailės paminklo statusas ir šifrai DR 816 ir DR 
81 , o altorėliui – vietinės reikšmės dailės paminklo 
statusas ir šifras DV 1939  Lietuvos SR kultūros 
paminklų sąrašas, Vilnius, 19 3, p. 512, 699.

Daujėnų parapijos Porijų šv. Augustino  
koplyčios istorija, architektūra ir dailė
Regimanta Stankevičienė
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Esminiai žodžiai  Porijų šv. Kotrynos koplyčia, Porijų šv. Augustino koplyčia, 
medinė kapinių koplyčių architektūra, religinė liaudies dailė, dailieji amatai, pamal-
dumo tradicijos.

Straipsnio objektas – Porijų kapinių koplyčia.
ikslas – ištirti Porijų koplyčios istoriją, architektūrą, dailės ir kitą inventorių, 

taip pat pamaldumo tradicijas. ždaviniai – surinkti ir išnagrinėti duomenis apie 
objektą teikiančius šaltinius ir literatūrą, 
atlikti lauko tyrimus, išanalizuoti pastato 
architektūrą, jo meno ir kitą inventorių 
ir įvertinti Lietuvos architektūros, dailės 
ir istorijos kontekste.

P rijų koplyčios ir kapinių is-
torija netyrinėta. Ši koplyčia I  a. 
ant rosios pusės–  a. bažnytiniuose 
žinynuose, enciklopedijose ir kituose 
informaciniuose leidiniuose1 tik pamini-
ma, kartais nurodant ir jos įkūrimo 
(neteisingą) datą. Daugėliau medžiagos 
paskelbta Broniaus Kviklio „Lietuvos 
bažnyčių“ ketvirtajame tome, kuriame 
trumpai apibūdintas šventovės pastatas, 
paminėti Šv. Augustino atlaidai, keletas 
sovietmečio faktų ir publikuotos dvi 
1982 m. nuotraukos.2 Algė Jankevičienė 
šią šventovę yra paminėjusi tarp klasi-
cizmo požymių turinčių stačiakampių 
Lietuvos I  a. koplyčių ir įvardijusi 
kelis retesnius jos tipologinius bruožus.3 
Iš Porijų koplyčios meninio inventoriaus 
į dailės istorijos mokslo apyvartą yra 
patekęs tik procesijų altorėlis su pa - 
veikslais „Jėzus Nazarietis“ ir „Švč. Mer-
gelė Marija Maloningoji“.4  Kultūros 
ministerijos paminklosaugos specialistų 

 a. aštuntajame deš. sudarytus dailės 
paminklų sąrašus buvo įrašyti ir dar 
du nebeišlikę šios koplyčios paveikslai.5 
Archyviniuose šaltiniuose aptikti įrašai 
apie koplyčią leidžia patikslinti pub-
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likuotus teiginius ir atskleisti svarbiausius koplyčios istorijos, iš dalies – pamaldumo 
ir pastato architektūros raidos bruožus. Rengiant publikaciją, atlikti natūros tyrimai, 
pravertė vietos žmonių pasakojimai.6 

Porijų kaimo kapinių koplyčia nuo įkūrimo VIII a. iki pat 1923 m., kai ji 
atiteko naujai įkurtai Dauj¸nų parapijai, priklausė Vabalni ko parapijai , plačiai 
išsidėsčiusiai balotose žemėse, aptarnavusiai itin daug tikinčiųjų, todėl turėjusiai 
kelias filijines bažnyčias ir net keliolika kapinių koplyčių. Dalis Porijų kaimo iki 
priskyrimo Daujėnų klebono žiniai priklausė Pumpėnų parapijai.8 

Ne viename leidinyje, pradedant 18 3 m. skirtu emaičių vyskupystės elenchu, 
skelbta, kad Porijų šv. Augustino koplyčia įkurta (pastatyta) 1 36 metais.9 Tačiau 
ankstesniuose šaltiniuose minima vėlesnė data ir kitoks koplyčios titulas. 1 44 m. 
Vabalninko parapijos aprašyme nevardijama jokia filija ar koplyčia, nors tame pat 
K piškio dekanato akte kai kurių kitų parapijų filijos ir koplyčios išvardytos.10 
Tačiau 1 82 m. Vabalninko bažnyčios dekano vizitacijos akte aprašyta net 12 šios 
parapijos koplyčių ir įvardyti jų titulai, Porijų – Šv. Kotrynos. Nurodoma, kad visos 
šios koplyčios pastatytos stulpais sutvirtintų statinių tvoromis11 apjuostose kapinėse, 
kiekvienoje iš jų yra mišioms laikyti tinkamas altorius, du langai ir signatūrinio 
varpo bokštelis. Pamaldos koplyčiose laikomos už mirusiųjų sielas (Visų šventųjų 
dieną ir laidotuvių progomis) ir per titulines šventes. Būtini reikmenys į jas, išskyrus 
privalomus liturginius rūbus ir indus turinčią Uogí nių koplyčią, atvežami iš Vabal-
ninko bažnyčios.12 1820 m. šios bažnyčios 
generalinės vizitacijos akte rašoma, kad 
Porijų koplyčia medinė, 3  2 sieksnių 
dydžio, su geležiniu kryžiumi papuoštu 
šiaudų stogu. Jos viduje esama medinių 
grindų ir lubų, altoriaus su šv. Kotrynos 
paveikslu, užuolaidų (tam paveikslui 
dengti), užtiesalų (altoriui), signatūrinio 
ir altoriaus varpelių.13 1 61 m. Porijų 
koplyčią pašventinęs kunigas Jonas Plu-
tas.14 Tad nedidelė medinė šiaudastogė 
Šv. Kotrynos koplyčia, 1 61 m. jau tikrai 
stovėjusi Porijų kapinėse, iškilo tais pa - 
čiais ar metais kitais anksčiau. Joje, kaip 
buvo įprasta kaimo kapinių šventovėse, 
melstasi už mirusiuosius ir minėta titu-
linės šventosios globėjos diena. 

1849 m. kartu su Panevėžio deka - 
natui priskirta Vabalninko parapija ji ati - 
teko Telši  (buvusiai emaičių) vys ku - 
pystei. Jos 1855–18 2 m. elenchuose Pori jų  
koplyčia, kaip ir kitos šio rango Vabalnin-
ko parapijos šventovės, minima tenuro-
dant kaimo, kuriame stovi, pavadinimą 
(Pooriany arba Poorie).15 Apie tai, kad Po -

6 Koplyčią prižiūrinčio Stanislovo Davidonio, gim. 
1929 m., pasakojimai straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

 Diduma archyvinių žinių apie Porijų koplyčią aptikta 
Vabalninko bažnyčios aktuose  Vabalninko bažnyčios 
dekano ir generalinės vizitacijos aktai, 1 82, 1820, 
LV A, f. 696, ap. 2, b. 12, l. 35v–36  f. 669, ap. 2, 
b. 222, l. 123v–125.

8 S. Davidonio, gim. 1929 m., pasakojimas straipsnio 
autorei. 2011 m. birželio 14 d.

9 Directorium orarum ...  in annam Domini MD -
L , Vilnae, 18 2, p. 1 . Ta pati informacija 

kartota ir 18 4–1912 m. šios vyskupystės elenchuose. 
Be to, tą pačią datą pateikia ir Konstantinas Šakenis, 
žr. Šakenis K. Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje, 
Kaunas, 1935, p. 21  Porijos k., Lietuvių enciklopedija, 
p. 302  Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 29 .

10 Kupiškio dekano vizitacijos aktas, 1 44, MAVB RS, 
f. 43-3613, l. 26–26v (Vabalninko parapijos aprašymas).

11 Lenkiškai  parkaniem  szuly.
12 Vabalninko bažnyčios dekano vizitacijos aktas, 1 82, 
LV A, f. 696, ap. 2, b. 12, l. 35v–36.

13 Vabalninko bažnyčios generalinės vizitacijos aktas, 
1820, LV A, f. 669, ap. 2, b. 222, l. 125.

14 en pat. 1820 m. akte skelbiama, kad kun. Jonas 
Plutas 1 55–1 62 m. laikotarpiu ir nenurodytais metais 
pašventino dar penkias Vabalninko koplyčias, tad 
VIII a. viduryje jų šioje parapijoje iškilo bent šešios.

15 Directorium orarum ...  in Annum Domini MD -
L V, Vilnae, 1853, p. 10  Directorium orarum ...  in 

Annum Domini MD LV, Vilnae, 1854, p. 103 ir taip 
toliau. Skirtumas tik tas, kad šventovių sąrašai nuo 
1868 m. skirtojo elencho (Directorium orarum ...  in 
Annum Domini MD L V , Petropolis, 1868) iki 

 a. spausdinti rusų, o nuo 1911 m. – lietuvių kalba.
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rijų koplyčia vietos gyventojų pastatyta 1 36 m. ir kad ji pašvęsta šv. Augustino 
garbei, pirmą kartą parašyta 18 3 m. skirtame Telšių vyskupystės elenche (ir kar-
tojama beveik iki Pirmojo pasaulinio karo).16 Kuo remiantis skelbta įkūrimo data 
1 36 m., išsiaiškinti nepavyko. Gal tuomet buvo įsteigtos Porijų kapinės 1

Kada iškilo dabartinis koplyčios pastatas, duomenų taip pat neaptikta. 
Apie koplyčios, jos titulo ir pamaldumo tradicijų permainas galima spręsti tik iš 
netiesioginių duomenų, pasakojimų, išlikusio paveldo ir ikonografinės medžiagos. 

1929 m. gimusio vietos gyventojo Stanislovo Davidonio uošvis pasakojęs, 
kad tuomet, kai jis dar buvo vaikas ( I  a. pab.–  a. pr.), jų namuose nakvojo 
„toks žmogus“, kuris kalbėjo, kad Porijuose kadaise buvusi maža koplyčia. Kartą 
bemedžiodamas ją aptikęs Joniškėlio dvarininkas Karpis, vieta jam labai patikusi ir 
jis pastatęs naują didesnę šventovę.  po senąja koplyčia sukilėliai kadaise slėpę 
ginklus.18 Šiame pasakojime veikiausiai glūdi ne vienas tiesos grūdas, bet jį išlukštenti 
sunku. Miške esanti atoki koplyčia labai tiko slaptavietei, tačiau šio krašto žmonės, 
pradedant Tado Kosciuškos vadovaujamu 1 94 m. sukilimu, dalyvavo daugelyje 
prieš Rusijos imperiją nukreiptų akcijų, taip pat ir abiejuose I  a. sukilimuose.19 
Tad nežinoma, per kurį jų slėpti ginklai ir ar tikrai po senąja šventove  Neaišku 
ir tai, kuris ponas Karpis galėjo perstatyti koplyčią. Joniškėlį ilgai valdę Karpiai 
dvarų bei žemių turėjo ir kitose Pasvalio krašto vietose. Konstantino Šakenio 
duomenimis, Porijai 1 82 m. priklausė 
Karpiams, bet 1855 m. juos jau valdė 
ponas Sarcevičius.20 Tačiau I  a. ant-
rojoje pusėje Karpiai tebeturėjo netolimą 
Gulbinėnų dvarą, gal turėjo kokių nors 
valdų ir greta Porijų. Be to, kuris nors 
iš jų galėjo pastatyti ne dabartinę, 
o pirmąją Porijų koplyčią (pasakoji-
muose įvykių chronologija retai išlieka 
nuosekli). 

Jau minėta, kad 18 3 m. koply-
čia jau vadinta Šv. Augustino titulu ir 
joje minėta šio šventojo diena. Kada 
ji pakeitė senąją Šv. Kotrynos šventę, 
nenustatyta, tačiau vienas iš koplyčioje 
buvusių paveikslų rodo, kad vienu 
metu P rijuose melstasi abiem šiems 
šventiesiems. 1964 m. tuometės Kultūros 
ministerijos paminklosaugos specialis - 
tai Porijų koplyčioje aptiko, aprašė ir  
nufotografavo du primityviai aliejumi  
ant drobės tapytus apnykusius paveiks-
lus  „Šv. Augustinas ir šv. Kotryna“ ir 
„Šv. Šeima“21 (19 2 m. jie buvo įtraukti 
į dailės paminklų sąrašą, bet 1980 m. 
iš jo išbraukti).22 Nedidelis paveikslas 

16 Directorium orarum ...  in annum Domini MD -
L , p. 1 .

1  Nuo 18 3 m. skirto elencho skelbta, jog net penkios 
Vabalninko koplyčios įkurtos 1 36 m., dvi – 1 46 m., 
po vieną – 1 16, 1 26, 1 55 ir 1 66 metais. Nė viena  
iš šių datų nesutampa su ankstesniuose dokumen-
tuose įrašytais koplyčių konsekravimo metais. Elen-
chuose skelbtas koplyčių įkūrimas vis kas dešimt 
metų leidžia kalbėti arba apie parapijoje vykusį tam 
tikrą sistemingą procesą (kapinių steigimą ), arba 
apie tų datų nepagrįstumą.

18 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d. vardijimas „toks žmogus“ rodo, jog 
kalbama ne apie saviškį, giminaitį, o apie prašalaitį, 
darbo ieškantį amatininką ar kitą keliauninką. Visai 
gali būti, jog tai buvo šiuose kraštuose lankęsis 
garsusis knygnešys Jurgis Bielinis, kuris domėjosi 
istorija, publikavo stebuklingosios netolimų Daujėnų 
Jėzaus statulos legendą. inoma, įrodymų, kad tai 
jis Davidonio uošvio namuose kalbėjo apie Porijų 
koplyčią, nėra.

19 Šakenis K. Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje, 
p. 80–92 ir kiti.

20 en pat, p. 50.
21 LTSR kultūros ministerijos Muziejų ir kultūros 
paminklų skyriaus mokslinės ekspedicijos meno 
paminklams tirti ir registruoti dienynas, 1964 m., KP  
K PA, p. 3–4 (toliau – Dienynas, 1964). Nurodyta, 
kad „Šv. Augustino ir šv. Kotrynos“ matmenys 
1 0  80 cm, o „Šv. Šeimos“ – 98  80 cm.

22 Lietuvos SR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 19 3, 
p. 512 (šifrai DR 816  DR 81 )  Lietuvos Respublikos 
istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1993, 
p. 398–399. Išbraukimo priežastis – 19 8 m. minėti 
paveikslai Porijų koplyčioje neberasti.
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„Šv. Šeima“23 įrašų neturėjo, o gerokai didesnio, veikiausiai pirmam altoriaus tarpsniui 
nutapyto „Šv. Augustino ir šv. Kotrynos“ paveikslo apačioje buvo galima perskaityti 
ne tik lotyniškus pavaizduotųjų vardus – „S. Augustinus.“ ir „S. ATARINA.“ – 
bet ir aukojimo įrašą lenkų kalba  „ undator. Augustyn  iodoro icz  1830“ 
(„ steigėjas Augustinas ederavičius, 1830 m “).24 Tad pamaldumo šv. Augustinui 
Porijų koplyčioje pradžia sietina su šio aukotojo iniciatyva pagerbti savo dangiškąjį 
globėją. Išlikęs keliais dešimtmečiais vėlesnis koplyčios altoriaus paveikslas skir-
tas jau vien šv. Augustinui.  a. viduryje Porijų šventovėje pamaldos vykdavę 
laidotuvių progomis, taip pat per Šv. Augustino šventę ir Šeštines.25 

Šeštinėms – Kristaus į dangų engimo šventei skirto paveikslo, regis, neturėta, 
tačiau koplyčioje būta kitokių Išganytojo ir Švč. Mergelės Marijos atvaizdų. Iš I  a. 
buvo paveldėtas jau minėtas šio šimtmečio viduriu ar trečiuoju ketvirčiu datuoja-
mas procesijų altorėlis su Jėzaus ir Marijos maloningumą ryškinančiais paveikslais. 
Sovietmečiu koplyčioje ant sienos kabojo Švč. Jėzaus Širdies atvaizdo reprodukcija 
arba fotografija.26 Antram altoriaus tarpsniui skirtas  a. tarpukariu nutapytas 
šv. Kazimiero paveikslas rodo, kad tuomet itin išaugęs pamaldumas šiam Lietuvos 
globėjui pasiekė ir P rijus. Tad, kaip buvo įprasta kaimo kapinių šventovėse, be 
mirusiesiems palydėti ir pagerbti skirtų mišių, Porijuose puoselėtas pamaldumas 
tituliniam, laiko būvyje pasikeitusiam šventajam. Melstasi Jėzui, Švč. Mergelei, o 
nuo  a. – ir Lietuvos bei jos jaunimo globėjui. 

Dabartinė koplyčia ne kartą remontuota.  a. ketvirtajame deš. stogas buvęs 
šiaudinis2 , vėliau, gal dar iki Antrojo pasaulinio karo, pastatas uždengtas malksno-
mis. Po karo, sovietmečiu, visos Lietuvos kapinių koplyčios buvo uždarytos. Pasak 
S. Davidonio, 1950 m. Porijų koplyčioje dar vykę mišios, o 1953 m. pamaldų jau 
nebebuvę. Kurį laiką šventovė stovėjusi neužrakinta, nykstanti, į ją netgi važiuota 
„papijokauti“.28 Tačiau ilgamečio Daujėnų klebono (19 –2000) kun. Gaudento Ikamo 
pastangomis sovietmečiu, iki 1982 m., Porijų kapinės aptvertos nauja metaline tvora, 
koplyčia suremontuota, uždengta šiferiu ir joje vėl atšvęsti Šv. Augustino atlaidai.29 
Tai išskirtinis dalykas, nes tuomet tikintiesiems neveikiančių (neveikė visos, tik 
vienoje kitoje leista šarvoti mirusiuosius) koplyčių remontuoti nebuvo leidžiama, 
valdžios dėmesio tekdavo tik kai kurioms architektūros paminklais paskelbtoms 
koplyčioms. Atgimimo metais, 1989–1990-aisiais, vietos gyventojų suaukotomis lėšomis 
Porijų koplyčia vėl suremontuota. Vietoje senųjų langų sudėti nauji, padaryti Ste-
pono Bernadicko, pakeista jau papuvusi 
lauko sienų apkala ir koplyčia nudažyta. 
Viduje paklotos naujos grindys, sienos 
ir lubos išmuštos presuotu kartonu ir  
išdekoruotos daujėniškių Povilo Gailiū-
no su žmona.30 

Kapinės su koplyčia stovi į piet-
vakarius nuo Porijų kaimo, šiaurinėje 
jį beveik siekiančios aliosios girios 
atšakoje, lygioje laukymėje. Nuo kaimo 
į koplyčią veda kelias per Balčiškius ir 
speciali jo atšaka. Prieš kapinaites su 

23 Kartotekos kortelė DV 81  su Mečislovo Sakalausko 
1964 m. nuotrauka, KP  K PA  Dienynas, 1964, p. 4.

24 Kartotekos kortelė DV 816 su M. Sakalausko 1964 m. 
nuotrauka, KP  K PA  Dienynas, 1964, p. 3. „Šv. Au-
gustino ir šv. Kotrynos“ matmenys – 1 0  80 cm.

25 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

26 Matoma 1982 m. nuotraukoje, žr. Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, p. 298.

2  S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

28 en pat.
29 en pat  Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 29 –298.
30 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.
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koplyčia plyti eglėmis gaubiama aikštė. Tai apie 193  m. Porijų pradžios mokyklos 
mokinių talkos metu apsodinta, jau ir pašventinta, tačiau taip ir neužlaidota nau-
joji Porijų kapinių dalis. Jos pakraštyje vienišas rymo iš metalo lietas gebenėmis 
dekoruotas kryžius virš betoninio postamento. Iš toliau koplyčią slepia medžiai. 

 a. ketvirtajame dešimtmetyje, kai miškas aplink ją buvo jaunas, perregimas, 
šventovės vietą rodė trys senųjų kapinių priekiniuose kampuose kilusios brandžios 
eglės.31 Dvi iš jų tebeošia, bet trečioji, susijusi su tragišku atsitikimu, jau nupjauta. 
Senojoje kapinių dalyje laidota iki 1944 metų.32 Joje stovi akmeninių ir metalinių 
paminklų, seniausio jų data – 18 9 metai. Ankstesnių, veikiausiai medinių, nebelikę. 
Anksčiau kapines supęs akmenų aptvaras.33 Dabartinė jos tvora – skersiniais su-
tvirtintos stačių strypų grotos su apskritimų juosta viršuje. Prieš koplyčią įrengti 
dvivėriai grotų vartai, įstatyti į medinius stulpus (jų profiliuotos viršūnės 2011 m. 
jau buvo apnykusios). 

Kapinių ašyje iškilusi medinė Porijų koplyčia orientuota įprastai – altoriumi į 
rytus. Tai nemažas 12,60 m ilgio ir ,45 m pločio stačiakampis pastatas, užbaigtas 
savita – dvisiene – apside, kurioje yra trikampė zakristija. Pagrindiniame fasade 
kyšo gana reto tipo portikas  keturi nevienodu žingsniu (vidurinis siauresnis) 
išdėlioti jo stulpai tesiekia durų viršų ir remia išorėn išsikišantį chorą, kurio siena 
sujungta su trikampe pastogės skydo plokštuma. Šį fasadą išskiria ir sudėtingesnė 
tūrių struktūra, ir nemažos gana puošnios durys, trys trikampiu išdėstyti langai 
bei bokštelis ant šelmens. Vienvėrių durų lauko pusę puošia dekoratyvi lentelių 
apkala  viršus sudalytas į kelis briaunotu rombu papuoštus laukelius, žemiau pro-
filiuotos lentelės sudaro stambų rombo raštą su segmentine rozete centre. Pastogės 
skyde įrengtas taisyklingas aštuonkampis langelis, žemiau, ties choru, dvi taip pat 
aštuonkampės, tik gulsčios nedidelės angos. Šoninėse koplyčios sienose yra po 
du didelius gana aukštai įstatytus langus, o įstrižosiose zakristijos sienose – po 
mažesnį ir žemiau įdėtą langą. Jie visi stačiakampiai, bet su nukirstais viršutiniais 
kampais, tad tarsi gaubti. Dabartiniai koplyčios langai yra ankstesniųjų vietoje, bet 
jų forma pakeista – iki  a. pab. remonto visi jie buvo stačiakampiai.34 Koplyčios 
lauko sienos apkaltos gulsčiomis lentelėmis, tik fasadinė navos ir choro siena – 
stačiomis. B. Kviklio skelbtos  a. devintojo deš. nuotraukos rodo, kad tuomet 
koplyčios fasado apkalos struktūra buvo ta pati, bet šoninės ir apsidės sienos 
buvo apdailintos stačiomis lentelėmis. Tačiau kažin ar ir jos bebuvo pirminės. 
Dabar koplyčia dengta šiferiu, tik kvadratinio plano bokštelis apkaltas skarda ir 
užbaigtas piramidiniu tos pat medžiagos stogu. Jo viršuje kyla medinė profiliuota 
smailė su geležiniu kryžiumi. Po šiferiu išlikę malksnų stogo fragmentų. Pastogės 
konstrukcijose yra naujų  a. pab. intarpų  jie netinkamai paruošti (panaudoti 
nenužievinti rąsteliai, kurie medienos kenkėjais gali užkrėsti visus medinius statinio 
elementus) ir nesistemiškai įmontuoti. horo ir skydo sienos karkasinės struktūros, 
bet korpuso sienos veikiausiai rąstinės. 

Bokštelio geležinis kryžius – lie - 
tuvių liaudies kalvystės tradicijas ati-
tinkantis šventovės eksterjero akcen-
tas. Neryškių lotyniškųjų proporcijų 
kryžius dvijuostis, su nemažomis šakų 

31 en pat.
32 Porijos k., Lietuvių enciklopedija, p. 302  Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, p. 298.

33 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

34 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 298.
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Porijų koplyčios  
pagrindinis asadas

Koplyčia iš apsidės  
pusės
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užbaigomis ir pavieniais vingiuotais spinduliais. Šakų galuose pritaisyti puslankio 
gaubiami širdžių smaigaliu į išorę motyvai panašūs ir į besiskleidžiančius žiedus, 
viršutinis jų papildytas kryželiu. Neilgą vienjuostę stiebo apačią kadaise kirto 
mėnulio ragas. Nesant senos ikonografinės medžiagos, kryžių datuoti sunku. Ke-
liomis detalėmis tesiskiriantis jo analogas – apie 1880 m. nukaltas Vandži galos 
(Kauno r.) bažnyčios kryžius35 leistų manyti, kad ir Porijų kryžius pagamintas I  a. 
antrojoje pusėje. Kita vertus, jis gali būti nukaltas pastato atnaujinimo metu –  a. 
tarpukariu arba net apie 1982 m., bet pagal senesnį pavyzdį. 

Koplyčios nava šviesi, erdvi, plati (800  6 5), užsibaigianti zakristiją atri-
bojančia siena, prie kurios prigludęs vienintelis koplyčios altorius.  dešinę nuo 
jo – atvira įėjimo į zakristiją arka, į kairę – aukštai iškirsta anga pamokslininkui, 
kuriam stovėti zakristijos pusėje sumeistrauta „sakykla“ – laiptai ir platforma. 

Altorius įrengtas ant erdvios dviejų pakopų pakylos su nukirstais prieki-
niais kampais. prastą tūrinę mensą atstoja naujas lentynos pavidalo stalviršis, ant 
jo yra į pakopą gėlėms ir žvakidėms sustatyti įterpta kukli stačiakampė, karnizu 
teapdailinta tabernakulio spintelė. Iš šios pakopos, dviejų neorderinių kolonų ir 
dviejų puskolonių šonuose bei jų laikomo fragmentinio karnizo ir sudarytas pirmas 
altoriaus tarpsnis su vieta paveikslui „Šv. Augustinas“. Antras tarpsnis visai pa-
prastas – plokštumą paveikslui „Šv. Kazimieras“ gaubia šoninės mentės ir į lubas 
įnyrantis karnizėlis. Altorius turi senų 
(tabernakulis su pakopa, puskolonės su 
kapiteliais ir kolonų liemenys) ir  a. 
atnaujinimų metu padarytų detalių.36 
Dėl dabartinio aukštesnio grindų ir 
žemesnio lubų lygio koplyčios erdvė 
tapusi ankštesne, pakitę ir altoriaus 

Koplyčios didžiųjų durų ragmentas

Koplyčios kryžius

35 Kontrimas Č. Lietuvos geležiniai kryžiai, Vilnius, 
1991, il. 211.

36 Visas altoriaus aukštis – 390, pirmo ir antro tarpsnių 
aukštis – 2 0, stalviršis 238  120, tabernakulis – 
52  52  38 cm. Altoriaus portatilis saugumo 
sumetimais vietoje nelaikomas, atvežamas tik mišių 
progomis.
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Koplyčios vidus su altoriumi

akristijos ragmentas Buv s koplyčios procesijų altorėlis
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proporcijos. 1982 m. dar tebebuvo, imituojant neobaroko stiliaus drožinius, I  a. 
antrojoje pusėje iliuziškai (ant kontūrinių medinių skydelių ) tapyti sparnai.3  Šie 
altoriaus vaizdą papildę elementai neišliko. Altoriaus medinės žvakidės naujos, 
ištekintos  a. pabaigoje.

Gana ryškus galinės sienos ir dailiai atliktas, bet nestilingas šoninių sienų 
dekoras su altoriumi nedera. Ateityje, naujinant koplyčios puošybą, reikėtų paieškoti 
buvusios polichromijos likučių, pasitarti su senosios architektūros ir dailės specialistais 
ir pritaikyti paprastesnį, bet meniškesnį ir nuosaikų koplyčios stilių atitinkantį dekorą. 

Virš koplyčios durų įrengtas minėtas į lauko pusę išsikišantis choras su 
statokais laiptais prie šiaurinės pastato sienos. Iš navos atrodantis žemas, iš tiesų 
choras erdvus, nes viršuje neatitvertas nuo pastogės. Navoje stovi  a. pir-
mosios pusės medinė dažyta atviroji – krėslo su priedėliais formos – klausykla 
su rėminėmis įsprūdinėmis durelėmis ir viršutinėje dalyje banguotai išpjautomis 
šoninėmis sienelėmis, kuriose įtaisyti apskriti langeliai su apvadais ir spindulių 
rašto grotelėmis.38 Koplyčioje pastatyta  a. pab. padarytų paprastų suolų. Navos 
sąskaita kiek padidintoje negilioje trikampėje zakristijoje stovi jau minėta sakyklos 
pakyla, grubaus darbo stalas ir  a. pirmosios pusės vietos meistro pagamintas 
krėslas – liaudiškas baldas su lentiniu pasėstu, kiek gaubtais porankiais, kiaurarašte 
atkalte ir kojas sutvirtinančiais skersiniais. akristijos pietryčių kampe prie įėjimo 
angos įterptas pasėstas ir virš jo sienoje išpjauta dabar užkalta anga sudarė su-
maniai įrengtą senąją klausyklą, kuri neužėmė navos erdvės. 

Iš negausaus koplyčios dailės paveldo vertingiausias dekoratyvus ir spalvin-
gas procesijų reikmuo – altorėlis su paveikslais „Jėzus Nazarietis“ ir „Švč. Mergelė 
Marija Maloningoji“.39 Tai nežinomo meistro ar meistrų (staliaus-drožėjo ir tapytojo) 
I  a. vid. arba trečiajame ketvirtyje sukurtas kompleksinis liaudies dailės kūrinys. 

Altorėlio viršutinė dalis – retabulas dekoruotas stilizuotų rožių ir karpytų lapų 
drožiniais bei apnykusia tūrine karūna. 
Paveikslų kompozicija paprasta (centre, 
lygiame fone, pavaizduota viena figūra), 
piešinys apibendrintas, primityvus, tapy - 
ta negausiomis ryškiomis spalvų plotmė - 
mis. Išganytojo paveikslas – ma lonėmis  
garsios Daujėnų Jėzaus Naza riečio statu - 
los (Daujėnų Jėzaus) atvaiz das vienoje  
pusėje suderintas su kitapus esančiu 
Marijos Maloningosios paveikslu40, tad 
siejamos Jėzaus ir Ma rijos glo bos idėjos. 

Primityviosios tapybos kūriniai 
buvo ir minėti senieji nežinomo vietos 
meistro paveikslai „Šv. Augustinas ir 
šv. Kotryna“ ir „Šv. Šeima“.41 Ir da-
bartinius koplyčios altoriaus paveikslus, 
didesnį – „Šv. Augustino“42 ir mažesnį – 
„Šv. Kazimiero“43, tapė neprofesionalūs 
dailininkai. Tapinius sieja rėmimasis 

3  Porijų koplyčios presbiterijos fragmento 1982 m. 
nuotrauka, žr. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 29 .

38 Klausyklos matmenys – 185  100  105 cm.
39 1964 m. aptiktas Porijų koplyčioje (Dienynas, 1964, 
p. 3–4), 1983 m. šio straipsnio autorės matytas 
priglaustas Daujėnų bažnyčioje, o 2010 m. saugotas 
Pasvalio klebonijoje.

40 Pamaldumas Švč. Mergelei Marijos Maloningosios 
atvaizde, kuris nuo 1832 m. plito kartu su Nekaltojo 
Prasidėjimo medalėliu, vadintu ir Stebuklinguoju, 
Paryžiaus arba Marijos Maloningosios medalėliu. 
Apie tai plačiau žr.  Stankevičienė R. Marijos 
Maloningosios siužetas Lietuvos liaudies dailėje, 
Menotyra, 1999, Nr. 2, p. 14–32.

41 1964 m. duomenimis (Dienynas, 1964, p. 3–4), 
paveikslo „Šv. Augustinas ir šv. Kotryna“ matmenys 
buvo 1 0  80 cm, o „Šv. Šeimos“ – 98  80 cm. 
Abu tapyti aliejumi ant drobės.

42 Drobė, aliejus. 102  0,3 cm. Saugomas be rėmų, 
į koplyčią atgabenamas tik pamaldų proga.

43 Drobė, aliejus. 62  42,  cm. Mediniuose rėmuose, 
įstiklintas, kitoje pusėje sutvirtintas senų dokumentų 
(„Daujėnų R. K. Bažnyčios einamųjų raštų knygos 
nuo 1903 m.“) viršeliais.  koplyčią atgabenamas 
tik pamaldų proga.
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Šv. Augustino 
paveikslas

Kryžius su 
ukryžiuotojo 

skulptūra

akristijos varpelis
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poligrafiniais pavyzdžiais, kruopšti, į piešinio spalvinimą panaši atlikimo ma-
niera ir santūriai sentimentali nuotaika, nors tai ne vieno asmens ir ne to paties 
laiko darbai. Šv. Augustino atvaizdas nutapytas I  a. antrojoje pusėje pagal 
nenustatyto liturginio leidinio (Mišiolo ) iliustraciją arba maldingą paveikslėlį. Juo 
sekant parinktos spalvos  vyrauja aukso ir vario tonai, papildyti balta, pilka ir 
juoda spalvomis. Vyskupo rūbus dėvintis Bažnyčios daktaras pavaizduotas arkos 
fone, sėdintis soste ant pakylos, laikantis teologijos mokslo ir Dievo meilės atribu-
tus – knygą ir strėlėmis pervertą širdį. Priekyje gotiškuoju šriftu įrašytas vardas 
„St. Augustinus“ ir nutapytas juodas erelis, kuris nėra šiam šventajam būdingas 
atributas. Gal sekant baroko tradicija, erelis simbolizuoja gebėjimą aukštai pakilti 
ir būti arti saulės. Šv. Augustino atvaizdas sukurtas gana įgudusio meistro, kuris 
galėjo būti ištapęs ir altoriaus sparnus. Šv. Kazimiero atvaizdas  a. tarpukariu 
nutapytas kito dailininko mėgėjo. Rusvų tonų fone stilizuotu išdailintu piešiniu 
ir dekoratyviai derančiomis raudona, balta, geltona ir žalia rūbų bei atributų 
spalvomis išryškintas krucifiksą ir leliją laikantis ir maldoje galvą Nukryžiuotojo 
link nuolankiai palenkęs jaunas ir švelnus šv. Kazimieras. Nuosekliai sekta kuriuo 
nors iš I  a. pab.–  a. pirmosios pusės plitusių šios kompozicijos paveikslėlių.44

Koplyčioje tebėra liaudiška I  a. antrosios pusės Nukryžiuotojo skulptūrėlė, 
pritvirtinta prie anksčiau veikiausiai procesijose naudoto kryžiaus, dabar kabančio 
prie įėjimo.45 Kryžius sunertas iš profiliuotų dailylenčių, jo atšakos užbaigtos ant-
galiais ir bumbulais, o stiebo viršuje pritaisyta dvišaka vėliavėlė. Kryžius baltas, jo 
priedėliai ir skulptūra  a. pab. naujai nudažyti bronzos pudros dažais ir nulakuoti. 
Senojoje emaičių vyskupystėje VIII a. pab.–  a. pirmojoje pusėje sklidusio tam 
tikro Nukryžiuotojo skulptūrų tipo pavyzdys – Jėzaus atvaizdui būdinga prakauli 
paryškintais sąnariais figūra, judesio ekspresija, nuotaikos dramatizmas, taip pat 
liaudies dailei būdingi bruožai – perkeistos proporcijos ir dekoratyvios detalės. 

Kitokio senojo inventoriaus beveik neliko. Tik palėpėje riogso senasis medi-
nis juodai dažytas katafalkas (sunėrimo būdu sukonstruota trijų pakopų pakyla, 
ji viename gale platesnė ir čia su nukirstais dviejų apatinių pakopų kampais), o 
zakristijoje laikomos keturios medinės juodos žvakidės iš jo komplekto. Aukšti 
dvitarpsniai žvakidžių stiebai, iš diskų ir paįstrižai įstatytų trijų strypelių-kojelių 
sudaryti cokoliai ir dubenėlio formos vaškinės – tekinti, profiliuoti. Katafalkas ir žva - 
kidės I  a. ketvirtojo ketv.–  a. pirmojo ketv. darbo. Koplyčioje tebesaugomas ir 
medinis  a. pirmosios pusės pulpitas.46 Jis apvedžiotas kutais, viršus apmuštas rudu 
aksomu, apkraštuotas sidabraspalviu galionu ir papuoštas mulinė siūlais siuvinėtu 
kryžiumi, kurį užpildo punktyriniai dygsniai ir apgaubia stilizuotos gėlių šakelės. 

Seniausias daiktas – zakristijos 
varpelio funkcijai pritaikytas Valdajuje 
iš bronzos išlietas rusiškas kinkinio 
varpelis geležiniu liežuviu.4  Jo forma 
tipiška  viršugalvis plokščias, liemuo 
kiek įgaubtai platėja ir pakopėle apačioje 
pereina į gaubtą graižą, kurį perimetru 
juosia įrašas  „

“48 

44 Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje, Vilnius, 2009, 
il. 26, 28, 36, 3 .

45 Kryžiaus matmenys – 135  58, Nukryžiuotojo 
figūrėlės – 45  30,   8 cm. Skulptūrą reikėtų 
restauruoti  nuskilęs jos kairės plaštakos fragmentas, 
atsipalaidavusi kairio peties ir rankos sandūra.

46 Pulpito aukštis 21, viršus – 38,5  38 cm.
4  Varpelio aukštis 8,5, apačios skersmuo – 11,4 cm, 
pakabos matmenys – 10,5  21  4 cm.

48 Graikiškojo kryželio formos skirtukų atšakos įgaubtai 
platėja, o visas kryželis įkomponuotas į apskritimą.
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(Meistras ilipas Terskojus Valdajuje 
1802 m.). Tai pirmojo Rusijoje kinki-
nio varpelius signatūra ir data ėmusio 
ženklinti meistro ilipo Terskojaus lie-
jinys. Varpelis įtvirtintas į seną, geležimi 
apkaustytą medinę pakabą (ant geležinio 
smaigo užnertą volelį su stamboka 
stačiakampe atsvara). 

Koplyčią supančiose kapinėse 
stovi keli tipiški I  a. ketvirtojo ket-
virčio granito kryžiai (vienas jų itin 
grakštus, kitas – trilapiais galais) virš 
masyvesnių postamentų ir dešimtmečiu 
kitu vėlesnis medžio kamieną imituo-
jantis nedideliu kryžiumi užbaigtas 
paminklas. Dailiai ištašytu ir nušlifuo-
tu akmeniniu kryžiumi išsiskiria pa-
minklas, kurio postamente yra sunkiai 
įskaitomas atminimo įrašas  „190(0) 
TU  SP I A  RA ELA  D -
NE A“ („1900 m.  Čia ilsisi Rachelė 
Davainienė“). Kiti paminklai sudaryti iš 
granitinio arba betoninio postamento ir 
ketinio kryžiaus ornamentuotais galais. 
Jų įrašai – „S. P.  AL BIETA  NIA-

IAKE  NIA MIRIA  1893 M“, „ŠAUČI NU  ŠEIMA“ ( ) ir „JU APA 
MAtIeKA  ir JA PAMILIJA  1933“ – teikia duomenų apie vietos gyventojus. 

 a. pab. Porijų kapinėse pastatytas metalinis paminklas trims kovotojams 
už Lietuvos laisvę. Jis užbaigtas kryžiumi, papuoštas skydu su vyčio reljefu ir 
graviruotu įrašu  „JIE BUV  IŠTIKIMI NEPRIKLAUS MAI  LIETUVAI  MA-
SILI NIS STEPAS  BUBREVIČIUS PRANAS  GARBAŠAUSKAS EDVARDAS  
UV  1945.VI.29.“ 

Apibendrinant galima teigti, kad iki 1 61 m. įkurta ir tais metais pašventinta 
medinė Vabalninko parapijos Porijų šv. Kotrynos kapinių koplyčia I  a. buvo 
perstatyta ir pakeitė titulą, o 1923 m. buvo priskirta Daujėnų parapijai, kurioje 
tebėra iki šiol. Dabartinė Porijų šv. Augustino koplyčia pastatyta po 1820 m., 
manoma, kad I  a. viduryje ar trečiajame ketvirtyje, remiantis klasicizmo stiliaus 
sakralinės architektūros tradicija. Ją atitinka stačiakampis, trikampe zakristija papildy-
tas koplyčios planas, klasicistinio portiko pavyzdžiu sukomponuotas fasadas49 ir 
pirminiai stačiakampiai langai. Nors šventovės stulpai ir pastogės skydas traktuoti 
liaudiškai ir praradę profesionaliajai klasicizmo architektūrai būdingas ypatybes ir 
detales, jie suteikia pastatui savitumo. 
Algės Jankevičienės duomenimis, be 
Porijų, žinoma tik viena – Juciūnų (Jo - 
navos r.) – dvisieniu altoriaus gale už - 

Partizanų Stepo Masilionio, Prano Bubrevičiaus  
ir Edvardo Garbašausko paminklas Porijų kapinėse

49 Jankevičienė A. Lietuvos medinė sakralinė arc itektūra, 
p. 265  Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, 
koplyčios ir varpinės, p. 260–261.
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baigta koplyčia. Koplyčios su fasade choro iškyšuliais papildytais portikais I  a. 
kartais statytos  tokios buvo ar tebėra Deltuvos (Ukmergės r.), Truskavos (Kėdainių r.), 
Juciūnų (Kėdainių r.), Tirkšlių (Mažeikių r.) ir Ančiškių (Biržų r.) koplyčios.50 
Pavyzdžiu vėlesnei Porijų šventovei galėjo būti toje pat Vabalninko parapijoje 
VIII a. įkurta ir apie 1820 m. perstatyta (tuomet naujai pašventinta51) Ančiškių 

koplyčia. Porijų koplyčios interjero erdvės struktūra išliko autentiška. Pirminė, arba 
su senomis dalimis, negausi jos kuklių formų įranga  altorius, choras, sakykla, 
sieninė klausykla. Koplyčios dailės vertybės negausios, kai kurios jų („Šv. Šeimos“ 
ir „Šv. Augustino ir šv. Kotrynos“ paveikslai) prarastos arba (procesijų altorėlis 
su Jėzaus Nazariečio ir Marijos Maloningosios paveikslais) saugomos nebe šioje 
koplyčioje. Išlikę objektai (varpelis, du paveikslai, kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, 
bokštelio kryžius, keli baldai) yra meno amatų, liaudies meistrų ir mėgėjų dailės 
kūrybos pavyzdžiai. Kai kurie pastato elementai (šiferio stogas, presuoto kartono 
vidaus apkala) neatitinka pirminių ir, susidarius galimybėms, keistini. Tirtina, ar 
nėra išlikusio ankstesnio sienų dekoro. Porijų kapinių senieji antkapiniai pamink-
lai teikia duomenų apie krašto I  a. pab.–  a. pirmosios pusės memorialinius 
mažosios architektūros statinius ir apylinkių gyventojus. Koplyčia svarbi vietos 
bendruomenei kaip jos dvasinio gyvenimo tradicijų atspindys ir dabarties savastis.

Išvados
Porijų kapinių koplyčia yra klasicizmo stiliaus tradicijų paveiktas, bet ir 

savitų bruožų turintis I  a. (antrosios pusės ) liaudiškos medinės sakralinės 
architektūros pavyzdys. Istorinę, meninę arba tipologinę vertę turi ir jos kukli įranga, 
negausus inventorius (altorius, baldai, reikmenys, dailės kūriniai). Porijų kapinių 
ir jų koplyčios istorijoje atsispindi vietos žmonių pamaldumo tradicijos, taip pat 
Lietuvos ir Bažnyčios Lietuvoje istorija  okupacijos, kova už laisvę, administracinės 
permainos, asmenų ir bendruomenių iniciatyvos ir kita. 

50 en pat.
51 Vabalninko bažnyčios dekano ir generalinės vizi-
tacijos aktai, 1 82, 1820, LV A, f. 696, ap. 2, b. 12, 
l. 35v  f. 669, ap. 2, b. 222, l. 123v–125.
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Smagu Daujėnuos
Petras Biržys

Taip sau, gaudydamas P svalio viršaičio gerą ūpą, šnekinu, kad nuvežtų 
jisai mane Daujėnuos. Valsčiaus valdyba turi nuolatinį padvadininką vežėją . 
Viršaitis trejetą kilometrų į namus visada su ta padvada pastote  važiuoja  šiaip 
valdininkai, kuriems valsčius už nustatytą atlyginimą turi duoti padvadą, retai 
užkliūva, padvada laisva. iūriu – viršaitis nelabai nei kratosi, sako, duosime, 
kaipgi neduosi tokiam tikslui – istorijai rinkti padvados. Susiskambinom telefonu 
su padvados šeimininku, pasirodo, jis dar ir kitą biznį – krautuvę – turi Pasvaly. 
Neilgai trukus prie valsčiaus val dybos privažiavo baltu apskritu arkliu, lineikoj 
pakinkytu, žvalus pusbernėlis. Tai mano vežikas iki Dauj¸nų. Pravertėm šios 
knygos puslapius, kur yra apie P svalį rašyta, kur yra padėtas pakelės Pasval s–
Dauj¸nai kryžius, prie kryžiaus stovi bernaitis, tai ir bus tasai mano vežikas. 
Važiuojam vieškeliu, saulėta graži diena, o čia prie kelio gražus kryžius. Reikia, 
sakau, nufotografuoti. Eik, bernužėli, sakau, stok prie kryžiaus ir tave nutrauksiu.

Paskum jis mane vežė per tokį gražų miškelį – pušynėlį.  tam pušynėly 
knibždėjo žydų  ir senų, vos bepaeinančių, išdžiūvusių žydaukų, ir žilabarzdžių, 
ilgapeisių, ciceliuotų žydų, ir giliai susimąsčiusių rabinų, ir jaunų, gražių, raudonų 
kaip išsirpusių vyšnių žydelkyčių. Būčiau aš pats stabterėjęs ir kurį nors iš jųjų 
prašnekinęs. Bet mosterėjęs į mane juodai juodas pagyvenęs žydas sustabdė, ir 
mes su juo keletą minučių smagiai pasišnekėjom. Kaip paprastai, žydelis mane 
užklausė  a iš kur, a kur važiuoji  Gudrus žydžiokas, pastebėjęs, kad aš nesu linkęs 
jam pasakotis, iš kur, ko ir kur važiuoju, susigriebė ir paprašė degtukų. Išsiėmęs 
iš frako užpakalinės kišenės „Renome“, vaišino mane papirosu, taip atsilygino už 
degtuką. Iš visko buvo matyti, kad jis yra stambus biznierius. Apie mane vis tiek 
pavyko jam sužinoti. Kaip nesužinos  Vieną, kitą, trečią kartą atsargiai, mandagiai 
klausia, kaip čia dabar jam nepasisakyti. Negi vogt važiuoju. Susidomėjo žydas, 
kad „istorijos rinkėjas“ užkliuvo nuošalian, tykian ramian šilelin, kur vieni žydai 
vasaroja. Ir kai aš, pavažiavęs keliolika metrų tolyn, atsigrįžau, tai mano tas juo-
dasis Leibus buvo apstotas pulko žydų ir, matyt, jiems aiškindamas apie mane 
smarkiai kesnojo rankomis. Nepasakyčiau, kad šilely, kur Izraelio sūnūs vasarojo, 
būtų švaru. Netgi labai užteršta. Ir jie, pavertę tokį gražų miškelį į sąšlavyną, 
ramiai sau „špaciruoja“ vaikštinėja , gamakuose supasi ir dar daugiau popierga-
lių bei valgio liekanų sau po nosia svaido. Toks jau notūras, nieko nepadarysi.

Nuvažiuoju Daujėnuos  tykus vidudienis, saulėta, gražu, bitelės zvimbia, o 
varnos nuo karščio net išsižioję ir sparnus nuleidę. Daujėnų negalima pavadinti 
miesteliu – bažnytkaimis, ir tiek. Valsčiaus valdybos būstinė – ir ta bent kilome-
tras nuo bažnyčios.  čia klebonija, kaimelis, va tau ir Daujėnai. Šios bažnyčios 
aprašyme pastebėsime, kad tiktai nuo 1903 metų Dauj¸nuose nuolatos apsigyveno 
kunigas. Pirmiau balavo ant kalnelio mūrinė koplyčia ir kai kada, ypač per Sekmi-
nes, atvažiuodavo iš Krinčíno kunigas 
mišių laikyti. Vis dėlto smagu man 
prisiminti tasai tylus ramus kampelis 

 Lietuvos miestai ir miesteliai. Biržų apskritis. Kaunas, 
1932, t. 2, p. 285–295.
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ir taip pat senutis, žilas, bet ir labai draugiškas ir vaišingas klebonas Vincen-
tas I. kunigas Baltrušaitis. Man atrodo, kad Daujėnai be klebono Baltrušaičio, 
o Baltrušaitis be Daujėnų negali gyventi. Per tiek metų gražus sugyvenimas su 
parapijonimis, pavyzdingas sutvarkymas mirusiųjų poilsio vietos – kapų – ir visi 
kiti draugavimai ir bendravimai labai surišo senutį kleboną su Daujėnais. Jam 
atiteko ir garbė 1903 metais naujai įsteigtoj Daujėnų parapijoj tapti klebonu ir juo 
tebėra be pertraukos kuo tik ne 30 metų. Tai geras gabalas laiko.

einu klebonijon  medinė, paprasta, net nelabai erdvi ir nepuošni klebonija, 
klebonas išskėtė į mane akis, žiūri papiroso dūmą išpūsdamas ir laukia mano 
žodžio. Negi tylėjau. Tuojau pasisakiau, kas esu, ko atvykau. Nelabai jis įsigilino 
į mano pranešimą, į užsirekomendavimą, permetė akimis, perkošė mane visą nuo 
skūros iki kaulų ir iki dūšios, įsitikino, kad ne koks sukčius, priėjo, paėmė už 
rankos ir, girdi, sėsk, gal pavargęs... Prisėdom, dar smulkiau išsišnekėjom, pas-
kum išėjom koplytėlės, deja, dabar bažnyčios apžiūrėti. Parodė jisai man tas dvi 
liepas, kurios prie šventoriaus vartelių kas rytas vakaras apie senybę ošia. Nagi 
iš tikro senos liepos. Tiek senos, kad beaugdamos ir bestorėdamos ėmė pamažėl 
versti į šalį mūrinių vartų stulpus.

Taip mums čia besižvalgant, girdime – atūžia, atbirbia automobilis. iū-
rim – svečiai, trys kunigai. Egi savo „locnam“ brangiam automobily Kauno de-
kanas kunigas Kapočius eliksas, o su juo Vabalni ko vikaras kun. Masiokas ir 
„Saulės“ gimnazijos kapelionas kun. itkevičius – žinomas poetas, pavasari ninkų 
konkursinio himno autorius Vincas Stonis.

Dar smagiau ir linksmiau pasidarė. Pasipažinom, išsišnekėjom, pasirodė, aš 
apie atvykusius jau buvau girdėjęs, jie apie mane. Vadinasi, buvom pažįstami, 
tik niekur dar nebuvom matęsi. Daujėnai štai ėmė ir suvedė mus. Klebonas buvo 
toks malonus, kad nusivedė mus ir aprodė gražiuosius kapus  o jau apie vaišes 
nėra ko kalbėti. Vaišino, kas svarbiausia, nuoširdžiai, atvirai, lietuviškai.

Truputį atsidusti, tyru oru pakvėpuoti ir taip jau vienumoj pabūti panorėjęs, 
minutėlei atsitraukiau nuo dvasiškųjų tėvelių, išėjau šventoriun. Taip toli aplinkui 
matosi pilkoj migloj žali miškai, net Vabalninko bažnyčią matai baltuojant. Ir širdy 
darėsi balta, balta. Jau į pavakarį, per dieną kažkur dingusi krūmely, suskam-
bėjo lakštutė. Čiulbėk, manau sau, lakštut, giedok savo tą niekam nenubostančią 
giesmelę, aš tau ir pritarsiu, palaidokim mudu skardžiąją mano jaunystę, vis tiek 
jau paausiuos obelis pražydo. Taip aš svajojau, taip norėjau susilaukti, kad mano 
galva taptų balta pusnim  taip aš gėrėdavaus, prisipažinsiu, net pavydėdavau 
kun. Juozo Tumo baltos galvos. Kada gi mano tokia bus, manydavau ir laukda-
vau. Kada pražilo paausiai, išsigandau. Baugu, kad nenueitų toli, kad nepaliktų 
toli dieviškai graži kūdikystė.  apie jaunystę nėra nė kalbos. Ji tarytum sapnas, 
kurį norėtum dar ir dar sapnuoti, prabėgo ir jos nebesulauksiu, kaip nebesulauks 
palaidotasai brolis šešėlis.

Krinčinê vikaru buvo kun. Jurgis Tilvytis- alvarnis. Krinčinui priklausė 
Daujėnų koplyčia, kur per Sekmines susirinkdavo daugybė žmonių į atlaidus. 
Štai kokias eiles alvarnis yra parašęs 
apie Daujėnus1 1 Tos eilės 1910 metais buvo atspausdintos Kaune, 

Saliamono Banaičio spaustuvėj, atskira knygele.
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Daujėnai
e man į trimitą visuomenei pūsti, 
e man apie rojų čia būsiantį plūsti, 
e man išdainuoti pasaulio gražybės, 
e man išrokuoti tautos ypatybės. 
e man su ereliais į aukštumas kilti, –

Man sodžiuje lemta nuskursti nudilti... 
ia man vyturėlio džiaugsmingas čiauškimas – 
ai operų aidos, teatrų žaidimas... 

Draugai man aplinkui – tai broliai suvyt  
Prie arklo ir kirvio darbuojas, matyti. 
Per savait  dirba, šventadieniais meldžias, 
Kiti palaidūnai po karčiamas beldžias... 
Giedot neišmokau, kaip miesto giedoriai, –
Su vyrais pris ėjus, užtraukiu aš noriai. 
r štai, nusisuk s skudutį-dūdel , 
ždeginsiu, broliai, jums vieną giesmel .

Plačiai po Lietuvą Daujėnai garsingi. 
Kas metai čion būriais keleiviai skaitlingi 
Su apžadais plaukia – maldingosios minios. 
Jas žadina eiti Daujėnų Sekminės. 
Bažnyčios raštinė žinių nesuteikia  
storiją rašant giliau versties reikia, 
Bet vargiai, man matos, surasti galėtum, 
ors Vilniaus arc yvus visus išveizėtum. 

Juk žinomas yra žmonių nerangumas: 
Praein nežymėtų dalykų daugumas. 
ik Dievas ir laikas mums iškelia kartais 

Dalyką sumintą, sakysim, po vartais. 
Kiaura koplytėlė ant kalno šiurpsojo, 
ik medžiai jos sergėt seniai jau apstojo... 

Jie šimtmetį, matos, stovėjo ne vieną 
r sergėjo uoliai per naktį ir dieną. 
Keleivius maloniai pavėsin vadino, 
Šnarėjimu lapų juos melsties rūpino. 
Didžiajam  altoriuj statula Mesijo, 
Ją nuo Jėzavitų Daujėnai įgijo. 
r jeigu turėties senų padavimo, 
Statulą atvež  iš Jeruzalimo. 
okios žmonių kalbos, girdėjau, gyvuoja  

Jei kas geriau žino, tegu kritikuoja. 
Daujėnai čia Jėzų didžiai pamylėj . 
Karštai į Jį melstis žmoneliai pradėj , 
 Jėzus jiems buv s labai maloningas, 

A. alvarnio poemos  
„Daujėnai“ viršelio aksimilė
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Malones dalij s tikrai stebuklingas. 
ikėjimas gyvas čia kviesdav s žmones, 
aip ėm  daryti maldingas keliones, 

Kol net Muravjovas užgyn s uždraud s, 
en einančius žmones grąžin s ir baud s. 

Pasako legendą ne vienas senelis, 
Kaip sak s pamokslą Antanas Strazdelis. 
Sekminės atėjo. Pamokslas sakyti, 
ia tūkstančiai laukia, o kas gi daryti  

Ką buvo užkviet , tasai neatvyko. 
žprašo Strazdelį – tas noriai sutiko. 
šeina sakyklon.  minios it bangos 
Šnarėdamos virsta ant kranto Palangos. 
utilo. Sakytum kas jas užžavėjo: 

Strazdelis pamokslo sakyti išėjo. 
„ egan Atpirkėjas už mus prikentėjo, 
Kai Betliejaus stainėj užgimti turėjo, 
Dar šiandien pavydit jam vietos geresnės  
r jeigu nebūtų širdies čia jautresnės, 
Apleisk verčiau, Jėzau, Daujėnus iš viso...“
ik šiurpas sukratė, veidai net nutįso,
 šis tiktai kerta... jam niekas ne ponas, 
žvis labiau gav s Krinčino klebonas. 

Kur aukos prapuola  Ko stogo netaiso  
 tai man reiškumas .. r kulia, ir paiso .. 

Būtų po šiai dienai Daujėnai šiurpoj , 
Kad patys žmoneliai čia snaud  žiopsoj ...
eįveikė priešų nuodinga vilyčia, 

Puiki dabar šviečia iš tolo bažnyčia, 
Parapijos teises šiemet ji įgavo. 
egu jau gyvuoja, gana ką tarnavo. 
r eina Daujėnai aukštyn kas valanda, 
Kas metai daug naujo keleivis atranda... 
Malonu ten būti per švent  Sekminių, 
Kad galo, it jūrų, nesiregi minių.
Baugumas net ima: esi kaip muselė, 
Jautiesi beesąs tik dulkių saujelė. 
Man teko važiuoti keliu nuo Krinčino, 
Keleiviais it upe, tarytum, patvino. 
ei kur išsilenkti, reik žingsniu važiuoti, 

Reik miniai – močiutei visai pasiduoti. 
Mirgėjo saulelė jau vakaro šone 
r švietė, ir šildė it Dievo malonė. 
Šalimis regėjos kviečiai ir rugeliai, 
Girsūdų ganyklos ir rako krūmeliai. 
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ia teka nors menkas, bet visgi upelis. 
Kur randasi vandens keleiviui šlakelis, 
Senesni pavarg  čia poilsį gauna, 
 duoną atmirk  šmotelį ragauna... 

Pirm mūsų žingsniavo būrys giesmininkų. 
š kur – abejoju – sakyč Vabalninkų... 
Giedojimas puikus  Perdaug jie nešaukia, 
Rinktiniai balsai jų maloniai suplaukia... 
Lietuviška giesme  Kaip tujen galinga .. 
Kas tavo suprato grožyb  slaptingą
 dar kad ją gieda minia tūkstantinė, 

Minkštėja nors būtų širdis akmeninė... 
r žvėrišką jausmą nedorą suvaldo, 
Ji verkiantį vargšą nurimdo numaldo. 
Ji nuodėmių žaizdas it balzamas gydo, 
Ji užved ant kelio, jei doriškai klydo, 
Ji suriša širdis į puikią vienyb , 
Ji sielvarte neša saldžiausią ramyb , 
Ji gimdo krūtinėje mums įkvėpimą, 
Ji ragina dūšią prie rimto veikimo, 
Ji savo galybe tikrai stebuklinga 
Pasaldina žmogui likimą vargingą, 
 šventąją Dvasią giesmė tad skambėjo, 
r alei žodelis jos man įsidėjo.
„Sušildyk sušalusius... pastiprink pavargusius...“
aip skurdžiai giedojo, kad ašaros bėgo,
ik pragaras vienas gal to nepamėgo.
arytum va jaučias čia Dievo artumas,
r liejasi dūšion malonės saldumas...
r šildo mums širdis ant žodžio „sušildyk“,
r dovanas beria ant žodžio „pripildyk“,
Ant žodžio „pastiprink“ valia sukietėja,
Gyvenimo jungas tuojau palengvėja.
etol jau Daujėnai – pradžiugom didžiai,

Ant kalno bažnyčia boluoja gražiai.
Dar varstas, ir Jėzus stebuklais garsus
š tolo jau žadin krūtinėj jausmus...
Priėj  parpuola ant kelių uoliai,
r sveikina Jėzų kaip gali tiktai.
a, ką gi prasčiokas sakys jam daugiau,

Gailiai apsiverkia – palieka lengviau
ada tiktai drįsta malonės prašyt,

Kad Jėzus teiktųsi maldų išklausyt.
Apsako kartybes Jam dūšios visas,
ors žodžiai prasčioko, bet Jėzus supras...
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 Jėzau, keleivį kiekvieną priglausk,
Jų reikalus, vargą širdingai atjausk,
uliūdusį vargšą bent jau nuramink,

Jo dūšią gausinga malone gaivink,
egu išklausyti namo visi eis,
egu nieko pikto kelyj neatseis.

Apgul  net braška ten visos klausyklos,
Kaip noriai jie klauso, ką girdž iš sakyklos...
e iškalba daro, ne balso reiškimas,

Bet Dievo malonės toj vietoj gausumas.
artum užžavėti stovėdami klauso,
erasi ten veido be ašarų – sauso.
oliau, ant rinkelės – visokių ateivių: 

Kišeninių ponų, „pinčiukų“, „pirmeivių“... 
Kitus čia, matyti, nelabasis veda...
Viens leidžia akimis, kur pinigus deda, 
Kitas rėkdamas ant rinkos vilioja pirkėjus... 
ia ubagas šaukia savep geradėjus. 
š kažkur suplauk  skaitlingos jų gaujos. 
Rožančiai lig kelių, armonikos naujos, 
 lozoriai guli ratukuos ronoti, 

Linguodami prašo ko nors dovanoti. 
Be kojų, be rankų rasi čia ne vieną, 
Bet yr, ką galėtų gerai sukti šieną. 
Jie Lozoriaus giesm  paleidž visa burna,
 seniai suvarg  tik poterius niurna. 
e sykį už grašį baisiai susivaido. 

Koliojasi – keikias, net lazdos jų skraido. 
Labiausiai per sumą pakilsta muštynės, 
Kai melsties bažnyčion sueina jau minios. 
Paskui, žmonėms einant, ir vėl uoliai gieda, 
Kits lenkiškai kažką iš atminties klieda, 
Gal Jūžintus mini  Gal „smaką“ parvertą, 
ik šaukia, tik rėkia pas juos kaip suverta...

Kapai daujėniečių – malonu žiūrėti. 
Gerai bus numirus jų kūnams gulėti 
Ant aukšto kalnelio. Jų aptvaras mūro. 
Simetrija matos: nedirbta be šniūro. 
Po visą kapin  alėjų alėjos, 
Kraštais nukarpytos sužėlė spirėjos, 
eatmenu šiandien, nuo pietų ar rytų .. 

(Daujėnų klebonas geriaus pasakytų) 
Kaip nendrės pamūrėj paaug  liepelės, 
arytum po karui lietuvės seselės 

Sustoj  į eil , jos rauda brolelių, 
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Ką galvas padėjo už šalį tėvelių...
Kad tylą kapin  nuo vėjų apginti, 
aliuoja kaštanai, klevai pasodinti. 
ia eglės verkšnuolės it našlės vis liūdi, 
iūrėk ąžuolėliai – legmatikai glūdi. 
ali garbiniuoti, lyg mūsų jaunimas. 
oli nuo jų baimė ir nusiminimas. 

Jie žiūri aplinkui visai abejingai. 
Kad toks jau likimas žmonijai mirtingai... 
egu praeis metų nors vienas šimtynas 

Suaugs ąžuolėliai, klevai ir liepynas, 
Suguls daujėniečiai mirties pavadinti, 
Šnarės nuo vėjelio jų medžiai sodinti. 
emėse, broleli, jau tuojau gulėsi, 
 tie tau medeliai duos saldų pavėsį. 

Suskris ir paukštyčių būriai čiulbonėlių, 
Raminti čiauškimais jūsų našlaitėlių. 

alvarnis – Kun. Jurgis Tilvytis

Daujėnų bažnyčia
Daujėnų kaimas su visa apylinke seniau priklausė Krinčino parapijai. Vilniaus 

diecezijos archyve yra 1 82 m. Popiežiaus indultas – leidimas statyti Daujėnuose 
koplyčią. Pirmutinė koplyčia buvusi medinė, o 1806 m. Krinčino klebono kunigo 
Jeronimo Šarkevičiaus rūpesčiu buvo pastatyta akmeninė koplyčia. 1850 m. Krinčino 
klebono kun. Juozo Kubilinsko ta koplyčia buvo suremontuota ir remontas atsiėjo 
325 rb 46 kapeikos. Prie koplyčios buvęs medinis namelis, kuriame gyvenęs kapų 
ir koplyčios sargas. Sargas patarnaudavęs kunigui, nuvykusiam ten laikyti pamaldų.

Koplyčioj, pagal 1851 m. Krinčino bažnyčios inventorių, buvo šis turtas  16 
arnotų, 1 kapa,  kamžos, 2 albos, 4 sidabriniai kielikai, 1 taurė, 8 užuolaidos, 
11 karūnėlių,  pagalvėlės, metalinė ir švininė žvakidė, varpelis ir kt.

1898 m. Daujėnuose apsigyveno pirmutinis kunigas Tamošius Bričkus. Rusų 
valdžia tam buvo labai nepalanki, kibo prie jo ir reikalavo, kad jis gyventų Krin-
čine. Po kun. Bričkaus Daujėnuose buvo apgyvendintas kitas Krinčino vikaras – 
kun. Stanislovas Kviklys.

1903 m. vyskupui Paliulioniui pasisekė iš rusų valdžios gauti leidimas nuo-
latos apgyvendinti Daujėnuose kunigą filialistą. Pirmuoju filialistu buvo kun. Vin-
centas Baltrušaitis, kuris ir dabar tebėra vietos klebonu. Jis nuo 1904 m. pradėjo 
metrikų knygas. 1909 m. gruodžio 22 d. Daujėnų bažnyčia buvo paskelbta kaip 
atskiras cirkulas.

1923 m. liepos 18 d. emaičių vyskupijos kurijos įsakymu Daujėnai tampa 
atskira parapija.

1904 m. kun. Baltrušaitis bažnyčią atnaujino. Titulas – „Ecclesiae sanctissimi 
Nominis Jesu“ – Vardo Jėzaus. Parapijonių 2 461 žmogus.

Didžiajam altoriuj yra Kristaus statula, kurią visos apylinkės žmonės laiko 
stebuklinga. Bet kada ir kaip ta statula čia atsirado, niekas nežino ir neatmena.
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Kapai pirmiau buvo bažnyčios šventoriuje. Dar ir dabar yra užsilikę daugelis 
kryžių. Čia yra buv. Krinčino klebono kun. Adomo Klaugevičiaus kapas, 1848 m. 
Mat Krinčine kapai labai blogoj vietoj, maklynėj, tai mirdamas jis paprašęs pa-
laidoti Daujėnų koplytėlės kapuose.

1906 m. dvarponio Karpio žemėje klebonas kun. Baltrušaitis ėmė steigti 
naujus kapus. Tai bus 450 metrų atstu nuo bažnyčios. Kapams žemės buvo gauta 
1 ha 925,4 kv. m. Kapai tais pačiais metais buvo aptverti akmenų ir plytų tvora.

Kapai šiaip suplanuoti ir tvarkomi  per vidurį eina kryžma alėja, apsodinta 
įvairiais medeliais. Daugiausia liepos, klevai, beržai, spirėjos, maumedžiai ir kt. 
Kapuose yra labai daug Lietuvos medžių atmainų. Galima sakyti, reto medelio 
čia tik ir nėra. Visus medelius, visus kapus gražiausiai yra sutvarkęs klebonas 
kun. Baltrušaitis. Gerai jis sako, kad pavasarį, vasarą į kapus be žirklių ir neina, 
ir tiesa, kapuose medeliai labai tvarkingai alėjomis, eilėmis susodinti, gražiai auga 
ir sudaro puikų, gražų poilsį mirusiems ir malonų pasivaikščioti, susimąstyti 
parką. Eini gražiomis alėjomis ir nejauti, kad šventoj kapų vietoj, bet jauti, kad 
iškilmingam, rūpestingo žmogaus rankomis dabintam parke. Čia mes išsitraukėm 
su klebonu po papirosą, užrūkėm, prisėdom po jaunučiais klebono sodintais mau-
medžiais ir jų pavėsy pasilsėjom, pasišnekėjom, o už jų tankių šakų matėsi eilėm 
sustatyti kryžių kryžiai. Tarp jų radom Lietuvos Kauno arkivyskupo Juozapo Jono 
Skvirecko motinos kapą ir geležinį kryžių (ji buvo Elzbieta, palaidota to paties 
klebono 190  m.), Vaclovo Navako, dabartinio Piliečių apsaugos departamento 
direktoriaus tėvo, gyd. Jono Tonkūno, mirusio 1919 m. vasario 23 d. Anykščiuose 
ir čia palaidoto  arasų komendanto pulk. Mickeliūno motinos graži piramidė ir 
dar gyvo dabartinio viršaičio Povilo ir Paulinos Vadapalų gražus paminklas. Jie 
gyvi būdami išsirinko kapuose vietą ir pasistatė paminklą. 

Ties Bal škių kaimu yra trys apdėti akmenimis pilkapiai. Kaimo ganykloje 
randama žmonių kaulų.

Bauk  kaimo lauke, kur kasamas žvyras, iškasama žmonių kaulų.
 pietus nuo Daujėnų yra kalnelis, kuriame kasant žvyrą randama daug 

žmonių kaulų ir senoviškų padarų.
Miestelíškių kaimo lauke yra Velniokalnis.
Prie Smiµgių kaimo yra senkapis.

Daujėnų valsčius
Senais laikais buvo adeikių dvare valsčiaus valdyba ir vadinosi „ adei-

kovskaja volost“ – ade kių valsčius. Po 1863 metų, t. y. po antrojo lenkme-
čio adeikių valsčius buvo panaikintas ir įsteigtas Smilgių kaime „Girsudskaja 
volost“ – Girsūdų valsčius. Nepriklausomoj Lietuvoj 1918 m. susikūrė Daujėnų 
parapinis komitetas, o vėliau persiformavo į Daujėnų valsčių.

Pirmas valsčiaus viršaitis buvo Baluškių Juozas Pyragius. Jo sūnus – žymesnis 
aviatorius, kapitonas. Antras viršaitis – Daujėnų Juozas igmantavičius, paskum 
buvo  Baukų Adolfas Dyša, Daujėnų Jonas Šimas, idonių Antanas Vadapalas ir 
Smilgių Povilas Vadapalas.
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Sekretoriai  P. Pelešynas, Petras Pylis ir Petras Saladūnas.

Daujėnų miestely yra 6 gatvės  Smilgių, 150 metrų ilgio, Daujėnų – 
450 m, Baluškių – 100 m, idonių – 130 m, Barklainių – 60 m ir 
Bažnyčios – 50 m. Visos gatvės negrįstos, be šaligatvių. Elektros taip 
pat nėra. Prie valsčiaus valdybos veikia pašto agentūra  yra telefonas.

Bažnytkaimy yra dvi žydų ir dvi lietuvių krautuvės. Be to, 
dar yra Girsūduos dvi krautuvės, Smilgiuos ir Patrakėj po vieną. 
Kaimuose visos krautuvės lietuvių.

Valsčiuje autobuso, automobilio, traktoriaus ar motociklo nėra.
Be toliau minimų žymių dvasininkų, Daujėnai dar turi žymesnių 

žmonių  komendantas pulk. Mickeliūnas, kapitonas Pyragius, gydytojas 
Vadapalas (šis ilgą laiką buvo Utenoj, su kuprele, bet jau miręs).

I. Daujėnų valsčiuje yra 5 pradžios mokyklos
1) Daujėnų Prezidento Antano Smetonos vardo 3 kompl. pra-

džios mokykla. Vedėjas mok. Mikas Steponavičius ir dvi mokytojos 
panelės Bronė Valiukaitė ir Valė Mikeliūnaitė. steigta 1910 m.

2) Smilgių 2 kompl. prad. mokykla, perkelta iš adeikių, 
vedėjas mok. Kazys Petrauskas ir mokytoja ponia Elena Liudžienė, 
įsteigta 188  m.

3) Mikėnų 2 kompl. prad. mokykla, vedėjas mok. Kazys Strel-
čiūnas. steigta 1922 m.

4) Porijų 1 kompl. prad. mokykla. Vedėja mok. Adolfina 
Lanskoronskytė. steigta 1924 m.

5) Januškų 1 kompl. prad. mokykla. Vedėjas mok. Povilas 
Vosylius. steigta 1923 m.

II. Daujėnų valsčiuje yra buvę 3 dvarai  Joniškių, Vízorių ir 
Baluškių. Tuos dvarus prieš karą ir iki išparceliavimo valdė Bene-
diktas Karpis. Minėtieji dvarai išparceliuoti  Jan škų – 1926 m. ir 
pavadintas Joniškių vnk., centre mokykla (5 ha)  Vizorių – 192  m. ir 
pavadintas Vizorių vnk., centre prieglauda (4 ha)  Baluškių – 1921 m. 
ir pavadintas Nauj sodžio vnk., centrų nepalikta.

III. Iš viso Daujėnų valsčiuje vėjo ir garo malūnų yra šeši, būtent  
1) Vadapalo Povilo Smilgių k. vėjo malūnas, 
2) Vadapalienės Mortos Daujėnų m. vėjo malūnas,
3) Mickeliūno Jono Petr vkos k. vėjo malūnas,
4) Navazelskio Povilo Daujėnų k. garo malūnas,
5) Masilionio Andriaus Baluškių k. garo malūnas,
6) Vasiliausko Jono P rijų k. garo malūnas. 
ra ir 2 lentpjūvės  Andriaus Masilionio ir Jono Vasiliausko.

IV. Neišėję į vienkiemius Daujėnų valsčiaus kaimai yra šie  
1) Vizorių k., 2) Mel¸nų, 3) Smilt nės, 4) Mažiarių, 5) Mik¸nų, 
6) R kšalaukio, ) Baleiškių, 8) Šaka nių, 9) Storíškių, 10) Dumbliūn lių, 
11) Kluigiškių.
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Ką pasakoja apie Daujėnus Krinčino  
ir Pasvalio bažnyčių dokumentai
Algimantas Krinčius

Artimiausia bažnyčia pastatyta V a. pabaigoje Pasvalyje. Taigi daujėnie-
čiams šimtmetį teko melstis joje. Krinčino bažnyčia suręsta VI a. aštuntajame 
dešimtmetyje. Kunigas Vincentas dokumentuose minimas 1585 m1. Tačiau Krinčino 
parapija, kuriai priklausė ir Daujėnai iki pat  a., t. y. 1923 m., atsirado tik 
po 1611 m. birželio 20 d. kunigaikščio Dimitro Mikalojaus Kurpskio fundacijos, 
klebono Kasparo Lelevičiaus įvesdinimo į Šniukštelių kaimą (dab. Butniūnai), šv. 
apaštalų Petro ir Povilo titulo suteikimo2.

Krinčino bažnyčios dokumentai yra dvejopi  proginiai ir kasdieniniai3. Turiu 
galvoje vizitacijas ir metrikų knygas. Nors, gerai pagalvojus, kasdieniniai gal net 
labiau proginiai, nes krikšto, jungtuvių ir mirties faktai – svarbiausi žmogaus gyve-
nime, bet kadangi knygose tie faktai pulsuoja nesustojančia srove vos ne kiekvieną 
dieną, tad pavadinau kasdieniniais. Krinčino bažnyčios ir klebonijos vizitaciniuose 
inventoriuose fiksuojama Daujėnų filijos situacija ir kartais kaimo priklausymas 
parapijai bei gyventojų ir namų kiekis kaimuose. Metrikų knygose randame pačius 
žmones, jų vardus ir pavardes. Kurie dokumentai svarbesni, spręskite patys. Bet 
ne, jie nėra svarbesni vienas kito atžvilgiu, o tik papildo vienas kitą.

Pradėkime nuo vizitacijų. VII a. jų būta dviejų. 163  ir 16 0 metais4. Dau -
jėnai neminimi. Tiesa, Krinčino parapija VII– VIII a. priklausė didžiuliam Kupiškio 
dekanatui (su 25 parapijom), o šis Vilniaus vyskupijai. I  a. parapija „perėjo  į 
Upytės (Panevėžio) dekanatą, kuris 1926 m. gavo vyskupijos statusą. Taigi ir vizi-
tacijas atlikdavo vyskupijos siųsti kunigai arba vizituodavo dekanas su pagalbinin - 
kais. Būdavo surašomas bažnyčios turtas – liturginiai rūbai ir rykai, klebonijos  
tur tas – rakandai, gyvuliai, šeimyna, knygos, mokykla, bakalauras (mokytojas), 
miestelio jurisdika, fundacinis kaimas su valdinių vardais, pavardėm, sūnumis, prie-
volėm ir galop Daujėnų bažnyčia, vienur vadinama koplyčia, kitur filijine bažnyčia.

VIII a. vizitacijų buvo 9, bent jau tiek man žinoma jų aprašų (išskyrus 
dingusį itin vertingą vyskupo Igno 
Masalskio parėdymu atliktą 1 82 m. 
aprašą). 1 32 m. vizitacijos apraše apie 
Daujėnus žinių nėra, o štai 1 3  m. 
vizitacijoje5, atliktoje Vabalninko kle-
bono Kupiškio dekano kunigo Stepo-
no Kudricko, randame parapijos ribų 
aprašymą, kuriame surašytos bajorų 
valdos ir kaimai. Tarp jų randame 
Daujėnus, Baukus, Girsūdus, Levaniš-
kį, Liukpetrius, Mikelėnus (Mikiela ski), 
Smilgius ir Stačiūnus. Kita vizitacija, 
atlikta 1 44 m. Vilniaus vyskupo pa-
rėdymu6, gana sausa ir formali. inių 

, , , , p. 6. 
(Pateikiu nuorodą į spaudinį, nes šaltinio jau nėra.)

2 Plačiau žr. kn. Krinčinas Didžiosios Lietuvos Kuni-
gaikštystės laikų dokumentuose, Krinčinas, Savilaida, 
2011, p. 1 3–1 8.

3 Pasvalio bažnyčios dokumentuose apie Daujėnus 
žinių neaptikta, nes tai kita parapija. Bet krikšto ir 
jungtuvių metrikų knygose randame daug Daujėnų 
krašto žmonių asmenvardžių. Apie tai bus kalbama 
toliau.

4 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LV A), 
f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 146–154v.

5 LV A, f. 669, ap. 2, b. 12, l. 1–6v.
6 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių vardo 
biblioteka, rankraščių skyrius (toliau – LMAVB RS), 
f. 43, b. 3613, l. 38–39 (pagal paskutinę numeraciją).
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maža. Krinčino bažnyčia nekonsekruota, neturi nė indulto. Apie Daujėnus nieko. 
Tiesa, iš tų metų Vilniaus vyskupijos sinodo dekanatų, parapijų ir kaimų sąrašo 
matome tokius Daujėnų krašto Krinčino parapijos kaimus  Liukpetriai, Smilgiai, Le-
vaniškiai, Daujėnai, Baukai, Girsūdai, Mikelėnai. Kiti gi kaimai, kaip antai Baluškiai 
ir Berklainiai priskirti Ukmergės (tada Vilkmergės) dekanato Pumpėnų parapijai.

1 55 m. vizitacija, atlikta vyskupo Aleksandro Garainio (Ale andr orain) 
parėdymu, gana išsami ir plati. Čia pirmąkart randame Daujėnų bažnyčios ap-
rašymą . Vizitatorius rašo, „kad prieš keletą metų parapijos gale, ydeikonių valdoje, 
vietovėje, vadinamojoje Daujėnais, ydeikonių seniūno pastatyta nauja bažnyčia, pritariant 
vyskupui . Daujėnų bažnyčia yra filijinė Krinčino bažnyčios atžvilgiu. Ji išpuoštu 
altoriumi, paveikslais ir gipsatūromis. Tiesa, sunkoka įskaityti seniūno (lot. capi-
taneus) pavardę  šviesioji dauggalė jo mylista Stanislovas Pioras. 1 55 m. seniūnu 
buvo Kristupas Ropas, o filijos reikalais rūpinosi Krinčino klebonas Stanislovas 
Kuzovskis. Su Ropu teko sudaryti sutartį, kad šis sutinka savo valdoje turėti ko-
plyčią. Beje, minimas klebonas buvo išsilavinęs ir pasišventęs. Turėjo Šventosios 
Teologijos magistro laipsnį, ėjo Kupiškio dekanato sekretoriaus pareigas. Gimęs 
buvo 1 09 m., o mirė (ar palaidotas ) 1 64 m. liepos 4 d. Krinčino klebonu buvo 
nuo 1 3  m. iki mirties, taigi, 2  metus. Palaidotas senojoje medinėje Krinčino 
bažnyčioje8. Tais 1 55 m. dokumentu įforminama, kad Krinčino bažnyčios kunigas 
vyksta į Daujėnus aukoti šv. Mišių kas trečią savaitę.

Mirus Stanislovui Kuzovskiui, metus laiko liepsnojo aistros dėl naujojo klebono. 
Parapijos šlėktos tikėjosi, kad juo bus paskirtas Krinčino vikaras Jokūbas Anupras 
Steponavičius9. Vyskupas klebonu paskyrė Pabiržės vikarą Joną Jeronimą Šarkevičių, 
vėliau pastačiusį dabartines mūrines Krinčino, paskui ir Daujėnų bažnyčias. (Su 
broliu kunigu Juozapu dar vėliau įrengė ir Suosto bažnytėlę.) Vadinasi, vyskupas 
pasirinko teisingą sprendimą, o gal lėmė ankstesni J. Steponavičiaus konfliktai su 
kitų konfesijų dvasininkais10  Taigi, 1 65 m. buvo surašytas Krinčino bažnyčios 
perdavimo inventorius, kuriame šiek tiek žinių ir apie Daujėnų bažnyčią11, tiks-
liau jos turtą. Vizitatorius Kupiškio dekano padėjėjas kunigas Klikavičius randa 
viduje paauksuotą sidabro taurę (kieliką) su patena, Jurgio Šileikausko dovanotus 
sidabro šaukštelį, apgadintą sidabrinę tabokinę, keletą smulkių daikčiukų. inant, 
kad J. Šileikauskas testamentu 1 60 
m. užrašė Daujėnų bažnyčiai turto ir 
pinigų, galima manyti, kad toliau išvar-
dinti pinigėliai irgi paskirti testamentu  
31 timpa prūsiškomis monetomis, 68 
timpos, smulkių pinigėlių, sveriančių 
10 lotų12.

Jonas Jeronimas Šarkevičius kle-
bonavo gana ilgai iki mirties 1812 m. 
spalio 28 d. (palaidotas lapkričio 1 d. 
naujosios bažnyčios rūsyje13), kurį laiką 
jokie išsamūs perdavimo inventoriai 
surašomi nebuvo, išskyrus vyskupijos 
parėdymais atliktą 1 82 metų vizitaciją, 

 LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 138–145.
8 Senosios Krinčino bažnyčios knygos, t. VII. Mirties 
metrikų knyga (1 44–1 9 ), Krinčinas, Savilaida, 
2006, p. 49.

9 LVIA SA (Senieji aktai) 136, l. 29 –300 (dokumentus 
Vyriausiojo Tribunolo knygose surado dr. Elmantas 
Meilus).

10 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
Rankraščių skyrius, f. 93, b. 1101 (1 55 m. kovo 
16 d. Vilniaus vyskupo Mykolo enkavičiaus 
Krinčino kamendoriaus šaukimas į vyskupo teismą 
dėl evangelikų pastoriaus Izbickio sumušimo ir drau-
dimo krikštyti evangelikų vaiką pagal jų tikėjimą).

11 LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 133–13 v.
12 T. y. trečdalis svaro.
13 Senosios Krinčino bažnyčios knygos, t. I (1), Mirties 
metrikų knyga (1803–1814), Krinčinas, Savilaida, 
2011, p. 1.



31

I I J A  D A U J Ė N  A A I J  I  A N I  I I J A

kuri labai smulki, apimanti nemažai lapų, kuriuos teko įrišti į vieną knygelę, betgi 
kurios šiandien niekas neranda, ne tik aš, bet ir mokslininkai. Tiesa, J. Šarkevičius, 
atsakinėdamas į vyskupo klausimus, 1 5 m. filijinę Daujėnų bažnyčią kažkodėl 
nutylėjo, tik pasiguodė, kad 200 testamentinių Jurgio Šileikausko14 talerių pražu-
vo Biržų žydų rankose. Kalbėdamas apie parapijos valdas, mini tik ydeikonių 
seniūno Kristupo Ropo Berklainių valdą, kaimų neišvardija. Reikėtų paminėti 
1 84 m. J. J. Šarkevičiaus surašytą „geografinį“ parapijos „žemėlapį“, iš kurio 
pasikartojame, kad Baukai, Berklainiai, Girsūdai, Levaniškis, Liukpetriai, Mikelėnai, 
Sketeriai, Smilgiai priklausė Ropui. Daujėnai – ydeikonių seniūnijai, vadinasi, 
irgi Ropui. Daujėnuose ir filijinė bažnyčia pačiame parapijos gale prie Pumpėnų 
parapijos ribos. Nežinau, ar skaitytojui bus įdomu, bet pateiksiu 1 84 m. kelio 
tarp Krinčino ir Daujėnų aprašymą  

Kelias į Daujėnus, kuriuose yra Krinčino bažnyčios  ilija, į pietus, pervažiavus Jiešme-
nėlio upelį, plynu lauku einant iki Suntautų kaimo, apie ketvirtis mylios nuo bažnyčios  
ten pat, kairėje pusėje, už kelių šimtų žingsnių Sketerių kaimelis. ž minėto Suntautų 
kaimo tuoj prasideda pusės mylios pločio ydeikonių miškas, kurį pervažiavus tiesiai 
ant kelio idonių kaimelis. oliau, nuvažiavus pus  ketvirčio mylios, prie rijos upelio, 
ištekančio iš pelkių ir šaltinių žiemių rytuose, Smilgių kaimas. ž Smilgių pervažiavus 
brasta minėtą up , per krūmynus, už pusės ketvirčio mylios Daujėnų kaimas. o kaimo 
gale už pusantro šimto žingsnių ant plačios kalvos ilijinė bažnyčia. ia ribojasi Krin-
čino parapija nuo Pumpėnų. uo Smilgių važiuojant į rytus rijos užupiu per alksnių 
miškelį, už pusės ketvirčio mylios Liukpetrių kaimelis, tarp miškų išsidėst s. uo jo 
važiuojant toliau kelis šimtus žingsnių, Levaniškių kaimelis prie tos pačios rijos upės, 
ir parapijos pabaiga.15

1 82 m. gegužės 25 d. Daujėnų bažnyčiai suteikiamas indultas, t. y. oficialus 
leidimas, šventųjų Angelų Sargų šventei16.

Rusams okupavus Didžiąją Lietuvos Kunigaikštystę, po metų, 1 96-aisiais 
Krinčino bažnyčią vizitavo Kupiškio dekanas Mykolas Smolskis. Nuvažiavęs į 
Daujėnus, štai ką jis parašė  

ra ilijinė bažnyčia ydeikonių seniūnijoje Daujėnų kaime, ant kalno, atokiau nuo kaime-
lio, kapinėse pastatyta, medinė, apleista, be jokios undacijos, todėl  metais dabartinio 
kunigo klebono lėšomis ir pastangomis pradėta statyti bažnyčia nuo pat pamatų, o ligi 
šiol sumūryta ir visas stogas čerpėmis uždengtas  dar netinkuota ir pastogė neužbaigta. 
Daujėnų ilijos bažnyčioje yra didysis altorius, drožėjo darbo, kuriame yra Viešpaties Jė-
zaus azariečio statula, yra ciboriumas, dažytas ir paauksuotas, aštuonių balsų vargonai, 
sidabrinė komuninė su dangteliu, viduje 
paauksuota, taurė su patena iš vidaus pa-
auksuota, naujas Mišiolas, mažoji Agenda, 
Evangelija. Spalvoti arnotai trys: vienas 
baltas, antras žalias, trečias raudonas, ke-
tvirtas – gedulinis. Dvi švabiškos drobės 
albos, viena audėjų drobės. rys kamžos. 

14 Jurgio Šileikausko 1 60 m. rugpjūčio 5 d. testa-
mentas saugomas Vilniaus Universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyriuje (toliau – V B RS), f. 5 f. 123, 
b. 313 5 1.

15 Vertimas pateikiamas iš kn. Krinčinas Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės laikų dokumentuose, Krinčinas, 
Savilaida, 2011, p. 425–440.

16 LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 8 .
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Vienas nedidelis varpelis, pakabintas ant šventoriaus stulpų.  šią bažnyčią aptarnauti 
parapijiečių kunigas klebonas atvažiuoja kas trečią savait  ir aukoja Mišias, turėdamas 
dvasinės vyskupijos vyresnybės leidimą.1  

Dar paminėta, kad per 1 94 m. revoliuciją Daujėnų bažnyčios sidabras paimtas 
pavieto komisijos, paliekant raštelį su apytikriu paimto sidabro svoriu, klebonas 
užsiima Daujėnų bažnyčios statyba.

Baigiantis VIII a., minėtasis M. Smolskis atvyksta dar kartą 1 98 m. Vizi-
tacijoje Daujėnams skirtas eilutes jis parašo trumpai ir aiškiai  

šioje parapijoje be jokios undacijos ydeikonių seniūnijoje Daujėnų kaime yra vieša 
koplyčia. Parapijiečių patogumui Krinčino kunigas atvyksta kas trečią savait . ž šį rū-
pestį ydeikonių seniūnienė šviesioji dauggalė Ropienė žodžiu leido dabartiniam klebonui 
laikinai naudotis gabalu šienaujamos pievos.18

I  a. rusų intervencija į visuomenės reikalus stiprėja. Vykdomi visokie 
pertvarkymai, iš kunigų reikalaujama bažnyčios dokumentų nuorašų, netgi metri-
kų nuorašų už šimtą metų, siunčiamų nurodymų vis daugėja, taigi, raštvedyba 
intensyvėja, rusai nusiteikę čia būti ilgai. Mirus Krinčino bažnyčios klebonui, 
Kuršo kanauninkui, kunigui J. J. Šarkevičiui, beje, dešimtmetį ėjusiam ir Upytės 
dekanato dekano pareigas, 1813 m. surašomas išsamus perdavimo inventorius, 
skirtas kunigui Antanui Ivaškevičiui. Daujėnų bažnyčios inventoriaus prirašyta 
4 dideli lapai19. Matyti, kad J. J. Šarkevičius ir bažnyčia, ir filija labai rūpinosi. 
Turto čia visai nemažai, tiesa, dalis paaukoto  senovinė sidabrinė taurė su dang-
teliu, dvi sidabrinės iš vidaus paauksuotos taurės su patenom, sidabrinis indelis, 
alavinių ir varinių žvakidžių, keletas kryželių prie altoriaus, smilkytuvas, krikšty-
kla, katilėlis krikšto vandeniui, indelis aliejui, žodžiu, viskas, ko reikia apeigoms, 
– liturginiai rūbų (12 puikių arnotų su visais priedais, albų, amiktų), užtiesalų, 
kapų, purifikatorių, antepediumų, užuolaidų, procesinių vėliavų ir dar visa ko. 
Prie įėjimo didelis varpas ant dviejų stulpų pakabintas. Ropo pastatytas namelis 
atvykstančiam kunigui (vis dar kas trys savaitės, kaip dar vyskupo T. enkavičiaus 
nurodyta). Tik šventorius neaptvertas. Tiesa, bažnyčia baigta statyti 1803 m., bet 
stogas malksnų20, nors atbraidos skardinės. Bažnyčios viršuje geležinis kryžius. 
Smulkiai aprašyti bažnyčios vidaus su paveikslais, skulptūromis, zakristija, choru 
ir kt. atpasakoti nesiimsiu. Tam reikėtų atskiros publikacijos.

I  a. Krinčino bažnyčios vizitacijų daugėja, kartu vizituojama ir Daujėnų 
bažnyčia. Vienuose dokumentuose ji vadinama koplyčia, kitur bažnyčia, trečiur 
filija. Daugėjant vizitacijų daugėja ir informacijos apie Daujėnų bažnyčią, ji apra-
šinėjama vis plačiau. Taigi, šiandien turime galimybę pasklaidyti 1818, 1819, 1820, 
1821, 1828, 1835, 1844, 1848, 1851, 18 9, 1889, 1894, 1903 metų vizitacijas, tiksliau, 
vizitacinius inventorius, kuriuose Dau-
jėnų bažnyčios vaizdas ryškėja tarytum 
sukant fotoobjektyvo lęšį.

Taigi, po 1813 m. Krinčino baž-
nyčios perdavimo inventoriaus ateina 

1  r. 14 išnašą, p. 46 –4 .
18 en pat, p. 4 8–483.
19 LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 10 v–109.
20 Kitaip skiedrų, tokių drožtinių lentelių, kuriomis 
tais laikais buvo dengiami stogai.
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metas 181  m. vizitacijai21, o tiksliau tų metų pabaigos Vilniaus konsistorijos po-
tvarkiu 1818 m. pradžioje atliktai vizitacijai, kurią vykdė Upytės dekanas Biržų 
klebonas kunigas Kazimieras Pikturna. Jis domisi klebono veikla ir finansiniais 
reikalais. Rašo, kad Daujėnų filija neturi jokios fundacijos, šalia bažnyčios stovi 
jau gerokai pavargęs kunigo namelis, statytas dar Kristupo Ropo laikais. Klebo-
nas Antanas Ivaškevičius Daujėnų bažnyčiai per metus išleidžia apie 49 rublius  
vaškui 4, vynui 4, buitiniams reikalams, kaip antai, rūbų skalbimui, remontui 3, 
bažnyčios indultui 3, trims šventėms per metus (stalui, t. y. svečiams vaišinti 
per Kalėdas, Velykas ir Angelų Sargų dieną) 30 ir galop zakristijonui 5 rublius. 
Kokiomis ydomis dekanas kaltina 39 metų kleboną, čia neminėsiu. Po metų tas 
pats dekanas pasirodo vėl. Be kitų jau žinomų dalykų, pamini, kad Daujėnų 
filijoje aukų surenkama 55 sidabro rubliai, o išleidžiama 52, neskaitant bažnyčios 
remonto ir liturginių rūbų, kurių nemaža  vien arnotų 12, albų 4, kamžų 6 ir 
t. t. Dvi sidabro taurės su patenomis, sidabrinė komuninė su dangteliu, sidabro 
indelis ligoniams, vario žvakidė, vario katilėlis vandeniui, trys alavinės žvakidės 
prie altoriaus, du kryžiai, pora alavinių ampulių.

1820 metų Upytės dekano Ipolito Vertinsko ( ypolit ierci ski) vizitacija22 labai 
plačiai aprašo Daujėnų filiją. Čia bene pirmąsyk bažnyčios dokumentuose randame 
parapijos kaimų dūmų ir žmonių skaičių. Taigi, tais metais Daujėnuose gyvena 68 
vyrai ir 0 moterų. Dūmų skaičius 16. Baukuose – 59 vyrai ir 50 moterų. Dūmų – 
10. Girsūduose 114 vyrų ir 118 moterų. Dūmų skaičius 23. Levaniškyje – 19 vyrų 
ir 18 moterų, 4 dūmai. Liukpetriuose – 11 vyrų ir 10 moterų, 2 dūmai. Smilgiuo-
se – 40 vyrų ir 50 moterų, 9 dūmai. idonyse – 4 vyrai ir  moterys, 1 dūmas.

1821 m. perduodant Krinčino bažnyčią ir kleboniją administratoriui kuni-
gui Vincentui Radvilavičiui, minėtasis dekanas plačiai surašo ir filijinės Daujėnų 
bažnyčios reikalus23, pradedant žiniomis apie įkūrimą dar tada, kai ydeikonių 
seniūnu buvo ponas Piora, ir baigiant bažnyčios daiktais. Stogas vis dar dengtas 
malksnomis, kai kur skylėtas, tas pats kryžius viršuje ir visa kita mažai pasikeitę, 
durys ant geležinių vyrių, langai alavo rėmeliais ir t. t. Dešinėje altoriaus pusėje 
šv. Povilo, o kairėje šv. Petro paveikslai. Pats altorius gipsatūrinėmis atbrailomis 
ir ornamentais aprėmintas ir išpuoštas. Virš altoriaus paauksuota sidabrinė Jėzaus 
karūna, stovi Jėzaus statula. Viduje viskas smulkiai aprašyta, pradedant altoriumi, 
sakykla ir baigiant liturginiai reikmenimis bei rūbais. Tiesa, namelis atvykstančiam 
kunigui jau sudegęs, bet A. Ivaškevičiaus pastatytas naujas, šiaudais dengtas, su 
kaminu, kelerių kambarių su priesieniu, švediškų koklių krosnis (pečius), kamara. 
Net penki didesni ir penki mažesni langeliai. Šventorius jau aptvertas medine tvora, 
varteliai ant medinių vyrių, nemažas varpas pakabintas ant dviejų stulpų (šulų).

1828 m. vizitacija apie Daujėnų bažnyčią nieko naujo nepasako, tik perrašo, 
kas buvo įvardinta ankstesnėse vizitacijose.

1835 m. po kunigo Justino Vengliausko ( ustyn glie ski) mirties vis-
ką perduodant kunigui Adomui Klongevičiui (Adam K ągie icz), Upytės deka-
nas Stanislovas Vertinskas (Stanis a  
ierci ski) surašo naują perdavimo 

inventorių. Čia surašyta ir parapijos 
valdos, kaimai, dūmų skaičius. Taip 

21 LV A, f. 694, ap. 1, b. 4013, l. .
22 LV A, f, 669, ap. 2, b. 222, l. 13–29.
23 LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 99–102.
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Mikeliškių palivarke matyti vienas dūmas, Daujėnų kaime24 12 dūmų, Baukuose 
10, Girsūduose 23, Levaniškyje 4, Liukpetriuose 2 ir Smilgiuose 9 dūmai. Be 
kitų dalykų, sužinome, kad bajorės Liutkevičienės pinigėliai – 150 muštų talerių, 
paliktų 1 9  m. bažnyčiai, išleisti Daujėnų bažnyčios statybai. Visas kitas baž-
nyčios turtas mažai pakitęs.

1844 m. vizitacija surašyta rusiškai. Tai gerokai apsunkina dokumento 
skaitymą. Vienas nuorašas atsidūręs Maskvoje25, kitas likęs Vilniuje26. Dokumento 
pabaigoje viena maloni žinia  „Daujėnų koplyčia pasipildė 12 balsų vargonais“. 
Ir dviem ryzais (ризы две) bei „žalia atlasine suknia (платье) ant Jėzaus statulos“.

1848 m. po Adomo Klongevičiaus mirties beneficija perduodama kunigui 
Juozapui Kubilinskui. Gausus Daujėnų bažnyčios turtas aprašytas2  kaip ir anksčiau, 
nebent neminėjau atvykusio kunigo arkliui skirtos mažos aklinės ir daržinėlės po 
vienu stogu. Šventoriuje sutrešusi medinė varpinėlė su dviem varpais. Apskritai 
bažnyčia remontuotina.

Gali būti, kad ryškiausi įspūdžiai daujėniečiams išliko iš garsaus vyskupo 
Motiejaus Kazimiero Valančiaus apsilankymo Krinčine 1851 m., nors tada vyskupas 
į Daujėnus neužsuko. Jis lankėsi čia 1858 m. birželio 2 d. Vyskupas meldėsi prie 
stebuklingos Jėzaus Nazariečio statulos, suteikė Sutvirtinimo Sakramentą 1 3 šio 
krašto žmonėms, išklausė jų prašymą skirti „jiems kunigą, nepavaldų Krinčino klebo-
nui“28 ir priėmė „jį domėn“29. Kitas dvi dienas vyskupas praleido Krinčine. Trečiasis 
vyskupo apsilankymas Krinčine 1861 m. nesiekė Daujėnų, nes jis skubėjo į Pabiržės 
ir Biržų pusę. Bet grįžkime prie 1851 m. Jie svarbūs tuo, kad vyskupas po 0 metų 
konsekravo Krinčino bažnyčią. Vyskupo atvykimui jau buvo atlikti abiejų bažny-
čių aprašymai30. Beje, vėl lenkiškai. Raštininkas perrašinėjo ankstesnes vizitacijas, 
papildydamas naujais duomenimis. Šioje vizitacijoje kartojama, kad Daujėnų koply-
čia gotikinės architektūros. Klebonas Juozapas Kubilinskas prieš metus sutvarkęs 
koplyčios stogą. Kas trečią penktadienį iš Krinčino atvažiuoja kunigas šv. Mišių 
aukoti. Vizitacijoje rašoma, kad Daujėnų koplyčiai vyskupo Benedikto Klongevičiaus 
indultas išduotas 1841 m. vasario 24 d., o 1 82 m. popiežiaus indultas yra Vilniaus 
vyskupijos archyve. 1850 m. koplyčios remontui klebonas išleido 325 rublius ir 46 
kapeikas. Koplyčia turtinga liturginiais rūbais, uždangalais, užuolaidomis, procesi-
nėmis vėliavomis, sidabro taurėmis, lentelėmis, komunine, varpeliais (6), alavinėmis 
žvakidėmis (iš viso 13). Gal pirmąkart minimos ir koplyčios knygos  senas Mišiolas, 
gedulinis Mišiolas, viena lietuviška lenkiška Evangelija ir viena Agenda. Daujėnų 
koplyčia pasipildė naujais dalykais  arnotu, vėliavomis, antepediumu ir kt.. Petras 
Navakas paaukojo 50 sidabro rublių prabangiam Išganytojo skulptūros audeklui.

18 9 m. Daujėnų bažnyčios apra-
šyme31 esamų knygų kiek padaugėję – 6. 
„Baž nyčia kartu su kapinėmis aptvertos 
akmenų tvora. Kapinių kampe sena medinė 
varpi nė, kurioje du varpai. Prie šitos baž-
nyčios yra medinis namas šiaudų stogu. 
Prie jo ratinė ir arklinė. r du daržovių 
daržai.“ Kažkodėl mūrinės bažnyčios 
pastatymo metus ima rašyti 1806 m. 

24 en pat, l. 168–169v.
25 Rusijos valstybinis centrinis istorijos arc yvas, f. 822, 
ap. 12, b. 30008, l. 62–65v.

26 LV A, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 163–169. 
2  LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 2– .
28 Valančius M. amų užrašai, 2003, p. 56– 5 .
29 en pat.
30 LV A, f. 669, ap. 2, b. 295, l. 24–33.
31 LV A, f. 669, ap. 2, b. 16, l. 2–
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Bažnyčios lubos iš lentų, ovalios, 11 langų, grindys iš plytų. Trys altoriai, visi 
akmeniniai. Pagrindiniame – Išganytojo skulptūra, ir visa kita.

1894 m. inventoriniame apraše32 vėl kartojamas pasakojimas apie Daujėnų 
koplyčios atsiradimą, tik jau daugiau iš pasakojimų, ne iš dokumentų. Bando-
ma nusakyti bažnyčios forma – „ji turi ilgoką igūrą . Lubos ovalios. Iš lentų. 
Grindys iš plytų. Keturi altoriai. Trys akmeniniai, vienas medinis. Pagrindiniame 
altoriuje – Išganytojo biustas. Medinis ciboriumas. Prie altoriaus veda du medi-
niai laiptukai. Mykolo Archangelo statula. Šv. Grigorijaus statula. Švč. Mergelės 
statula. Šv. Juozapo statula. Pagrindinis altorius atitvertas medinėmis grotelėmis. 
12 registrų vargonai. Ir visa kita.

1899 m. vizitacijoje žinių nedaug33. Minima, kad Krinčino parapijoje yra trys 
koplyčios kapinėse  Daujėnuose su stebuklinga Jėzaus Kristaus statula, Motiejūnuose ir 
Krinčine. Nurodomas tikinčiųjų skaičius. Girsūduose – 401, Trajoniškyje – 61, Porijuo - 
se – 9, Valakuose – 68, Petrovkoje – 60, Skieteliuose – 55. Daujėnuose užrašyta 16.

Čia galima užbaigti informaciją apie VII– I  a. Daujėnų bažnyčią ir fra-
gmentiškas žinias apie pačius Daujėnus. Tos žinios ir nuorodos į šaltinius galėtų 
būti paskata toliau tyrinėti tuos šaltinius, o kai kuriuos gal ir paskelbti, ir šitos 
žinios galėtų būti atspirties taškas tolimesniems šio krašto tyrinėjimams. inių 
apie Daujėnus yra daugiau, inventoriuose, VIII a. pabaigos liustracijose ir kitur, 
bet šio rašinio tema – tiktai žinios iš Krinčino bažnyčios dokumentų.

Aptarę fragmentinius arba proginius dokumentus – vizitacinius aprašus ir 
vizitacinius Krinčino bažnyčios inventorius su filijinės Daujėnų bažnyčios aprašy-
mais, turėtume pereiti prie daug sunkiau įveikiamos dokumentų dalies – metrikų 
knygų ir ten susirasti saviškius. inoma, tai galėtų būti ir atskira tema, bet tegul 
būna du viename, nes visgi tai nėra pretendavimas į pavardžių, demografinę 
ir kitokią analizę, o tik į bandymas pateikti statistinius duomenis iš Krinčino ir 
Pasvalio bažnyčių metrikų knygų.

Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygos pradėtos rašyti 1669 m. kunigo Sta - 
nislovo Urbonavičiaus, tačiau pirmosios trys nuo 1669 iki 1 29 m., atrodo, buvo sunai - 
kintos per 1831 m. sukilimą34. Šiandien gi neberandame beveik visų VIII a. knygų. 
Bet yra likę nuorašai35. Nuo 169  iki 1 9  metų. Paskui jau ir originalai. Iki 1848 m. 
lotyniškai–lenkiškai, paskui rusiškai. Per Pirmąjį pasaulinį karą dar ir vokiškai. Paskui  
jau lietuviškai. Iki šiandien. Bet apie tai nekalbėsime, nes nuo 1904 m. metrikų knygos  
rašomos Daujėnų bažnyčioje.  1923 m. susikuria Daujėnų parapija. Be krikšto metri - 
kų knygų, esama ir jungtuvių. Taip pat  
nuo 169  m. Ir mirties. Nuo 1 44 m., kuo - 
met jos ir buvo pradėtos rašyti. Nereikia  
manyti, kad daujėniečių pavardžių rasi-
me tik Krinčino metrikų knygose. Nema - 
žai jų esama ir Pasvalio bažnyčios metri-
kų knygose, kurios išliko nuo 169  m. ir  
saugomos bažnyčios archyve36. Viena kita 
galbūt pasitaiko ir kitose bažnyčiose3 .

32 en pat, l. 8–16.
33 Rusijos valstybės centrinis istorijos arc yvas, f. 822, 
ap. 12, b. 3 45, l. 46–52.

34 LV A, f. 669, ap. 2, b. 33 , l. 86 v.
35 LV A, f. 604, ap. 11, b. 35.
36 Pirmosios šešios 169 –1 9  m. išleistos atskirais 
leidiniais  žr. Senosios Pasvalio bažnyčios knygos, 
t. I–VI, Krinčinas, Savilaida, 2004–2012.

3  Pavyzdžiui, Vabalninko (žr. .epaveldas.lt), ar -
ba Pabiržės (Biržų Sėlos muziejus). VII– VIII a. 
Pumpėnų bažnyčios metrikų knygos man nežinomos.
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Taigi daujėniečių vardai ir pavardės iš Krinčino ir Pasvalio metrikų knygų38. 
Tai viso labo tik išrašai. Patys įrašai atrodo taip

Iš Krinčino metrikų knygos (169  m. įrašas)
Baptisata est at arina Andre  Ka penas et ustin  de Do iany. Patrini Bart olomeus 
Ka pienas et elicianna abokmartia de Do iany.

(Pakrikštyta Katrė, Andriaus Kaupėno ir Justinos iš Daujėnų duktė . Krikštatėviai 
Baltramiejus Kaupėnas ir elicijona abokmartė iš Daujėnų).

Iš Pasvalio metrikų knygos (1 03 m. įrašas)
Die 2  Bap tisa tus est Mat ias P atris  Mat i  Gudelis de Do iany M atris  elen  
L evantes  osep us Ra donikis et Elisabet a Palakaycia omnes de Do iany

(2  dieną pakrikštytas Motiejus, tėvo Motiejaus Gudelio iš Daujėnų ir motinos 
Elenos sūnus . Krikštatėviai Juozapas Raudonikis ir Elžbieta Polekaitė  visi iš Daujėnų).

169  m.
Krikštyta39 Andriaus ir Justinos Kaupėnų duktė Katrė. Kūmai 

Baltrus Kaupėnas ir elicija Tabokmartė ( abokėnienė).
Adomas Ačelis iš Daujėnų buvo kūmu Levaniškio Pauliaus ir 

Apolonijos Didžvaliulytės Lopetkonių sūnui Andriui.

Iš Pasvalio bažnyčios krikšto metrikų knygos
Krikštytas Tomo ir Elenos Svarokonių sūnus Jurgis. Kūmai 

Kristupas Juozonis iš Girsūdų.
Steponas Mačiulėnas ir na Tabokėnienė iš Daujėnų (kūmai).
Jono ir nos Raudonikių sūnus Andrius. Kūmai iš Girsūdų  Kristupas 
Juozonis ir Darata Senelytė.

1698 m. (iš Pasvalio kn.)
Martynas Indrušonis iš Daujėnų krikštijo40 Jurgio ir osės 

Balčiūnų iš Baukų dukterį Kristiną.
Jono ir Marijonos ydelionių duktė na. Kūmai Jonas Pa-

liukonis iš Baluškių ir Darata Petraitė iš Girsūdų.
Jonas Raudonikis iš Daujėnų ir Marijona Čingaitė iš Liukpetrių 

krikštijo Joną Paliūną iš Liukpetrių.

1699 m. (iš Pasvalio kn.)
Jono ir nos Raudonikių duktė Kris-

tina. Kūmas Jonas Bogušis iš Naugarduko 
pavieto.

1 01 m.
Krikštyta Motiejaus ir Elenos Vincai-

tės Gudonių duktė Kristina. Kūmai Tomas 
idonis iš Daujėnų ir Liucija Vinciūnienė 

iš Porijų.

38 Jei prie pavardės kaimas nenurodytas, vadinasi, 
žmogus iš Daujėnų. Vieni asmenvardžiai labiau 
suslavinti, kiti mažiau. Merginų priesagą -yčia 
(Merkeliczia) perrašau -ytė (Merkelytė). Nuoraše daug 
klaidų ir iškraipymų. Panaši padėtis ir autentiškose 
Pasvalio metrikų knygose. Pateikdamas asmenvar-
džius, stengiuosi laikytis šaltinio rašybos, todėl tas 
pats žmogus gali būti užrašytas skirtingai. Tačiau 
visiškus liapsusus, kaip antai, Miargialis, pataisau 
į Merkelis.

39 Nenurodyti įrašai yra iš Krinčino bažnyčios krikšto 
metrikų knygos. rašai iš Pasvalio bažnyčios krikšto 
metrikų nurodyti tekste.

40 Aišku, krikštijo kunigas. Vartoju šnekamosios kalbos 
išsireiškimą dėl posakio lakoniškumo.
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1 02 m. (iš Pasvalio kn.)
Mykolo ir Kristinos Paliukonių sūnus Albertas. Kūmai Martynas 

Bazukas ir Elžbieta iš Girsūdų.

1 03 m. (iš Pasvalio kn.)
Stanislovas ydelionis ir Apolonija Badaitė (Badayczia) iš Sta-

čiūnų krikštijo Adomo ir Agnės Bedėnų dukrą Agnę.
Jono ir nos Raudonikių dvynės Katrė ir Justina. Kūmai 

Andrius Senelionis iš Girsūdų, na Šlapšnytė iš Baluškių, Albertas 
Mickelionis iš Daujėnų.

Motiejaus ir Elenos Gudelių sūnus Motiejus. Kūmai Juozapas 
Raudonikis ir Elžbieta Palekaitė.

Stanislovas Svarskaitis iš Daujėnų.

1 04 m. (iš Pasvalio kn.)
Stanislovas ydelionis krikštijo Jono ir Elžbietos Pūkėnų (Pu-

kienas) iš Stačiūnų dukterį ną.

1 05 m.
Tomo ir Elenos Grybaitės Mikalajūnų duktė na. Kūmai Petras 

Šlamas iš Šukionių ir Darata Šlikienė iš Daujėnų.
Jurgio ir Marijonos Pranckutės ( rąckuczia) Stepanonių sūnus 

Mikalojus.
Adomo ir elicijonos Pakrosnytės Liekių sūnus Stanislovas. 

Kūma Kristina Pilvelienė.

1 06 m.
Stanislovo ir Katrės Rakšytės Kepalų sūnus Jurgis.
Mykolo ir Magdalenos Didžiagal(v)ių sūnus Kristupas. Kūmai 

Milvydas su Katre Grigaite.

Iš Pasvalio kn.
Samuelio ir Ievos Andrušionių sūnus Andrius. Kūmai Adomas 

Čeponis iš Baluškių ir Darata Grigaitė iš Levaniškio.

1 0  m. (iš Pasvalio kn.)
Tomo ir Kristinos Staliorių duktė osė. Kūmai Juozapas Rau-

donikis ir Ieva Samnelienė. Visi iš Daujėnų.

1 08 m.
Jono ir Elžbietos Rauduvėlių duktė na. Kūmai Jurgis Jasiūnas 

iš Girsūdų ir Kristina Tirylaitė iš Daujėnų.

Iš Pasvalio kn.
osė Motiejienė (Moteienia).

Kazimiero ir osės Jurgiūnų sūnus Petras. Kūmai Antanas 
Kepeliūnas ir Katrė Tyrylaitė.
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1 09 m. (iš Pasvalio kn.)
Motiejaus ir Katrės Krikščiūnų duktė osė. Kūmai Jonas Spra-

gėnas ir osė ėžaitė iš Pasvalio.
Simono ir Marijonos Prunckūnų ( runckunas) duktė Kristina. 

Kūmai Aleksandras Stasiulionis ir Katrė Ališiūtė iš Pasvalio.

1 10 m. (iš Pasvalio kn.)
Kristina Varnienė. Jonas ir osė Baltėnai.

1 11 m.
Kūmai Juozapas Raudonikis, osė Rauduvienė.

1 12 m.
Simono ir Marijonos Tamkaitės Pranckėnų sūnus Simonas. 

Kūmai Jurgis Remeikaitis ir na Mikelėnienė, abu iš Daujėnų.

1 13 m.
Stepono ir nos Paliulytės Mikieliūnų duktė osė. Kūmai 

Jonas Balčiūnas ir osė Raudonikienė.

Iš Pasvalio kn.
Stanislovo ir Barboros idelionių sūnus Stanislovas. Kūmai 

Stanislovas Urniežius ir Estera Vansovska (greičiausiai ne iš Daujėnų).

1 14 m. (iš Pasvalio kn.)
Stanislovo Rauduvėno ir Barboros Rauduvienės sūnus Baltrus. 

Kūmai Andrius Ledinskas ir na Joneliūtė.

1 16 m.
Jurgio Raudonikio ir osės Jokūbaitės sūnus Kazimieras. Kūmai 

ponia ruzina Petrovska ir Jonas Grigonis.
Nesantuokinė nos Baltrytės (Baltricie) duktė osė. Kūmai 

Kasparas ilis ir na Balčytė (Balcice).

1 20 m.
Krikštyti dvyniai Kazimieras ir Andrius. Tėvai Petras ir na 

Vaičiūnai. 

1 21 m.
Stepono ir nos Gasėnų sūnus Petras. 
Motiejaus ir Elžbietos Povilionių sūnus Andrius. (turbūt klaida  

ne iš Daujėnų, bet iš Daukniūnų )

1 25 m.
Petro ir nos Kielų sūnus Dovydas. Kūmai Petras Vaičiuliūnas 

ir na Kruopienė.
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1 26 m.
Jurgio ir Agnės Mikelionių duktė Katrė. Kūmai Simonas Jo-

nelionis ir na Staponienė.
Vladislovo ir nos Baginskų sūnus Jokūbas. Kūmai Jokūbas 

Šarkius ir na Kurylienė.
Mykolo ir nos Baginskų sūnus Petras. Kūmai Adomas Kuryla 

ir Marijona Česnienė.
Jokimo ir Audakijos Čaikų sūnus Jokūbas. Kūmai Jurgis Tekutis 

ir Elžbieta Baikienė (ar abu iš Daujėnų ne visai aišku).
Martyno ir Agotos Šarkūnų duktė Katrė. Kūmai Andrius 

Gobužys ir Marijona Česnienė.

1 2  m.
Stanislovo ir nos Gasėnų sūnus Paulius. Kūmai Kristupas 

Kielė ir Katrė Gailionienė.

1 33 m.
Andriaus ir nos Mikelių duktė Elžbieta. Kūmai Petras Ma-

tuzevičius ir Agnė Mikeliūnienė.
Jono ir Katrės Grigonių sūnus Andrius iš Girsūdų. Kūmai 

Motiejus Stepanonis iš Liukpetrių ir Agnė Grigonienė iš Daujėnų.

1 35 m.
Juozapo ir Agotos Rauduvių dvynės dukterys Elžbieta ir Katrė. 

Kūmai Andrius Merkelis ir Barbora Rauduvienė, Ieva Mikelėnienė 
ir Andrius Rauduvė.

1 36 m. (iš Pasvalio kn.)
Stepono Raudonikio ir nos Uodegaitės ( adjagajcia) duktė 

Ieva. Kūmai Jonas Miciūnas ir osė Raudonienė iš Daujėnų (de 
Da gany).

1 3  m. (iš Pasvalio kn.)
Juozapo Rauduvės duktė Rožė (Rozalia). Kūmai Baltrus Skyla 

ir osė Raudonikienė.
Petro Kiršniaženčio ir Katrės duktė Kristina. Kūmai Petras 

Raudonikis ir Margarita Anrodienė.

1 38 m. (iš Pasvalio kn.)
Stepono Rauduvės ir nos Uodegaitės ( ediagayc ia) sūnus 

Jokūbas. Kūmai Jonas Rauduvė ir osė Plikaitė.
Petro Matuzevičiaus ir Katrės ydelaitės sūnus Jokūbas. Kūmai 

Jonas Pabervalkis ir Darata Račinska.
Jurgio Mikeliūno ir Agnės Rauduvaitės sūnus Mikalojus. Kūmai 

Petras Rauduvė ir Barbora Bonekienė.
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1 39 m. (iš Pasvalio kn.)
Andriaus Pronckėno ir Barboros Januškaitės duktė Elžbieta. 

Kūmai Baltrus Januškevičius ir Agota Rauduvienė.
Pranciškaus Račinsko ir Daratos ydelytės sūnus Petras. Kūmai 

Jurgis Papinigis ir Marijona Kuprelytė.

1 40 m.
Juozapo ir Barboros Rauduvių duktė Magdė. Kūmai Petras 

Gasėnas ir Marijona Livenska ( ).

Iš Pasvalio kn.
Petro Škirpūno ir Elžbietos Truzaitės sūnus Jonas. Kūmai Jonas 

Čiuplys ir Agnė Trybienė.
Stepono Rauduvės ir nos Staponaitės sūnus Jurgis. Kūmai 

Jonas Avižėla ir ruzina Staponienė.
Jurgio Šnipaičio ir Marijonos Bieliakaitės sūnus Andrius. Kūmai 

Kazimieras Šimonis ir Katrė vikienė ( ikienia).

1 41 m.
Jokūbo ir Anastazijos Gudų sūnus Motiejus. Krikšto motina 

Marijona Rauduvytė.

Iš Pasvalio kn.
Jono Valinčiūno ( alincunas) ir Elenos Selenaitės sūnus Mo-

tiejus. Kūmai Jonas Radzevičius ir Katrė Grovienė.
Andriaus Merkelio ir Marijonos Petraitės sūnus Motiejus. Kūmai 

Petras Rauduvė ir osė Rauduvienė.

1 42 m.
Motiejus Skrynas ir na Vaišienė krikštijo Smilgių Magdę. 

Tėvai Tomas ir Apolonija Trebos.

Iš Pasvalio kn.
Pranciškaus Skarbos ir Daratos Kirsnaitės (Kirsnayczia) sūnus 

Jokūbas. Kūmai Andrius Bajoriūnas ir Katrė ilienė.
Stepono Rauduvės ir nos Uodegaitės sūnus Motiejus. Kūmai 

Jonas Avižėla ir ruzina Uodegienė.
Andriaus Rauduvės ir osės Plikaitės sūnus Jurgis. Kūmai 

Petras Rauduvė ir Marijona Plikaitė.
Jurgio Mickeliūno ir Agnės Rauduvytės duktė na. Kūmai 

Petras Rauduvė ir osė Plūkienė.
Petro Varno ir Kristinos akraitės sūnus Jonas. Kūmai Bagu-

ševičius ir Kristina Pranckienė ( rącko a).

1 43 m.
Kazimiero ir Eufruzinos Steponų duktė Elžbieta. Kūmas An-

drius Rauduvėnas.
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Iš Pasvalio kn.
Andriaus Šimėno ir Barboros Januškaitės duktė Marijona. 

Kūmai Juozapas Januškonis ir osė Rauduvaitė.

1 44 m.
Andriaus ir nos Merkelių duktė Gertrūda. Kūmai Andrius 

Gasėnas ir Katrė Mikelienė.
Andriaus ir osės Rauduvių duktė na. Kūmai Andrius Rau-

duvėnas ir Agnė Vasiliauskienė ( asile ska).

Iš Pasvalio kn.
Petro Matuzevičiaus ir Katrės idalevičienės ( idale iczo na) 

sūnus Motiejus. Kūmai Steponas Unkudaitis ir Darata Pronska.

1 45 m.
Antano ir Konstancijos Kondratų sūnus Juozapas. Kūmai An-

drius Kondratas iš Stačiūnų ir Katrė Skiautaitė.
Stepono ir nos Rauduvių sūnus Antanas. Kūmai Petras 

Rauduvė ir Katrė ilienė.
Jono ir Katrės Vėjienų sūnus Motiejus. Kūmai Andrius Mike-

liūnas ir Katrė Galabauskienė.

1 46 m.
Jono ir Marijonos Trybių sūnus Jurgis. Kūmai Motiejus Skrynis 

ir Ieva Tribušienė iš Smilgių.
Petras Rauduvė ir Magdė Augaitė krikštijo Jono ir Rozalijos 

Rauduvių iš Baukų dukterį Katrę.

1 4  m.
Antano ir Katrės Šovėnų sūnus Jurgis. Kūmai Jonas Šovėnas 

iš Sketerių ir Elžbieta Šovienė iš ten pat.
Petras Kučinskas ir Katrė Mikienė krikštijo Jurgio ir nos 

Pyragėnų iš Baluškių sūnų Mykolą.

1 48 m.
Andrius Mikeliūnas iš Daujėnų ir Ieva Skamarakienė iš Gir-

sūdų krikštijo girsūdiečių Antano ir Agotos Tyrylių sūnų Andrių.
Jono ir Daratos Vikimuniukų ( ) duktė Katrė. Kūmai Vadapalas 

iš Puteikių ir Jadvyga Vadapalienė iš Plikauškių ( ).
Andrius Kurylėnas iš Daujėnų ir Elžbieta Plikienė iš Berčiūnų 

krikštijo Kazimiero ir Marijonos Gavėnų dukrą Daratą iš Daučiškių.

1 49 m.
Petras Rauduvė ir Magdė Augaitė krikštijo Jono ir Rozalijos 

Rauduvių iš Baukų dukterį Jadvygą.
Antano ir Katrės Šovėnų sūnus Tadas.
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1 50 m.
Teodoro ir Marijonos Bluntų sūnus Andrius. Kūmai Andrius 

Rauduvė ir Marijona Kupreliūnienė.
osė Kielienė iš Daujėnų.

1 51 m.
Jono ir Katrės Vėjėnų sūnus Kazimieras. Kūmai Antanas Šarka 

iš Smilgių ir Katrė Rauduvaitė.
Anastazija Šarkaitė. Andrius Armonas (iš Pajiešmenių ar 

Daujėnų ).
Andrius Rauduvė iš Daujėnų krikštijo Jono ir Rozalijos Rau-

duvių sūnų Joną iš Baukų.
Antano ir Marijonos Jurėnų sūnus Andrius. Kūmai Andrius 

Rauduvė ir Katrė Škirpaitė.
Andriaus ir Agnės Mikeliūnų sūnus Mikalojus. Kūmai Jonas 

Merkelis ir Katrė Rauduvaitė.
Kazimiero ir Jadvygos Vičėnų duktė na. Kūmai Petras Rau-

duvė ir Barbora Prunckienė.
Elžbieta Merkelienė iš Daujėnų su Adomu Petkevičium iš 

Krinčino krikštijo Kazimiero ir Elžbietos Rauduvių dukterį Agnę iš 
Liukpetrių.

Iš Pasvalio kn.
Kristupo Škirpos ir nos Sakalytės sūnus Mikalojus. Kūmai 

Dovydas Matulis ir Marijona Škirpaitė.

1 52 m.
Baltraus ir Agotos Keniugų sūnus Ignotas. Kūmai Kazimieras 

ir Agota Keniugnienė (Kianiugno a).
Petro ir nos Rauduvių duktė osė. Kūmai Jonas Merkelis iš 

Daujėnų, Elžbieta Rauduvienė iš Liukpetrių.

1 53 m.
Motiejaus ir Magdės Skrypėnų duktė Marijona. Kūmai Lukas 

Trybis iš Smilgių ir Katrė Škirpaitė taip pat.
Adomo ir nos Papinigių duktė Agnė. Kūmai Dovydas Na-

vakas iš Levaniškio ir Elžbieta Merkelienė iš Daujėnų.
Andriaus ir Agnės Mikeliūnų dvyniai Pranciška ir Izidorius. 

Kūmai Adomas Rauduvė ir na Rauduvienė, Antanas Rauduvė ir 
Brigita Mikelienė.

Adomas Rauduvė ir Elžbieta Mikelienė krikštijo Kazimiero ir 
Elžbietos Rauduvių iš Liukpetrių dukterį osę.

Gotardo ir Daratos Brikauskų (Bryka skas) duktė Darata. Kūmai 
Jonas Vėjėnas ir Magdė Škirpienė.
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Iš Pasvalio kn.
Andriaus Rauduvės ir osės Plikaitės sūnus Adomas. Kūmai 

Kazimieras Prunckūnas ir Agnė Plikaitė.
Andriaus Merkelio ir nos Prunckaitės duktė Magdė. Kūmai 

Kazimieras Rauduvė ir Marijona Kuprelytė.

1 54 m.
Pauliaus ir nos Kučinskų duktė Agota. Kūmai Mikalojus 

Pleškus ir osė Augaitė iš Baukų.
Laurynas Laurišius ir Katrė ilienė iš Daujėnų krikštijo Antano 

ir Elžbietos Vadapalų iš idonių sūnų Motiejų.
Andriaus ir nos Mikeliūnų sūnus Stanislovas. Kūmai Tomas 

Juodokas ir Brigita Mikeliūnaitė (Mikielunaycia).

Iš Pasvalio kn.
Petro Rauduvės ir nos avarukaitės sūnus Jonas. Kūmai 

Stanislovas Rauduvė ir Elžbieta Rauduvienė.

1 55 m.
Pauliaus ir nos Kučinskų sūnus Juozapas. Kūmai Kazimieras 

Prunckūnas ( asimirus Prunckunas) ir osė Navakaitė iš Baukų.
Jonas Petreliūnas ir Elžbieta Merkelytė (Mierkielo na) krikštijo 

Andriaus ir nos Papinigių iš Levaniškio dukterį Jadvygą.
Motiejaus ir Magdės Škirpų sūnus Martynas. Kūmai Juozapas 

Navakas ( ie iakas) ir osė Rauduvienė.

Po 1 10 m. maro žmonių skaičius labai sumažėjo, o paskutiniajame VIII a. 
ketvirtyje matomas populiacijos gausėjimas. rašų daugėja, todėl turime nutraukti 
krikštytųjų, sutuoktųjų ir mirusiųjų išrašus, palikdami erdvės naujiems šio krašto 
tyrinėtojams. inoma, čia pateikti išrašai dar gali būti tikslinami ir pildomi, nes 
raštininkai, ypač naujokai, privėlė daug klaidų, gerai neišgirdę žmonių sakomų 
pavardžių, arba perrašinėdami privėlė naujų, arba kartais rašysena tokia, kad su-
prask kaip nori. Vien Daujėnų užrašymas buvo kančia kai kuriems raštininkams, 
ką jau kalbėti apie kitus dalykus. Štai Daujėnų kaimo užrašymo pavyzdžiai  
Do jany, Do iany, Dou iany, Doujany, Douiany, Da jany, Daujany, Dauiany, 
Da giany, Do giany, Do gany, Da niany, Dauieny ir pan.  kaip gali būti 
tikras, ar nesupainiota su Do miany (Daumėnai), Do kniany, Do kniuny (Dau-
kniūnai), Do szczkiany (Daučkėnai), Do czyszki (Daučiškiai) ir t. t. ir pan. Ilgas 
ir sunkus analitinis darbas laukia tų, kurie bandys taisyti ir tikslinti dokumentų 
duomenis. Jeigu rasis, kas dar norės to imtis. 

Bet šiandien dar smagu žinoti, kad Daujėnų krašte yra žmonių su pavarde, 
kurią randame ir 300 metų senumo dokumentuose. Pastovumas ir genealoginė 
tąsa yra genetinis tautos pamatas. Gal išliksime



D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Daujėnai – brangiausia mano šventovė
Jonas Kauneckas

Man Dauj¸nai ypač brangūs. Ko gero, Dauj¸nuose mano šaknys, nes apie 
Dauj¸nus visada būta Kauneckų – mūsų tolimų giminių.

Dauj¸nų bažnyčia – nuo pat vaikystės brangiausia mano šventovė. Joje toks 
paslaptingas, rūstokas, bet taip mane viliojantis, vis mane traukiantis didžiajame 
bažnyčios altoriuje senasis Jėzus Nazarėnas. Man atrodė, kad tai jį per Sekmines 
lanko visa Lietuva. Net į mūsų namus jau prieš Sekmines suvažiuodavo tolimiausi 
giminės. Patys pirmieji vaikystės prisiminimai giliai įstrigę mano atmintyje  Se-
kminėse plaukte plaukia žmonės į Daujėnus – pėsti, važiuoti, po vieną ir būriais. 
Ir dar nuostabiau  prasidėdavo tas keliavimas dvi dienas prieš Sekmines.  juk 
nuo mano gimtojo Traj niškio net  kilometrai į Daujėnus  Keliaudavome ir mes 
su tėveliais, broliais, seserimis, giminaičiais ir kaimynais.

Daujėnai visada mane traukdavo. Kai buvau mokinys, prisimenu, ir žiemą 
sugalvodavau per sniegą bristi sekmadienį ne į Krinčíno bažnyčią, bet į Daujėnus. 
Kartą gavėnioje eidamas iš maldaknygės išmokau mintinai „Graudžius verksmus“, 
kad galėčiau su visais kartu giedoti...

Daujėnų bažnyčioje būdavo mažiau žmonių negu Krinčino. Lengviau galė-
davai atlikti išpažintį. Ir šiandien dar jaučiu tą nuotaiką, kaip, ruošdamasis išpa-
žinčiai įsigilinęs į septynių atgailos psalmių mintis, žvelgdavau į Jėzų Nazarėną. 
Atrodydavo, jis žvelgia į mane ir skatina vis kilniau gyventi...

Jau paauglys buvau Smilgiuose pusbrolio Petro Čingos vestuvėse pajauniu. 
Nusibodo man linksmybės ir naktį nuėjau tuos 2 kilometrus iki Daujėnų bažny-
čios. Nežinau, kiek ten stovėjau ir klūpėjau prie bažnyčios durų – taip gera buvo 
dvasioje ir tyloje. Atrodė, kad pats Nazarėnas priglaudė mane. Jis, ko gero, tada 
beldėsi į mano širdį, kvietė į kunigystę. Ir niekaip nesinorėjo eiti atgal į vestuvių 
triukšmą. Grįžau tik paryčiui...

Ir parvažiavęs iš mokslų ar darbų vis keliaudavau į pamaldas Daujėnuose. 
Kartą, prisimenu, ir paprastą šiokiadienį sugalvojau aplankyti Daujėnų kapus. 
Radau neužrakintą bažnyčią. Galėjau vienas pabūti su Nazarėnu. Dėl to parašiau 
padėką ir su auka įmečiau į dėžutę...

2000 metais, kai man pranešė, jog turėsiu būti vyskupas, po atvelykio buvau 
laisvas (mano auklėtiniai Telši  kunigų seminarijoje tada atostogavo). Tad sėdau 
į autobusą ir atvažiavau į P svalį. Sugalvojau paskutinį kartą pareiti pėsčias į 
Traj niškį, paskui į Daujėnus. Takelių ir keliukų nebebuvo, kur tiek iš P svalio 
vaikščiota, net jokio liepto per P vesą ties Rag jų kapinaitėmis niekam nebereikia, 
nebestatė. Nusiavęs perbridau Pyvesą ir ėjau link Trajoniškio. Kokie tušti laukai  
nebėra niekur senųjų sodybų. Daugelio sodybų net žymės nebėra. Nebėra ištisų 
kaimų – Gaid nės, Kãlniškio, Lapíškių.  juk laukai skambėdavo pavasarį... Ir 
Trajoniškio iš tolo nebesimato.  juk būdavo lyg miestelis – 5 sodybos, kokie 50 
pastatų ir didžiulių medžių krūvos, tiesiog guotas...

inojau, Traj niškyje nieko artimo nebėra, tik krikštamočia. Taip apsidžiaugė 
ji, mane pamačiusi. Bet kai pasakiau žinią apie vyskupavimą, apsiašarojo ir taip 
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Vyskupas Jonas Kauneckas po pamaldų mėgasta pabendrauti  
su maldininkais. Sekminės. 20 2 m.

Šventės proga vyskupas Jonas Kauneckas visada pasveikina  
pakermošio dalyvius. Sekminės. 20 2 m. A. Šimkūno nuotraukos 
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liūdnai tarstelėjo  „Kam gi Dievas tau, vaikeli, uždėjo tokį kryžių “... Stabtelėjau prie 
savo gimtinės likučių ir pagalvojau kaip toj dainoj  „ aip norėčiau pastovėti po 
klevais prie kiemo vartų. Bet, deja, nei vartų, nei klevų seniai nėra...“ Ne, ne klevai 
viliojo iš tolo į mūsų sodybą, bet aukštos ir storos liepos.  jas įsikorę vaikystėje 
matydavome ir Krinčíną, ir Daujėnus, ir Pasvalį. Tik jų net ir žymės nebeliko...

 Daujėnus einant, taip nyku  Dirv niškio vos viena sodyba.  didžiojo 
Patrak s kaimo beveik nė likučių... Smiµgiai. Čia tėvas tuoj po Skvirecko baigė pačią 
seniausią Daujėnų krašto mokyklą. Deja, seniai prie ríjos ir jos nė žymės nebėra...

Einu ir, rodos, kartu su manimi keliauja Daujėnų apylinkių didieji  vys-
kupas Skvireckas, poetas Brazdžionis, Dievo Tarnas kunigas kankinys Alfonsas 
Lipniūnas. Imu kalbinti juos...

Tėve Alfonsai, Kankiny, kas Tave išugdė tokį ugningą, tokį deginantį  – Tai 
giliai tikintys tėvai, tai motina Tave augino Dievo ir tautiečių meilei. Ir Šiaurės 
Lietuvos begalinė, beribė lyguma... Taip, čia toli matyti. orizonto neužstoja jo-
kie kalnai nei aukštumos. mogaus žvilgsnis klysta toli toli, ypač įlipus į aukštą 
medį ar į Daujėnų geodezinį švyturį.  tave tada žvelgia pati begalybė ir skatina 
beribius siekius. Pabuvęs čia, pasidairęs supranti, kodėl čia išauga beribės dvasios 
žmonės, tokio gyvo tikėjimo žmonės.

Tai arkivyskupas Juozapas Skvireckas, pirmasis ryžęsis prakalbinti beribį Dievo 
odį lietuviškai. Net karų sumaištys ir tremtis svetimuose kraštuose nesustabdė 

jo didžio siekimo  jis pirmasis katalikas, išleidęs visą Šventąjį Raštą lietuviškai.
Tame krašte gimsta ir Tautos dainius Bernardas Brazdžionis. Net Lietuvai 

esant nelaisvėje, jis nenustoja tikėti, kad Lietuva gyva, kad „mes sulauksim laisvės 
ryto, vėl kelsis kenčianti tauta“.

 Kunigas Alfonsas Lipniūnas – tos pat beribės lygumos sūnus, tikras 
beribis, beribio tikėjimo, beribio karščio, beribės dvasios, beribių siekimų, beribės 
deginančios tobulėjimo ugnies. Iš visų tos beribės lygumos sūnų jis labiausiai at-
skleidžia savo dvasios gelmes. Jis vienintelis rašė savo dvasinį dienoraštį. Jame taip 
nuosekliai atskleidžia troškimą atsiduoti beribiam Dievui, sudegti Jo ugnyje  „ oks 
didelis ilgesys eiti arčiau Kristaus. Jo liepsnomis užsidegti ir vesti klajojančius žmones 
į gyvenimą, laimės rytojų, kuriame nėra vargų, neteisybės“ (dienoraštis, 1930 06 14).

Ir užsidegei, mielas Kunige Alfonsai  Užsidegei kaitria, liepsnojančia ugnimi  
Ir vedei Tu žmones  (Neturime kito tokio įtakingo  amžiuje.) Juk tu, ko gero, 
danguje lauki mūsų ir verki, matydamas dabartinį atšalimą. Juk Tu rašei  

„Matydamas tokius būrius (ateitininkų), einančius prie šv. Komunijos, negalėjau susilaikyti 
neverk s: sunkiais laikais, persekiojimų laikais, tokia organizuota pasišventėlių armija – 
tiesiog stebuklas“ (1931).

Tai Tu paskatinai Lietuvos jaunimą nestoti į esesininkų dalinius. Todėl mes 
galime didžiuotis, kad vieninteliai iš pavergtų tautų neturėjome esesininkų būrio. 
Vieninteliai. Ačiū, Tau, Kunige Alfonsai, ačiū už mūsų Tautos išaukštinimą  Ne-
paisydamas įspėjimų, vis šaukei iš Šv. Jonų bažnyčios sakyklos Vilniuje  „ ki šiol 
Lietuvos jaunimo niekas nenupirko. ei už tabaką, nei už degtin . enupirks ir dabar.“ 
Tau vis liepė nutilti, grasino mirtimi. Tu nenutilai. Ir sudegei, uždegdamas laisvės 
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kovai daugelio širdis. Ir savo mirties kaina apsaugojai Tautą nuo parsidavimo. 
Ne vieną Tu pažadinai savo pavyzdžiu, ne vieną paskatinai klausti savęs  kas gi 
gins lietuvių teises, jei mes neginsime  Jėzaus ir Tavo žodžiais tariant, „Jei druska 
netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pa sūdyti“ (Mt , ), jei šviesa užges, kas bešvies

Jei ne Tu, gal nebūčiau tapęs kunigu, kai 13 metų man buvo užtrenktos durys 
į seminariją. Tu paskatinai nenurimti, nepasiduoti. Perskaitęs apie Tavo atkaklų tikslo 
siekimą, veržimąsi į dvasines aukštumas, tragišką gyvenimą, nenuilstamą kovą, mirtį, 
tariau sau  jei nestosiu į Jo vietą, kas tęs Jo žygį. Ir ištariau su poetu P. Vaičiūnu

Vilties žiburys man dar nebaigė gesti.
Vėl žygin aš tvirtas. Kas bus man – teesti
Lai šviečia tau kelią išlydinčios akys
Laimėk, ką esi sau kaip vyras įsak s

Taip, Tėve Alfonsai, Tavo paska-
tintas, nuvykau į seminariją ir buvau 
priimtas. Taigi, Tėve Alfonsai, Tu esi 
mano kunigystės priežastis

Tu esi ir mano kovų priežastis. 
Tai Tu mane, Kunige Alfonsai, pašaukei, 
patraukei ginti tikėjimą, tikinčiųjų teises. 
Vis mąsčiau apie Tavo gyvenimą, tokią 
ugningą Tavo kovą už laisvą lietuvio 
dvasią ir nuo pat pirmosios kunigys-
tės dienos pasiryžau sekti Tavimi. Toji 
Tavo ugninga dvasia nuvedė mane ir 
į pogrindinę spaudą, ir į Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komitetą.

Tavo gyvenimo žygdarbis yra 
įvertintas Vyčio kryžiumi.

Minėdami Tave, dėkojame Die-
vui, kad pašaukė Tave ir išaugino kar-
žygiu. Išmelsk Lietuvos dukroms ir 
sūnums tą malonę, kad daugelis degtų 
Dievui ir Tėvynei.

A. Lipniūnas tikrai lankydavosi 
Daujėnuose per Sekmines, juk nuo jo 
tėviškės tiesiai vos 10 kilometrų. Jį kovoti 
už tikėjimą, už Lietuvą bus įkvėpęs Jėzus 
Nazarėnas ir neužmirštamasis Strazdas...

Daujėnuose pasiguodžiau Naza-
rėnui  „Štai kur u mane atvedei...“ Ir 
suklupau prie tėvų kapo  „Juk nė ne-
nujautėte, kokia dalia man teks. ad dabar 
amžinybėje už mane melskitės...“

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas prie  
savo tėvelių kapo Daujėnų kapinėse su seserimi  
Stase Kauneckaite (kairėje) ir teta Konstancija 
Širvinskiene
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Taip, Daujėnuose yra mūsų šei-
mos kapas, nes Daujėnai seniau buvo 
mūsų Krinčino parapijos filija. Ten palai-
doti ne tik mano tėveliai, bet ir seneliai. 
Proseneliai atgulė Trajoniškio kapinaitėse. I  amžiuje, atidarant naująsias Daujėnų 
kapines, Trajoniškio ūkininkai talkino mūrijant akmeninę Daujėnų kapinių tvorą, vežė 
akmenis. Nuo tada jie ir laidojami Daujėnuose, o Trajoniškio kapinaitės nebenaudo-
jamos sunyko. Ties buvusių Trajoniškio kapelių kampu pastačiau atminimo kryžių.

Trajoniškio stambiems ūkininkams Daujėnų kapai buvo mielesni. Čia kalnelis, 
smėlis, ne taip, kaip Krinčinê, kur turi laidoti į šlapią molį...

Negalėdavau kasmet per Sekmines atvykti į Daujėnus. Dievulis žiūrėjo, žiū-
rėjo į mane. Ir štai po 25 metų tarnybos emaitijoje 2002 m. pagrasė man pirštu  
„Sūnau palaidūne, laikas tau grįžti namo“, – ir parvarė į Aukštaitiją. Dabar jau iki 
mirties galėsiu Daujėnuose Sekmines švęsti, Jėzų Nazarėną stiprybės prašyti ir 
lankyti artimųjų kapus...

Ir ne tik per Sekmines. Kartkarčiais aplankau Daujėnus. Kasmet paskutinį 
rugpjūčio šeštadienį vis kviečiu sugrįžti į Daujėnus gimines, buvusius artimesnius 
ir tolimesnius kaimynus. Vis susirenkame. Kai tiek laiko praėjo toli nuo savųjų, 
toli nuo brangiųjų Daujėnų, noriu atsiimti senatvėje.

„Nebegaliu tylėti“
Dauj¸nuose šie metai – savotiškai jubiliejiniai  p ie   me  aujėnuose pa-

moksla o poe as kun. a elis  prieš 105 metus virš Jėzaus Nazarėno, virš didžiojo 
altoriaus, buvo įdėtas vitražas, o prieš 50 metų jis sušaudytas (išdaužytas). Varčiau 
savo užrašus ir radau kitą įdomų jubiliejų  prieš 50 metų „Tiesos“ laikraštyje toks 

Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko susitikimas  
su giminėmis ir buvusiais kaimynais  
Daujėnuose. 2002 m. š asm. arc yvo



I I J A  D A U J Ė N  A A I J  I  A N I  I I J A

ekskunigas Besčasnas parašė straipsnį „Nebegaliu tikėti“. Jis buvo Lietuvos rusas, 
perėjęs į katalikybę, Kaune baigęs jėzuitų gimnaziją. Po to studijavo Kauno kunigų 
seminarijoje, Romos Rusikumo universitete. Tame universitete, taip pat ir pačiame 
svarbiausiame Romos Grigaliaus universitete profesoriavo. Galima sakyti, pasiekęs 
aukščiausią teologinį išsilavinimą, pareiškė  „ ebegaliu tikėti.“ Jis kaltino Dievą, kad 
nesutvarko pasaulio  leidžia ginkluotis net atomu, kariauti, naikinti žmones...

Garsus Lietuvoje kun. J. Ragauskas, atsisakęs kunigystės, pareiškė, kad jo 
tikėjimas mirė K piškyje, kai vokiečiai šaudė žydus, o Dievas ir Bažnyčia jų negynė.

Jų nuotaikas galima įvertinti vienu žodžiu  „ usivyliau, nebegaliu tikėti, todėl 
pabėgu...“ Man tai primena tėvo Stanislovo pasakojimą apie mirusią, baisių pra-
gulų nukamuotą moterėlę. Suėjo moterys, nuplovė pragulas iki kaulo, padejavo, 
kad vargšė tiek turėjo kentėti, aprengė įkapėmis ir viena sako  „Pasimelskime.“ 
 moterėlės dukra pareiškė  „ esimelsiu. Kodėl Dievas toks negeras ir leido mamai 

taip kentėti.“ Kaimynė  „Pati neprižiūrėjai, o Dievą kaltini...“
Panašus elgesys ir tų mano minėtų kunigų. J. Ragauskas nepaslėpė žydaitės, 

kai pas jį atbėgo prašydama pagalbos (juk bene tūkstantis žmonių Lietuvoje gelbėjo 
žydus, tarp jų kunigai ir vysk. K. Paltarokas). Maža to, J. Ragauskas draugavo su 
vokiečių SS oberkomendantu, bet nepaskambino jam, neužstojo žydų. Ir Besčasnas 
nė piršto nepajudino, kad ką nors pakeistų...

Panašiai „Nebegaliu tikėti“ ištarė šv. Pranciškus, turtuolių sūnus ir, nusivilkęs 
prabangius drabužius, išėjo kovoti už varginguosius. Taip ištarė ir lietuvių Pran-
ciškus Asyžietis – kunigas Antanas Strazdas. Ir jis kaip Asyžietis atsisakė turtų 
ir karjeros. Taip, norėdamas jis galėjo siekti aukštų pareigų. Juk buvo vienas iš 
gabiausių seminarijos studentų, todėl baigęs seminariją buvo paskirtas net vyskupo 
padėjėju, vyskupo vikaru. Bet jis taip pat ištarė „Nebegaliu tylėti“ – sąžinė jam 
neleido abejingai žiūrėti į vargšų skurdą...

Jis, talentingas pamokslininkas, buvo visur kviečiamas. Kartą, laidojant 
turtingą ir žiaurų poną, parapijiečiai nutarė lašiniais ir sviestu papirkti geriausią 
krašto pamokslininką.  kun. Antanas laidotuvių pamoksle išrėžė  

„Džiaukitės ir dėkokite Dievui, kad prisiuntė mirtį tam, kuris tiek metų jūsų kraują gėrė, 
jūsų prakaitu mito ir jūsų skūras lupo. Viečnastin kelią jam sviestu tepa ir lašiniais grindžia, 
bet negelbės ... , degs ir spirgės jisai smaloje, paims savo užmokesn , kurią nusipelnė.“

Išeidamas po pietų per atlaidus ar po kokių vaišių, jis, žiūrėk, paliks savo 
apskurusius drabužius, paims geresnius, vietoj savo vyžų paims batus ir išdalys 
vargšams – „Dievo dovanos visiems priklauso“.

Jį, kaip ir Pranciškų, Dievas pašaukė atkurti griūvančią meilės ir teisybės 
krikš čionybę, nes širdį skaudėjo dėl neteisybės. Strazdelis rašė

Bedniem tik juodą duoną krimsti,
karčias bėdas tankiai k sti,
dažnai pietūs – ašaros...
Ponam tai tiktai ulioti,
svetimos tik procios laukti,
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paskutinį kraują traukti...
ebeilgos jau adynos,

jau prikalta daug yr plieno,
nebetoli jau ta diena,
kai iš jų neliks nė vieno.

Be abejo, ponai negalėjo jo tokio pakęsti, vis reikalavo jį iškelti, persekiojo. 
Net Bažnyčios vyresnybė jį barė, įspėjo, sakė  „Gana, jau gana.“  Strazdas, kaip 
ir Asyžietis, vis atsakinėjo  „Dievas nėra tas, kuriam gana. Dievui nėra gana  Dievas 
šaukia mums kiekvieną dieną, kiekvieną valandą: negana, negana, negana “1

Ir pasipylė jam visokie kaltinimai dėl neva nedoro gyvenimo (lengva buvo 
prie jo prikibti, nes priglausdavo našles su vaikais), ir buvo visur kilnojamas, 
ujamas, tik sausa duona maitinosi. bìlių dekanas apie jo gyvenimą rašė  „ ikras 
skurdas matyti visur, kambariai labai prasti, be grindų  ten kartu laikomi gyvulėliai ir 
paukščiai, vargingai apsireng s“. Ir jis pats prisipažįsta

e vieną kartą alkti,
ne vieną kart nušalti,
ne vienas buvo kartas –
sunkiai esu nubartas.

Net buvo jį suspendavę, apkaltino celibato laužymu, įkalino.
Bet kaltinimai dažnai akivaizdžiai sufabrikuoti. Antai byla dėl eilėraščio 

„Palšio mirtis“ – nors jį kaltino liuteronai, bet persekiojo ir baudė Bažnyčios 
vadovybė. Todėl cenzūra uždraudė jo kūrybą. Bet jis kreipėsi net į Peterburgą 
ir bylą laimėjo. Deja, dėl kitokių kaltinimų ir paniekinimų nebuvo kur kreiptis...

Net numiręs negavo vietos Kamaj  šventoriuje kartu su visais kunigais, 
buvo palaidotas prie vargšų.

Bet ar jis pralaimėjo  Ar tikrai jis žlugo kaip asmuo ir ar tiesa tai, kuo 
buvo kaltinamas

Netikiu tuo  Jis nepralaimėjo  Ne, nes kodėl jo „Pulkim ant kelių“ jau 200 
metų giedama Lietuvoje visose bažnyčiose, kaip ir giesmė Marijai  Tik kilnių ir 
šventų žmonių giesmes leidžiama giedoti bažnyčiose. Degradavusių jos papras-
čiausiai uždraudžiamos. Strazdelio giesmės liudija, kad jis laimėjo.

Man stojant į seminariją, jau buvo praėję 150 metų, kai mūsų krašte kuni-
gavo Strazdelis, o giminės ir kaimynai sakė  „Būk kaip Strazdelis.“

Jo reikšmingumą patvirtina ir tai, kad yra išlikę net du jo portretai. Juk 
tūkstančių anuometinių kunigų neliko jokio atvaizdo ir pėdsako... Bene 50 jo 
sukurtų ar jam priskiriamų dainų Lietuvoje paplito ir iki šiol dainuojamos.

Ir mums telieka prašyti Dievą, kad Lietuvai duotų tokių teisybės gynėjų 
kaip Strazdelis, nes šiandien taip daug neteisybės, skriaudų...

Man lyg giminė Strazdas. Tai mano svajonių kunigas, mano idealas. Jo 
skulptūra – visada šalia manęs, vysku-
po kabinete. Ir bus iki mirties, paskui 
atiteks vyskupijai.

1 Plg. Grauslys A. Šviesa amsoje, 19 4, p. 1 3, anot 
rašytojo N. Kazantzakio.
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Jis gynė net mano gimtinės šventovę Daujėnuose, kur palaidoti mano pro-
seneliai, seneliai ir tėvai. Sekminėse visada pilnas maldininkų Daujėnų miestelis. 
Minios meldžiasi prie stebuklingojo Jėzaus Nazariečio.

Kartą pakvietė ir poetą Strazdelį pamokslauti. Jis pasidairė  kiauras koply-
čios stogas, tad ir šaukia  

„Jėzau azarieti, u kentėjai Betliejaus tvarte nepatogumus. Bet ir čia, Daujėnuose, esi 
apleistas: per stogą lyja, žvirbliai čirškia ir au nešlov  daro... Ši pastogė nėra geresnė už 
Betliejaus tvartą, nors bažnyčia vadinasi. Bėk, Jėzau, iš čia. r man, menkam žmogeliui, 
čia būti nedera. r aš bėgsiu.“ 

Strazdelis rimtai pakilo išeiti. Tik žmonių ašaros ir pažadai atlikti remontą kunigą 
Strazdą sulaikė. Tada jis pridėjo  „Jėzau azarieti, kur u dedi tas krūvas pinigų  
egi suėdi “ inoma, visi juokėsi, o kitais metais stogas jau buvo pataisytas...

Bet, brangieji, paklauskime savęs  ar kunigas Strazdas būtų patenkintas mu-
mis šiandien  Juk jis norėjo, kad būtų gyvas tikėjimas, gerumas, meilė, teisybė. 
 dabar per netikėjimą tiek daug blogio  Daugumoje šeimų nebėra kasdienės 

maldos, dauguma lietuvių nebedalyvauja sekmadienio Mišiose. Dėl to „Atgimi-
mo“ laikraštyje (2010 05 21) stebisi rašytoja Birutė Jonuškaitė, augusi katalikiškoje 
lietuvių šeimoje Lenkijoje, Suvãlkų krašte, gyvenusi ir Kanadoje. Atvažiavusi į 
Lietuvą, ji netekdavo amo, jausdavosi kaip įmesta į vandenį, nes sekmadieniais 
čia aria, kasa bulves, skerdžia kiaules, visi murzini, dvokia kratomu mėšlu. 

„ r iki šiol negaliu susitaikyti su šia lietuvių perimta sovietine tvarka: anuomet jie sa-
kydavo, kad jiems kolc ozai atima visas dienas, todėl sekmadieniais yra priversti dirbti 
savo sklypeliuose.  kas dabar iš jų atima sekmadienius “ 

Važinėdama po pasaulį rašytoja niekur nematė tokio sekmadienio išniekinimo, tik 
Lietuvoje, nors čia net šiokiadieniais dažnai nieko nedirbama.

Tad sakykit, brangieji, ar gali Lietuva sulaukti Dievo palaimos ir sukurti 
normalų gyvenimą, turėti normalią valdžią, jei mes sekmadieniais nešvenčiame, 
kasdien nebesimeldžiame

Strazdeli, pajudink mūsų širdis, kaip jas judinai anuomet  

Vysk. J. Kaunecko pamokslas Daujėnuose, Sekminių pamaldose, 2010 m. 
gegužės 23 d.
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1863 metų sukilimas prieš rusų okupaciją
Kazimieras Vyčas

Pirmoji rusų okupacija, prasidėjusi 1 95 m., mažai paveikė atkampų mūsų 
kraštą  ponai ir toliau mėgdžiojo lenkų manieras ir kalbą, o valstiečiai laikėsi lie-
tuvių kalbos ir savo papročių. Ta pati tvarka liko adeikių karališkajame dvare, 
tik „poną“ pakeitė rusas. Taip čia buvo iki pat baudžiavos panaikinimo – 1861 
metų. 1831 m. Lietuvoje vykęs ginkluotas pasipriešinimas Dauj¸nuose plataus 
atgarsio nesulaukė1.

Po baudžiavos panaikinimo, kai 1862–1863 m. Lietuva sukilo prieš rusų 
priespaudą, Dauj¸nų apylinkių žmonės tam pasipriešinimui jau buvo subrendę2. 
Čia tam tikrą vaidmenį suvaidino ir Daujėnų bažnytėlė. 1863 m. vieną ankstų kovo 
sekmadienio rytą joje rinkosi žmonės. Jų buvo tiek daug, kad 
netilpo viduje. Mišios buvo trumpos, o pamokslą, kaip ir buvo 
žadėjęs, pasakė P svalio bažnyčios vikaras Steponas Rudskis. Jis 
kalbėjo trumpai, bet aiškiai  laikas pabusti ir kilti ginti savąsias 
žemes ir katalikybę3. Baigęs pamokslą ir persižegnojęs, tarė  

– Pristatau jums žinomą kalbėtoją, studijavusį Tartu ir 
Karaliaučiaus universitetuose, šviesuolį inteligentą, kilusį iš 
Pabiržės parapijos, – Edvardą Jokūbą Daukšą4. 

Daukša tiesiog koplyčioje, atsistojęs Didžiojo altoriaus 
šone, pasakė įspūdingą ir įsidėmėtiną kalbą. Jis išdėstė mo-
tyvus, kodėl reikia remti lenkų–lietuvių sukilimą. Sukilimas 
esą jau prasidėjęs. pač daug kovotojų esą yra susirinkę 
Miegėnų miške. Juos subūrė Paberžės bažnyčios filialistas 
Antanas Mackevičius5. Ten esą nuvykęs ir Pasvalio gydytojas 
Boleslovas Dluskis6.

Daukša garsiai ir iškilmingai perskaitė sukilėlių mani-
festą. Jis pabrėžė, kad dalis savanorių jau yra susitelkę ir pas 
mus. Jų jau yra Pasvalio, Krinčíno, P biržės, Bíržų miškuose.

– Negalima ilgiau delsti. Šiandien pat išsirinkite būrio 
vadą ir užsirašykite savanoriais. Ką siūlote būrio vadu

Iš smilgiečių kampo garsiai atsišaukė  
– Juozapą Vadopalą  Jis kariuomenėje tarnavo dvide-

šimtį metų. Išmano kariškąjį dalyką. Tinka būti mūsų vadu
Daugiau pasiūlymų nebuvo. Daukša, perrėkęs visus, 

pasiūlė
– Paklauskime, ką pasakys Va-

dopalas. 
Šis, užėmęs Daukšos vietą, šūk-

telėjo
– Visus jaunuolius ir jaunus vy-

rus kviečiu rytoj po pietų atvykti į 
Daujėnus.

1 Vyčas K. Sukilėlio mirtis, Utena, 2001, p. 51.
2 en pat, p. 52.
3 Vyčas K. Sukilėlio mirtis, Utena, 2001.
4 en pat, p. 52.
5 en pat, p. 52.
6 en pat, p. 52.
 en pat, p. 53.

Antanas Mackevičius

Boleslovas Dluskis
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Pirmadienį savanoriais užsirašė trisdešimt šeši žmonės. Tai buvo gera pra-
džia ir rodė, kad  ir čia sukilimas prasidėjo8.

Tą patį sekmadienį po pietų pulkas jaunuolių išėjo į Lasasiekų pievas. Ten 
jie panoro išbandyti savo jėgas ir sumanumą atlikdami pratimus su kardu.

Skambėjo Juozo komandos  
– Kirsk iš priekio  Kirsk
Ir krito į aikštelę ievų ir kitų medelių šakos. Bagočiaus Baltras taip įsi-

smarkavo, kad net pamiršo Juozo aiškinimus, kaip kirsti iš priekio, ir nurėžė dalį 
arklio ausies. Tai sukėlė juoko protrūkį, o pats Baltras dejavo

– Ką dabar man tėvas pasakys
Šis žaidimas labai visiems patiko, bet kardų buvo tik keletas. Reikėjo dar ir 

kitų ginklų įsigyti. Buvo apieškoti visi Daujėnų apylinkės kiemai. Keletą surado. 
Raiti pusberniai, pasislėpę nuo tėvų, lakstė švaistydamiesi kardais.

Kaip tik tomis dienomis iš kariuomenės grįžo Juozo jaunystės draugas Če-
ponis, ištarnavęs dvidešimt vienerius metus. Tarnybą jis baigė Kaukazo kalnuose, 
Adygėjos (Edigeicų) užkardoje. Čeponiui teko dalyvauti kovose atremiant adygėjų 
išpuolius. Galėsiąs jaunimą pamokyti, kaip reikia taikliai šaudyti.

Nuo tada prasidėjo rimti kariniai mokymai. Niekas neklausė Baluškių didžia-
žemio valakininko Jono Pyragiaus, kuris spaudė sukilėlių vadą Juozą Vadopalą

– Ką jūs čia juokus krečiat  Kaip kariausit, ginklų tai neturit, nebent su 
pagaikščiais  Paleisit mus vėjais ir patys žūsit  

Valakininkai bijojo sukilimo. Tie lakstymai baimės įvarė daug kam. Dėl 
to Juozas ir neorganizavo slaptų stovyklų miškuose9, laukė patogesnio laiko.

Po keleto dienų Juozapas su Rapolu nujojo į Liči nų 
kaimą susitikti su tenykščiu sukilėlių vadu Antanu Kripaičiu. 
Pasirodo, kad pastarasis įsirengęs stovyklą prie Jiešmìns upelio. 

Tik bėda, kad tą vietą daug kas žinojo. Kurgi toji kons-
piracija ir paslaptis, kurios taip reikalavo Boleslovas Dluskis, 
vienas iš Kauno gubernijos sukilėlių vadų, P svalio gydytojas. 
Jeigu taip, tai Juozapas nutarė ir nerengti tų slaptaviečių, kol 
aplinkui visai nėra ne tik kariuomenės, bet ir šiaip rusų. Ir 
tikrai, tų rusų buvo tik valsčiaus centre ade kiuose  mokyklos 
mokytojas, žandaras ir valsčiaus raštininkas10.

Juozapui didžiausią rūpestį kėlė tai, kad vyrai neturėjo 
ginklų  turėjo tik ketvertą kardų ir trejetą pistoletų. Masiškai 
pradėta tiesinti dalgius ir po tos operacijos jie jau vadinosi 
dzidai. Tiesino Smiµgių kalvis Juozas Jodokas ir Čečiškių – 
Antanas Morkūnas.

Vieną balandžio popietę netikėtai į svečius pas Juoza-
pą atjojo Kripaitis. Atsidžiaugė Juozapas  be abejo, šis atnešė 
naujienų. Ir tikrai. Kripaitis pirmiausia 
pasigyrė, kad ką tik buvo susitikęs su 
Boleslovu Dluskiu.

– Su Dluskiu  – nustebo Juoza-
pas. – Jis gi kažkur prie Kauno. 

8 en pat, p. 53.
9 R. Čeponio prisiminimai. Jo tėvo pasakojimai.
10 Vyčas K. 1863 m. sukilimas, Daujėnai. Gyvenimas ir 
rezistencija prie rijos, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 
199 , p. 22.

štiesintas dalgis – 
 m. valstiečių 

sukilėlių ginklas 
dzidas
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– Taigi, prie Kauno. Jis su kunigu Antanu Mackevičiumi ten organizuoja 
sukilėlių pulkus. Jis papasakojo apie kautynes prie Naujaberžės. Apie jas ir mes 
turėtume žinoti. Prie tos Naujaberžės rusų pulkininkas Dalingshauzenas su ketver-
tu pėstininkų kuopų ir dešimčia kazokų užpuolė gerai sukilėlių įrengtą, medžio 
užtvaromis apsaugotą stovyklą.

Pirmąjį rusų išpuolį sukilėliai lengvai atrėmė  stovykloje buvo apie dvejetas 
šimtų žmonių, daugiausia valstiečių.  toliau atsitiko štai kas  kai dalgininkai 
turėjo pulti, jie, išsigandę rusų, tiesiog išsilakstė kas sau.

Dluskis aiškino, kad mums kaip tik reikia šia linkme dar daug dirbti. Esą 
rusų savanoriai yra eiliniai kaimiečiai, neturintys jokio karinio pasirengimo. Jų 
baimės jausmas esą labai stiprus. Jie ne tik nedalyvavę jokiame mūšyje, bet ir 
kautynių nėra matę.

Juozapas su Rapolu Čeponiu labai rimtai į tai įsiklausė ir ėmėsi visų prie-
monių drausmei sustiprinti. Tik gera drausmė galėjo padėti nugalėti baimę.

Kripaitis apsidžiaugė, kad Dluskis pasakojęs, jog dabar turime mokytą Kauno 
vaivadą ir visos Lietuvos sukilimo vadą. Tai igmantas Sierakauskas-Dalenga. Jis 
1859 metais baigęs Generalinio štabo akademiją ir turi aukštą karininko laipsnį. 
Jis dirbo generaliniame štabe. Mums esą reikia telktis patiems ir gerinti sukilėlių 
apmokymą. Nors ir priklausome tam 
pačiam Dalengos-Sierakausko junginiui, 
bet patys turime jungtis. Jau laikas 
visiems apsiginkluoti. Jei neturime šau-
tuvų, tai reiktų jų nusipirkti iš žydų  
turime gerų ryšių su Ryg s ir P nevėžio 
prekeiviais. Laikas pasirūpinti pilkomis 
sermėgomis ir pradėti kaupti maisto 
atsargas. Kas  žino, gal greitai Dalenga 
pašauks mus žygiuoti į Kauną ar Vilnių.

– Sakyk, Antanai, ar Pasvalio 
apylinkėse daug veikiančių būrių  – 
pasiteiravo Juozapas11.

– Kunigas Steponas Rudskis sakė, 
kad tuo nesirūpintume. Prie Pasvalio 
žuolynėje telkiasi Andriaus Bariso 

vyrai, ten netoliese veikia didelis Ka-
zimiero Simonavičiaus būrys, netoliese 
Grigonio ir Paslavskio sukilėliai, netoli 
P mpėnų – Murovskis. Daum¸nų kai-
me – Adomo Dinsmono būrys. Mūsų 
kaimynas kriklinietis – energingas vals-
tietis Juozapas Vaizmužis. ra sukilėlių 
P biržėje bei Biržų apylinkėse. Matai, 
kiek mūsų daug  Tegu tik pašaukia 
Dalenga-Sierakauskas ir mes visu tuntu 
atvyksime pas jį.

igmantas Sierakauskas

11 Kazlauskas A. Kas su kirviu, kas su dalgiu, 
Darbas, Pasvalio laikraštis, 1993, nr. 1 .
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Tokių naujienų paskatintas Juozapas sušaukė visus savo 
savanorius į vieną vietą. Suskirstęs juos į mažus būrelius 
pagal kaimus, pavadino, kaip anuomet buvo įprasta, plutonais. 
Susidarė penketas plutonų. Čia pat paskyrė ir jų vadus.

Toliau įvykiai plėtojosi gana sparčiai. Balandžio pabai-
goje pas Juozapą atvyko Kripaitis ir pranešė, kad jie kartu 
su Vaizmužiu turi joti pas Liubomirskį į Karpio mišką netoli 
Panevėžio.

Kitos dienos ankstyvą rytą jie išjojo į Kríklinius, o ten 
prie jų prisidėjo ir Vaizmužis.

– Kas tas Liubomirskis  – pasidomėjo Vaizmužis.
– Tai Eliziejus Liutkevičius. Ar girdėjote tokį ..
– Kad nelabai, – nutęsė Vaizmužis.
– Jis mūsų kraštietis, kilęs iš Lapíškių kaimo, P biržės 

parapijos. 1853 metais baigė Peterburgo meno akademiją. Skulptorius. Tai kieto 
charakterio žmogus, bet teisingas, reiklus ir pareigingas. Vyrai jį mėgsta, gal todėl 
ir paskirtas Panevėžio sukilėlių vadu.

Karpio miške įvyko Šiaurės Lietuvos savanorių būrių vadų sąšauka. Toje 
sąšaukoje dalyvavo ir Kosto Kalinausko, Lietuvos sukilėlių vado, delegacija, taip 
pat Kosto Kalinausko štabo viršininkas Ignas Leskauskas.

Čia Juozapas su Kripaičiu sužinojo ir apie savo draugą 
pasvalietį gydytoją Boleslovą Dluskį. Pasirodo, jis paskirtas 
geriausiai ginkluoto būrio vadu ir jam pavesta vykti į Baltijos 
pajūrį, ten sutikti prancūzų ir anglų laivus, kurie turį atvežti 
mums ginklų12.

Buvo gauta labai svarbių doku-
mentų, reguliuojančių sukilimo organi-
zacijų ir jų narių tarpusavio santykius, 
teises ir pareigas. Reikalingiausia buvo 
„Sukilimo instrukcija“. 

Iš ten gauta ir lietuviškai pa-
rašytas atsišaukimas, kurį Juozapas 
pakabino ant Daujėnų koplyčios durų. 

Vadų pasitarime išgirstos naujie-
nos stiprino tikėjimą sukilimo teisin-
gumu. Juozapui labai patiko Varšuvos 
centro komiteto atsišaukimas, išverstas 
į lietuvių kalbą

Tikra Auksziasie iresnibe Lenku 
pastana ia

Dali 1) isi ukininkai arba gaspadorei nu 
szias dienas apturi žeme, kuria aldia su 
trioboms ant losnasties, par isus amzius 
be jokiu mokiasziu, te znoczi  kad uz to 

Kostas Kalinauskas – 
Lietuvos sukilėlių 
vadas

12 Maksimaitienė . Lietuvos sukilėlių kovos –
 m., Vilnius, 1969.

Lenkijos centrinio 
komiteto atsišaukimas 
lietuvių kalba,  
išleistas 2 m.
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ziame nereijks mokieti jokios arendos, a nejti d aran arba baudzien, 
tik teis rejks mokieti padotkas pagal diduma ziames ir atbuti Kara-
listes pa idnastes.

Tame atsišaukime dar buvo kalbama, kad

isi iname, gritalnine, kampininke arba susiede ir isi žmones, 
kurie gyvena isz uzdarbe, kad bus paszukti ant ainas uz Te ine, 
gaus tris marges ziames.

Dabar didžiausias Juozapo rūpestis – kaip apginkluoti žmones.
Susigalvojo Juozapas pradėti rinkti prievartines rinkliavas ginklams įsigyti 

arba, kaip pavadino Čeponis, aukas. Tai buvo iš anksto nustatytos sumos. Tą 
pusiau prievartinę duoklę kaip tik pateisino „Sukilimo instrukcija“. Greitai buvo 
surinkta reikiama suma pinigų. Iš Rygos žydų nupirkta trejetas pistoletų, du 
šautuvai, parako ir kulkoms lieti švino. Pistoletai pasitaikė naujos konstrukcijos, 
kur parakas uždegamas kapsule, o ne deglu ar titnagu. Atvežta ir kapsulių.

Renkant aukas susidurta ir su sunkumais – ne visi jas norėjo duoti.  P ri-
jų kaimo ūkininkas Julius Mačiukonis ne tik atsisakė duoti pinigų, bet ragino 
kaimynus vyti lauk tokius prašytojus. Tai blogai veikė gyventojus, todėl nutarta 
Mačiukonį pamokyti. Nuvykę į jo kiemą keli sukilėliai ištempė laukan šeimininką. 
Juozapas jam liepė klauptis. Tada nusiėmė šautuvą ir paklausė

– Ar žinai, ko mes pas tave atjojome
– Nežinau...
– Ak nežinai  Ar pažįsti šį jaunikaitį
– Tai daujėnietis apūstas. 
– Ką jis tau Bažnyčios komiteto vardu sakė  Gal pamiršai
– Aukas jis rinko.
– Ar davei ką nors  Aš tau paskaitysiu Tautinio centro komiteto ir Lai-

kinosios Varšuvos vyriausybės instrukciją, o ten sakoma, kad reikia nedelsiant 
bausti išdavikus.  tu kas  Išdavikas, jei neremi savanorių, kurie tokiems kaip 
tu laisvę neša. Tuojau pat atsiskaityk su apūstu, jei nenori turėti didesnių bėdų.

Tokių mačiukonių, kurie nieko nenorėjo aukoti sukilimui, buvo ir daugiau. 
Juozapas sužinojo, kad toks buvęs rekrūtas ir kareivis Taločka iš Baliìčių kaimo 
ne tik nepanoro šelpti sukilėlių, bet nuėjęs į adeikius apsiskundė pristavui, kad 
bažnyčios tarnai prievarta reikalauja iš jo pinigų sukilimui. Taločkos visai nejau-
dino kalbos apie laisvę ir žemės gavimą.

– Negi rimtai kalbi apie kažkokią laisvę  – spaudė Čeponį Taločka. Argi 
tau, buvusiam kareiviui, dar daugiau jos reikia  inai, kad tokiems kaip mes 
greitai ne tik žemės, bet ir miško pastatams duos. aras ne kvailas, žino, ko 
buvusiems kareiviams reikia13.

Toks elgesys pražudė Taločką – jis buvo pakartas.

Gegužės pirmosios dienos – ti-
kras pavasaris.

13 Girininkienė V. Egzekucijos, –  metai 
Lietuvoje, Straipsniai ir dokumentai, Kaunas, 1991.
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Tuo laiku į Smilgi s atjojo Kripaitis su nepažįstamu svečiu. Šis prisistatė 
esąs Liubomirskio pasiuntinys, bet Kripaitis, neleidęs jam nė prasižioti, pradėjo 
šaukti, kad štai atėjusi ir mūsų valanda. Jau ir mes turime jungtis prie bendrų 
igmanto Sierakausko-Dalengos pajėgų. Liubomirskio pasiuntinys Vaitiekus Go-

lumbeckis paaiškino, kad reikėsią žygiuoti į Ku šą – Latviją. 
– Man įsakyta pranešti, kad rytojaus dieną turite pasivyti koloną prie 

Geidži nų kaimo, kur turi pražygiuoti kairioji kolona, kuriai vadovauja Boleslo-
vas Kolyška, sujungęs pirmąjį arskio ir antrąjį Juozapo Radavičiaus batalionus. 
Sierakauskas-Dalenga visiems įsakė susitikti Biržų miške, – pasakė pasiuntinys 
Golumbeckis ir nutilo.

Juozapui tai buvo negirdėta naujiena, todėl susidomėjo
– Tai kaip čia atsitiko, kad mūsų armija eina į Kuršą, o ne į pajūrį, kur 

mūsų laukia ginklai. Aš nieko nesuprantu.
– Taip buvo nutarta mūsų vadų Teresboro stovykloje Andri niškio miške. Visi 

turi įsilieti į Sierakausko-Dalengos armiją.  kaip toliau teks elgtis, bus pasakyta.
Kai tik svečiai išjojo, Juozapas nuskubėjo pas Čeponį išsiaiškinti padėties. 

Nutarta nedelsiant pasiųsti raitus pasiuntinius, kurie turi pranešti apie susidariusią 
padėtį visiems savanoriams ir įpareigoti, paėmus kaimuose pastotes, susirinkti iš 
pat ryto Čìkiškių kaime. Visi privalą pasiimti ginklus, pakaitinių baltinių, muilo 
ir maisto.

Rytą Čìkiškiai tiesiog ūžė ir klegėjo  čia tiek žmonių nėra buvę. Juozapas 
paliepė visiems išsirikiuoti. Suskaičiavus paaiškėjo, kad neatvyko ketvertas vyrų. 
Aišku, jie išsigando ir liko namuose.

Išsirikiavusiam būriui Juozapas sukomandavo
– Ramiai  Dešinėn  engte marš

Savanoriai, į taktą mušdami kojas, užtraukė

Vakar vakaraitį,
Pjoviau gaigalaitį.
Laukiau, laukiau brolužėlio
 karuž  jojant.
 karuž  jojau,
 vartus šoviau:
– šeik, išeik, mergužėle,
Atkelk man vartelius
Atkeldama vartužėlius
Graudžiai verkdama.
ik neverk,
ik neverk,

Rasi dar pargrįšiu.

Geidži nuose, kaip ir buvo manyta, ilsėjosi Boleslovo Kolyškos pirmasis 
batalionas, kuriam vadovavo Bronislovas arskis, buvęs Krokuvos universiteto 
studentas. Juozapas susirado jį ir, sunkiai tardamas lenkiškus žodžius, prisistatė. 
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arskis paprašė Juozapo išrikiuoti savo žmones. Apžiūrėjęs atsiliepė nepalankiai  
esą Dalenga į koloną dalgiais ginkluotų vyrų priimti neleidžiąs. Galop nusprendė

– Jei jau atvykote, rikiuokitės prie kurio nors dalgininkų plutono.
Vėliau arskis valingu balsu sukomandavo
– Baigt taisytis  Batalione, žygio maršui po keturis rikiuok  
– engte marš
Ir daugybė vyrų, lyg ilga uodega pajudėjo Biržų link. Kaip tik tada pirmą 

kartą Juozapas pamatė Boleslovą Kolyšką. Jis jam pasirodė labai jau jaunatviš-
kas. Vien tie nedideli ūseliai teikė linksmo išdaigininko, kaimo berno įvaizdį. Jo 
kepurė buvo tikrai įspūdinga ir priminė kazokiškąją. Juozapas iškart įvertino  tai 
linksmas vadas, su juo drąsiai galima eiti kariauti.

Paaiškėjo, kad jie Biržų tikrai nepasieks, nes pasuko girios link ir apsistojo 
netoli Mede kių kaimo. Čia susitiko su dar gausesne kolona, kuriai vadovavo 
patsai Dalenga- igmantas Sierakauskas. Greitai Juozapas sužinojo, kad Dalengos 
rinktinę jau nuo gegužės ketvirtosios persekioja rusų dalinys, vadovaujamas majoro 
Merlino.  jis gi turįs dvi kuopas pėstininkų, eskadroną ulonų ir šimtinę kazokų. 
Jie  atkirto ir saugojo ruožą, kad sukilėliai nepatektų į ali sios girią. Jam dar 
priklausė Panevėžio įgulos rusų dalinys, pusė eskadronų ulonų. Jie visi slinko 
Šimonių link. Majoras ilbacha – į Sv¸dasus. Visai kariuomenės grupei vadovavo 
generolas Ganeckis, kuris ir pats turėjo trejetą kuopų pėstininkų ir šimtinę kazo-
kų. Jis atvyko tiesiai į An kščius ir patyręs, kad Dalenga perskyrė savo sukilėlių 
kariuomenę į trejetą dalių, patraukė į šiaurės pusę.

inios, kad prie jų artinasi priešas, Juozapo visai nejaudino ir nestebino. 
Jo vyrai, miške pasirinkę sausesnę vietą, susispietė tarsi mažoje stovykloje. 

Nuojauta sakė, kad greitai teks susidurti su rusais.
Taip ir atsitiko. Gegužės septintąją rusų majoro Merlino dalinys priartėjo 

prie dešiniojo Kolyškos grupuotės sparno, kur kaip tik ir buvo pirmasis sukilėlių 
batalionas. Jam priklausė ir Juozapo vyrai.

Prasidėjęs susišaudymas tęsėsi net valandą. Juozapas savo savanoriams 
dar kartą pasakė seniau dažnai kartotą tiesą  kad ir kas būtų, reikia nugalėti 
baimę ir, svarbiausia, laikytis kartu. Dvi Merlino organizuotos atakos buvo ryž-
tingai atmuštos. Sukilėliai, tuo pasinaudoję, išsiveržė į priekį. Juozapo sukilėliai 
pirmą kartą dalyvavo mūšyje. Viskas susiklostė labai sėkmingai. Tiesa, jie nieko 
nepavijo ir nepagavo. Rusai atsitraukė. Jų niekas ne tik nepersekiojo – Dalenga 
pats pasitraukė toliau į mišką. Ten įsitvirtinęs naujose pozicijose, ėmė laukti kito 
puolimo, bet rusai nesirodė. Tada Dalenga įsakė trauktis dar toliau į mišką. Taip 
jie atsidūrė prie Gudiškių. Padėtis buvo gana neaiški  visi laukė priešo puolimo, 
bet nežinojo, iš kurios pusės. Apie antrą valandą nakties nelauktai, nesulaikyti 
jokių užtvarų įsiveržė Merlino kariai. Jie iš pradžių atakavo Kolyškos, o vėliau 
ir Dalengos sukilėlių junginius ir, negailestingai naikindami šūviais ir kapodami 
kardais, mūsiškius išsklaidė. Liūdniausia, kad mūšio pradžioje buvo nukauti keli 
sukilėlių karininkai, o į nelaisvę pateko Boleslovas Kolyška ir daugelis jo būrių 
vadų. Šiame mūšyje žuvo ir tiesioginis Juozapo viršininkas – pirmojo bataliono 
vadas Bronislovas arskis.
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Juozapo vyrams irgi teko susiremti su grupe barzdotų rusų kareivių. Iš 
pradžių sąlyčio linijoje šie smarkiai šaudė iš štucerių, bet kai niekas neatsiliepė, 
tikriausiai pamanę, kad čia slepiasi neginkluoti kaimo vaikinai, staiga, atkišę dur-
tuvus, puolė į ataką. Nežinia, ar mūsų savanoriai išsigando, ar ne, bet Juozapui 
sušukus

„Ugnis “ – pokštelėjo iš visų turimų šautuvų ir pistoletų. Tai sutrikdė prie-
šą.  komanda „Visi į ataką “ privertė juos sustoti ir pasislėpti už medžių. Visi 
Juozapo vyrai puolė pirmyn rėkdami

– Valio-o-o  Valio-o-o-o
Tai buvo pirmosios rimtos kapotynės. Dzidas čia pranoko šautuvą, gal tik 

kardas galėjo jam pasipriešinti. Po trumpos kovos rusai pasitraukė. Mūsiškiai jų 
nesivijo – nebuvo tokio nurodymo. Tai didelis džiaugsmas, nors ketvertas jaunuo-
lių buvo sužeisti. Iš tos vietos Juozapo vyrai niekur nesitraukė  laukė komandos. 
 jos vis nebuvo. Jau ir mūšio garsai nuaidėjo kažkur į dešinę, paskiau visai 

nutilo. Juozapas labai jau džiūgavo, kad vyrai nesutriko ir neišsibėgiojo kas sau. 
Visi suprato, kad rusai greičiausia nusivijo mūsiškius tolyn. Ir tikrai pasidarė 
visai neaišku, ką toliau daryti. Bus karšta, jei rusai sugrįš. Užsimaskavę medžių 
šakomis ir žolėmis, likusią dieną nutarė praleisti čia pat, o naktį susirasti drau-
gus. valgai iš tiesų priešų neaptiko, todėl, apsiraminę ir apsitvarstę žaizdas, 
paliko kovines pozicijas ir pasuko į pietryčių pusę vildamiesi ką nors susitikti, 
o jei ne – traukti į Vabalni ko pusę – namo. Netrukus sutiko penketą vyrų iš 
paties Dalengos ketvirtojo bataliono. Jie buvo labai nusiminę, esą visas batalionas 
sutriuškintas, o jo vadovas Antonievičius nukautas. Jie esą gerai žiną, kad ir 
patsai Dalenga-Sierakauskas labai sunkiai sužeistas. Šią kritinę valandą visi laukė 
pasirodant Antano Mackevičiaus kolonos, bet ji sutartu laiku neatvykusi. Dar 
tą pačią dieną Juozapas įsitikino, kad klaidžioti po mišką gana pavojinga  rusai 
daugelyje vietų išstatė kovinius postus, kad sugaudytų besislapstančius sukilėlius. 
Nutarta nedelsiant trauktis iš Biržų girios. Tik gerai išžvalgę numatytą kelią, pa-
mažu slinko pirmyn. Taip ir pasiekė girios pakraštį. Vėliau, naktį, nusigavo net 
iki Sere kių kaimo. Pailsėję išsiskirstė į namus.

Atsisveikino gana nedraugiškai. Juozapui irgi buvo pikta, kad tose velnio 
pelkėse teko prarasti ir arklį, ir balną. Ką dabar tėvas pasakys

Rusų kerštas po 1863 m. sukilimo
Negalima teigti, kad po pralaimėtų kautynių ties Gudiškių vienkiemiu, po 

daugelio sukilėlių vadų žūties ir patekus į nelaisvę Dalengai-Sierakauskui, o vėliau 
praradus savo būrius ir Antanui Mackevičiui sukilimas pasibaigė. Išblaškyti, gyvi 
likę sukilėliai telkėsi į ankstesnio bazavimosi vietas ir laukė žadėtų neramumų 
centrinės Rusijos vietovėse. Esą reikia tik pergyventi žiemą.

Juozapas nežinojo, ką reikėtų tuojau pat veikti. Todėl pirmiausia nujojo į 
Liči nus pasitarti su tenykščiu sukilėlių vadu Antanu Kripaičiu. Šis pasiūlė ne-
delsiant aplankyti netoliese apsistojusį Antaną Mackevičių.

Pas Mackevičių jie rado P svalio būrio vadą Andrių Barisą, Eliziejų Liutke-
vičių ir pabiržietį Adomą Dinsmoną. Labiausiai Juozapą nudžiugino tai, kad čia 
buvo ir Edvardas Jokūbas Daukša. Jie prisiminė, kaip drauge Daujėnų koplyčioje 
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agitavo žmones sukilti prieš rusų santvarką ir užsirašyti į sukilėlių armiją14. Pažinojo 
jis ir Eliziejų Liutkevičių, tik štai su kunigu Antanu Mackevičiumi dar nebuvo 
susitikęs. Visi pasisveikino. Mackevičius pasiūlė eiti į seklyčią, esą jis ten įsikūręs.

– Ne, ne  Jūs man, kunige, neaiškinkite, – pakėlęs balsą ir tikriausiai pratęsda-
mas ankstesnį ginčą, kreipėsi Liutkevičius į Mackevičių. – Čia jūsų didžiulė klaida, 
kad nutarėte eiti į tą Ku šą. Jie mat pakelsią į kovą tuos nesusipratėlius vokiečius...

– Jie ne vokiečiai, o tokie patys kaip mes. Jų net kalba panaši į mūsų, – 
tikino Mackevičius.

– Panaši į mūsų  Tai kokia ta mūsų kalba  – klausė Liutkevičius.
– Kokia, kokia... Lietuvių.
– Tai kodėl jūs bažnyčioje ir dvaruose nekalbat lietuviškai  Dauguma kunigų 

jos net nemoka. Ir sukilėliams komanduoja tik lenkiškai. Nereikia gražbyliauti  
mes atstovaujame lenkams, be jų valios nežengiame nė žingsnio.  ten, Kurše, 
mes svetimi, – prieštaravo Liutkevičius.

– Kaipgi svetimi  Dievas visur tas pats.
– Tai jau ne  Niekur nuo to, kunige, nepabėgsi. Dar pernai buvo pamėginta 

paimti Da gpilio tvirtovę. Kuo baigėsi  Pražudėme daugybę vyrų, o nė vienas latvis 
nepanoro prie mūsų dėtis. Kodėl dabar jie turėtų sukilti  Pats matot, pas juos niekas 
nejuda. Vokiečiai jie, ir tiek  Ko mums reikėjo kartis į tuos Bíržus. Geriausiai būtų 
buvę, jei būtume pasielgę, kaip aš jums sakiau  telkimės P nevėžio–Laban ro giriose. 

– Aš irgi taip maniau, sutinku su tavimi, bet mūsų vadovas Sierakauskas 
patvarkė kitaip  rusišką jėgą galima atremti tik stambiu, suvienytu kumščiu...

–  kodėl Sierakauskas to kumščio nesaugojo  Kas, jei ne jis, kaltas, kad 
Kolyšką taip skaudžiai majoras Merlinas užpuolė prie Mede kių  Ar normalu, jei 
patį Sierakauską sužeidė rusų husarai iš generolo Ganeckio junginio, įjoję į kiemą 
visai nepastebėti  Ar taip turi maskuotis vadovas  Kur ta atsakomybė, jei tada 
tik viename vienkiemyje buvo paimta į nelaisvę daugiau kaip du šimtai sukilėlių.

– inoma, mums sunku, labai sunku, – pritarė ir kunigas Antanas Macke-
vičius. – Aš irgi buvau už partizaninę kovą. Dabar bėdos yra dvi. Ir su abiem 
mes turime susitvarkyti  pirmiausia, sulaukti ginklų siuntos, antra, tikrai kaip tu, 
Eliziejau, siūlai, išsiskirstyti būriais ir, tęsiant partizanišką kovą, sulaukti sukilimo 
kitose Rusijos ir gudiškose srityse15.

 Dauj¸nų apylinkes jau kelintą kartą užklysta rusų kareivių būriai, daugiausia 
iš Vabalni ko įgulos16. Jie elgiasi kaip tikri plėšikai  iš G odžių dvaro pasiėmė 
keturias kiaules, iš Čìkiškio kalvio Morkūno – avį, o iš kitų kiemų prisigaudė 
vištų. Surinko į vieną būrį vyrus ir liepė nusirengti, o kai šie nuogi sustoję į eilę, 
apžiūrinėjo, ar kuris nors neturi žaizdų pėdsakų. 

Du įtariamieji tuojau pat buvo išvežti į Vabalni ką.
Apie tą patį laiką kareiviai, vadovaujami ade kių valsčiaus žandaro, iš 

Val kų kaimo atvarė į Girsūd s du įtariamuosius sukilėlius ir čia juos pakorė, o 
vėliau užkasė kaimo kapeliuose. Paskui 
krėtė sodybas ieškodami ginklų. Sura-
do kardą ir net trejetą kovinių dalgių. 
Iš tų kiemų į adeiki s išsivarė net 
šešetą vyrų.

14 Kazlauskas A. Kas su kirviu, kas su dalgiu..., 
Darbas, Pasvalio laikraštis, 1993, nr. 1 .

15 Rapolo Čeponio prisiminimai.
16 Vyčas K. Sukilėlio mirtis, Utena, 2001.
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Tuo metu Pasvalyjê rusų kareivių nebuvo, todėl Juozapas visai nenustebo, 
kai paskutinę gegužės dieną traukdamiesi Antano Mackevičiaus vyrai kartu su 
keletu Grigonio sukilėlių užpuolė P svalį ir ten sudegino teismo bylas ir kai 
kuriuos kitus dokumentus. Kai Mackevičius po mūšio ties Krikliniais patraukė į 
aliosios girios prieglobstį, Juozapas rimtai pradėjo ruoštis pasitraukti su draugais 

prie Lebeníškių ar Línkmeniškių kaimų.
Iš pradžių jis pats panoro pasižvalgyti po tas vietas. Porijų kaime į talki-

ninkus pasiėmė senį Skukauską, ir jie kartu su tenykščiu sukilimo dalyviu Jonu 
Navaku apžiūrėjo kemsynus ir brūzgynus. Vėliau susitiko su kai kuriais Lebe-
niškių kaimo gyventojais. Jie pasižadėjo, jei reikėtų, priglausti sukilėlius. Vieta 
tiesiog puikiausia  kaimas didžiulis, apie keturiasdešimtį sodybų, čia pat Panevėžio 
ali sios girios atšakos miškas, čia ir pelkės, ir krūmai, ir toli Panevėž s bei 

Vabalni kas. Visa tai Juozapui labai patiko, tik ar teisingas bus sprendimas, jei 
jo vyrai paliks šeimas ir apsistos kitur1 .

Birželio mėnesio pabaigoje buvo nutarta užpulti adeikių grūdų sandėlį-ma-
gaziną. Tai atlikti nebuvo taip paprasta. ade kiai vis dėlto valsčiaus centras. Čia 
yra žandaras, labai jau agresyvus, viešai propaguojantis slavofilų idėjas rusas. Teko 
Juozapui susitikti su P svalio V enkiemių būrio vadu Grigoniu ir suderinti veiksmus.

Juozapo savanoriai, kas raitas, kas važiuotas, su paimtomis pastotėmis pa-
sirodė ade kiuose prie dailaus raudono magazino pastato. Magazinas užrakintas. 
Pamėgino išlaužti duris, nepasisekė. Valsčiaus viršaitis Avižonis kažkur pasislėpė. 
Ši žinia sukėlė didžiulį minios įtūžį

– Pakarti  Pakarti ant šakos  Atimti raktus
Radę Avižonį, užnėrė virvę ant kaklo, vaikėzai pradėjo tampyti šį garbingą 

žmogų. Šauksmai nerimo
– Atiduok raktus
– Neturiu
– Vyrai, pakelkite jį į viršų prie šio uosio
Vaikėzai, permetę virvę per šaką, pradėjo viršaitį mėtyti. Tai tęsėsi gana 

ilgai. Raktas buvo surastas. Grūdų sėmėsi, kas tik norėjo.
Rytojaus dieną sužinota, kad viršaitis taip ir neatsigavo  neaišku, mirė nuo 

kilpos ar iš išgąsčio. Aišku – rusai už tai keršys
Taip ir įvyko. Sekmadienį iš Vabalninko atjoję kazokai per pamaldas 

triukšmingai suvirto į Daujėnų koplyčią ir ėmė tyčiotis iš žmonių. Vyrams liepė 
parodyti dešinįjį petį, ar šautuvo atatrankos nesumuštas. Tuo metu šaižiai suriko 
žmogus. Daug kas pamatė, kaip kazokai stumdo sukilimo dalyvį Vaitkų iš Sma-
gurių kaimo. Turbūt jis nepatiko rusams, šie daug neklausinėjo, čia pat šventoriuje 
ant šakos jį pakabino.

Tą patį sekmadienį tie patys kazokai krėtė ir Smiµgių kaimą. Pavogė daug 
visokių smulkmenų. Pas Barborą Nargelytę rado besigydantį paliegėlį – vietinį 
sukilėlį Antaną Rasulą. Jį tuojau pat 
kaime pakorė18.

Rusai Vabalninkê sudarė kažkokį 
skrajojantį būrį. To būrio kazokai siautė 
po kaimus ir terorizavo gyventojus. Tai 

1  Masilionis S. Kova nebuvo beprasmė, Daujėnai, 
Vilnius, 2004.

18 Šliažas P. Muravjovo veikimas Lietuvoje – , 
Kaunas, 1933.
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paskatino Juozapą nurodyti savanoriams persikelti į Lebeniški s. Dar labiau vertė 
persikelti pasikeitusi kaimynų dislokacija. Visiškai buvo sunaikintas Paslovskio 
partizanų būrys. Šis būrys turėjo mažai vyrų, tad sėkmingai sukiojosi nedideliuose 
miškeliuose ir net krūmuose netoli Pasvalio, prie Lėve s upės, kol žandarams 
buvo išduotas ir be pražvalgos apsuptas. Vis dėlto sukilėliai suspėjo pasitraukti 
Krinčíno link. Netoli liškių juos vėl užklupo rusai ir privertė gintis. Jau pirmoji 
ataka parodė, kad sukilėlių ne tik mažai, bet jie ir silpnai ginkluoti. Kova tęsėsi 
vos valandą – kazokai juos taip prispaudė, kad vyrai išbėgiojo keliomis kryptimis. 
Beveik visi sukilėliai pateko į nelaisvę, o sunkiai sužeistas būrio vadas bajoras 
Kazimieras Paslovskis patraukė į savo tėviškę, Sere kių kaimą.

Kitas Juozapo artimas kaimynas Kripaitis pasitraukė iš savo vietos net į 
Panevėžio liąją girią, o pasvalietis Andrius Barisas – į P biržės apylinkes pas 
Adomą Dinsmoną.

Sukilėlių jėgos gerokai susilpnėjo, iniciatyvą perėmė generolas Ganeckis.
Liepos mėnesį rusai sugalvojo dar vieną būdą, kaip smarkiau terorizuoti 

gyventojus. Jie kai kuriuose kaimuose apgyvendino grupeles kareivių. Smiµgiai, 
Dauj¸nai ir Guodžių, Bal škių dvarai gavo po septynetą kareivių, o P rijai, 
Val kai, Natiškiai, Unciškiai – po šešis.  adeikių valsčiaus 
centrą atsiuntė penketą kazokų. Visi jie buvo apgyvendinti Sukilimo žemėlapis
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ūkininkų seklyčiose. Kaimo žmonės tuos neprašytus žmones turėjo maitinti, o 
arkliams duoti avižų ir sklypą ganykloms. Visa tai labai piktino žmones. Kareiviai 
nesiskaitė su jais, apiplėšinėjo net dieną.

Juozapas vėl susitiko su Liutkevičiumi, bet ir šis nežinojo, ką pasakyti. Jis 
turėjo rimtesnių problemų – pulkininkas Gorelovas sumanė iškirsti plačią proskyną 
per visą aliąją girią. Norėta ją padalyti į dvi dalis. Tai, be abejo, apsunkintų 
sukilėlių bendradarbiavimą.

Susitarta, kad kareivius iš kaimų išgrūsti reikėtų gąsdinant, grobiant arklius, 
atimant ginklus, neleidžiant susisiekti su savo vadais ir kitomis taikiomis priemo-
nėmis. Taip pat agituoti  gyventojus, kad šie neduotų maisto, pašarų. 

Tuo metu Girsūdų kaime įvyko nelaimė. Čia apsistoję rusų kareiviai iš 
vietinių žmonių sužinojo, kad į Baliìčių kaimą sugrįžo sukilėlis. Tai buvo Juoza-
pas Luosis. Juozapas jį specialiai buvo paleidęs namo, kad sužinotų apie padėtį 
adeikiuose, be to, jis turėjo užduotį – nuvykti į P biržės parapijos Daumėnų 

kaimą ir ten susirasti būrio vadą Adomą Dinsmoną. Atjoję kazokai jį suėmė ir 
nusivarė į Girsūdus. Čia jam paaiškino, kad už priklausymą galvažudžių gaujai 
jis bus nubaustas.  egzekucijos vietą buvo suvaryti Girsūdų ir Baliečių gyven-
tojai. Jų akivaizdoje prie J odžio upelio savanoris buvo pakartas. monės turėjo 
žiūrėti, kaip atliekamas šis barbariškas aktas. Užkasę Luosį, tą vietą kazokai su 
arkliais trypė gerą pusvalandį, o kad žmonės nerastų kapo, privertė juos rinkti 
akmenis ir mesti į krūvą. Baigus šį darbą, adeikių žandaras grasino, kad jei kas 
nors pamėginsiąs iškasti maištininko kūną, patsai atsidursiąs jo vietoje. Luosio 
palaikai buvo surasti tik 2008 m.

Atėjo žinia, kad generalgubernatorius Muravjovas išreikalavo Lietuvoje pa-
didinti kariuomenę. Dabar Lietuvoje buvo net šimtas keturiasdešimt tūkstančių 
pėstininkų, šešios dešimtys šimtinių kazokų ir šimtas keturiasdešimt šešios patran-
kos. Jis šį sukilimą laikė karu ir manė, kad su priešu reikia elgtis negailestingai. 
Iš pat pradžių ėmė rusinti mūsų kraštą, pasak jo, Šiaurės Vakarų Rusijos dalį. 
Buvo sudarytos kaimo tarybos. Jų svarbiausia pareiga – pranešti rusų žandarams 
apie pasirodžiusius kaime, smuklėse, miškuose, einančius keliais ar jojančius įtar-
tinus asmenis. Guodžių, Porijų ir Baluškių dvarai buvo prislėgti didelių mokesčių. 
Visa tai trukdė partizaninei veiklai. Sukilėliai laukė aiškesnių gairių ir nurodymų. 
Ryškių vadų, be Antano Mackevičiaus, lyg ir nebebuvo.

Juozapas labai nustebo, kai sužinojo, kad patsai Krinčino klebonas Kuigevi-
čius perskaitė sakykloje emaičių vyskupo ganytojišką laišką, kuriame pasmerkė 
sukilimą ir liepė sukilėliams pasiduoti rusams. To Juozapas nesuprato – rusai 
Bažnyčią juk smaugia labiausiai. Argi galima pasiduoti  Juk daug kunigų tapo 
sukilėliais. Pasvalio kapelionas kunigas Steponas Rudskis ne tik agitavo sukilti, 
bet ir pats vadovavo mažam sukilėlių būreliui. Ne  Taip neturėtų būti. Negi iš-
sipildys Lietuvos sukilimo vadovo kunigo Antano Mackevičiaus paskelbta vizija  
ejaugi toji mano tauta tokia nelaiminga, jog jai, be nevilties, nieko daugiau nebelieka

iemą nutarta praleisti Lebeniškių kaime. Slinko monotoniškos rudens die-
nos. Tik sargybos būriai sekė kaimo prieigas.

Tą ankstyvą rytą, dar drybsodamas lovoje, Juozapas užgirdo kažkokį nepa-
prastą triukšmą ir žmonių riksmus. Vos atidaręs gryčios duris, susidūrė su raitu 
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kazoku, kuris jam trenkė į petį. Kirto iš visų jėgų. Kirto dar kartą, Juozapas ap-
sisukdamas porą žingsnių žengė į priekį, bet griuvo ant slenksčio. Tai jį išgelbėjo 
nuo trečio kirčio ir mirties.

Juozapui apie mirties bausmę buvo pranešta, kai Vilniaus karinės apygardos 
vadas pasirašė konfirmaciją, skelbiančią, kad jis būsiąs pakartas. 

Tam įrodyti pateikiu dokumento ištrauką iš V. Girininkienės pateiktų do-
kumentų rinkinyje –  metai Lietuvoje (Vilnius, 1991).

Dokumentai
Išrašas. ilniaus  Kauno  a ino  i e sko  o ilio o i  u us a o u . 
poli ini  nusikal ėli  nu eis  mi i nuo sukilimo p a ios  s a as

Vardas, pavardė, tėvo  
vardas, kilmė, pareigos

Kas patvirtino mirties  
bausmę

Kada, kur pakartas arba sušaudytas  
ir už ką

1. Antanas Krypaitis,  
Bernardo, Kauno gub.  
Panevėžio aps. Krinčino 

seniūnijos valstietis

Panevėžio aps. Vilniaus  
karinės apygardos  
kariuomenės vado 1864 m. 
spalio 19 d. konfirmacija 
remiantis Auditoriato  
išvada

Pakartas Kauno gub. Panevėžio aps. 
1864 m. spalio 29 d. už buvimą 
maištininkų gaujoje, dalyvavimą su  
kitais maištininkais pakariant nėščią 
valstietę ortūnatą Petrunasovą ir dviejų 
žydų pagrobimą bei pristatymą į gaują, 
kur jie buvo pakarti (l. 20–30). 

2. Juozas Novokas, Juozo, 
Kauno gub. Panevėžio aps. 
adeikių seniūnijos  

valstietis

Vilniaus karinės apygardos 
kariuomenės vado  
konfirmacija remiantis  
1865 m. vasario 1  d. 
Lauko auditoriato išvada

Pakartas Kauno gub. Panevėžio aps.  
nusikaltimo vietoje 1865 m. vasario  
25 d. už buvimą maištininkų gaujoje 
ir dalyvavimą žmogžudystėse kariant 
ištikimus valdžiai žmones (l. 40).

3. Jonas Laceris, Martyno, 
Panevėžio aps. valstietis  
laikinasis prievolininkas

Panevėžio aps., Biržai. 
Ukmergės ir Panevėžio aps. 
kariuomenės vado generolo 
majoro Pachomovo  
konfirmacija

Sušaudytas Biržuose 1864 m. kovo 24 d. 
už buvimą maištininkų gaujoje. Iš jos 
pasitraukęs paslėpė turėtus ginklus ir 
paraką, ketino antrą kartą prisidėti prie 
sukilimo  pasiėmęs paslėptą šautuvą, 
išsirengė į mišką ir bandė nušauti jį 
užklupusį seniūną Brugį (l. 34). 

4. Juozas Vodopalas,  
Jokimo, Kauno gub.  
Panevėžio aps. valstietis

Panevėžio aps., Smilgių k. 
Vilniaus karinės apygardos 
kariuomenės vado  
konfirmacija

Pakartas Panevėžio aps. Smilgių k.  
1864 m. rugpjūčio 24 d. už dalyvavimą 
maište, įstojimą į maištininkų gaują. 
Kartu su kitais maištininkais plėšikai 
užpuolė valstiečio Mačiukonio sodybą, 
jėga išreikalavo iš jo pinigų ir kartu  
su kitais dviem maištininkais pakorė 
valdžiai ištikimą atsargos kareivį  
Taločką (l. 11–12). 

Pastaba:
1. Sąrašas sudarytas abėcėlės tvarka.
2. Data nenurodyta. Manoma, kad tai turėtų būti 1865 m. liepos mėn.
3. Sudarius sąrašą, jis dar papildytas ranka  įrašyta J. erbulyno pavardė.

Taip 1863 m. rudenį Daujėnų apylinkėse veikęs sukilėlių būrys per išdavystę 
buvo likviduotas. Norėčiau pasakyti, kad panašiai atsitiko ir kaimynams. Retai 
kuris sulaukė išganingo šauksmo  „  metais ankstyvą pavasarį rinksimės į naujus 
būrius.“ Tai žinojo ir naujasis generalgubernatorius Mikalojus Muravjovas. Gal dėl 
to jis griebėsi žiauriausio teroro. Vien per Vilniaus teismą perėjo 1 14 žmonių, 
iš jų net 83 pasmerkti sušaudyti ar pakarti. Beveik du kartus daugiau rekrūtų 
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paimta į kariuomenę. Ne karo metais Kauno gubernijoje buvo imama rekrūtais 
4  laikinieji prievolininkai, o vien tik 1863 m. – 1 1 4 jaunuoliai. 

Juozapo draugas būrio vadas Antanas Kripaitis taip pat pateko į nelaisvę 
ir, remiantis Vilniaus karinės apygardos kariuomenės vado 1864 m. spalio 31 d. 
konfirmacija, pakartas Ličiūnų kaime, Krinčino parapijoje. Tai įvyko dviem mė-
nesiais vėliau, negu nuteistas mūsų smilgietis Juozapas Vadopalas.

Juozapas Navakas, kilęs iš Girsūdų kaimo, vykstant egzekucijai Lebeniš-
kiuose, kai buvo sutriuškintas sukilėlių būrys, sugebėjo pabėgti į aliosios girios 
prieglobstį. Su keletu panašių pabėgėlių slapstėsi ne tik 1864 metų žiemą, bet ir 
visą vasarą. Rudeniop buvo savo geriausio draugo išduotas ir pateko į nelaisvę. 
Pakartas 1865 m. kovo 9 d. 

Veiklusis Pasvalio miestelio gydytojas, buvęs Lietuvos sukilimo vadovybės 
narys Boleslavas Dluskis, pralaimėjęs kautynes emaitijoje, baigiantis vasarai pa-
sitraukė į užsienį ir daugiau į Lietuvą nebesugrįžo.

Lapkričio 11-ąją rusų papulkininkis Karpovas sužinojo, kad Eliziejus Liut-
kevičius su daugiau nei šimtu vyrų patraukė į Da šiškių kaimą, ir nusivijo juos. 
Kovos įkarštyje žuvo daug sukilėlių, tarp ir jų vadovas Liutkevičius. 

Iš esmės tuo ir baigėsi Šiaurės Lietuvos sukilėlių kovos. Likę maži ir ne-
gausūs sukilėlių būreliai, kaip Dambrovskio ir Maleckio, smarkiau priešintis jau 
nebegalėjo.

Tuo metu mums tokie brangūs žmonės kaip Edvardas Jokūbas Daukša ir 
sukilimo šauklys Julius Anusevičius, įsilieję į kraštiečių būrelius, toliau tęsė pra-
dėtąją kovą. Tačiau ir jie greitai buvo suimti.

Daukša su Pasvalio vikaru Steponu Rudskiu buvo ištremti į Rusijos šiaurę – 
Igãrkos rūdynus, o Julius Anusevičius – į Síbiro tolybes, net prie Baik lo ežero.

Vėliau Julius Anusevičius, primindamas sunkų sukilėlių gyvenimą ir netektis, 
parašė jausmingas eiles, kurios ilgai skambėjo plačiose apylinkėse

Būkit, aliosios pušynai, sveiki
r jums manie paminėt reikia. 
Daugelis pušų ir ąžuolų kietų 
Buvo ten skylėtų.
Kaip spietliai bičių birbdamas lek švinas,
Spraga muškietos loc druska ugnyje, 
Byr šakos medžių – dreba net pušynas. 
Kulka, nors reta, pakliūna ir širdy.

adeikių valsčius, kurio gyventojai sąmoningai rėmė sukilėlius, buvo pa-
naikintas, o jo vietoje įkurti net trejetas naujų  Girsūdų, Gulbin  ir Skreb tiškio. 
Taip pat buvo panaikinta ir vadinamoji Liustracinė komisija. Taip Smilgių, Dau-
jėnų ir kiti jų apylinkių kaimai buvo priskirti naujam Girsūdų valsčiui. Girsūdų 
valsčius įsikūrė Smilgių kaime. Ten perkelta iš adeikių ir edukacinė mokykla. 
adeikių karališkasis dvaras išskirstytas į vienkiemius. Po dvejų metų visos šeimos 

išvarytos į Girsūdų, Baliečių, id nių ir kitus kaimus, į jų vietas iš entrinės 
Rusijos gubernijų atkelti rusai. adeikių kaimas dabar nėra rusiškas tik todėl, kad 
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čionykščiai atėjūnai 1914 m., artinan-
tis vokiečių kariuomenei, išsigando ir 
pabėgo į savo buvusią tėvynę Rusiją.

Dar liūdniau nutiko Lebeniškių 
kaimo gyventojams. Bausdami už sukilėlių priglaudimą, caro vietininkai dar tų 
pačių 1863 m. žiemą nutarė ištremti visus gyventojus į Rusijos Sar tovo guberni-
jos stepes. Sugaudę ištrėmė net keturiasdešimt dvi šeimas. Namuose nebuvo tik 
dviejų asmenų, Jodoko ir Masilionio.

Tučtuojau į Lebeniškius buvo atkeltos trisdešimt dvi prasigėrusios rusų 
kolonistų šeimos. Šiuos kolonistus caro administracija rėmė, net cerkvę valstybės 
lėšomis pastatė. Kolonistų šeimos ne tik gerai įsitvirtino užgrobtame Lebeniškių 
kaime, bet ir bėgant laikui prisitaikė prie lietuvių gyvensenos. Sovietų metais iš 
jų kaimo kilęs Vladimiras Beriozovas tapo net Lietuvos komunistų partijos entro 
komiteto antruoju sekretoriumi, bet nenuėjo Burokevičiaus išdavystės klystkeliais, 
o aktyviai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Tik po trisdešimties metų į Lietuvą sugrįžo tremtiniai iš Lebeniškių kaimo. 
Buvo jų tik šešetas šeimų. Jiems neleido apsigyventi senojoje vietoje. Skyrė mažą 
pelkėtos žemės lopinėlį netoli Jiešmens upelio, tarp Sereikių ir oliškių kaimų. 
Vargšai tremtiniai, pagerbdami giminių ištakas, naująją gyvenvietę pavadino 
Lebenišk lių kaimu. Pavyko surasti tų 
laikų tremtinio Kazimiero Šukio pro-
vaikaitę Stanislavą Banevičienę (Šuky-
tę) – ji ir papasakojo apie sunkią jų 
šeimos dalią19.

Iš jos pasakojimo sužinojome, kad 
ištremtieji, grįžę į Lietuvą, iš pradžių 
slapstėsi. Vėliau Lebenišk liuose gavo 

Paminklinio akmens  metų sukilimui  
atminti pašventinimas Smilgių kaime.  
200  m. Antano Šimkūno nuotr.

19 Jusaitienė G. Lietuvos istorija, Vilnius, 1992  iugž-
da J. Antanas Mackevičius – sukilėlių Lietuvos valstiečių 
vadovas prieš carizmą ir dvarininkus, Vilnius, 1951  
Šliažas P. Muravjovo veikimas Lietuvoje –  
metais, Kaunas, 1933  Kazlauskas A. Savanoris iš 
kaimo, kurio jau nėra, Darbas, 1996, nr. 19  Anu-
sevičius J. Viena pavasario diena, Vilnius, 1996  
Apinys A., Grigelionis B., Pribušauskaitė J. 
žaugau Pasvaly, Vilnius, 19 .
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žemės ne tik mažai, bet ir labai drėgnoje vietoje. monės plėšė kelmus, vertė 
akmenis ir tuo pačiu laiku statėsi trobesius. Pirmiausia trobesius pradėjo statyti 
Steponas Šakenis, Povilas Rekašius, Kazimieras Puodžiūnas. Šukiai pirmiausia 
pastatė tvartelį, o vėliau gryčią. Povilas Rekašius tvartuką pasistatė net ant polių. 
Pamažu sunkumai traukėsi. pač pagerėjo nuotaika, kai 1939 m. pažadėjo grąžinti 
žemę Lebeniškiuose, bet iš tiesų taip padaryti niekas nesirengė. Vėliau užėjo nauji 
sunkmečiai ir mūsų gyvenimas jau nebepagerėjo. Dabar Stanislava Banevičienė 
gyvena Daujėnų miestelyje.

1863 m. sukilėliai išsilaisvinimo kovas pralaimėjo, bet neprarado vizijos kada 
nors atkurti Lietuvos Nepriklausomybę.
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Daujėnų karininkai
Algis Balaišis

onas a ius. Lietuvos kariuomenės karininko aviacijos 
majoro J. Pyragiaus veiklai likimas skyrė nedaug laiko – tik 14 
metų – nuo karo mokyklos baigimo iki tos dienos, kai neteko 
karinio laipsnio ir buvo pašalintas iš Lietuvos kariuomenės. 
Per tą trumpą laiką jis spėjo daug nuveikti savo kraštui. 

Apie J. Pyragių atsiliepiama kaip apie prieštaringą 
asmenybę, tačiau niekas nenuginčys, kad jis buvo karštas 
Tėvynės patriotas, visada siekiantis kuo geriau pasitarnauti 
savo kraštui. Labai taikliai apie savo tėvą rašė duktė Dalia  
„Mano tėvas Jonas Pyragius pirmiausia buvo lietuvis. Lietuva jam 
buvo brangesnė už visa kita ir už ją jis kovojo visą gyvenimą.“

Jo patriotizmas pasireiškė jau tada, kai iš 6-os gimnazijos 
klasės stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir tarnaudamas eiliniu kareiviu labai 
aktyviai dalyvavo kovose su valstybės priešais – bolševikais, bermontininkais, len-
kais. Kuopos ir pulko vadovybės buvo vertinamas, nes pasirodė drąsus, sumanus 
ir iniciatyvus karys. Jam buvo suteiktas viršilos laipsnis ir paskirtas būrininku, 
be to, rekomenduotas mokytis Lietuvos karo mokykloje. 

Karo mokyklą (II laida) baigė būdamas vos 18 metų. Jam buvo suteiktas 
artilerijos leitenanto laipsnis (tuo metu artilerijos specialybė buvo laikoma presti-
žine). Po dvejų metų baigė Aukštųjų karininkų kursus (II laida  jis ir vėliau buvo 
siunčiamas į įvairius kursus). Tais pačiais metais paskirtas šarvuočio „Savanoris“ 
vadu. Dar kitais metais jam buvo suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis, paskirtas 
šarvuočių autodiviziono būrio vadu. Tačiau jaunojo karininko tikroji svajonė buvo 
karo aviacija, į kurią paties prašymu ir buvo perkeltas. Po būtino apmokymo, 
jau 1925 m. liepą, jis pirmą kartą savarankiškai pakilo į orą. Kitais metais puikiai 
baigė aukštojo pilotažo kursus ir nuo tos dienos jam jau visiems laikams pakluso 
oro erdvės. Tačiau pats jautė, kad reikia geresnio bendrojo išprusimo, ir po ilgų 
svarstymų nutarė stoti į Lietuvos universiteto umanitarinių mokslų fakulteto 
ilologijos skyrių. Aišku, savo pašaukimo – aviacijos – jis nepaliko, o universitete 

studijavo kaip laisvas klausytojas. gytos filologijos žinios jam labai pravertė ateityje. 
1926 m. gruodžio 1  d., kaip ir daugelis lietuvių karo lakūnų, aktyviai dalyvavo 

nušalinant Lietuvos kairiųjų vyriausybę. Valstybės prezidentu tapo Antanas Smetona. 
J. Pyragiui 192 -ieji buvo svarbūs tarnybinės karjeros metai  jam buvo su-

teiktas kapitono laipsnis, karo lakūno vardas, jis išrinktas patriotinės „Geležinio 
vilko“ sąjungos valdybos nariu. 

J. Pyragius visada pasižymėjo fizine jėga, vikrumu, savitvarda, buvo geras, 
visapusiškas sportininkas. Be to, turėjo „lengvos plunksnos“ Dievo dovaną, todėl 
be vargo gerai rašė. Dar būdamas visai jaunas parašė ir išleido brošiūrą „Spor-
tiniai bėgimai“ (1924). Jis žavėjosi Pirmojo pasaulinio karo vokiečių legendiniu 
lakūnu M. von Richthoffenu, todėl išvertė ir parengė spaudai knygą apie jį (1926). 
Taip pat parengė spaudai leidinį apie Lietuvos aviaciją, faktiškai pirmąją Lietuvos 

Jonas Pyragius
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aviacijos istoriją – „Lietuvos sparnai“ (1929) ir knygą apie Lietuvos aeroklubo 
penkmetį „Paukščių keliais“ (1933). Domėjosi ir Lietuvos gyventojų apsauga nuo 
priešų aviacijos, todėl 1933–1936 m. tuo klausimu parašė ir išleido dvi knygas. 
Turėdamas daug įvairiapusiškų žinių, bendradarbiavo periodinėje spaudoje, dau-
giausia rašė į „Karį“, „Mūsų žinyną“, „Lietuvos sparnus“. Būdamas karo lakūnas, 
jis domėjosi ir automobilių sportu. Neatsitiktinai 1931 m. kartu su K. Martinkumi 
pirmieji iš lietuvių dalyvavo tarptautinėse Monte Karlo automobilių lenktynėse. 

J. Pyragius kariuomenėje buvo labai vertinamas – apdovanotas Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1928), Savanorio medaliu (1918), 
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932). 1932 m. vasario 16 d. suteiktas majoro kari-
nis laipsnis, tais pačiais metais paskirtas 5-osios (naikintuvų) eskadrilės vadu. Tai 
buvo jo „žvaigždžių valanda“ Lietuvos karo aviacijoje, nes išaušo nelemta 1934 m. 
birželio -oji, kai kartu su kitais bandė grąžinti į ministro pirmininko postą prof. 
Augustiną Voldemarą. Už tai buvo pažemintas į eilinius ir paleistas į atsargą. 

Tuometinė Lietuvos valdžia nesužlugdė visai jo gyvenimo  nesutrukdė 
pradėti vadovauti Nidos sklandymo mokyklai – būsimųjų lakūnų kalvei. Be jau 
minėtų talentų, jis išsiskirdavo iš kitų kaip gabus organizatorius. Dar 1924 m. 
jis kartu su majoru K. Austu įsteigė Lietuvos kariuomenės sporto draugiją, buvo 
renkamas draugijos valdybos nariu. Vėliau – Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos, 
Lietuvos sporto lygos, Lietuvos aeroklubo vienas iš steigėjų ir jos valdybos narys. 

1934–1940 m. redagavo aviacijos žurnalą „Lietuvos sparnai“. Kaip Lietuvos 
aeroklubo atstovas dalyvavo Tarptautinės sklandymo komisijos konferencijose 
Berlyne, Miunchene, Berne. 1936–1939 m. buvo Lietuvos aeroklubo generalinis 
sekretorius, vyriausiasis sklandymo instruktorius. 193  m. lankydamasis JAV pir-
masis iš Lietuvos sklandytojų drauge su B. žkiniu dalyvavo tarptautinėse varžy-
bose. 1934–1938 m. pasiekė ir gerino nuotolio, pakilimo į aukštį su sklandytuvu, 
išsilaikymo ore su sklandytuvu „Sakalas“ (22 val. 36 min.) rekordą. Pastarasis 
pasiekimas buvo ketvirtas pasaulyje. Tada jam, bene pirmajam lietuviui, buvo 
suteikta sklandymo sporto „D“ kategorija.

Būdamas sklandymo mokyklos viršininku, jis daug padėdavo organizuojant 
aviacijos šventes įvairiose Lietuvos vietovėse. Šventės vykdavo ne tik sostinėje. 
Pavyzdžiui, 193  m. tokios šventės vyko Kaunê, Ukmergėjê, Pl ngėje, Kalvaríjoje, 
Alytujê, Keµmėje, J niškyje, Viekšniuosê, Pasvalyjê, Telšiuosê. Jose dalyvaudavo 
daug žiūrovų. Tais metais Alytuje dalyvavo 15 tūkstančių žiūrovų. J. Pyragius 
demonstruodavo aukštąjį pilotažą su pilotažiniu sklandytuvu, be to, trijų ar dviejų 
lėktuvų pakilimą, skrydį ir nutūpimą susirišus. Šventėse dalyvaudavo visa vietos 
valdžia, daug jaunimo, ypač moksleivių. Populiarindamas aviacijos sportą Lietu-
voje, J. Pyragius nusipelnė visų pagarbos.

Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai, sugebėjo prasibrauti per okupantų 
saugomą sieną į Vokietiją. Ten aktyviai prisidėjo prie Lietuvos aktyvistų fronto 
(LA ) organizavimo ir veiklos. Grįžęs į Lietuvą nesižavėjo Lietuvos laikinąja vy-
riausybe ir, neatsispyręs abvero gundymams, sutiko dirbti vertėju įvairių vokiečių 
dalinių štabuose. 1943–1944 m. ėjo generalinio tarėjo vidaus reikalams P. Kubiliūno 
pavaduotojo pareigas. Sovietams artinantis pasitraukė į Vokietiją ir buvo paskirtas 
vokiečių abvero žvalgybos mokyklos instruktoriumi. 
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Karo pabaigoje patekęs į Anglijos okupacinę zoną, surado savo šeimą ir mo-
kytojavo lietuvių gimnazijoje. 1949 m. su šeima emigravo į Australiją. Gyvendamas 
ten bendradarbiavo lietuvių spaudoje, tvarkė Adelaidės lietuvių namų muziejų, 
progai pasitaikius sklandė, parašė įdomių atsiminimų. Mirė 19 5 m. spalio 14 d. 

1993 m. Lietuvos technikos muziejaus leidykla „Plieno sparnai“ išleido knygą 
„Kovosiu, kol būsiu gyvas“, kurią sudarė ir parengė spaudai J. Pyragiaus duktė 
Dalia Pyragiūtė-Gordon ir Algirdas Gamziukas. 

Dar keletas žodžių apie J. Pyragiaus gyvenimą. J. Pyragius gimė 1902 m. 
sausio 1 d. buvusioje P svalio–Bíržų apskrityje, Dauj¸nų valsčiuje, Bal škių kaime 
gausioje pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Jonas baigė Smiµgių pradinę mokyklą ir toliau 
mokėsi Panevėžio gimnazijoje, iš 6-os klasės stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 

J. Pyragius niekada nepamiršo gimtinės. Dažnai lankydavosi gimtajame 
kaime. Vėliau į kaimą atskrisdavo savo lėktuvu. Dabar kaime, toje vietoje, kur 
gimė ir augo garsus lakūnas, pastatytas paminklas Pyragių šeimai. Du jo broliai – 
Antanas ir Povilas – 1946 m. vasario 22 d. žuvo kovoje su sovietų okupantais 
Jurginiškių kaime (dabar Pasvalio r.). Jų lavonai buvo numesti Pasvalio turgaus 
aikštėje, vėliau nežinia kur užkasti.

la as a inskas gimė 191  m. sausio 22 d. Puµciniškio kaime, Daujėnų 
valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje, gausioje tvarkingų ūkininkų šeimoje. Vladu-
kas buvo jauniausias vaikas šeimoje. Lietuvos šiaurės vidurio žemes – molį ar 
priemolį – įdirbti reikėjo didelės jėgos, todėl čia nuo seno vyravo gero, stipraus 
arklio kultas. Menko, nestipraus arklio šeimininkas nepajėgdavo įveikti molingo 
lauko. Gal todėl Baginskų šeimos Vladas, 1928 m. baigęs Daujėnų pradinę mo-
kyklą, vėliau gerai baigęs gimnazijos 8 klases, 1936 m. nesvyruodamas stojo į ką 
tik įkurtą Veterinarijos akademiją. 

To meto Europoje jau įsigaliojo stipresnių valstybių diktatas – jos tvarkė 
žemyną, laužydamos daugelio europiečių gyvenimą. 1938 m. kovo mėn. kilo va-
dinamasis Trasninko incidentas. Lenkija neteisingai apkaltino Lietuvą pasieniečio 
nužudymu ir pastarajai teko priimti pateiktus reikalavimus. Atsakydama į tai, 
Lietuvos vyriausybė pradėjo stiprinti savo ginkluotąsias pajėgas, taip pat kavalerijos 
pulkus. Taip V. Baginskas buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir pasiųstas 
į Karo mokyklos aspirantų kursus. 1939 m. rugsėjo 18 d. baigus karo mokyklą, 
jam buvo suteiktas atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis, jis paliktas tikrojoje 
tarnyboje ir paskirtas 4-ojo pėstininkų pulko 1-osios kuopos būrio vadu, tačiau 
jau lapkričio pradžioje buvo išleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Išleistas į 
atsargą, jis tęsė mokslą Veterinarijos akademijoje, kurią baigė 1943 m. su II laida. 

Kaip ir daugelis lietuvių inteligentų, dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. 
1944 m. buvo suimtas ir sovietų karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 
metams tremties. Tik po 1956 m. amnestijos jam buvo leista grįžti į Lietuvą. 

Iki išėjimo į pensiją 1986 m. dirbo mokslinį darbą veterinarijos srityje. Pasižy-
mėjo kaip išradėjas. 1969 m. jam buvo suteiktas veterinarijos mokslo daktaro laipsnis.

Ka s a emeckas gimė 1915 m. gruodžio 9 d. Smilgių kaime, Daujėnų 
valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Pasvalio vidurinėje 
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mokykloje, o nuo 1930 m. – Biržų gimnazijoje, kurią baigęs 1934 m. buvo pašauktas 
į Lietuvos kariuomenę. Kadangi buvo baigęs gimnaziją, priimtas į Karo mokyklą. 
Ją baigus 1936 m. rugsėjo 15 d. jam suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto 
laipsnis. Paskirtas -ojo pėstininkų pulko būrio vadu. Po teigiamos atestacijos 
1939 m. spalio 19 d. jam suteiktas aukštesnis – leitenanto laipsnis. Kitais metais 
sausio 30 d. tarnybos labui perkeltas į naujai sukurtą Vilniaus karo komendantūrą. 
Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai, tarnavo Vilniaus komendantūros Apsaugos 
bataliono 2-osios kuopos būrio vadu. Prasidėjus Lietuvos kariuomenės likvidacijai, 
1940 m. spalio 3 d. paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 
1 9 šaulių divizijos 215 šaulių pulko būrio vadu. 

Prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui iš kariuomenės pasitraukė ir 
savanoriu stojo į atkuriamos Lietuvos kariuomenės Vilniaus lietuvių karių įgulos 
1-ąjį apsaugos pulką. 1944 m. vasarį, generolui Povilui Plechavičiui paskelbus 
apie Vietinės rinktinės formavimą, stojo į jos gretas ir buvo paskirtas 241-ojo 
bataliono kuopos vadu. 

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. pavasarį, stojo į Lietuvos 
partizanų gretas. Buvo paskirtas Šiaurės Lietuvos partizanų sąjungos vadu. Kovojo 
su sovietų okupantais Biržų ir Šiaulių apskrityje. Nuo jų rankos ir žuvo Pasvalio 
valsčiaus T lžių kaime.

e s on a as on e as  gimė 1919 m. sausio 2  d. R kšalaukio kaime, 
Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje, ūkininko šeimoje. 1939 m. birželio 
15 d. baigęs Petro Vileišio gimnaziją įgijo vidurinį išsilavinimą. Tais pačiais metais 
buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę ir įstojo į Karo mokyklos aspirantų kursus. 
1940 m. spalio 1 d. juos baigė ( V laida), tačiau sovietams okupavus Lietuvą dėl 
politinių motyvų karininko laipsnis nebuvo suteiktas, todėl paleistas į atsargą. 

1940 m. pradėjo studijuoti Šiaulių prekybos institute. inoma, kad 1942 m. 
balandžio 1 d. dirbo buhalteriu Miškų departamento baldų dirbtuvėje „Rūdė“ 
(Šiauliuose).

uo as a opalas a apalas  gimė 190  m. rugsėjo  d. Smilgių kaime, Dau-
jėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje, tvarkingų ūkininkų šeimoje. Mokėsi tame pat 
kaime esančioje pradinėje mokykloje. 1928 m. birželio 20 d. baigė Biržų gimnaziją. 
1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto Statybos skyrių. 
Tais pačiais metais buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę ir įstojo į Karo mokyklos 
aspirantų kursus. Baigus Karo mokyklą 1936 m. rugsėjo 15 d. jam buvo suteiktas 
aviacijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų 
atsargą. 1936–1940 m. tarnavo Susisiekimo ministerijos Radviliškio kelio ir statybos 
ruožo, geležinkelio ruožo viršininko padėjėju, kelio ruožo viršininko pavaduotoju.

Ka s a opalas gimė 1890 m. rugsėjo 14 d. Smilgių kaime, Daujėnų vals-
čiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. stojęs į Panevėžio 
realinę mokyklą, ją baigė 1918 m. balandžio 2  d. Tuloje, į kurią Pirmojo pasaulinio 
karo metais mokykla buvo evakuota. Kaip ir daugelis evakuotųjų lietuvių, jis grįžo 
į Lietuvą. 1919 m. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Kadangi turėjo gerą 
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bendrąjį išsilavinimą, buvo paskirtas intendantūros Kėdãinių karo lauko sandėlio 
jaunesniuoju raštininku. Po metų nepriekaištingos tarnybos buvo suteiktas karo val-
dininko laipsnis ir tą patį mėnesį tarnybos labui paskirtas iždininko padėjėju į 1-ąjį 
savanorių pulką (vėliau pulkas pervadintas 19-uoju pėstininkų pulku, po to 2-uoju 
atsargos batalionu, dar vėliau 1-uoju atsargos batalionu). Gabus, pareigingas karo 
valdininkas buvo tinkamai įvertintas ir po pusmečio paskirtas kariuomenės Gene-
ralinio štabo valgybos skyriaus kontržvalgybos dalies organizacinių bylų vedėju, 
netrukus – skyriaus iždininku. Eidamas šias pareigas įstojo į Lietuvos universiteto 
Technikos fakultetą. Turėjo kiek kitokių polinkių, todėl 1923 m. rugsėjo 5 d. perėjo į 
Teisių fakulteto Ekonomijos skyrių. Tais pačiais metais Kukučio slapyvardžiu dalyvavo 
Klaipėdos išvadavime ir buvo apdovanotas Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

1923 m. prasidėjo pasikeitimai tarnyboje – buvo paskirtas Generalinio štabo 
Mobilizacijos skyriaus vedėju, 1926 m. – Aukštųjų karo technikos kursų iždininku, 
vėliau – Aukštųjų karininkų kursų iždininku. Išlaikius reikiamus egzaminus, 192  m. 
vasario 16 d. jam buvo suteiktas kariuomenės administracijos vyresniojo leitenanto 
laipsnis. Kitais metais suteiktas kapitono laipsnis. Pagaliau 1930 m. sausio 19 d., 
baigus universiteto studijas, suteikta ekonomisto kvalifikacija. Tais pačiais metais nuo 
balandžio 30 d. paties prašymu buvo paleistas į administracijos karininkų atsargą. 

Būdamas atsargoje, dirbo inansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų 
inspekcijoje inspektoriaus padėjėju, inspektoriumi. Nuo 193  m. buvo aktyvus Šau-
lių sąjungos narys. Buvo šaukiamas į karo pratybas kariuomenės intendantūroje.

Kaip pareigingas valdininkas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio Gedimino IV laipsnio ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 

Gyveno ir mirė Kaune 193  m. liepos 24 d. Palaidotas Kleb niškio kapinėse.

e as a opalas gimė 1912 m. liepos 10 d. Smilgių kaime, Daujėnų valsčiuje, 
Pasvalio–Biržų apskrityje, prakutusių ūkininkų šeimoje. Baigusį pradinę mokyklą gabų 
mokslams sūnų tėvai nuvežė į Biržų gimnaziją. 1933 m. jis buvo pašauktas atlikti 
karo tarnybą. Kadangi buvo baigęs gimnaziją ir pagal sveikatos būklę tinkamas 
karo tarnybai, rekomenduotas stoti į Karo mokyklą, kur tuo metu mokslas truko 3 
metus. 1935 m. rugsėjo 15 d., baigęs Karo mokyklą ( VII laida), gavo pėstininkų 
jaunesniojo leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas 6-ojo pėstininkų pulko būrio vadu. 
1938 m. spalio 13 d. suteiktas leitenanto laipsnis. 1940 m. prasidėjus sovietų okupacijai, 
tarnavo pulko šaulių kuopos vyresniuoju karininku. Likviduojant Lietuvos kariuo-
menę, 1940 m. spalio 3 d. buvo paskirtas Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio 
korpuso 184 šaulių divizijos 294 šaulių pulko kulkosvaidžių būrio vadu, tačiau jau 
kitais metais birželio 14 d., kaip ir kiti tautiškai nusiteikę lietuviai karininkai, suimtas 
Varėn s poligone, ištremtas į Norilsko lagerį, ten ir žuvo 1941 m. gruodžio 13 d. 

2008 m. spalio 28 d. pripažintas kariu savanoriu (po mirties).

o ilas il s gimė Šaka nių kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje, 
ūkininko šeimoje. Mokėsi vietos pradžios mokykloje, vėliau – Šv¸kšnos „Saulės“ gim-
nazijoje, tačiau gimnazijos išsilavinimą įgijo 1938 m. birželio 18 d. baigęs Panevėžio 
berniukų gimnaziją. Tais pačiais metais buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę ir, 
kaip turintis tinkamą išsilavinimą, gavo rekomendaciją mokytis Karo mokykloje ( IV 
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aspirantų laida), kurią baigė 1939 m. rugsėjo 18 d. Jam 
buvo suteiktas artilerijos atsargos jaunesniojo leitenanto 
laipsnis. Vykstant Vokietijos–Lenkijos karui ir paskelbus 
dalinę mobilizaciją, buvo mobilizuotas ir paliktas karo 
tarnyboje.  atsargą paleistas vėlai rudenį, pradėjo studi-
juoti emės ūkio akademijoje Dotnuvojê. Nuo 1939 m. 
gruodžio 15 d. buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys. 

Pirmoji sovietų, paskui vokiečių okupacija jo, 
kaip studento, nepalietė. Vilniaus universiteto Miškų 
fakultetą baigė 1943 m. ir buvo paskirtas Pasvalio 
miškų urėdijos girininku, vėliau – Biržų urėdijos Nemun lio Radvíliškio girininku. 

Lietuvos kariuomenės artilerijos atsargos jaunesnysis leitenantas P. ilys, 
pirmosios sovietų okupacijos metu išvengęs represijų, prasidėjus antrajai jau nuo 
1944 m. įsijungė į Lietuvos partizanų gretas ir, kaip turintis gerą karinį parengi-
mą, tapo Pasvalio krašto Daujėnų grupės partizanų vadu. 1952 m. birželio –9 d. 
vykusiame Šiaurės rytų partizanų vadų sąskrydyje Juozui Šibailai, Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdžio prezidiumo nariui, perėmus vadovavimą III (Rytų Lietuvos) sekci-
jai, P. ilys buvo paskirtas jo pavaduotoju (slapyvardžiai – Audriūnas, Klevas). 

P. ilys kartu su savo vadu žuvo 1953 m. vasario 11 d. Ram galos rajono 
Dovynų kaime įrengtame bunkeryje. 

1995 m. gegužės 5 d. P. iliui pripažintas kario savanorio statusas ir 
1999 m. gegužės 2  d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas pulki-
ninko laipsnis (po mirties).

onas K iau i nas gimė 1884 m. spalio 23 d. Pasvalio–Biržų apskrityje, Dau-
jėnų valsčiuje, Val kų kaime pasiturinčio ūkininko šeimoje. Šeimoje buvo nuspręsta, 
kad mažasis Jonukas sieks mokslo. Jis mokėsi Daujėnų, vėliau P mpėnų liaudies 
mokyklose. Keturias klases baigė Alytaus gimnazijoje. Tokio išsilavinimo pakako 
siekiant prestižinės tais laikais karo valdininko profesijos. Būdamas gabus moks-
lams J. Kriaučiūnas be vargo išlaikė „kvotimus“ (egzaminus) ir 191  m. rugsėjo 
20 d. jam buvo suteiktas Rusijos kariuomenės karo valdininko laipsnis. Prasidėjus 
kovoms dėl Lietuvos nepriklausomybės, 1919 m. liepos 20 d. J. Kriaučiūnas buvo 
mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas karo valdininku į Maže kių aps-
krities Sed s karo komendantūrą. Tais pačiais metais rugsėjo–gruodžio mėnesiais 
jis dalyvavo kovose su bermontininkais. Vėliau tarnavo ūkio vedėju, raštininku. 
1923 m. rugpjūčio 2 d. buvo perkeltas į 6-ąjį pėstininkų pulką ir paskirtas 8-osios 
kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau – pulko iždininku. 1926 m. perkeltas į Ka-
riuomenės intendantūros Maisto ir pašaro skyriaus raštvedžio pareigas. Tais pačiais 
metais paskirtas 4-ojo pėstininkų pulko maisto tiekėju. Išlaikius egzaminus Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto aukštuosiuose karininkų kursuose, 192  m. vasario 
16 d. jam suteiktas administracijos vyresniojo leitenanto laipsnis, pagal karininkų 
laipsnių įstatymą nuo 1931 m. sausio 1 d. pakeistas į leitenanto. 1936 m. perkeltas 
į 1-ąjį artilerijos pulką ir paskirtas pulko iždininku. Kitais metais spalio 1 d. jam 
suteiktas kapitono laipsnis ir paties prašymu (dėl amžiaus) paleistas į dimisiją.

Povilas ilys
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Tarnybos metu už nuopelnus Lietuvai 1934 m. buvo apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. Be to, 1928 m. apdovanotas 
Lietuvos nepriklausomybės medaliu. J. Kriaučiūnas turėjo gausią šeimą  žmona 
na (gim. 1895), sūnūs Jonas (1915), Juozas (1919) ir Vytautas (1926), dukros 

Birutė (192 ) ir na (193 ). 

onas K iau i nas gimė 1915 m. birželio 14 d. Pasvalio–Biržų apskrityje, 
pasiturinčio Daujėnų ūkininko šeimoje. Jo polinkis į mokslus pasireiškė ankstyvoje 
vaikystėje. Baigęs pradinę mokyklą, įstojo į Panevėžio berniukų gimnaziją, kurią 
baigė 1933 m. Be vargo įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos fakul-
teto izikos-chemijos skyrių, kurį baigė 1938 m. Pašauktas į Lietuvos kariuomenę 
stojo į Karo mokyklą ( IV aspirantų laida), kurią baigęs gavo ginklavimo atsargos 
jaunesniojo leitenanto laipsnį ir buvo paleistas į ginklavimo karininkų atsargą. 
Būdamas atsargoje J. Kriaučiūnas mokytojavo Švėkšnos ir Klaipėdos gimnazijose, 
dirbo Radviliškio stiklo fabrike. Nuo 1948 m. jo gyvenimas buvo susietas su 
mokslu. Iki 196  m. buvo hemijos ir cheminės technologijos instituto mokslo 
darbuotojas, Polimerinių ir kombinuotųjų dangų sektoriaus vadovas. 1955 m. ap-
gynė chemijos mokslų kandidato laipsnį, vėliau – daktaro laipsnį. 196 –19 6 m. 
dėstė Vilniaus universitete, 1969 m. jam suteiktas docento vardas. J. Kriaučiūnas 
sulaukė Lietuvos nepriklausomybės. Mirė 1994 m. kovo 26 d. Vilniuje.

onas ickeli nas gimė 18 5 m. Pasvalio–Biržų apskrityje, Daujėnų vals-
čiuje, Lev niškių kaimo ūkininko šeimoje. inoma, kad jis išklausė kursą Sãnkt 
Peterb rgo imperatoriškajame universitete, bet egzaminų nelaikė. Išlaikius egzaminus 
karo mokykloje, jam buvo suteiktas atsargos praporščiko laipsnis ir jis išleistas į 
atsargą. Būdamas atsargoje tarnavo Sankt Peterburgo draudimo įstaigoje.

Grįžęs į Lietuvą J. Mickeliūnas 1919 m. sausio 2 d. savanoriu stojo į Lie-
tuvos kariuomenę. Krašto apsaugos ministerijos pavedimu organizavo partizanų 
būrius kovoti su bolševikais. Tais pačiais metais balandžio 6 d. paskirtas Atskirojo 
partizanų mirties bataliono instruktoriumi, vėliau paskirtas nerikiuotės kuopos 
vadu. 1919 m. spalio  d. jam suteiktas kapitono laipsnis. Batalionui suteikus 
Joniškėlio miesto vardą ir vėliau performavus į 9-ąjį pėstininkų pulką, nuo spalio 
10 d. paskirtas eiti to pulko vado pareigas. Buvo skiriamas pulko 1-ojo bataliono 
vadu, pulko vado padėjėju. Eidamas šias pareigas dalyvavo kovose su bolševikais 
ir lenkais. 1922 m. perkeltas į Kauno komendantūrą ir paskirtas pirmuoju ko-
mendanto padėjėju. 1923 m. gegužės 18 d. jam suteiktas majoro laipsnis. 1923 m. 
gruodžio 2  d. paskirtas Utenos komendantu, mobilizacijos rajono viršininku, 
Utenos karo srities viršininku. 1928 m. lapkričio 23 d. J. Mickeliūnui suteiktas 
pulkininko leitenanto laipsnis, o nuo gruodžio paskirtas Ukmergės komendantu, 
vėliau – Tauragės apskrities komendantu. 1933 m. kovo 1  d. paties prašymu 
išleistas į atsargą, nuo rugsėjo 15 d. – į dimisiją. Mirė 1942 m. lapkričio 2  d. 
Kaune, palaidotas Aukšt sios Panem nės kapinėse. 

Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu 
(1928), Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928) ir Latvijos išsivadavimo 
karo 10-mečio (1929) medaliais.
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Daujėnų savanoriai
Parengė Algis Balaišis

Dauj¸nų valsčius tais laikais buvo toli nuo magistralinių kelių. Miestelis netu-
rėjo savo gimnazijos ar progimnazijos. Būdavo, kad vyresnių klasių gimnazistai, visi 
kaip vienas, palikdavo mokyklą ir stodavo savanoriais į Lietuvos kariuomenę, bet 
Dauj¸nuose to negalėjo būti. Dokumentas, paskatinęs Daujėnų vyrus stoti savanoriais 
į Lietuvos kariuomenę, buvo 1918 m. gruodžio 29 d. ministro pirmininko Mykolo 
Sleževičiaus ir krašto apsaugos ministro Mykolo Velykio keturiomis kalbomis išleis-
tas „Atsišaukimas į Lietuvos piliečius“, kurio prasmingi žodžiai pasiekė kiekvieną  

Lietuva pavojuje  

Vokiečių kariuomenei atsitraukiant jau įsibrovė Lietuvon svetimoji 
Rusijos kariuomenė. Ji ateina atimdama iš mūs gyventojų duoną, 
gyvulius ir mantą. Jos palydovai – badas, gaisrų pašvaistės, kraujo 
ir ašarų upeliai. 

Tai ginkis, Lietuva  Parodykime, kad esame verti amžiais kovotos 
laisvės. Šiandieną Lietuvos likimas mūsų pačių rankose. Nelaukdami 
toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pajėgia 
valdyti ginklą, stokite visi į Lietuvos krašto apsaugą. Būrių būriais 
eikite iš kiemų, viensėdijų, miestų ir miestelių, eikite iš visų Lietuvos 
kraštų laisvę ir Tėvynę ginti. Stokite drąsiai pirmi į kovą. 

Su šiais „Atsišaukimais“ grupė paskirtų karininkų išvyko verbuoti savanorių 
į karines apygardas, kurių buvo devynios. Tačiau didžiausias autoritetas būsimiems 
savanoriams iš kaimų buvo artimiausios bažnytėlės klebonas. Labai tikėtina, kad 
prasmingi „Atsišaukimo“ žodžiai buvo išgirsti Daujėnų bažnyčioje.

Išvardysime Daujėnų valsčiaus savanorius, kurie skirtingu laiku stojo į 
Lietuvos kariuomenę ir joje tarnavo

1. Jonas Juknevičius, Sotero sūnus, gimęs 1900 m. sausio 4 d. 
Bal škių kaime, Daujėnų valsčiuje, P svalio–Bíržų apskrityje. Tarna-
vo savanoriu nuo 1919 m. gegužės 31 d. iki 1922 m. vasario 28 d. 
1928 m. gyveno Talačk nių dvare. Apdovanojimo liudijimas nr. 181, 
išduotas 1928 m. birželio 14 d.

2. Antanas Juškeliūnas, Benedikto sūnus, gimęs 1901 m. liepos 
1 d. P rijų kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje. Tar-
navo savanoriu nuo 1919 m. liepos 8 d. iki 1923 m. birželio 21 d. 
1929 m. gyveno Mažioni  kaime, Daujėnų valsčiuje. Apdovanojimo 
liudijimas nr. 3840, išduotas 1929 m. lapkričio 11 d.

3. Antanas Kukoris, Jono sūnus, gimęs 1896 m. lapkričio 28 d. 
Girs dų kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje. Tarnavo 
savanoriu nuo 1919 m. gegužės 15 d. iki 1920 m. sausio 1 d. 192  m. 
Gyveno Naujasodžio kaime, Daujėnų valsčiuje. Apdovanojimo liudi-
jimas nr. 5168, išduotas 1930 m. birželio 25 d.
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4. Jonas Mickeliūnas, Prano sūnus, gimęs 18 2 m. sausio 25 d. 
Lev niškių kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje. Tarna-
vo savanoriu nuo 1919 m. sausio 1 d. Tarnavo Jonišk lio batalione. 
1933 m. paleistas į atsargą iš Tauragės komendantūros. Apdovanojimo 
liudijimas nr. 310, išduotas 1928 m. birželio 9 d. 

5. Jonas Morkūnas, Kazio sūnus, gimęs 1900 m. sausio 2  d. 
Girsūdų kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje. Tarnavo 
savanoriu nuo 1919 m. liepos 15 d. 1929 m. gyveno Raud npamūšės 
dvare. Apdovanojimo liudijimas nr. 5980, išduotas 1930 m. gruodžio 4 d.

6. Jonas Pyragius, Juozo sūnus, gimęs 1902 m. sausio 1 d. Baluš-
kių kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje. Mirė 19 5 m. 
spalio 14 d. Australijoje. Tarnavo savanoriu nuo 1919 m. sausio 9 d. 
1920 m. sausio 6 d. įstojo į Karo mokyklą, kurią baigus (III laida) 
jam suteiktas artilerijos leitenanto laipsnis. 1932 m. suteiktas majoro 
laipsnis. 1934 m. už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas 
į eilinius. Apdovanojimas anuliuotas. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Apdovanojimo liudijimas nr. 1113, išduotas 1928 m. spalio 31 d.

. Povilas Prakaitis, Juozo sūnus, gimęs 1899 m. rugsėjo 10 d. 
Puµciniškio kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje. Tarnavo 
savanoriu nuo 1919 m. liepos 16 d. iki 1921 m. lapkričio 2 d. 1930 m. 
gyveno Raudonpamūšės dvare, Krinčíno valsčiuje. Apdovanojimo 
liudijimas nr. 8421, išduotas 1932 m. gegužės 31 d.

8. Povilas Pranckūnas, Jono sūnus, gimęs 1892 m. rugpjūčio 
13 d. Baluškių kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio–Biržų apskrityje. 
Būdamas karo valdininkas stojo savanoriu nuo 1918 m. gruodžio 
1 d. 1923 m. spalį paleistas į atsargą. Tarnavo emės ūkio rūmuose, 
Susisiekimo ir inansų ministerijose. 193  m. lapkričio 23 d., kaip 
buvusiam karo valdininkui, laikomam karininkų atsargoje, suteiktas 
administracijos (B) atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis. Apdova-
nojimo liudijimas nr. 2646, išduotas 1929 m. gegužės 31 d.

9. Juozas Šimanauskas, Jono sūnus, gimęs 1892 m. kovo 12 d. 
Užolytės kaime, K piškio valsčiuje, P nevėžio apskrityje. Tarnavo 
savanoriu nuo 1919 m. gegužės 29 d. iki 1920 m. gegužės 31 d. Nuo 
1929 m. gyveno Nauj sodžio kaime, Daujėnų valsčiuje. Apdovanojimo 
liudijimas nr. 5102, išduotas 1930 m. gegužės 30 d.

10. Antanas igmuntavičius, Juozo sūnus, gimęs 188  m. 
spalio 10 d. Daujėnų miestelyje, Pasvalio–Biržų apskrityje. Tarnavo 
savanoriu nuo 1919 m. gegužės 1 d. iki 1922 m. lapkričio 12 d. Kaip 
karo valdininkas padarė valstybei 43 658,14 Lt nuostolio (pagal 1926 
04 kariuomenės teismo sprendimą). Komisija 193  m. kovo 13 d. 
protokolu nr. 368 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas nr. 
9968, išduotas 193  m. balandžio 19 d.
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Pirmosios aukos kovoje prieš sovietų 
okupaciją
Antanas Šimkūnas

Birželio sukilimui vadovavo Kazys Škirpa
Lietuviai pirmieji Europoje sukilo prieš sovietų impe-

rializmą ir terorą. 1941 m. Birželio sukilimui buvo pradėta 
ruoštis jau 1940 m. pabaigoje, kai gyventojai savo kailiu patyrė 
sovietų okupantų klastą, priespaudą, susidorojimus. Kūrėsi 
nelegalios pasipriešinimo organizacijos. Jas suvienijo Lietuvos 
aktyvistų frontas (LA ), kuriam vadovavo garsus pasvalietis, 
buvęs Lietuvos pasiuntinys Berlyne, pirmasis nepriklausomybės 
kovų savanoris pulkininkas Kazys Škirpa. Jo iniciatyva Vilniuje 
ir Kaune susikūrė sukilėlių štabai. K. Škirpa turėjo žinių, kad 
Vokietija ruošiasi pulti Sovietų Sąjungą, ir perspėjo pogrindyje 
esančius sukilėlius, jų vadus būti pasirengusius kovai.

Sukilimas prasidėjo jau pačią pirmąją karo dieną. Kaune 
buvo užimta radijo stotis, prezidentūra, paštas, kitos įstaigos. Birželio 23 dieną, 
9.30 val., LA  vadovybės narys L. Prapuolenis perskaitė per Kauno radiją Nepri-
klausomybės atkūrimo aktą, nuaidėjo Lietuvos himnas. Tai paskatino sukilėlius 
veikti visame krašte.

Iš Lietuvos bėgantys Lietuvos SSR vadovai aras  krašte buvo apšaudyti 
sukilėlių – partizanų. Bėgliai apsistojo arasuosê ir ėmė svarstyti, kada bus galima 
grįžti į Kauną, mat oficialioji sovietų propaganda tvirtino, kad 

„į Lietuvą įsiveržusios vokiečių karinės pajėgos atmuštos, iš Lietuvos teritorijos išvytos 
ir paimta  000 vokiečių belaisvių... r koks būtų buv s netaktas, jeigu kas nors iš Vy-
riausybės ar partijos narių būtų paband  pasiklausyti Kauno radijo siųstuvo ir paskutinį 
kartą Lietuvos žemėj išgirsti atgyjančios Lietuvos imną “1 

Generolo S. Raštikio tvirtinimu, sukilime dalyvavo apie 100 tūkstančių Lie-
tuvos gyventojų. Apie 2 000 jų žuvo. Pasak istoriko Liudo Truskos, aukų buvo 
daugiau negu 1918–1920 m. Nepriklausomybės kovose.

1941 m. birželio 24 d. Kaune į pirmąjį posėdį susirinko Laikinoji Lietu-
vos vyriausybė. Kadangi į premjero postą buvo numatytas K. Škirpa, vokiečiai 
jam neleido iš Berlyno atvykti į Kauną. Premjero pareigas ėmė eiti švietimo 
ministras J. Ambrazevičius. Buvo sudaryta Krašto gynimo taryba, kuri ėmė 
vadovauti sukilėlių būriams. Nors Laikinoji vyriausybė priėmė daug svarbių 
nutarimų sovietų okupacijos padariniams likviduoti, tačiau įgyvendinti jų ne-
spėjo, sutrukdė naujųjų okupantų nacių persekiojimas ir draudimas. Rugpjūčio 
5 dieną ji sustabdė savo veiklą. Svarbiausias šios vyriausybės tikslas – atkurti 
valstybingumą – nebuvo pasiektas.

1  laisv , 1941, liepos 16.

Kazys Škirpa
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Kokia Birželio sukilimo prasmė
 šį klausimą L. Truska atsako taip  

„Pirmiausia ta, jog buvo paneigtas bolševikų melas, kad Lietuva 0 m. pasiprašė 
SSRS globos, parodyta pasauliui, jog lietuvių tauta trokšta nepriklausomybės. Moralinė 
psic ologinė sukilimo prasmė – sukilėlių krauju nuplauta 0 metų užtraukta gėda, jog 
nebuvo ginama nepriklausomybė. Birželio sukilimas – savotiškas moralinis tautos apsiva-
lymas. Atgautas pasitikėjimas savimi, kuris buvo reikalingas naujai okupacijai ištverti.“

Sovietmečiu apie šį sukilimą buvo draudžiama net užsiminti, jį buvo sten-
giamasi ištrinti iš istorijos ir tautos atminties, nes jis prieštaravo Kremliaus melui 
ir klastai.  jeigu ir buvo kalbama apie partizanų veiksmus, jie buvo įvardijami 
kaip „buržuazinių nacionalistų, baltaraiščių nusikaltimai“. Beje, ir žodžio „bal-
taraiščiai“ tikrosios prasmės daug kas nežinojo. Jam stengtasi suteikti paniekos, 
blogio reikšmę.  iš tiesų tai buvo Lietuvos aktyvistų fronto vadovo K. Škirpos 
sumanytas ženklas. Jis su vokiečių karine vadovybe susitarė, kad Lietuvos partiza-
nai ant kairės rankos ryšės baltus raiščius su tamsiomis raidėmis TDA – Tautinė 
darbo apsauga – taip oficialiai buvo vadinami sukilėlių – partizanų būriai.

Sukilimo prasmę gerai suvokė jo dalyviai, jų artimieji, giminės. Tai buvo mo-
kytojai, tarnautojai, verslininkai, ūkininkai, buvę nepriklausomos Lietuvos kariškiai, 
skaudžiai išgyvenę sovietų okupaciją ir negalėję susitaikyti su krašto vadovybės 
pasyvumu, nesugebėjus organizuoti pasipriešinimo 1940-ųjų birželyje. 1941 m. 
birželio trėmimai galutinai perpildė jų kantrybės taurę ir jie ryžosi kovai su oku-
pantais. Tai buvo visos tautos ryžtas kuo greičiau atsikratyti atėjūnų, nubausti 
juos už padarytus žiaurius nusikaltimus. Sukilimas prasidėjo ne tik didžiuosiuose 
miestuose, bet ir mažuose miesteliuose.

Daujėniečiai – sukilimo dalyviai
Neliko nuošaly ir mano gimtoji Dauj¸nų parapija, esanti toli nuo didžiųjų 

miestų ir kelių, atrodo, apsisaugojusi nuo dramatiškų įvykių miškų užuovėjoje. 
Tačiau daujėniečiai niekada nebuvo pasyvūs stebėtojai, kai kraštui iškildavo 
pavojai, kai tekdavo gintis nuo atėjūnų. Gana aktyviai dalyvavo 1863 metų su-
kilime prieš caro režimą, vadovaujami smilgiečio Juozapo Vadopalo, nužudyto 
žandarų Šiauliuose 1864 m. rugpjūčio 24 d. Ilgai prieš sovietų valdžią kariavo, 
net keletą kartų buvo užėmę Dauj¸nus pokario partizanai, vadovaujami Povilo 
ilio-Klevo. Ir 1941 m. Birželio sukilime dalyvavo į savanorių partizanų būrį 

susibūrę drąsiausi, išradingiausi, gražiausi parapijos vyrai. Aktyviai organizacinio 
darbo ėmėsi zakristijonas Kazys Grigalionis, verslininkai broliai Antanas ir Po-
vilas Mačiukai, ūkininkai Petras Navazelskis, broliai Pranas ir Petras Vadopalai, 
Juozas Šimkevičius ir daugelis kitų. Vladas Baginskas tuomet mokėsi Kaune ir 
ten dalyvavo sukilime. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, jis buvo kagėbistų 
suimtas Sal čiuose, kur po studijų Veterinarijos akademijoje pradėjo dirbti. Su-
kilime Dauj¸nuose dalyvavo apie 30 savanorių. Nė vienas jų vėliau neišvengė 
Stalino represijų.
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Susitikęs Vilniuje daujėnietį, Kovo 11-osios Akto signatarą Antaną Karoblį 
užsiminiau, kad renku medžiagą apie daujėniečių dalyvavimą Birželio sukilime. 
Štai ką jis man papasakojo

„ š savo tėvų Jono ir nos Karoblių esu girdėj s apie daujėniečių surengtą antisovietinį 
mitingą.  m. birželio 2  d. čia susirinko nemažas būrys miestelio gyventojų, kai-
myninių kaimų ūkininkų, kažkas iškėlė tautin  vėliavą, buvo raginama vyti iš Lietuvos 
okupantus, atkurti nepriklausomyb . Pradžioje mitinge dalyvavo ir žydas Leiba. Vėliau, 
pareišk s, kad eina ilsėtis, užsirakino.

Kažkas iš miestelio gyventojų apie tą mitingą pranešė Pasvalyje dar tebesantiems 
sovietų kariškiams. monės įtarė, kad tai padarė kažkuris iš Daujėnų žydų. etrukus 
iš Pasvalio atvažiavo būrys ginkluotų raudonarmiečių. Palik  sunkvežimį Smilgiuose, jie 
pagrioviais ir palaukėmis atsėlino į Daujėnus, pradėjo šaudyti. Susirinkusieji bėgo slėptis. 
Grupel  mitinguotojų pro bažnyčią nusivijo kapų link. Vieną ar du nušovė, o zakristijoną 
Kazimierą Grigalionį pasivij  rugių lauke šautuvo durklu subadė.

Mano tėvas atsitiktinai išvengė žūties. Jis nuo grupės, bėgančios per daržus, at-
siskyrė ir įšoko į išvietės būdel . Aptilus šūviams ir triukšmui, nusiav s sandalus, jis 
pradėjo eiti namų link. Kertantį gatvel  baudėjai pamatė, ėmė šaudyti ir vytis. ėvas pro 
savo namus, per žvyrduobes nubėgo į Pulciniškį. emstant į bėgantį smogikai nepataikė. 
Pulciniškyje tėvas užbėgo į sodybą, kurioje buvo švenčiamos vestuvės. ėvą, kaip vilnų 
karšėją, pažinojo dauguma Daujėnų parapijos gyventojų, – toliau pasakojo Antanas 
Karoblis, – todėl vestuvininkai, nors ir labai nusteb , jį draugiškai sutiko.

Po keliolikos metų viena šių vestuvių dalyvių man sakė: tavo tėtis atbėgo pas mus 
basas, išbal s, taip persigand s, jog nesugebėjo pasakyti, kas atsitiko. ik išgėr s alaus, 
šiek tiek nusiramin s, pradėjo pasakoti...

Mano mama pro langą matė, kaip trise šaudydami per mūsų daržą kažką nusivijo. 
Kitą rytą iš Pulciniškio atėjusi moteriškė motinai pranešė, kad vyras gyvas ir išėjo į 
savo tėvišk  – Daržų kaimą Vabalninko valsčiuje.

e visiems mitinguotojams pavyko išvengti raudonarmiečių kulkų. Buvo pralietas 
kraujas. ai buvo pirmosios daujėniečių aukos siekiant išsivaduoti iš sovietinės okupaci-
jos“, – sakė daujėnietis, Kovo 11-osios Akto signataras Antanas Karoblis.

Parašiau laišką Daujėnų seniūnui Stasiui Mackevičiui, prašydamas patikslinti 
žuvusiųjų pavardes, pašnekinti senuosius miestelio gyventojus, ką jie prisimena.

Štai ką savo laiške rašo Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius  

„Marija Mėkelytė man papasakojo, kad  m. birželio 2  d. tuometinis Daujėnų parapijos 
klebonas Vincentas Baltrušaitis pasikvietė Praną Mėkelį (jos tėvą). Kai tėvas nuėjo pas 
kleboną, šis pasakė, kad vyrai ruošiasi iškelti trispalv  vėliavą majake, kuris su stebėjimo 
bokšteliu buvo pastatytas prie kapų.

ada tėvas užėjo į špitol , kur gyveno bažnyčios tarnai. en buvo vargonininkas 
Brazdžionis, zakristijonas Kazimieras Grigalionis, gim. 0  m., ir varpininkas Kazys 
ribė, gim.  m. Visi tarėsi iškelti trispalv  vėliavą Daujėnų centrinėje aikštėje ant 

specialiai įruošto stiebo.
Rytojaus ankstų rytą, birželio 2  dieną, tekant saulei, buvo suorganizuotas mitingas 

ir iškelta trispalvė vėliava.



0

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

uo tarpu mitingo metu buvo pranešta Biržų ir Pasvalio 
enkavėdistams. Labai greitai atvyko būrys ginkluotų saugumiečių 
ir kariškių. Jie apsupo Daujėnus. Mitinguotojai ėmė slapstytis, o 
raudonarmiečiai šaudė į juos. akristijonas Kazimieras Grigalionis 
bėgo per bažnyčios šventorių į šalia kapinių buvusius rugius, 
kuriuos buvo pasėj s klebonas Vincentas Baltrušaitis. uo metu 
Kazimieras Grigalionis turėjo  metus. Jaunas, pilnas energijos, 
buvo sukūr s šeimą, turėjo dukrą.

Man pavyko surasti Kazimiero Grigalionio dukrą Genut  
Vyšniauskien , gyvenančią Pasvalyje, Svalios gatvėje. Paprašiau 
papasakoti prisiminimų apie nužudytą jos tėvelį. Ji sakė, kad be-
bėgantį tėvą rugių lauke pasivijo ir žiauriai kankino, jo nešovė, o 
badė. Kentėjo didžiulius skausmus, rėkė, šaukė, tačiau niekas jau 
padėti negalėjo. Be to, dar numovė vestuvinį auksinį žiedą, nusegė 
nuo rankos laikrodį ir paėmė klebono dovanotą paauksuotą parkerį.

Karstą atvežė Vadopalienė pasikinkiusi arklį. Prisimenu, kad 
buvo šilta, karste gulėjo tėtis. Jo veidas buvo uždengtas geltona 
medžiaga, kojos apautos gelsvais batais. Laidojimo duob  iškasė dėdė 
Jonas Alešiūnas su Petru inga.

uo tarpu varpininkas Kazys ribė špitolės koridoriuje buvo nu - 
šautas, kai pravėrė duris, jį pastebėjo raudonarmiečiai ir atėmė gyvyb .

Emilija ir Stasys Majauskai bei kalvis Jonas Mėkelis pasakojo, 
kad žmonės girdėjo K. Grigalionio dejavimus, rėkimą, aimanas. Jis 
buvo labai žiauriai nužudytas, net peiliais supjaustytas. Vargonininkas Brazdžionis ir 
Pranas Mėkelis laimingai pabėgo. Mėkelis grįžo į namus tik naktį, labai išsigand s ir basas.

Kazimieras Grigalionis ir Kazys ribė palaidoti Daujėnų kapinėse“, – baigia laišką 
Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius.

Dramatiškas Vadopalų šeimos likimas
Apie daujėniečių dalyvavimą Birželio sukilime daugiau tragiškų, nepateisina-

mai užmirštų istorijų sužinojau, kai ėmiau domėtis netoli nuo mūsų vienkiemio, 
Li kpetrių kaime, gyvenusių brolių Prano ir Petro Vadopalų likimais. Tai buvo 
darbštūs ūkininkai, dainingi, gražūs vyrai. Pamenu, kartą mūsų troboje prie ąso-
tėlio alaus su tėvuku taip užplėšė dainą apie Vilniaus vadavimą, kad net žibalinė 
lempa užgeso.

Jų brolis Antanas Vadopalas pokario metais Pasvalio 
gimnazijoje man dėstė matematiką, vadovavo dramos būreliui.

Pranas ir Petras Vadopalai 1944 m. buvo mobilizuoti 
į sovietų kariuomenę, fronte sužeisti, pasibaigus karui grįžo 
namo su medaliais „Už pergalę“.  štai 1948 m. rugsėjo mė-
nesį į namus atėję kagėbistai juos išsivedė ir daugiau niekas 
jų nematė. Vėliau sužinojome, kad buvo nuteisti po 25 metus 
ir išvežti į lagerius. Kodėl, už ką  Niekas negalėjo paaiškinti 
ir suprasti. Kai kas sakė, jog prie Liep jos jie buvo patekę į 
vokiečių nelaisvę, o Stalinas už tai nedovanodavo. Netrukus 

Kazimieras Grigalionis

Kazimieras ribė

Pranas Vadopalas
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į Sibirą buvo ištremta ir Petro Vadopalo žmona Apolonija su 
penkiais mažais vaikais.

Kai sužinojau, kad Pasvalyjê gyvena Prano Vadopalo 
sūnus Jonas, susiradau jį, tačiau apie savo tėvą jis mažai ką 
papasakojo, nes kai jį areštavo, Jonukui tebuvo 5 metukai. 
Užtai iš jo sužinojau, kad jo motina na Vadopalienė dabar 
gyvena Girs duose. Važiuoju į Girsūd s. Nebuvau matęs 
jos pusę amžiaus. Buvo apie ką pašnekėti, ką prisiminti. 
Sužinojau visą tiesą apie jos vyro Prano Vadopalo tragišką 
likimą. Pasirodo, jis, kaip ir brolis Petras, dalyvavo 1941 m. 
Birželio sukilime.

„Prisimenu, – pasakojo na Vadopalienė, – atėjo pas mus daujė-
niečiai Antanas ir Povilas Mačiukai ir kvietė Praną eiti į Daujėnus, 
nes prasideda svarbūs įvykiai. Aš nenorėjau, kad jis eitų, o Prano 
mama sako: eikit, vykit tuos komunistus. r išėjo su broliu Petru. 
Jie Daujėnuose mitingavo, buvo suėm  Antaną Ragauską, Aleksą 
Vilimavičių, kitus komunistus, palaikė parą Daujėnuose ir paleido. 
 kai  metais Panevėžyje Pranas ir Petras buvo teisiami, 

tie komunistai buvo pagrindiniai liudininkai prieš juos. Po teismo 
leido pasimatyti su Pranu, pro grotas jis man tepasakė: „ žtekės 
saulė greit...“

Buvo išvežtas į lagerį Kazac stane. Po metų gavome žinią 
apie jo mirtį.

Birželio sukilime, – toliau pasakojo na Vadopalienė, – 
dalyvavo ir mano brolis Juozas Mikelinskas iš Girsūdų. Jis buvo 
suimtas Pabradėje, kur dalyvavo sovietų kariuomenės apmokymuose. 
Jis iš lagerio taip pat nebegrįžo.“

na Vadopalienė viena užaugino 
tris vaikus  dukrą Vandą, su kuria dabar 
gyvena Girsūduose, du sūnus – Joną 
ir Praną. 

„Pranuko laukiausi, – sako na, – kai 
vyrą Praną paėmė į rontą. Kai sūnus gimė, 
pavadinau jį vyro vardu, galvodama, kad 
jis nebegrįš iš karo. aip pat pasielgė ir 
Petro Vadopalo žmona Apolonija, pagim-
džiusi karo metais Petriuką.“

Iš nos Vadopalienės sužinojau, 
kad Petro Vadopalo šeima, grįžusi iš 
gulagų ir tremčių, įsikūrė Grígiškėse. 
Apolonija ir Petras jau mirę, palaidoti 

Antanas Mačiukas

Povilas Mačiukas

Petras Vadopalas
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ia, kur  m. vyko Birželio sukilimas, kur pokariu buvo niekinami  
partizanų palaikai, 200  m. birželio  d. iškilmingai atidengtas  
paminklas Daujėnų valsčiaus laisvės gynėjams, žuvusiems už Lietuvos 
laisv . Paminklą šventina Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.  
200  0  . A. Šimkūno nuotraukos
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Daujėnuose. Grigiškėse gyvena jo duktė Adelė Vadopalaitė-
Daugirdienė, o Vilniuje – Nijolė Kazė Vadopalaitė. Susiradau 
jas ir pradėjome rinkti medžiagą apie dramatišką šeimos istoriją.

Birželio sukilimo dalyvis Petras Vadopalas po teismo 
1948 m. buvo išvežtas į Vorkutos lagerius. 1949 m. kovo 
mėnesį į Sibirą buvo ištremta jo žmona Apolonija su penkiais 
mažais vaikais.

Susiradome brangią Apolonijos Vadopalienės ir jos vaikų 
nuotrauką, darytą Sibire, imoje, prie tremtinių barako. Juos 
tuomet nufotografavo taip pat į imą su šeima ištremtas žino-
mas žadeikietis fotografas, tautodailininkas Vilhelmas Janiselis.

Tremtyje A. Vadopalienė gaudavo laiškų iš savo vyro 
Petro. Gaila, nė vieno laiško neliko – Apolonija sovietmečiu iš baimės juos su-
degino, kaip ir visus su vyro byla susijusius dokumentus. Todėl už savo vyrą 
politinį kalinį negavo jokios kompensacijos. Biurokratizmas ir formalizmas stipresni 
už žmonių kančias.

Gyvenant Grigiškėse Petrui Vadopalui toliau blogėjo sveikata, jam buvo 
amputuotos abi kojos, kurias buvo nušalęs fronte. Nors tuomet jas pavyko iš-
laisvinti perpjovus batus ir atgaivinti, tačiau liko nušalimo padarinių, juoba kad 
viena koja buvo peršauta.

Ilga buvo šneka su Adele Vadopalaite-Daugirdiene apie baisius 9 metus, 
praleistus tremtyje, apie gerus žmones, kurie padėjo išlikti gyviems. Vienas jų – 
Juozas Tereškevičius iš Skreb tiškio. Jis buvo nepaprastai aktyvus, rašė skundus 
į Maskvą dėl neteisėtai ištremtų žmonių, gelbėjo tremtinių vaikus nuo bado. 
Tereškevičienė, grįžusi iš tremties, tapo Pasvalio įžymybe – sulaukė 100 metų.

Grįžusiai į Lietuvą Petro Vadopalo šeimai daug padėjo jo brolis, Pasvalio 
gimnazijos mokytojas Antanas Vadopalas. Jis per pažįstamus surado žmonių, ku-
rie padėjo Grigiškėse susirasti gyvenamąją vietą, darbą ir prisiregistruoti. Adelė 
Vadopalaitė-Daugirdienė pasakojo  

„Mokytojas Antanas Vadopalas tragiškai pasitraukė iš gyvenimo. Mamai jis sak s: „Jūs 
laimingi, kad buvote ištremti, o mes čia likom kaip šiukšlės...“ Jis labai išgyveno dėl 
savo brolių ir Lietuvos kančių. Jo duktė Danutė dabar gyvena Rokiškyje, turi du vaikus.“

Antanas Vadopalas
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Kova nebuvo beprasmė
Stanislovas Masilionis

Gimiau R kšalaukio kaime, prigludusiame prie didelio miško. Tėvai tu-
rėjo 8 hektarus žemės. Šeimoje augome šeši vaikai. To miško prieglobstyje buvo 
įsikūrę kiti kaimai  Mažioni , Mik¸nų, Šaka nių, Balčíškių, Pute kių. Iki šiol išliko 
tik Mik¸nai ir Maži nys. Mano tėvas iki vedybų buvo Dauj¸nų bažnyčios zakris-
tijonas. 1915 m. jį sutuokė pirmasis Daujėnų klebonas Vincentas Baltrušaitis. Kai 
1916 m. gimė pirmoji dukra Staselė, klebonas buvo jos krikštatėvis, o klebono 
šeimininkė – krikštamotė.

Gretimame Mažionių kaime buvo 36 hektarų Navakų ūkis. Senasis Nava-
kas prisimenamas kaip 1863 m. sukilimo dalyvis. Jonas Navakas, paveldėjęs žemę 
iš senelių, išnuomojo mano tėvui Juozui Masilioniui, o pats išvyko mokytis į 
Rusiją. Su eliksu Ereminu Maskvos universitete studijavo mediciną. . Ereminas, 
šių mokslų nebaigęs, perėjo į teologiją, vėliau tapo Daujėnų klebonu.

1918 m. Jonas Navakas grįžo iš Rusijos ir aktyviai įsijungė į Nepriklau-
somos Lietuvos atkūrimą. Daujėnuose organizavo savivaldą, vėliau tapo Vidaus 

Daujėnų bažnyčios zakristijono Juozo Masilionio dukters Staselės  
(sėdi motinai Mortai Masilionienei ant kelių) krikštynos. Krikštatėvis – 
klebonas Vincentas Baltrušaitis (stovi kairėje), krikštamotė – klebono 
šeimininkė (antra iš dešinės).  m.
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reikalų ministerijos Policijos departamento direktoriumi, Klaipėdos krašto guberna-
toriumi, Valstybės tarybos nariu.  brolis Kazimieras tapo Lietuvos kariuomenės 
brigados generolu.

Antrojo pasaulinio karo metais po Sovietų Sąjungos okupacijos J. Nava-
kas 1941 m. buvo suimtas ir ištremtas į Sibiro lagerius. Paleistas 194  m. grįžo 
į Lietuvą. Artėjant sovietų kariuomenei, Kazimieras su šeima 1944 m. traukėsi į 
Vakarus. Mirė 1945 m. Lenkijoje, jo šeimai pavyko nukeliauti į Vokietiją, vėliau į 
Australiją. Ten dabar gyvena Kazimiero vaikai Algis, Vytautas ir Danutė1. 

Kovinga šių patriotų dvasia pasiliko Daujėnų žemėje. Ji prigijo jaunesniųjų 
daujėniečių sielose.

Iš Rukšalaukio į Mažionių kaimą persikėlėme 1933 m. Tuomet man buvo 
vieneri. Mums ir aplinkinių kaimų gyventojams nebuvo lengva kurtis. Nederlingos 
žemės neduodavo tiek pajamų, kiek reikėjo. Tačiau sumanūs, darbštūs ūkininkai 
sugebėjo pasirūpinti savo šeimos poreikiais. Jaunoji karta augo viltis siedama su 
krašto klestėjimu. 1932 metais mūsų parapijoje susikūrė patriotinė-religinė pavasa-
rininkų organizacija, į kurią gausiai jungėsi jaunuoliai ir merginos nuo 18 metų. 
Veikė tretininkų, ateitininkų organizacijos. Pavasarininkų vyrų ir mergaičių kuopos 
veikė atskirai. Kartu rengdavo tik bendrus renginius. Gausiai jaunimas dalyvauda-
vo gegužinėse pamaldose, vakarėliuose, jų dainos toli aidėdavo tėviškės kloniais.

1940 m. birželio 15 d. prasidėjusi sovietų okupacija aptemdė ir sujaukė 
ramų mūsų kaimų gyvenimą. Kolaborantų skleidžiama propaganda apie „šviesų 
rytojų“ greit subliūško. 1941 m. birže-
lio 14–15 d. prasidėjo masinis nekaltų 
žmonių trėmimas į Stalino gulagus. 
Tomis dienomis daugiau kaip 30 tūks-

1 Lietuvos kariuomenės karininkai – , Vilnius, 
2005, t. 5, p. 328.

Masilionių šeima. Stovi (iš kairės): Jonas, Juozas, Steponas (žuv   
partizanai), Stasė  pirmoje eilėje – Kazimiera, senelė Paulina, motina 
Morta, tėvas Juozas, Stasys (partizanas, tremtinys).  m.
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2 m. rugsėjo  d. Daujėnuose įvyko Lietuvos jaunųjų katalikų  
sąjungos „Pavasaris“ kongresas. Kongreso dalyviai prie bažnyčios

Daujėnų partizanai. Sėdi (iš kairės): Antanas Liukpetris-Džiugas iš  
Porijų, Povilas ilys-Klevas (būrio vadas) iš Šakarnių, Povilas ilys-
Saulius iš Baukų  stovi: Adol as Valeckas-Liudas, Vladas Mikelis-Putinas,  
Petras Šiaučiūnas- iogas, Vytautas Pakaušis-Gailis, Jonas Šiaučiūnas- 
eris iš Mikėnų, Valentinas Kairys-Gegužis, Karpavičius-Paukštis.  

Visi žuv , išskyrus V. Pakaušį, kuris 2 m. kagėbistų buvo suimtas 
ir priverstas bendradarbiauti
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tančių Lietuvos žmonių su mažais vaikais ir seneliais gyvuliniais vagonais buvo 
ištremti į Sibirą ir šiaurę lėtai numirti. Tuomet kiekvienas doras Lietuvos žmogus 
suprato, jog negalima nesipriešinti brutaliai svetimųjų prievartai. Kai 1944 m. pra-
sidėjo antroji sovietų okupacija ir imta šaukti į okupacinę kariuomenę, dauguma 
karo prievolininkų atsisakė tarnauti atėjūnams ir stojo į partizaninio pasiprieši-
nimo gretas. Daujėniečių partizanų būrio vadu tapo Lietuvos kariuomenės leite-
nantas Povilas ilys-Klevas, kilęs iš Šakarnių kaimo. Partizaninė kova tęsėsi visą 
dešimtmetį. Nors ir palaužta, ji nebuvo beprasmė. Buvo sugriauti okupantų planai 
greitai rusifikuoti Lietuvą, įkurdinti čia kuo daugiau rusų šeimų.

1999 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus 
dekretu buvęs daujėniečių partizanų vadas P. ilys-Klevas apdovanotas (po mir-
ties) III laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. Jis žuvo 1953 m. vasarį Ramygalos rajone.

... 1944 metų birželio pabaigoje iš Daujėnų valsčiaus kaimų keliolika 12–13 
metų amžiaus berniukų ir mergaičių susirinkome Daujėnų vidurinėje mokykloje 
atsiimti šešto skyriaus baigimo pažymėjimų. Atėję neberadome mokykloje įprastos 
ramybės  klasėse ir kieme kaukšėjo sunkūs vokiečių kareivių batai. Mokyklos ve-
dėjo Kosto Kaminsko kabinete sėdėjo įsikniaubę į žemėlapius keletas karininkų. Iš 
rytų pusės sklido duslus sunkių pabūklų gaudesys.

Tai šen, tai ten šnekučiavosi grupelės suaugusiųjų, kurie mandagiai ištar-
davo „Garbė Jėzui Kristui“ praeinančiam pro šalį parapijos klebonui kunigui . Ere-
minui. Pasisukinėję po paštą, parduotuvę, pasiklausę pokalbių miestelio aikštėje, 
mes supratome, kad vokiečių kariuomenė traukiasi, o rusai artėja prie Vilniaus. 
monės sakė girdėję, kad rusai vyrus ima į karą, senius ir moteris išveža į Sibirą 

arba sušaudo, vaikus paveria ant durtuvų, o visus kitus paverčia beteisiais ver-
gais  atima turtą, išsivaro gyvulius.

 kaimus išsiskirstėme apimti baimės ir slogios nuotaikos.
Mano gimtojo krašto Mažionių kaimo gyventojai 1944 m. liepos mėnesį 

buvo sutarę sudėtinėmis lėšomis pastatyti kryžių, kad Jėzus Kristus saugotų kraštą 
nuo svetimtaučių okupacijos.

... Tėvukas, atlikęs kasdienius ūkio darbus, pasikinkė arklį ir išvyko į Dau-
jėnus atvežti kunigo pašventinti kryžių. Pirmą valandą dienos prie kryžiaus susi-
rinko visi Mažionių kaimo gyventojai – didelis pulkas įvairaus amžiaus žmonių. 
Iškilmės prasidėjo numatytu laiku. Nuaidėjo giesmė „Marija, Marija“, ir kunigas 
. Ereminas ėmė sakyti pamokslą. Tuo metu iš ali sios gírios nuo Stu briškio 

kaimo pusės per vasarojų vingiuojančiu keliu pasirodė arklių tempiami vežimai, 
prisėdę ginkluotų, uniformuotų žmonių. Daug jų dar ėjo pėstute. Visi žmonės 
sujudo. Pasigirdo šnabždesys  „Rusai  Rusai  Ateina...“ Kai iki kryžiaus liko vos 
keletas šimtų metrų, nekviesti svečiai, pamatę žmonių susibūrimą, greitai išsisklei-
dė kovine grandine.

Dabar jau gerai matėme uniformas ir nebeliko abejonių, kad tai rusų ka-
reiviai. Išeitis buvo viena – paaiškinti jiems, kodėl žmonės čia susibūrė. Beveik 
niekas nemokėjo rusiškai. Vaitkevičių sūnus Povilas pasisiūlė eiti pasikalbėti su 
kariškiais. Susiradę baltą skiautę ir mosuodami ja, nuėjo prie agresyviai nusiteiku-
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sių, ginkluotų žmonių būrio, kur stoviniuodami laukė vyresnieji. Kai jie pasišne-
kėjo ir išaiškino žmonių susibūrimo priežastį, įtampa atslūgo. Kareiviai ėmė pjauti 
dobilus arkliams, kiti susėdo pailsėti, o iškilmių dalyviai su parapijos klebonu 
nuėjo į mūsų sodybą, kur buvo paruoštas pietų stalas ir putojo alus.

Nepraėjo nė valanda nuo bendrų pietų, kai prie mūsų sodybos sustojo ta 
pati vilkstinė kariškių. Kareiviams tėvukas įleido porą kibirų alaus, o vyresnieji, 
suėję į vidų, sėdo prie vaišių stalo. Sužinojome, kad kariškiai yra iš pirmųjų 
fronto linijų ir dabar trumpai ilsisi po mūšio. Vyresnieji, pavalgę ir įsismaginę 
nuo alučio, mielai sutiko duoti pašaudyti iš nagano jau kareiviško amžiaus su-
laukusiems vyrukams. Apie juos trepsėjo mano broliai Juozas su Jonu, kaimynai 
Antanas opustas, Antanas ilys. Kareivių vyresnysis išsitraukė naganą, paaiški-
no, kaip taikytis, kur paspausti, ir suvarė keletą kulkų į netoliese stovėjusį avilį 
su bitėmis. Paskui, leidęs smalsuoliams iššauti po keletą kartų, davė komandą 
kareiviams judėti pirmyn. Rusų karininko pamokos vyrams buvo naudingos, nes 
netrukus jie tapo ginkluotojo pasipriešinimo okupantams dalyviai. Tik Povilo Vait-
kevičiaus gyvybę nusinešė liga.

Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį mūsų šeimai nušvito laimė  Vilkavíškyje 
pabėgęs iš besitraukiančios vokiečių kariuomenės, slapstydamasis nuo rusų, pės-
čias grįžo vyriausias brolis Steponas. Gerai prisimenu, kaip jis, pasakodamas 
tėvams apie sunkią kareivio dalią rusų ir vokiečių okupacinėse kariuomenėse, 
pasakė  „Priesaiką daviau tarnauti Lietuvai. Kelerius metus mane išnaudojo okupantai. 
Daugiau svetimiesiems netarnausiu.“

Didžioji Lietuvos dalis jau buvo užimta rusų kariuomenės. Čia šeiminin-
kavo fronto užnugario ypatingosios paskirties daliniai. Dauguma Lietuvos žmonių 
rengėsi priešintis ir neleisti įvesti okupacinio režimo. Pirmasis okupantų emisaras 
Lietuvoje, Berijos pavaduotojas NKGB komisaras Ivanas Serovas prašė, kad Mas-
kva skubiai komandiruotų į Lietuvą operatyvinius darbuotojus, turinčius trėmimų 
bei kitų represinių operacijų vykdymo patirties. Rusai iš pradžių nepasitikėjo lie-
tuviais kolaborantais ir atvykusius NKGB „specialistus“ paskyrė miestų, apskričių 
ir valsčių operatyvinių grupių viršininkais.

Rugpjūčio pradžioje ir mūsų Daujėnų valsčiuje atsirado 30–40 ginkluotų 
vyrų būrys. Jie įsikūrė vokiečių sušaudyto žydo Leibos Paikio namuose. Pagal 
veikimo paskirtį rusiškas būrio pavadinimas buvo istrebiteli, tai yra naikintojai. 
Vėliau juos žmonės pavadino stribais. Juos žavėjo tai, kad padlaižiaudami okupan-
tams turės teisę nebaudžiami plėšikauti, žudyti, girtauti. Šių nužmogėjusių esybių 
moralinis ir dvasinis nuosmukis buvo begalinis. Sumanę „pamiklinti ranką“, jie 
eidavo į parapijos kapines ir šaudydavo į kryžius. Jų kulkų padarytos žymės yra 
išlikusios iki šiol.

Nežinau, kieno sumanymu šie naikintojai buvo pakrikštyti „liaudies gynė-
jais“, bet gynėjais jiems taip ir neteko būti, nes iki stribų būrių išformavimo jiems 
su kaupu pakako naikinamojo darbo. Jie buvo ištikimiausi okupantų talkininkai  
atiminėjo turtą, tremdavo į Sibirą, suimdavo, kankindavo ir žudydavo nekaltus 
Lietuvos žmones.

Jau 1944 m. rugpjūčio mėnesį Maskvos įsakymu į Lietuvą buvo atsiųsta 
NKVD 4-oji šaulių divizija, vadovaujama generolo majoro Pavelo Vetrovo, kuris 
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trėmė čečėnus, ingušus, Krymo totorius iš gimtųjų vietų. Divizija buvo išskirstyta 
po visą Lietuvą. Šie ypatingos paskirties gerai apmokyti kariai jau turėjo didelę 
tautų naikinimo patirtį. Jų vadeivų politiniu žargonu tariant, jie buvo atsiųsti į 
Lietuvą teikti „internacionalinės pagalbos“.

Sovietų valdžia vietose pradėjo registruoti vyrus mobilizacijai. Mano trys 
broliai nusprendė neiti tarnauti svetimoje kariuomenėje. Taip pasielgė daugelis 
aplinkinių kaimų vyrų. Tada ir pradėjo kilti pasipriešinimo rusų okupacijai ban-
ga. Vyrai, neįsiregistravę kaip karo prievolininkai, ėmė burtis, aptarinėti tolesnius 
veiklos planus. Mano broliai vis rečiau būdavo namuose, o lapkričio mėnesį, 
saugodamiesi naujosios valdžios prievartinių veiksmų, visai pasitraukė iš namų.

Netrukus mūsų šeimoje atsitiko skaudi nelaimė – mirė visų mylima se-
nelė, tėvelio mama. Atmintyje įstrigo vieno vakaro vaizdas, kai broliai buvo atėję 
atsisveikinti su senele. Suklaupę prie karsto, jie sukalbėjo maldas, kurių buvo 
išmokiusi senelė, pabučiavo jos sustingusį veidą ir išėję dingo lietingo vakaro 
tamsoje. Motina peržegnojo tą tamsios nakties pusę, kurioje girdėjosi tolstantys 
brolių žingsniai. Vėliau, kai nežinodavo, kur yra sūnūs, motina, išėjusi į lauką, 
žegnodavo keturias puses, laimindama juos, tvirtai pasiryžusius kovoti dėl Lietu-
vos laisvės.

1944-ųjų žiema prasidėjo beveik be sniego. Pasigirdo kalbų, kad rusų 
NKVD kareiviai siautėja po kaimus ir miškus, gaudo vyrus, kai kuriuos suima, 
bet daugiausia kankina ir šaudo vietoje, degina trobesius. Mūsų kaimo apylinkėse 
gausiau pasnigo apie gruodžio 22 dieną. Vyrai, neužsirašę mobilizacijai, jau prieš 
keletą dienų buvo pasitraukę į jauną eglyną. Ginklų jie turėjo mažai – vos po 
vieną šautuvą dviem, bet tėvynės gynėjo pareigos jausmas, tvirtas pasiryžimas, 
dvasios kilnumas buvo stipresni už ginklo galią. Tai nulėmė tolimesnį šių vyrų 
elgesį ir likimą.

Gruodžio 23-osios rytą įvairiose Daujėnų valsčiaus vietose pasirodė NKVD 
dalinių kareiviai, vedami vietinių stribų. Naktį buvo šviežiai pasnigę. Stribų 
grupės siautė miškuose, krūmuose, laukuose, veržėsi į gyvenamuosius namus ir 
negyvenamus pastatus. Visur tikrino, badė, tardė. Antroje dienos pusėje iš Šakar-
nių miške buvusio vyrų būrio išėjo į žvalgybą neginkluotas Antanas Navakas iš 
Mikėnų kaimo. Priėjęs miško pakraštin vingiuojantį keliuką, jis norėjo paėjėti lau-
ko link, paklausyti šunų lojimo, apsižvalgyti ir sužinoti, kas darosi kaimuose, bet 
staiga prieš jį išniro rusų kareiviai ir be jokio įspėjimo paleido automatų serijas. 
Dvidešimt ketverių metų Antanas, nežengęs nė žingsnio į šoną, susmuko vietoje. 
Automatų tratėjimą išgirdo miško tankumoje buvę Antano draugai ir aplinkinių 
kaimų gyventojai. Mano gimtajame krašte prasidėjo kupinos kančių ir sielvarto 
dienos, kurios tęsėsi ilgus dešimtmečius. A. Navakas mūsų krašte buvo pirmo-
ji auka, nužudyta okupantų ir uolių jų pakalikų. Gedulas temdė visų kalėdinę 
nuotaiką. Antano būrio vyrai prie jo nekaltu krauju permirkusios žemės pažadėjo 
atsiskaityti su okupantais ir jų talkininkais. Šį pažadą jie garbingai tesėjo.

adą gniauždavo klausantis Antano tėvo Petro Navako pasakojimo, ką 
patyrė 1904 m., caro žandarų išvežtas už Amūro į Rusijos–Japonijos karą. Jis taip 
pat buvo svetimtaučių prievartos auka, bet jam pasisekė išgyventi. Kai sūnus at-
sisakė eiti į svetimą kariuomenę, tėvas jam pritarė.
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Tą pačią gruodžio dieną niekšai siautėjo Nauj sodžio kaime ieškodami Sta-
nislovo hainausko. Jo neradę, suėmė septyniolikmetį sūnų ir paėmė vienmetį kai - 
my ną Simonavičių. Juos varė į P svalį basus per sniegą, pririštus prie rogių, mušda-
mi ir kankindami. Kai aukos nebegalėjo paeiti, sušaudė, o lavonus paliko ant kelio.

Antrą Kalėdų dieną Daujėnų kapinės skambėjo nuo raudų  čia laidojo 
A. Navaką, hainauską ir Simonavičių. Kiek vėliau buvo nužudytas Daujėnų mo-
kyklos vedėjas Kostas Kaminskas. NKGB operacijos dar labiau skatino partizanus 
vienytis ir kovoti.

Vieną 1945-ųjų sausio pavakarę Mikėnų kaime į A. Navako ir A. Gaigalo 
sodybas, o Mažionių kaime į mūsiškę šešetu arklių su rogėmis suvažiavo apie 
dvidešimt Vabalninko krašto partizanų. Jie apsistojo nakvynės. Aš tuo metu buvau 
pradėjęs tryliktus metus. Neapsakomas smalsumas apėmė mane, kai visi vyrai, 
apsijuosę šovinių juostomis ir nešdamiesi įvairius ginklus, susirinko gryčioje. Jau 
minėjau, kad brolis Steponas buvo priverstas tarnauti okupacinėse kariuomenėse, 
tad gerai nusimanė apie karybą, mokėjo naudotis ginklais. Tuojau visi pradėjo 
tikrinti ir valyti ginklus, mokyti vyrus, kurie anksčiau šautuvo rankose nebuvo 
laikę. Jie aptarinėjo kovotojų būrio struktūrą, slapyvardžius, slaptažodžius, skyrė 
grandžių vadus. Mane nusiuntė miegoti už tankios užuolaidos ir įsakė pasistengti 
nesiklausyti kalbų, bet negalėjau užmigti. Padaręs skylę užuolaidoje, iki vėlyvos 
nakties stebėjau jaunų, tvirtų vyrų susikaupusius veidus. Girdėdamas jų kalbas, 
supratau, kad ruošiamasi labai svarbiai ir pavojingai veiklai.

Trumpai numigę ant grindų, kur buvo paklota šieno, vyrai anksti sukilo. 
Dar rytui neišaušus, jie išvyko. Su jais iš namų išvyko ir mano broliai. Visam 
laikui. Praėjus keletui dienų, nuo Krinčíno pusės pasigirdo įvairių ginklų šūviai. 
Vakare pasirodė gaisrų pašvaistės. Netrukus atėjo žinia apie rusų, stribų ir parti-
zanų susirėmimą G odžių kaime. Kautynės nusinešė keletą gyvybių – ir vienos, 
ir kitos pusės. Daujėniečių partizanų būrio vadui leitenantui P. iliui-Klevui tame 
mūšyje kulka kiaurai pervėrė dešinįjį plautį. Be medikų pagalbos apsieiti buvo 
neįmanoma. Ištikimų Lietuvai žmonių dėka jį paguldė į Panevėžio ligoninę. Par-
tizanų ryšininkė Emilija Dirkaitė pasiliko slaugyti netekusio jėgų vado. Po kelių 
savaičių jis šiek tiek pasitaisė. Bijodamas pakliūti į NKGB nagus, skubėjo į mišką. 
Dar keletą mėnesių jam reikėjo pačiam gydytis.

Iš Lietuvos žmonių nepaklusnumo okupantams masto 
kagėbistai suprato, kad neįstengs likviduoti ginkluoto pasi-
priešinimo vien brutalios jėgos akcijomis. Jie ėmė verbuoti 
agentus, turėjusius stoti į pasipriešinimo dalyvių gretas. Vie-
noje iš NKGB apskaitos pažymų nurodoma, kad jau 1944 m. 
lapkričio mėnesį buvo užverbuoti 1 6 žmonės (8 rezisten-
tai, 189 agentai ir 1 5 9 informatoriai). Iš šių NKGB veiklos 
rezultatų nesunku suvokti, kokių „laimėjimų“ šioje srityje jie 
galėjo pasiekti per 50 metų.

1945 m. pavasarį daujėniečių partizanų būrio vado par-
eigas ėjo mano brolis Steponas Masilionis-Beržas, nes P. ilys 
dar gydėsi žaizdą. Partizanai po keleto sėkmingų stribų tram-
dymo operacijų gana gerai apsiginklavo paprastais lengvaisiais 

Steponas Masilionis-
Beržas
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ir automatiniais ginklais. Tų pačių metų pradžioje NKGB užsibrėžė tikslą turėti 
po savo agentą kiekviename partizanų būryje. Tai buvo lėto ir skubaus veikimo 
agentai. Agentai maršrutininkai, žiemą užsikonspiravę ir įgiję pasitikėjimą, vasarą 
vykdytų NKGB užduotis. Siekiant įgyti partizanų pasitikėjimą, būdavo rengiamos 
antisovietinės veiklos inscenizacijos ir inspiruojamas žmonių žudymas, griebiantis 
įvairių klastočių. Taip siekta diskredituoti partizanų veiklą Lietuvos žmonių akyse. 
Bet to neužteko. Klastinga veikla buvo plečiama įvairiausiais metodais. 1945 m. 
birželio antroje pusėje NKGB į liąją gírią atsiuntė vokiškais ginklais ginkluotą 
ir vokiečių kareivių uniformomis aprengtą žmonių būrį. Buvo paleistas gandas, 
kad generolo Vlasovo kareiviai, traukdamiesi į Rytus, ieško ryšių su partizanais. 
To būrio vadas, kaip dabar žinoma, buvo NKGB papulkininkis Mirkovskis. Kad 
geriau užsimaskuotų ir įgytų partizanų pasitikėjimą, būryje buvo užverbuotų vo-
kiečių – agentų iš NKGB 4-osios valdybos. Pasklido kalbos apie girioje atsiradusius 
vokiečius, kurie plėšikauja, atiminėja arklius, vežimus, grobia maistą, klausinėja 
apie partizanų buvimo vietas ir galimybes su jais susitikti.

Ankstų birželio 29-osios rytą Mikėnų kaime į ūkininko Juozo Indrilionio 
sodybą sugarmėjo keletas vežimų su ginkluotais žmonėmis, vilkinčiais vokiečių 
uniformomis. J. Indrilionio brolis Povilas partizanavo. Šeimininkai jau buvo atsi-
kėlę, o trys mažamečiai sūneliai dar saldžiai miegojo. Sugužėję į namą „vokie-
čiai“ gargaliavo vokiškai. Atsirado „vertėjas“, kuris paprašė valgyti ir paaiškinti, 
kur gali būti partizanai. Šeimininkė Alfrida padėjo ant stalo lašinių ir duonos. 
sitikinusi, kad sūnūs dar miega, ir palikusi valgančius „svečius“, greitai nubėgo 
pas kaimynę Kubilevičienę, kurios vyras taip pat buvo partizanas. Abi moterys, 
slapstydamosi už krūmų ir javuose, nuskubėjo į pamiškę. Jos žinojo, kad netolie-
se turi būti partizanų stovykla. Kai nuėjo keletą šimtų metrų miško keliuku, jas 
pastebėjo stovyklos sargyba ir nuvedė į partizanų būrį. Moterys, pranešusios apie 
į Mikėnų kaimą atvykusius „vokiečius“, greitai išsirengė atgal. Partizanai pasitarę 
nusprendė skubiai vykti susitikti su „vokiečiais“, nes jie iš aliosios girios vežėsi 
sužeistą partizaną. Buvo nutarta, kad į susitikimą eis ginkluoti Steponas Masilio-

Stanislovas Masilionis 
prie brolio Stepono 
kapo
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nis ir su juo buvę Lietuvos policijos pareigūnai Edvardas Garbašauskas ir Pranas 
Bubrevičius. Kiti 20 partizanų turėjo laikytis atokiau.

Skubiai pavalgę, „vokiečiai“ iš J. Indrilionio sodybos pajudėjo P rijų kai-
mo beržynėlio link. Viename vežime jie iš Dumbliūn lių kaimo vežėsi sužeistą 
į galvą partizaną Vytautą ubavičių-Šešką. Privažiavę prie beržynėlio, išsidėstė 
miško pakraštyje. Ta pačia pamiške prie jų artinosi partizanai. Pusėms susitikus, 
staiga sutratėjo šūviai, ir visi trys partizanai žuvo vietoje. Kiti partizanai, netekę 
savo draugų, skubiai pasitraukė. Partizanai tą pačią dieną surengė laidotuves, ir 
jų bendražygių kūnus priglaudė Porijų koplyčios kapinės.

Sakoma, kad budelis grįžta į savo aukos žuvimo vietą. Taip buvo ir šį 
kartą  į tą pačią vietą kagėbistai grįžo pavakare. Sužinoję, kad partizanai palai-
doti, jie išvarė iš kaimo keletą žmonių jų atkasti. Atlikę vadinamąją atpažinimo 
procedūrą, sudaužė karstus ir pasišalino, palikę lavonus gulėti prie duobės. Tik 
gerų žmonių dėka partizanų kūnai vėl buvo palaidoti.

Tą pačią dieną kitoje vietoje buvo suimti partizanai S. Kubilevičius, Č. Dai - 
noras ir Indriulis. Vėliau jie buvo nuteisti ir ilgus metus praleido Rusijos lage-
riuose. Sužeistas partizanas V. ubavičius, pasinaudojęs susišaudymo sąmyšiu, 
sugebėjo pabėgti ir liko gyvas.

Kagėbistai ir toliau darė viską, kad partizanus apraizgytų šnipų, agentų, 
informatorių tinklu. Jie itin slapta kūrė banditų gaujas, kurių padarytos piktada-
rystės buvo priskiriamos partizanams. Daug kas tuo patikėdavo.

Vienas iš svarbiausių partizanų veiklos principų buvo neleisti nepagrįstų 
fizinių veiksmų ir moralinio poveikio gyventojų atžvilgiu. Šių nuostatų pažeidėjai 
buvo griežtai baudžiami. Siekiant labiau kontroliuoti partizanų elgesį su žmonė-
mis, buvo įvestas griežtas partizanų veiklos teritorinis pasiskirstymas. Buvo pa-
rengtos partizanų elgesį nustatančios instrukcijos. Ištrauką pacituosiu  

„ ė vienas partizanas neturi teisės bausti gyventojo izinėmis ar kitomis bausmėmis arba 
jį sušaudyti be dalinio vado žinios ir jo parėdymo. šimtį sudaro tik atvyk  iš miesto 
partiečiai arba ginkluoti asmenys bei kiti aktyvūs bolševikai. ...  Asmenys, kurie nešioja 
partizano vardą ir jį naudoja savo asmens kerštui ar vagystėm – atiduoti LLKS Karo 
Lauko eismui. ...  Asmenys, besislapstantys pavieniui neorganizuotai, iš viso neturi 
teisės bausti gyventojų.“2

Po brolio Stepono žūties, vengdami represijų, palikę turtą ir ūkį, tė-
vukai, sesuo ir aš pradėjome slapstytis. Rugsėjo 8 d. sesuo Kazytė sumanė 
pasiimti iš namų šiokių tokių daiktų, bet pateko į Daujėnų stribų pasalą. Ji su 
daugeliu kitų suimtųjų atsidūrė NKGB būstinės rūsyje. Seseriai grėsė rimtas 
pavojus, bet... Jai davė kibirą vandens ir įsakė išplauti stribų būstinės grindis. 
Dirbdama pastebėjo, kad sargybinis nelabai budriai ją sergsti. Išėjusi į lauką 
išpilti vandens, sesuo metė kibirą ir davė į kojas. Po keleto minučių pasigirdo 
šūviai, keiksmai, kulkų zvimbesys, bet ją išgelbėjo Daujėnų bažnyčios šventorius 
ir kapų medžiai, toliau – Barkla nių 
kaimo krūmai ir didelis troškimas iš-
trūkti į laisvę. 2 Laisvės kovų arc yvas, 1994, t. 10, p. 39.
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Padidėjus pavojui būti suimtiems, turėjome pasitraukti toliau nuo gim-
tojo kaimo.

1946 m. pavasarį tarp daujėniečių partizanų atsirado du išdavikai  Povilas 
Bernadickas (miręs) ir Antanas Kapišaukas (slegiamas sunkios išdavysčių naštos 
pasikoręs) iš P rijų kaimo. Pradėję bendradarbiauti su NKGB, kovo 28 d. jie 
atvedė stribus prie bunkerio, kur buvo sušaudytas partizanas Aleksas Stipinas. 
Dėl jų niekšiškų išdavysčių nukentėjo daug apylinkės gyventojų. Gegužės mėnesį 
Naujasodžio kaimo pamiškėje kautynėse su kagėbistais žuvo mano antras brolis 
Juozas-Vainiukas. Jį palaidojo savieji.

Vis pavojingiau darėsi gyventi pas žmones neturint dokumentų, be to, ir 
šeimininkams grėsė dideli nemalonumai. Jau dažnai pagalvodavau apie tai, kad 
reikia eiti pas partizanus. Nors ir būsiu mirtino pavojaus apsuptas, bet po savo 
gimtinės dangaus skliautu. Brolis Jonas-Topilis jau ketvirtus metus partizanavo. 
1948 m. trėmimai į Sibirą ir kagėbistų siautėjimas skatino mane greičiau apsispręsti. 
Gegužės mėnesį ryšininkas Antanas Gaigalas palydėjo mane į partizanų stovyklą.

Pratintis prie naujų sąlygų neilgai reikėjo. Beveik visi žmonės buvo pa-
žįstami. Miegoti lovoje aš ir taip jau keleri metai buvau atpratęs. Pasikeitė tik 
dienos ir nakties režimas, padidėjo pavojus. Brolis Jonas pasitarė su draugais ir 
davė man Lazdyno slapyvardį.  įteikdamas ginklus pasakė  „Ginklų per daug 
neturime. Kai kautynėse atimsi ginklą iš priešo, šiuos grąžinsi.“ Pasižadėjau. Partiza-
nai tuo metu jau buvo perėję prie pasyviosios veiklos ir į kautynes stodavo tik 
neišvengiamais atvejais.

Ryšių arba apsirūpinimo reikalais visur eidavau kartu su broliu. Man 
atrodydavo saugiau, kai nakties tamsoje pajusdavau jo petį arba alsavimą. Visą 
laiką mudu dalydavomės savo mintimis, prisimindavome darnų mūsų gausios 
šeimos gyvenimą.

Ateitis buvo neaiški. Nors partizanai suprato, kad okupantai Lietuvoje 
stipriai įsitvirtino, tačiau jų nuotaika buvo gera. Tikėjimas savo veiklos teisumu 
ir negęstanti viltis vėl iškovoti Lietuvai laisvę teikė nepalaužiamą dvasios stipry-
bę. Laikas patvirtino, kad jų paaukota gyvybė, kiekvienas jų kraujo lašas artino 
Lietuvos išsivadavimą ir griovė okupantų planus. Aš jaučiausi laimingas tarp šių 
kilnių žmonių. Jų draugijoje įgyta ištvermė ir patirtis labai padėjo man ateityje.

Birželio 12 dieną buvo mano šešioliktasis gimtadienis. Brolis Jonas tai pa-
sakė būrio draugams. Visi ko nors šiltai palinkėjo, paspaudė man ranką ir, sudėję 
po šovinį, padovanojo papildomą pistoleto apkabą. Man tai buvo tarsi įšventinimo 
į vyrus ritualas. Pajutau, kad visi kovos draugai jau pasitiki manimi.

Praėjo vasara. Vis žvarbesnis vėjas virpino palapinių brezentą. Atvėso par-
tizanams tokie reikalingi saulutės spinduliai. Neišdžiūvusius prie laužo drabužius 
guldamiesi pasiklodavome, kad miegant jie bent kiek pradžiūtų. Pradėjome ruoštis 
žiemai. Spalio pabaigoje ryšininkas perdavė tėvuko laišką. Jis rašė, kad parūpino 
man dokumentus ir gyvenamąją vietą. Ši žinia artėjant žiemai džiugino, bet liū-
desys gniaužė pamanius, kad turėsiu skirtis su broliu ir kitais nuostabiais kovos 
draugais. Per pusmetį buvau spėjęs priprasti prie partizanų gyvenimo.

Mano gautąjį laiškelį svarstė būrio vadas Klevas. Jo stovykla buvo ki-
toje vietoje. Po keleto dienų gavome žinutę  „Lazdynui siūlau išnaudoti paruoštas 
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sąlygas. Klevas.“ Kovos draugų žiemojimo vietos aš jau neturėjau teisės žinoti. 
Vasaros stovyklos likvidavimo dieną brolis palydėjo mane į Mažionių kaimo pa-
laukę. jome tylėdami. Aš galvojau apie tai, kas manęs laukia ateityje. Apie ką 
galvojo brolis – nežinia. Po pusantrų metų jis savo svajones ir mintis nusinešė į 
amžinybę... Atsisveikindami turbūt abu jautėme, kad šis rankų paspaudimas yra 
paskutinis.  kitą dieną jau buvau nugabentas pas P šaloto valsčiaus Budri nių 
kaimo ūkininką Vaitiekūną.

Kaip į švelnų motinos glėbį, taip ir į gimtąjį kraštą traukia. Šis jausmas 
1949 metų Verbų sekmadienį mane nuvedė pas Porijų kaime gyvenančią vyriau-
siąją seserį Stasę. Šiltoje gryčioje kalbėjomės iki vėlaus vakaro. Už langų pūtė 
smarkus vėjas, merkė lietus. Sesuo ir sako  „ eik šiąnakt į šieno urvą daržinėje, 
gulkis į lovą.“ Susigundžiau, nes toks malonumas retai pasitaikydavo.

Pirmadienio ankstų rytą prožektoriai apšvietė langus, pasigirdo beldimas 
ir reikalavimas greičiau atidaryti duris. Reikėjo įsileisti Daujėnų stribus su išda-
vikais P. Bernadicku ir A. Kapišausku. Ši jauki nakvynė buvo paskutinė. Ir pa-
galiau – gyvuliniai vagonai, utėlės kelionėje ir dešimt gražiausių jaunystės metų 
vergiškai dirbant Sibiro tolybėse. Dešimt neapsakomo Tėvynės ilgesio metų...
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Karas po karo
Leonas Prakaitis

Leonas Prakaitis: 
„ ia  metais 
buvo Suveizdžių  
miškas, kuriame 
partizanai turėjo 
bunkerį.“  
A. Šimkūno nuotr.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, traukiantis vokiečiams, frontas 
Dauj¸nus aplenkė. Girdėjome, kaip jis nudundėjo Bíržų ir Latvijos link. Tačiau 
mūsų miškuose buvo susitelkę nemažai rusų kareivių. Jie kasė tranšėjas, maskavo 
arkliais atitemptas patrankas, ruošėsi galimam susirėmimui su vokiečiais.

Mūsų miškingoje parapijoje karas prasidėjo po karo, kai okupacinei rusų 
kariuomenei ir sovietų valdžiai ėmė priešintis partizanai. 1944 m. rudenį prasi-
dėjo šaukimas į sovietinę armiją. Dalis šaukiamojo amžiaus jaunimo, vengdami 
tarnybos okupacinėje kariuomenėje, pradėjo organizuotis ir patraukė į miškus. 
Taip pasielgė mano pažįstami Napalys Suveizdis, Jonas Keršulis, Juozas Mūrelis, 
Juozas Šimkevičius, broliai Valentinas, Petras ir Steponas Navakai ir kiti. pač 
daug jaunimo partizanauti išėjo iš P rijų kaimo. Nemažas partizanų būrys įsikūrė 
netoli mūsų sodybos, Suveizdžių miške, prie melioracijos griovio. Kad netoli įsikūrė 
partizanai, patyrėme iš dažnų jų naktinių apsilankymų. Mes, vaikai, iš atėjusių 
žmonių pažindavome tik artimiausius kaimynus. Juos domino informacija apie 
padėtį fronte, prašydavo laikraščių, o labiausiai maisto produktų. Kartą Napalys 
Suveizdis, vesdamasis už pavadėlio jam duotą avį, padėkojo tėvui ir pasakė, kad 
bus vieniems pietums. iemą partizanai lankydavosi rečiau. 1945 m. pavasarį 
jie jautėsi gana laisvai. Kartais net dieną būriais eidavo lauko keliukais su visa 
amunicija, garsiai kalbėdami, nieko nebijodami. Ne kartą buvo apsupę ir net 
užėmę Daujėnus, išvaikę sovietų kolaborantus. Po to Daujėnuose buvo smarkiai 
sustiprintas stribų būrys, pasirodė vidaus kariuomenės dalinių. Aktyvėjo partizanų 
persekiojimas, buvo verbuojami informatoriai.

1945-ųjų lapkričio pradžioje netoli mūsų sodybos prasidėjo tragiški įvykiai. 
Ankstų rytą, dar neišaušus, mūsų sodyboje pasirodė keturi stribai. Vienas liko 
budėti kieme. Kiti, suėję į trobą, pareikalavo valgyti ir nesakė, ko atėjo. Staiga į 
gryčią įpuolęs sargybinis sušuko  „Signalinė raketa “ Visi griebėsi ginklų, išbėgo į 
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kiemą, užėmė pozicijas prie ąžuolo ir pirties pastogėje. Prasidėjo smarkus šaudymas 
į lauką prie Suveizdžių miško, iš kurio ėmė bėgti sutrikę, nespėję pasipriešinti 
partizanai. Tik vienas jų sustojo lauke ir šaudė į visas puses. Buvo girdėti su-
žeistųjų aimanos ir riksmai. Partizanas Napalys Suveizdis per patį susišaudymą 
bėgo lauku į priešingoje pusėje esantį mišką. Nors buvo į ranką sužeistas, jam 
pavyko pabėgti. Po trijų dienų jis nuėjo į Daujėnus, atidavė ginklą ir pasidavė, 
o 1948 m. buvo ištremtas.

Surengę kruviną egzekuciją, stribai liepė tėvui kinkyti arklį lavonams išvežti. 
Brolis Vytautas nuvažiavo į mūšio lauką, į jo vežimą sukrovė penkis lavonus. Jis 
suskaičiavo, kad buvo nukauta apie dvidešimt partizanų. Važiuojant į Daujėnus, 
visą kelią iš vežimo tekėjo kraujas.

Visų žuvusiųjų palaikai buvo suguldyti Daujėnų aikštėje. monės bijojo juos 
lankyti. Po paros iš Biržų atvažiavo karinis sunkvežimis, į jį sukrovė palaikus ir 
išvežė Biržų link. Kurie partizanai žuvo, niekas tiksliai nežinojo. Brolis Vytautas 
atpažino tik Petrą ir Steponą Navakus.

Kalbėta, kad partizanų bunkerį stribams nurodė G odžių gyventojas Jurgis 
Kumštis, kuris per susišaudymą žuvo.

Šiuose laukuose žuvo ir partizanas Juozas Šimkevičius. Jo sesuo  
Valerija Šimkevičiūtė ir kaimynas Al onsas Prakaitis iki šiol tebeieško 
Juozo kapo. A. Šimkūno nuotr.
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Partizanų spauda
Gintaras Vaičiūnas

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai Lietuvoje, bet kokie spaudos leidiniai, 
išskyrus komunistų valdžios leidžiamus, buvo uždrausti. Todėl partizanai savo 
spauda mėgino duoti atkirtį komunistų propagandai ir nors šiek tiek palaužti jų 
informacijos monopolį. Vyriausiojo Lietuvos laisvės armijos (LLA) štabo 1945 m. 
kovo 24 d. išleistame laikraštyje „Laisvės karžygys“ buvo atspausdintas kreipimasis 
į Lietuvos visuomenę, kuriame aiškiai apibrėžta, kam reikalinga pogrindinė spauda 
ir kodėl svarbu paremti jos leidimą ir platinimą. Kreipimesi rašoma

„Dauguma prarad  viltį gyvena dvasinėje apatijoje ir turi tik gerus norus. Ar pagalvoji 
tu, mielas tėvynaini, kad dabar pats patogiausias laikas būti knygnešiu, tautos žadintoju, 
kovotoju už jos laisv . Sakote, dabar nėra prasmės, tik beprasmis pasiaukojimas, negali-
ma nieko pasiekti ir kovojant su tokiu priešu reikia palaukti momento. aip, bet vilties 
laimėti knygnešių laikais negi buvo daugiau  Būkite tikri, jeigu ir tie knygnešiai būtų 
lauk  patogaus momento, taip kaip dabar laukia daugelis, jokių knygnešių mes neturėtume. 
Galbūt dabartinių knygnešių kelias pavojingesnis, bet kartu jis ir kilnesnis. Dabar laukti 
momento nėra kada, nes šis momentas seniai jau atėjo. Dabar tai turi prasm , rytoj, kai 
tai taps nepavojinga, ir be mūsų bus kam kalbėti patriotines kalbas ir rašyti ilgiausius 
straipsnius, kvepiančius ėvynės meile. Ak, kiek dar tada atsiras lietuviško žodžio karių 
ir šaunių nusipelniusių didvyrių. ada ir mes jau galėsime pailsėti, bus kam ir be mūsų 
dirbti. Bet dabar, tik dabar lietuvišką žodį ištarti ir išplatinti nebijantis tautieti, dabar 
mes kviečiame tave, dabar tu kaip niekad reikalingas ėvynei. Atsiliepk į mūsų kvietimą. 
Vėliau įrodyti savo nesavanaudišką meil  ėvynei bus per daug vėlu.“

Bíržų apskrities partizanus nuo 1945 m. pradžios suvienijo ir padėjo orga-
nizuoti jų veiklą Vyriausiasis Lietuvos laisvės armijos (LLA) štabas, vadovaujamas 
Lietuvos kariuomenės vyr. leitenanto Alfonso Eidimto. Pirmieji Biržų krašto parti-
zanus pradėjo organizuoti Kazimieras Rožėnas ir Alfonsas Antanaitis. K. Rožėnas 
gimė 1914 m. Pasvaliìčių kaime, P biržės valsčiuje, mokėsi Biržų gimnazijoje, ilgą 
laiką dirbo Dauj¸nų valsčiaus sekretoriumi. Nuo 1944 m. spalio mėnesio kartu su 
A. Antanaičiu pradėjo organizuoti partizanų junginį Pabiržės valsčiuje – Kirdoni  
miške įkūrė įtvirtintą partizanų stovyklą. 1945 m. sausio mėnesį K. Rožėnas užmez-
gė ryšius su LLA vyr. štabo ryšių įgaliotiniu V. Nasevičium. Jis įkalbėjo Pabiržės 
krašto partizanus stoti į LLA. K. Rožėnas ėmėsi iniciatyvos suburti atskirus Biržų 
apskrities partizanų būrius į junginį, pavaldų Šiaulių apskrities LLA štabui. Kir-
donių miške 1945 m. sausio mėnesį buvo sukviesti partizanų būriai iš Pabiržės, 
Sal čių, Krinčíno valsčių, sukurta Šiaurės LA partizanų grupė iš 5 partizanų būrių  
Alfonso Antanaičio (būrys laikėsi Pabiržės valsčiuje Kirdonių miške  A. Antanaitis 
buvo išrinktas ir viso partizanų junginio vadu), Boleslovo Balbieriaus vadovaujamo 
būrio (veikė daugiausia Krinčino valsčiuje, Gulbin¸nų–Berči nų kaimų apylinkėse), 
Antano Naudžiūno (veikė Saločių valsčiuje), Antano Jankausko (veikė Krinčino 
valsčiuje) ir Vytauto Šato (veikimo zona taip pat Krinčino valsčiuje). K. Rožėnas 
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buvo išrinktas partizanų junginio vado pavaduotoju bei propagandos ir agitacijos 
skyriaus viršininku, taip pat junginio leidinio „Demokratinis žodis“ redaktoriumi. 
K. Rožėnas laikraščiui leisti turėjo tik spausdinimo mašinėlę, todėl leidinio tiražas 
buvo nedidelis. Jis gaudavo spaudą ir iš Vyr. LLA štabo, daugiausia laikraštį 
„Karinės ir politinės žinios“, jį perspausdindavo ir platindavo tarp partizanų ir 
vietos gyventojų. Tačiau darbuotis K. Rožėnui teko neilgai – 1945 m. birželio 
4 d., bėgdamas nuo priešų, puolė po traukinio ratais ir nusižudė. Jo spausdinimo 
mašinėlė buvo perduota Krinčino valsčiaus partizanų būrio vadui V. Šatui, bet 
jis 1945 m. liepos mėnesį su savo būriu legalizavosi Biržų MGB. Pirmojo Bíržų–
P svalio krašto partizanų laikraščio „Demokratinis žodis“ leidimas nutrūko. Bet 
Šiaurės LLA grupės partizanai spaudos leidimo nenutraukė.

Nuo 1945 m. birželio mėnesio savo spaudą pradėjo leisti Juozo Aukštikalnio-
Sukilėlio būrys, veikęs Biržų ir Vabalni ko valsčiuose. Šiame būryje atsakingas už 
spaudos leidimą buvo Jonas Kalkis-Vygantas (gimęs 1916 m. Lebeníškių kaime, 
Vabalninko valsčiuje, dirbęs įvairiose Lietuvos vietovėse raštininku). Nuo 1945 m. 
gegužės mėnesio J. Kalkis – J. Aukštikalnio-Sukilėlio būrio partizanas. Būrio va-
das netrukus J. Kalkį paskyrė atsakingu už spaudos leidimą. Būrys turėjo gerą 
leidinių spausdinimo ir dauginimo įrangą – spausdinimo mašinėlę „Mersedes“, 
šapirografą, rotatorių – ir leido savo laikraštuką, pavadintą „Informacinis biuras 
Pirmyn“. Laikraštuką redagavo būrio vadas J. Aukštikalnis-Sukilėlis ir jo pava-
duotojas, atsakingas už propagandą ir agitaciją, Kazimieras Morkūnas-Audrūnas. 
J. Kalkis spausdindavo ir daugindavo būrio laikraštį, rūpindavosi spaudos platinimu 
tarp partizanų ir visuomenės. Būrio leidinių spausdinimo technika buvo laikoma 
P rijų kaime, prie Padag  miško, spaudą paimdavo ir toliau išplatindavo parti-
zanų ryšininkai, Biržų gimnazijos moksleiviai  A. Baltrėnas, S. Giedrikas ir kiti. 
Būrio leidinius gaudavo Krinčino, Biržų, Pabiržės, Daujėnų, Vabalninko valsčių 
partizanai. uvus būrio vadui J. Aukštikalniui-Sukilėliui, J. Kalkis ėmėsi ir spau-
dos redaktoriaus darbo. 1946 m. jis persikelia su visa spausdinimo technika pas 
Skamar kų kaimo (Biržų vls.) gyventoją Gasparą Paštuolį ir čia toliau spausdina 
partizanų leidinius. 194  m. sausio 11 d. jis pas G. Paštuolį suimamas ir vėliau 
nuteisiamas 25 m. lagerio. Šiaurės Lietuvos partizanai neteko energingo spaudos 
leidėjo ir spausdinimo technikos.

Nuo 194  m. pavasario Šiaurės Lietuvos partizanai sukuria Dariaus ir Girėno 
vardu pavadintą partizanų apygardą. Apygardos štabas ima vadovauti partizanų 
būriams, kurie veikė Biržų, Pasvalio ir iš dalies Panevėžio apskrityse. Apygardos 
partizanų būriai sudaro 4 partizanų grupes  A – Biržų, B – Pasvalio, Krinčino, 
 – Pabiržės ir D – Vabalninko. Apygardos partizanai leido du laikraščius  apy-

gardos štabas – „Bočių keliais“ ir A grupės štabas – „Darių ir Girėną“. Apygardai 
vadovavo Lietuvos kariuomenės leitenantas Povilas ilys-Klevas, gimęs 1916 m. 
Šaka nių kaime, Daujėnų valsčiuje. Apygardos štabo propagandos ir agitacijos 
skyriui ima vadovauti buvęs Biržų gimnazijos moksleivis Adolfas Baltrėnas-Anu-
pras, gimęs 1926 m. Vabalninko miestelyje. Besimokydamas Biržų gimnazijoje, jis 
platino partizanų spaudą, buvo aktyvus J. Aukštikalnio-Sukilėlio būrio ryšininkas. 
 partizanų gretas jis įsitraukė 1946 m. ir padėjo J. Kalkiui-Vygantui leisti parti-
zanų spaudą. A. Baltrėnas-Anupras redagavo „Bočių keliais“. Susikūrus Dariaus 
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ir Girėno partizanų apygardai, A. Baltrėnas buvo paskirtas šios apygardos štabo 
propagandos ir agitacijos skyriaus viršininku. Apygardos partizanų štabo redakcija 
buvo įsikūrusi Stasio Šulnio sodyboje Dumbli nų kaime, Vabalninko valsčiuje. Čia 
dirbo Adolfas Baltrėnas-Anupras ir jo pavaduotojas Vytautas Aukštikalnis-Klierikas 
iš Lam kų kaimo, Vabalninko valsčiaus. Partizanai turėjo spausdinimo mašinėlę ir 
šapirografą. uvo A. Baltrėnas 1949 m. sausio 30 d. Jeronimo Glemžos sodyboje 
Dumbliūnų kaime, Vabalninko valsčiuje (kartu su juo žuvo partizanai Motiejus 
Kazelka-Birutis iš Notiškių kaimo, Vabalninko valsčiaus ir Albertas Bagdonavičius 
iš Buiviškių kaimo, Saločių valsčiaus). Buvo suimtas A. Baltrėno-Anupro pavaduo-
tojas Vytautas Aukštikalnis-Klierikas. uvus A. Baltrėnui ir suėmus V. Aukštikalnį, 
„Bočių keliais“ leidimas nutrūko.

194  m. vasarą Panevėžyje susikūrė pogrindinė organizacija Šiaurės LA, 
kuri leido pogrindinę spaudą ir ją platino tarp partizanų bei gyventojų. rga-
nizacijos vadai buvo kilę iš Pasvalio krašto ir palaikė glaudžius ryšius su šio 
krašto partizanais, Aukštaitijos partizanų apygardų vadais ir net Tauro apygardos 
partizanų, kurie veikė Suvalkijoje, vadovybe. Pogrindinės organizacijos įkūrėjas, 
jos vadas ir leidinių redaktorius buvo Jonas Čeponis-Vaidevutis, Vaidutis, kilęs iš 
Pag jo kaimo, Pasvalio valsčiaus. J. Čeponis gimė 1925 m. pasiturinčio ūkininko 
šeimoje, mokėsi Pasvalyje, Biržuose, 1944–1945 m. – Kauno kunigų seminarijoje 
kartu su A. Svarinsku, A. Valeika ir kitais klierikais dalyvavo antisovietinėje 
veikloje. Vengdamas suėmimo, pasitraukė iš seminarijos. Nuo 1945 m. gruodžio 
mėnesio įsitraukė į partizanų gretas, buvo paskirtas Šiaurės LLA štabo viršinin-
ku. Pagrindinis jo darbas buvo aprūpinti partizanus ginklais, antspaudais, doku-
mentais. Priešui sunaikinus apygardą ir žuvus jos vadams, J. Čeponis 1946 m. 
lapkritį apsigyveno Panevėžyje pas savo pusbrolį Kazimierą Kazėną, kuris dirbo 
universalinės parduotuvės buhalteriu, gyveno Pušaloto gatvėje. Šiuose namuose 
J. Čeponis, K. Kazėnas ir Panevėžio gimnazijos dailės mokytoja Vanda Pozukaitė 
leido pogrindinę spaudą. Tai buvo įvairūs atsišaukimai, eilėraščių rinkiniai ir 
laikraštis „Už Tėvynę“. Spauda buvo leidžiama spausdinimo mašinėle ir šapiro-
grafu. K. Kazėno namuose buvo atspausdinti šio laikraščio du numeriai maždaug 
100 egzempliorių tiražu. Išleistą spaudą J. Čeponis veždavo į Biržus, Ukmergę, 
Upytę, Kauną, Vilnių. Leidinį „Už Tėvynę“ tiesiai iš J. Čeponio rankų gavo Vyčio 
apygardos vadas D. Vaitelis-Briedis, Tauro apygardos vadas A. Baltūsis- vejas. 
J. Čeponio ryšininkė Marytė Morkvėnaitė-Vilija perdavė pogrindinės organizacijos 
spaudą Dariaus ir Girėno apygardos vadui P. iliui-Klevui. 194  m. vasarą ir 
rudenį ji  kartus su spaudiniais vyko pas Klevo ryšininkę ną Samoškaitę, kuri 
gyveno Šikšnės kaime, Pabiržės valsčiuje, o ši spaudą perduodavo Klevui.

194  m. Šiaurės LLA pogrindinei organizacijai priklausė J. Čeponis, K. Kazėnas 
(gim. 191  m.) iš Putri  kaimo, Pasvalio valsčiaus, Povilas Kiznys (gim. 1918 m.) 
iš Putrių kaimo, dirbęs artelės „Rytas“ buhalteriu Panevėžyje, Vanda Pozukaitė, 
Panevėžio gimnazijos mokytoja, Valerija Ševčenkovaitė, gimnazijos mokytoja, Marytė 
Morkvėnaitė iš Pabiržės valsčiaus, Jonas Mikėnas, Valentinas Jasėnas. Dauguma 
organizacijos narių platino pogrindinę spaudą, tiesiogiai prie spaudos leidimo ir 
dauginimo dirbo J. Čeponis, K. Kazėnas, P. Kiznys, V. Pozukaitė. V. Pozukaitė 
daugiausia piešdavo leidinių titulinius lapus. 194  m. birželio mėnesį J. Čeponis, 
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išvykęs į Kauną, užmezgė ryšius su Tauro apygardos partizanų vadu A. Baltūsiu-
veju ir įstojo į šios apygardos Birutės rinktinę, kurios kovotojai veikė Kauno mieste 

ir apylinkėse. Vykdydamas apygardos vado vejo nurodymus, J. Čeponis kelis 
kartus vyko pas Aukštaitijos partizanų vadus  Vyčio apygardos D. Vaitelį-Briedį, 
Didžiosios Kovos apygardos A. Morkūną-Plieną, Dariaus ir Girėno – P. ilį-Klevą, 
ir jiems vežė Tauro apygardos spaudą bei vejo laiškus su kvietimu Aukštaitijos 
partizanams prisijungti prie kuriamos visos Lietuvos partizanų vieningos organiza-
cijos – Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo. 1948 m. 
sausio 2  d. J. Čeponis buvo susektas ir Kaune suimtas, netrukus buvo suimti ir 
kiti šios pogrindinės organizacijos nariai. Spaudos leidimas nutrūko.

1949–1950 m. Šiaurės Lietuvos partizanai savo spaudos jau nebeleido, daž-
niausiai perspausdindavo iš kitų partizanų apygardų gautus leidinius. Pasvalio 
krašto partizanai gaudavo Prisikėlimo apygardos štabo periodinį leidinį „Prisikėlimo 
ugnis“. Tuo metu Pasvalio ir Daujėnų apylinkių partizanai priklausė Prisikėlimo 
apygardai, J niškio partizanų rajonui, kuriam vadovavo Lietuvos kariuomenės 
kapitonas Juozas Kilčiauskas-Dėdė.

1951 m. birželio mėnesį Daujėnų ir Pasvalio apylinkėse veikęs Klevo būrys, 
dar vadinamas Daujėnų būriu, įsijungė į aliąją rinktinę, kuri priklausė Vyčio 
partizanų apygardai. Tuo metu pagrindinis leidinys, kurį gaudavo šio krašto par-
tizanai, buvo Aukštaitijos partizanų štabo periodinis laikraštis „Laivės kova“, jį 
redagavo Bronius Krivickas-Vilnius. Laikraštį spausdinimo mašinėle perspausdin-
davo ir platindavo tarp partizanų Julius Navakas-Laisvūnas, gim. 1910 m. Mik¸nų 
kaime. Buvo baigęs 4 gimnazijos klases, iki 1944 m. vasaros dirbo Sk piškio 
miestelyje pieninės buhalteriu. Nuo 1945 m. rugsėjo mėnesio įstojo į Daujėnų 
valsčiaus partizanų būrį, kuriam vadovavo P. ilys-Klevas. 1951 m. birželio 2  d. 
buvo paskirtas aliosios rinktinės štabo visuomeninės dalies viršininku. Tuo metu 
Klevo būrys padalytas į du būrius – algirio ir Radvilos. J. Navakas laikėsi su 
algirio būrio partizanais, kuriems vadovavo Antanas Liukpetris-Džiugas iš Porijų 

kaimo. 1953 m. birželio 30 d. J. Navakas-Laisvūnas buvo suimtas MGB smogikų 
Vabalninko miške, nuteistas mirties bausme ir sušaudytas.

Baigėsi partizaninis karas, nutilo ir laisvas partizanų žodis. Tiesa, paskuti-
nis partizanų leidinys – Prisikėlimo apygardos Juozapavičiaus tėvūnijos laikraštis 
„Partizanų šūvių aidas“ – išėjo 195  m., tačiau Pasvalio kraštą jis vargu ar be-
pasiekdavo.

Nuorodos
1. Lietuvos ypatingasis arc yvas (L A), Biržų apskr. MGB operatyvinė byla 
 35 24.
2. L A, Biržų apskr. MGB operatyvinė byla 40 11, t. 1.
3. L A, P. Kiznio ir kt. b. b. P-161 -LI.
4. L A, A. Antanaičio b. b. 18564.
5. L A, A. Naudžio b. b. 3 285 3, t. 1.
6. L A, A. emaičio b. b. 23685.
. L A, J. Navako b. b. P-19305-LI.

8. L A, M. Morkvėnaitės b. b. 42886 3, t. 1.
9. L A, J. Kalkio b. b. 5842 3.
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Audrų išblaškyti
Antanas Šimkūnas

Audringą 1944-ųjų vasarą dau-
gelis lietuvių atsidūrė didžiulių abejo-
nių kryžkelėje  kokį kelią pasirinkti – 
bėgti į Vakarus, eiti į mišką ar lauk-
ti, kol atsidurs gyvuliniame vagone. 
Tūkstančiai lietuvių, artėjant antrajai 
sovietų okupacijai, traukėsi į Vakarus. 
Tokį kelią pasirinko ir Kazimieras bei 
Jonas Navakai, kilę iš Mažioni  kaimo 
P svalio rajone. Jie jau buvo nukentėję 
per pirmąją sovietų okupaciją. Jonas 
Navakas, buvęs Klaipėdos krašto gu-
bernatorius, Valstybės tarybos narys, 
Tautininkų sąjungos valdybos narys, 
teisės mokslų daktaras, enkavėdistų 
buvo suimtas ir uždarytas į kalėjimą 
1940 m. rugsėjo 26 d. Prasidėjus ka-
rui buvo išlaisvintas. Kazimieras Na-
vakas buvo nepriklausomos Lietuvos 
generolas. Išvengęs represijų 1940 metais, prasidėjus antrajai sovietų okupacijai 
buvo suimtas, tačiau pavyko ištrūkti. Drauge su Jonu Navaku jis pasitraukė 
į Vakarus. Kaip toliau susiklostė jų dramatiškas likimas, smulkiau papasakojo 
2004 m. vasarą Lietuvoje viešėjęs Kazimiero Navako sūnus, architektas iš Aus-
tralijos Algimantas Navakas.

Tėvelį palaidojo Lenkijoje
Algimantas Navakas gimė Kaune 1928 m. Ten tuomet gyveno ir dirbo jo 

tėvas Kazimieras Navakas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas, 193  m. tapęs ge-
nerolu. Jis baigė Panevėžio realinę mokyklą, po to išvažiavo į Sankt Peterburgą 
studijuoti chemijos. Pirmasis pasaulinis karas jį nubloškė į Tomską, iš kurio į 
Lietuvą grįžo 1920 m. Grįžo jau susituokęs su Marija Kazlauskaite. Kadangi jis 
buvo Rusijos baltagvardiečių armijos poručikas, atvykęs į Kauną ryžosi toliau tęsti 
kariškio karjerą. Sulaukė trijų vaikų. Dabar visi gyvena Australijoje. Algimantui – 
6 metai, Vytautui – 4, Danutei – 69. Visi turi šeimas.

„Visų mūsų gyvenimą sujaukė Antrasis pasaulinis karas, – pasakojo A. Navakas. – 
Artėjant sovietų kariuomenei, traukėmės į Vakarus. ėvelis vis delsė, labai nenorėjo palikti 
gimtojo krašto. Mes išvažiavome iš Pažumbės vienkiemio prie Panevėžio, kur tuomet 
gyvenome. Pasiek  emaitiją, pas seną tėvelio pažįstamą pulkininką Al onsą Jurskį Ka-
ružiškių dvare vis dar svarstėme, ką toliau daryti. Svarstymas t sėsi ir Kretingoje, kur 
gyvenome porą savaičių, kol atėjo rusai.“

Kazimieras (kairėje) ir Jonas avakai.  
š asm. A. avako arc yvo
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Kartu keliavo ir Jono Navako šeima. Visus juos rusai sulaikė Klaipėdoje. 
Kai paleido, visi susirinko prie Kuršių marių, susirado žveją, kuris juos laiveliu 
nuplukdė į Lapuvą, dar kontroliuojamą vokiečių. Vargais negalais pasiekė Len-
kijos Gdynę. Čia vėl per ilgai užsibuvo. Sovietų kariuomenė juos apsupo iš visų 
pusių. Gdynėje teko išgyventi visus metus. Karas jau ėjo į pabaigą. 1945 metų 
balandžio 2 d. netikėtai mirė K. Navakas. 

„ iekur neradome jokio gydytojo, – toliau pasakojo A. Navakas. – Vien rusų tankai, 
pabūklai, kareiviai. Baisi sumaištis. ėvelį palaidojome Lemborge. škasėme duob  prie 
tvoros, suvyniojome į kilimą ir užkasėme. ei karsto, nei kunigo nebuvo. ik vieną 
žvak  tegalėjome jam uždegti prieš mirtį. Patys sukalėme kryžių. erad  kitokių dažų, 
nudažėme jį raudonai. Pro šalį eidami rusų kareiviai vis klausinėdavo: kas čia palaidotas  
Atsakydavome: tėvas. , tai gerai, kad raudonai nudažėte kryžių, sakė.“

Visur kagėbistai
Netikėtai pas Navakus atsirado du lietuviai, sakėsi iš Štuthofo koncentracijos 

stovyklos. Vienas jų, pasirodo, buvo KGB agentas.  pabėgėliai viską jam atvirai 
papasakojo, iš kur keliauja, kas tokie esą, kodėl slapstosi. Agentui to ir tereikėjo. 
Jis apie tai informavo rusų vadovybę. Netrukus atėjo kagėbistai ir išsivedė Joną 
Navaką. K. Navako šeima nedelsdama susikrovė savo lagaminus ir traukiniu 
išvažiavo į didesnį miestą – Klubską.

J. Navaką kagėbistai atvežė atgal į Lietuvą. Kurį laiką jam pavyko išvengti 
tremties. Kadangi mokėjo prancūzų kalbą, vertė knygas. Tačiau niekur jo verstose 
knygose nenurodytas vertėjas. 1952 m. J. Navakas vėl buvo suimtas ir ištremtas 
į Sibirą, kur 1955 m. mirė.

Teko keisti pavardes
K. Navakas suvokė, kad toliau likti Lenkijoje pavojinga. Teko skubiai ieškoti 

išeities. Jo žmona gerai mokėjo lenkiškai, todėl pavyko gauti naujus dokumen-
tus ir pasikeisti pavardes. Tapo Vitkovskiais. Tačiau ir to buvo maža. Reikėjo 
būtinai patekti į Vokietiją. Lenkai tuomet varė vokiečius atgal į Vokietiją, taigi 
Navakai apsimetė esą vokiečiai ir taip paspruko iš Lenkijos. Padėjo vokiečių 
kalbos mokėjimas.

„Pagaliau atsidūrėme Vokietijos vakarinėje zonoje, pradėjome gyvenimą jau kitame pa-
saulyje, už geležinės uždangos. Pabėgėlių stovykla, naujos pažintys su lietuviais, latviais, 
estais, nauji planai“, – pasakojo A. Navakas.

Stovykloje pradėjo veikti mokyklos, gimnazijos, būrėsi dramos būreliai, cho-
rai, šokių kolektyvai. Visa tai palengvino tremtinių dalią. Stovykloje Algimantas 
baigė gimnaziją, kurioje buvo nemažai mokytojų iš Panevėžio, tarp jų ir Panevėžio 
gimnazijos direktorius Petras Būtėnas.



603

I I J A  L A I Ė  

Priglaudė Australija
1948-aisiais, būdamas dvidešimties metų, A. Navakas emigravo į Australiją, 

kuriai tuomet reikėjo darbo jėgos. Karui baigiantis Australijoje buvo 9 milijonai 
gyventojų, o prasidėjus imigrantų antplūdžiui jų skaičius išaugo dvigubai. Per 
porą metų imigrantai turėjo atidirbti už tai, kad buvo priglausti šiame žemyne. 

„Priglaudė, įdėjo į kišen  po  svarus ir pasakė: gyvenkite. Porą metų gyvenome palapi-
nėse, – sakė Algimantas. – eįprastas klimatas, dieną karštis pakildavo iki 0 laipsnių, 
naktį nukrisdavo iki  laipsnių. Buvo sunku, bet mes tuomet buvome jauni, įveikėme visus 
sunkumus. Po poros metų nelengvo darbo galėjome pasikviesti į Australiją artimuosius, 
gimines. Pas mane iš Vokietijos atvyko mama, sesuo. Pamažu kūrėmės. Pirmasis mano 
pirkinys buvo laikrodis, paskui radijo aparatas. Pramok s anglų kalbos,  metais pra-
dėjau studijuoti arc itektūrą. Baig s mokslus  metais pradėjau dirbti pagal pro esiją.“

Kadangi į Australiją atvyko daug įvairiausių tautybių, įvairiausių religijų 
žmonių, jiems reikėjo ne tik gyvenamųjų namų, bet ir įvairiausių kultūrinių 
pastatų, svarbiausia – bažnyčių. Jų Algimantas Navakas suprojektavo net tris-
dešimt. Australai lietuvius, kaip ir kitus imigrantus iš Baltijos kraštų, sutiko 
gana palankiai, vertino jų darbštumą, pareigingumą. Adelaidėje Algimantas 
pasistatė namą, vedė Aldoną Jasinskytę, irgi pabėgėlę iš Lietuvos. Turi penkis 
sūnus, devynis vaikaičius. Visi sūnūs baigė universitetus, gyvena atskirai.

Lietuvą aplankė  
trečią kartą

„Pirmą kartą Lietuvą aplankiau drama-
tiškais  metais, – pasakojo A. Na-
vakas. – Buvo nepaprastai įdomu. Vyko 
revoliucinės permainos. Maskvoje ant tanko 
stovėjo Borisas Jelcinas, o aš Vilniuje ma-
čiau, kaip okupantai traukėsi iš užgrobtų 
R V rūmų. Antrą kartą Lietuvą aplankiau 
su savo sūnumis Andriumi ir Ričardu  
metais. Jiems tai buvo įspūdinga pažintis 
su mano gimtine. Dabar Lietuvą aplankiau 
trečią kartą, duok Dieve, gal ne paskutinį.“

Dabar Algimantas su žmona Al-
dona yra pensininkai, mėgsta pasižval-
gyti ne tik po Lietuvą, bet ir po pasaulį. 

„Mus džiugina geros permainos Lietuvoje, – 
sako Algimantas. – Gražėja miestai, puikūs 
keliai, visur matyti naujos statybos. pač 
mums į akis krito tvarka ir švara. Aplankiau 

Algimantas avakas prie paminklo žuvusiems  
partizanams Mikėnuose. š asm. A. avako 
arc yvo
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ne tik Kauną, bet ir Šiaulius, Pasvalį, Rokiškį, Klaipėdą, Palangą. Buvau senelių gimtinėje 
Daujėnuose. Kaip tik per Sekminių atlaidus. Gražu buvo matyti miestelį ir bažnytėl  pilną 
žmonių. Mugė dar didesnė negu Smetonos laikais. r cukierkos, ir barankos, ir visokių dovanų.“ 

Mažionysê gyvenę Algimanto seneliai dirbo žemę, leido vaikus į mokslus. Da-
bar jie ilsisi Dauj¸nų kapinėse. Algimantas aplankė ne tik jų kapus, bet ir kitas 
šventąsias vietas  kapus P rijuose, kur palaidota jo prosenelė Elžbieta Navakienė, 
partizanų paminklus ir žūties vietas. 

„Pamačiau, – sako jis, – kaip per tas okupacijas ir karus susiklostė žmonių likimai. Jeigu 
nebūtume spėj  pabėgti, irgi būtume žuv  arba Lietuvos miškuose, arba Sibire.  Pažum-
bės vienkiemį, kur gyvenome  metais, jau buvo atvažiav s enkavėdistų sunkvežimis, 
bet mūsų neberado. Kai  metais vyko pirmieji trėmimai, tėvelis slapstėsi pas dėd  
Vilkiškiuose, prie Kriklinių. Mes slapstėmės miške prie Subačiaus.“

Partizaninis karas nebuvo beprasmis
„ rėmimai atskleidė tikruosius okupantų tikslus – sunaikinti tuos, kurie priešinosi atė-
jūnams, – kalbėjo A. Navakas. – Būtent partizanų kova trukdė okupantams rusi ikuoti 
Lietuvą. inoma, neišsipildė mūsų viltys, kad Vakarai padės kovojančiai Lietuvai. Pasau-
lis jau buvo padalytas pagal galiūnų planus. Mes nuolat sekdavome įvykius Lietuvoje, 
gaudavome visą neramią in ormaciją. Girdėdavome, kaip parašiutais Lietuvoje nusileisdavo 
partizanų talkininkai. Galvodavome: būtų gerai, kad ir mus kas nors nuskraidintų į 
Lietuvą, nuleistų parašiutais kur nors į aliąją girią.“

Apie dabartinę padėtį Lietuvoje Australijos lietuviai turi daug informacijos, 
įsijungia kompiuterius ir skaito lietuvišką spaudą. Naujoji emigrantų banga Australijos 
beveik nepasiekia. Lietuvių atvyksta mažai. Imigrantų bangą riboja griežti įstatymai. 

„Man dažnai ateina mintys apie grįžimą į Lietuvą, – sakė A. Navakas, – bet po 0 metų 
nėra paprasta viską keisti. en įsikūrėme, geras klimatas, vaikai ten gimė, užaugo, sukūrė 
šeimas, vaikaičiai jau kuriasi. ačiau Lietuvos mes neužmirštame, kaip ir gimtosios kalbos, 
tradicijų, papročių. Didžiausioje pasaulio saloje lietuvių bendruomenė gana gyvybinga.“

Bičiulių gretos retėja
A. Navakas sielojosi, kad retėja gretos lietuvių – likimo brolių, su kuriais 

teko išgyventi tiek daug dramatiškų įvykių. Nebeturi jis seno bičiulio daujėniečio 
lakūno Jono Pyragiaus. Artimai bendravo su jo šeima. Mirė jo žmona, paskui ir 
Jonas. Abu palaidoti Adelaidėje. Čia tebegyvena jų dukra Dalia, vaikaičiai Anta-
nas ir Povilas. Jonas Pyragius buvo garsus lakūnas, aktyviai dalyvavo 1926 m. 
įvykiuose. Australijoje gyveno ramiai, jokioje aktyvioje veikloje nebedalyvavo.

Adelaidėje, turinčioje 1 milijoną gyventojų, anksčiau buvo apie 2 tūkstančiai 
lietuvių, dabar liko apie 800. Senimas miršta, jaunimas išsilaksto, ieško geresnių 
vietų. Adelaidės lietuviai turi savo sporto klubą, krepšinio komandą, du chorus, 
bažnytėlę. Kunigas Juozas Petraitis atvažiavo iš Argentinos. Vestuvėse, krikštyno-
se, kituose susibūrimuose kalbama lietuviškai. Australijos lietuviai džiaugiasi, kai 
Lietuvoje švenčiamos didelės šventės ir jų atstovai jose dalyvauja.
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Dramatiški pokario metai
eliksas Ereminas

1945 metai
Būdamas Pasvaly nugirdau, kad yra lietuvių inteligentų, 

kurie rašo dienoraščius. Labai gaila, kad aš iki šiol nerašiau 
dienoraščio.  daug ko pergyventa ir perkentėta.

Pradėjau nuo šios dienos.
i elio 16 . Naujas Daujėnų NKVD viršininkas Mi-

chailas Ivanovičius Kalininas man patiko. mogus humaniškas 
ir naujais metodais nori nuraminti varganą kraštą. Neleidžia 
istrebiteliams plėšti. „Ieškodami ginklų“ istrebiteliai paėmė Mi-
kėnų Kazės Navakaitės auksinį laikrodėlį ir žiedus. Jie buvo 
paslėpti po šventu paveikslu. Iš beturtės Balieškienės atėmė 
auksinius žiedus. Tai nuolatinės istorijos. 

i elio 1  . Praleidome nemalonią naktį. 1 val. 
partizanai apšaudė miestelį. Mūsų istrebiteliai atsišaudė iš 
šautuvų ir kulkosvaidžių. Triukšmas truko apie 15 minučių. 
Daugiausia buvo šaudoma padegamosiomis kulipkomis. Pašaudę partizanai at-
sitraukė. Tikri bepročiai, piemenys tie partizanai. Dėl jų kaltės civiliams tenka 
sunkiai kentėti.

Rytmetį  val. išvažiavau į Kríklinius. Kelyje baltuoja proklamacijos. Atlai-
kęs mišias ir paklausęs išpažinties, parėjau klebonijon arbatos. Atbėgo klebono 
šeimininkė ir sunervinta pranešė, kad miestelyje šeši partizanai traukioja telefono 
vielas. Po pamokslo vietos klebonas paprašė mane atlaikyti mišparus. Man nuėjus 
į bažnyčią, bažnyčioje kilo triukšmas ir žmonės pradėjo bėgioti į visas puses. Mat 
atvažiavo keturios mašinos iš P mpėnų. Pašaudę į bėgančius, kareiviai apsiautė 
bažnyčią ir išsivarė žmones į mitingą. Juodbruvis Pumpėnų NKVD vadas ilgai 
kalbėjo ir visaip grasino, esą, kam leidę proklamacijas lipdyti, kam partizanų nea-
reštavę. Tuo tarpu kareiviai įsiveržė į kleboniją, pradėjo kratyti, pavogė 300 červ., 
žiūronus, skėtį. Seneliui kun. elicijonui Lialiui – tabokinę ir skėtį. Panelė šeimi-
ninkė atkakliai gynė klebono turtą. Atėmė iš kareivio klebono paltą. Mes, svečiai, 
apsivilkome savo paltais ir pasiėmėme portfelius. Pasibaigus mitingui, moteris 
paleido, o visus vyrus – 60 žmonių – išvarė į Pumpėnus areštuotus.

Vėliau NKVD vadas ir keturi karininkai atėjo į kleboniją „su vizitu“. Baisus 
fana tikas ir žiaurus kvailys tas NKVD načalnikas. Jis mano, kad areštuotieji vyrai 
pasida rys karšti SSRS prieteliai. Kuo jie kalti, tie žmonės, kad miškiniai atėjo į 
miestelį. Atsisė dus pietų valgyti, ilgą laiką nesimezgė kalba. Parvažiavau iš Kri-
klinių visai susierzinęs.

i elio 1  . Važiavo iš P svalio keturi mūsų istrebiteliai. Girs dų sodžiuje, 
ties miškeliu, užklupo juos miškiniai. Tačiau istrebiteliai važiavo įsėdę į vežimus 
su moterimis, grįžtančiomis iš turgaus, 
ir neva dėl to, kad nenušautų moterų, 
paleido keletą šūvių pro šalį.  Skelbta Sovietinio teroro sutemose, Vilnius, 1994, p. 94.

lgametis Daujėnų 
klebonas eliksas 
Ereminas



606

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

i elio 1  . Daujėnų seniūnas neteko ir antro arklio. 
Išjojo istrebitelis, atėmęs jo arklį. Pradėjus miškiniams šaudyti, 
metęs arklį pabėgo. 

i elio  . Rytmetį atsikėlęs išgirdau šneką, kad 
naktį keturi miškiniai, prislinkę prie šventoriaus ir Šventabalos, norėjo nušauti 
rusų sargybinius. Tačiau pavojus buvo laiku pastebėtas ir apsieita be aukų.

i elio 1 . Vaikų Pirmoji Komunija. Prie šv. Komunijos priėjo 30 mergai-
čių ir 12 berniukų. Palyginti su kitais metais, vaikai silpniau buvo parengti. Mat 
ištisi metai pradžios mokyklose nebuvo dėstoma tikyba. Ne visi vaikai kasdien 
ateidavo į pamokas, nes žmonės bijojo vaikščioti. Todėl motinos vienų vaikų 
į pamokas neleisdavo, juos lydėdavo. Mergaitės buvo apsitaisiusios įvairiomis 
suknelėmis. Tiktai viena turėjo baltą suknelę... Dabar visko stoka. Turguje mažai 
manufaktūros, o kainos pasakiškos.

i elio  . Penktadienis. Ruošiausi važiuoti į P svalį ir pamaldas atlaikiau 
pusę valandos anksčiau. Tik Girsūdų pusėje išgirdome smarkiai šaudant. Važiuo-
jantieji į Pasvalio turgų grąžinami atgal. Palaukęs, kol apsiramino, išvažiavau. 
Kely sutikau grįžtančius mūsų istrebitelius ir Pasvalio istrebitelius, vykstančius 
į kovos lauką. Turguje javai truputį atpigę. Pirkau 2 cnt rugių po 55 červ. ir 
cnt sėmenų pašarui už 30 červ. Grįždamas namo, jau važiuodamas į klebonijos 
kiemą, pamačiau istrebitelius, pareinančius per šventorių. Pasirodo, miškiniai tiek 
įsidrąsino, kad dienos metu atėjo į kapines. Kažkokia moterėlė pastebėjo ir pranešė 
istrebiteliams. Kapinėse jie nieko nerado.

i elio  . Iš ryto atvažiavau į Baliìčių kaimą pas ligonę, seną moterį. 
Nuvažiavęs radau dvylika miškinių. Visi jie buvo man nepažįstami, tiktai vienas 
matytas. Tačiau jo pavardės nežinau. Tai pirmas mano susitikimas su miškiniais. 
Jie pareikalavo, kad išklausyčiau jų išpažinties. Pasakiau, kad man pavojinga. 

Po pirmosios  
Komunijos.  

 m. birželis
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Tuokart vienas jų pradėjo man grasinti. Nežinodamas, ką daryti, liepiau suklaupti 
ir atkalbėjau maldą. 

i elio . Sekmadienis. Atlaikęs anksti pamaldas, išvažiavau į Pasvalį, 
Šv. Jono atlaidus. Svetimų kunigų tebuvo keturi – jokių politinių žinių niekas 
nežinojo, nes neturi radijo. Kai grįžau iš Pasvalio, atėjo pas mane atvažiavęs į 
Daujėnus aukštas bolševikų veikėjas. Pušinis (slapyvardė).  tikroji jo pavardė 
esanti Leonas. Jis Smetonos laikais dirbo kooperacijoje. Nors įsitikinęs komunistas 
ir didelis SSRS šalininkas, tačiau simpatingas. Prašė mane padėti raminti kraštą 
ir įtikinti piliečius, kad ramiai laikytųsi ir kad ateitų į miliciją pasiduoti. Aš gerai 
supratau pavojų miškinių šeimoms ir pažadėjau kiek galėdamas padėti. Rytojaus 
dieną jis norėjo sušaukti mitingą ir prašė mane tame mitinge kalbėti. Griežtai 
atsisakiau. Pasiūliau jam, kad geriau atsiųstų man į butą 15 mitingininkų piliečių, 
ir prižadėjau juos įtikinti. Piliečius juk galima įtikinti.

i elio  . Istrebiteliai ragino eiti į mitingą, tačiau susirinko tik mote-
rys ir keli vyrai. Draugas Pušinis pasiuntė pas mane moteris, bet jos apsimetė 
einančios klebonijon ir takais parkorė namo.

Vakare aukštasis komisaras užėjo pas mane pasikalbėti. Paklausiau, kas bus 
Lietuvoje su kolchozais. Jis atsakė, kad dabar Pabaltijyje visai nemanoma kurti 
kolchozų. Na, kas bus po 10 metų, sunku pasakyti. Gan objektyviai pavaizdavo 
SSRS kolchozus. Apgailestavo, kad SSRS baisiai sunkiai kinta ir be USA negalės 
atsikurti. Berlyno, sakė, sąjungininkams neatiduos, nes kas valdys Berlyną, tas 
diktuos Vokietijai. Lietuvos tremtiniai daugiausia negali grįžti todėl, kad jie fašistai. 
Vokiečiai norėjo erdvės ir ją gaus Šiaurės Sibire. Vokiečiai mūsų fabrikų mašinas 
vežė, mes turime teisę vežti jų. Visi fašistai iš Vokietijos vežami, ir Vokietiją 
turime susilpninti, kad daugiau taikai nebegrėstų.

Galutinai mane įtikino, kad Lietuva amžinai liks SSRS protektorate laisva 
respublika. Dėl Jalbžikovskio užminė, kad nieko nežinąs. Vilniuje stinga darbininkų. 
20 tūkstančių išvažiavo į Lenkiją, dar turės važiuoti 86 tūkst. Juos sulaikė, nes 
stinga darbininkų. Dabar iš kiekvieno valsčiaus reikės imti darbininkų į Vilnių. 
Širdingai atsisveikinę 11 val. nakties išsiskyrėme. 

Praeitą savaitę mirė penki Daujėnų parapijos tikintieji. Vidurvasary, esant 
itin gražiam orui, tai daug.

i elio 6 . Mūsų istrebiteliai įsigijo sunkvežimį. Šiandien keliolika is-
trebitelių palydėjo su sunkvežimiu pono Pušinio mašiną. Juos grįžtančius ties 
Girs dais užpuolė partizanai. Istrebitelis Bučinskas iš Pasvalio buvo nušautas, du 
kiti šoko iš mašinos ir, numetę šautuvus, bėgdami grioviais išsigelbėjo.

i elio  . Išsiruošiau į Girsūdų sodžių pas buožę Petrulionį sėmenų karvėms 
pirkti. Tačiau zakristijonas Grigalionis nieko nerado, nes Girsūdų sodžiaus pakelės 
ūkininkai taip yra įbauginti, kad palikę ūkius išbėgiojo, kaip giltinė įsakė. Tamsūs 
žmonės tankiai skundžia vienas kitą, ir niekas nėra garantuotas, kad vieną gražią 
dieną nebus areštuotas, nors nuo politikos bėgtų kaip velnias nuo švęsto vandens.

i elio  . Šiandien Krinčíno pusėje kilo 8 dideli gaisrai. Tai baudžia-
mieji būriai naikina miškinių giminių sodybas. Dega lietuvių sodybos, ir kraštas 
vis labiau nuskursta. Jeigu dar metus taip tęsis, ištiks visiškas badas ir kraštas 
bus sunaikintas.
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i elio  . Nuvažiavau į Krinčino Šv. Petro ir Povilo atlaidus. Važiuo-
damas pro šventorių, pamačiau ant šiukšlyno numestus tris nušautus miškinius. 
Baisi jų išvaizda  veidai kruvini, purvini ir juodai mėlyni. Batai ir viršutiniai 
drabužiai nuvilkti. Neapykantos aistra pasiekė viršūnes.

i elio  . Antra Krinčino atlaidų diena. Simpatingas klebonas Keraitis 
vaišino iš paskutiniųjų. Valgėme šviežias bulves, žirnius, ankštines pupeles ir 
braškes. Nors vaišės geros, ūpas buvo vidutiniškas, nes pasaulio politikoje iki 
rinkimų pabaigos į anglų žemutinius rūmus – visiška stagnacija. Visi laukia mar-
šalo, prezidento ir premjero konferencijos. Išgirdus nors vieną raminančią žinutę, 
tuojau darosi linksmiau. Baisias dienas Lietuva gyvena.

iepos 1 . Sekmadienis. Nors Krinčine atlaidai nesibaigė, aš atsiprašiau 
klebono ir parvažiavau Daujėnuosna laikyti pamaldų. Atėjo vienas žmogus iš 
Mažionių ir papasakojo, kad miške kažkokia gauja, persirengusi vokiečių drapa-
nomis, jų apie 200, išplėšė keturis ūkininkus, pasikinkė keturis vežimus ir išva-
žiavo. Sutikę miškinį, jam šake sužeidė galvą ir liepė miškiniams pasakyti, kad 
ateitų susipažinti su jais. Smalsuoliams atbėgus, juos tuojau iš automatų nušovė.

iepos 6 . Rytmetį atėjo Juozas Baniūnas iš Berkla nių. Nemalonus dalykas 
eiti kito reikalais. Nuėjome su Baniūnu pas vyr. leitenantą Kalininą. Ponas Kali-
ninas – gan rimtas ir protingas vyras. Baniūnas liko laisvas ir vėl galės pradėti 
dirbti savo varganame ūkyje. Vakare ponas Kalininas su žmona ir leitenantas 
Sofronovas atsilankė pas mane. Pripasakojau daug anekdotų. Ir ponas Kalininas 
gan sąmojingas.

iepos  . Nepaprastai gražus oras Lietuvoje. Šilta ir nuolat palyja. Viskas 
gausiai auga. Dievas kuria išnaikintą ir iškankintą Lietuvą. Išvažiuoju į Kriklinių 
atlaidus iš vakaro. Išvažiuoju anksčiau, nes temstant baugu važiuoti per mišką. 
Važiuodamas paslepiu laikrodėlį ir piniginę giliau, nes taip daugumas įprato daryti. 

iepos    Kriklinių Aplankymo atlaidus mažai tesuėjo žmonių. Beveik 
jokių džiugių, viltingų naujienų. Kažkas papasakojo, esą Trumenas Pabaltijo 
delegacijai patikinęs nepriklausomybę. Klebonas Savukaitis nuoširdžiai vaišino, 
kun. Lialis linksmino svečius – lotyniškai pasakė penkias prakalbas. Grįžtant visą 
kelią lijo šiltas lietus.

iepos  . Šiandien mūsų istrebiteliai Smiµgių, Bauk  ir Daujėnų sodžiuose 
darė kratas pas stambesnius ūkininkus. Neradę ginklų ir miškinių, pasiėmė įvairių 
daiktų. Istrebitelių elgesys – meškos patarnavimas sovietų valdžiai.

iepos 1  . Buvo Lev niškių sodžiaus Navakienė. Jų stambus ir gražus 
ūkis. Naujame dideliame name sočiai gyveno. Iš jos jau seniai viską atėmė. Lan-
kant parapiją, sodyba darė varganą įspūdį. Langai išdaužyti, durys sugadintos. 
Dabar nušovė, nukankino paskutinį jos sūnų. Jį išdavė paimtas į nelaisvę vienas 
partizanas. Baisia mirtimi mirė Valentas Navakas. Jam tariamieji vokiečiai badė 
akis, sąnarius ir, įkišę į burną pliauską, pridūrė  „Pirma jis kitų kraują gėrė.“

iepos 11 . Prisižiūrėję patvirko miestelio vaikai. Darže pasėtus rugius visai 
išmynė. Jau trečią kartą sulaužė tvoras, lįsdami prie vyšnių. Tai vis karo pasekmė.

iepos 1  . monės šiais laikais visai nustojo tuoktis. Šiandien buvo šiais 
metais pirmos vestuvės. Pumpėniškis Jonas Trybė vedė trečią žmoną – 42 metų 
panelę ną Baliūnaitę. Šiandien mano ūkio šeimininkė susikirto su keturiais is-
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trebiteliais, kurie, be jokių ceremonijų įlindę į sodą, pradėjo vyšnių šakas laužyti. 
Gailiu, kad seniau nerašiau dienoraščio. Būtų daug prisiminimų iš neramių laikų.

iepos 1  . Ateina žmonos ar motinos su Bíržų karo komisaro duotais 
pranešimais, kad sūnus ar vyras žuvo karo lauke Rytų Prūsuose ar ties Liep ja. 
Motinos ir žmonos, atėjusios užprašyti pamaldų už žuvusiuosius, paprastai ne-
verkia, tiktai jų veidas, raukšlėtas nuo rūpesčių, kelia apatiją.

iepos 1  . Buvo atėjęs Masilionis iš Mažioni  ir skundėsi, kad jam labai 
sunku... Nežino, kur sūnus Steponas.

Milicininkai vaikščioja po sodžius ir ragina pasirašyti padėkos laišką draugui 
Stalinui už išvadavimą iš vokiečių okupacijos. Sodiečiai pasidarė atkaklūs. Jiems 
miškiniai įkalbėjo, kad veš pasirašiusius į Siberiją. Nepaisant grasinimų, tylint 
vyrams, moterys prikalba net leitenantams visokių kvailysčių. Esą ir čia norite 
tokį badą padaryti, kaip pas jus kad yra. Daug išvežat žmonių į Siberiją ir mus 
išvešite. Istrebiteliai yra žiaurūs plėšikai.

iepos 1  . Sekmadienis. Vyrų bažnyčioje mažai. Po pamaldų nuvažiavau 
į Berklainių sodžių aplankyti Baniūnų. Juozo Baniūno ūkis – 30 ha žemės, gražiai 
sutvarkytas. Apie sodą apsodinta eglaičių. belaitės tvarkingai auga ir daržas 
pavyzdingai prižiūrimas. Rūmas skarda dengtas ir dažytas iš lauko. Viduje buvo 
gražių, moderniškų baldų. Visa tai buvo sukaupta taupumu ir kruvinu triūsu. 
Baniūno ūkis seniai kėlė įtarimą. Prieš porą savaičių pas jį buvo ieškoma „bandi-
tų“ ir ginklų. Juozas su žmona buvo išvažiavę. Leonas Baniūnas, tuo metu buvęs 
namie, papasakojo, kad krėtėjai viską ėmė  mažo vaiko drapanėles, nagines, net 
seną avalynę ir t. t. Trumpai pasisvečiavęs anksti grįžau namo. 

Eidamas gulti išgirdau, kad šeimininkė kažką bara. Pamačiau du istre-
bitelius, prie mano langų raškančius cukrinius žirnius. Bet istrebiteliai suleido 
šovinius ir atstatė šautuvus. Nuleidome tamsias užuolaidas ir patys nuėjome į 
kitą klebonijos galą.

iepos 16 . Rytmetį sužinojau, kad yra atvažiavusios trys mašinos su ka-
reiviais. Dieną nuėjau į kapines. Daujėnų kapinės garsios savo tvarka ir alėjomis. 
Visą vasarą mirgėdavo nuo žiedų. Šįmet gėlių mažai. Tiesa, pavasarį buvo senu 
įpratimu papuošti antkapiai. Tačiau istrebitelių draugės pradėjo glėbiais vogti 
gėles. Šitai pamatę, niekas gėlių nebesodina ir nelaisto.

Vakare zakristijonas Grigalionis pranešė, kad kareiviai, liepiami istrebitelių, 
Porijų kaime suėmė kelis asmenis  80 metų sunkiai bepaeinantį senelį Tamulionį 
ir jo dukterį, ilgametę bažnyčios choristę Verutę. Ji darbšti, rimta ir pamaldi 
mergaitė. Vakar ją pastebėjau bažnyčioje. Ji, tarsi nujausdama nelaimę, buvo visa 
paskendusi maldose.

iepos 1  . Prasidėjo sunkiausios dienos Lietuvoje.  Daujėnus atvyko trys 
sunkvežimiai su žaliakepuriais enkavėdistais. Masiškai suimami žmonės. Suimti ir 
Porijų sodžiaus maršalka Petrulis, ir Mažionių maršalka Masilionis. Pajutę mirtiną 
pavojų, žmonės vaikščioja it sunkiai apsirgę.

iepos 1  . Visa parapija ant kojų. Visi klauso, ar neatūžia sunkveži-
mis. Niekas nėra tikras, kad nebus suimtas. Eidamas į savo sklypą, sutikau tris 
moteris. Jos ėjo verkdamos ir nešėsi krepšelius. Pakalbintos paaiškino, kad neša 
areštuotiesiems valgyti.
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iepos 1  . Atėjo į kleboniją Čìkiškių Majauskienė peržiūrėti bičių avi-
lių – atėjo nusigandusi. Jai einant per miestelį, prišoko istrebitelis ir nutraukė nuo 
kaklo škaplierius. Areštuotuosius pradėta vežti iš valsčiaus nežinoma kryptimi.

Išvežė senelį Tamulionį ir Verutę Tamulionyte iš Mik¸nų. Pasakojo, kad 
Verutės sumušta galva ir išsukta ranka. Kai kalėdodamas lankydavau parapiją, 
Mikėnų sodžiuje jau kelias dešimtis metų pas Tamulionį būdavo iškilminga va-
karienė su kviestais svečiais ta proga.

iepos  . Berklainių Praneškienė, Mėkelienė pasakojo, kaip jų sodžiuje 
suvarė žmones ir liepė pasirašyti laišką Maršalui. Nors grasinami, tamsūs sodie-
čiai nesirašė. Pasirašė tik 8 žmonės. Nepaisant baisios NKVD prievartos, sodžiuje 
atsiranda atskalūnų. Mėkelienė papasakojo, kad šįmet per mūsų Sekminių atlaidus, 
kai žmonės ėjo keliais apie bažnyčią, istrebiteliai ir milicininkai šlykščiai tyčiojosi 
ir draudė tikintiesiems eiti keliais.  kai pati Mėkelienė važiavo į Krinčino atlai-
dus, istrebiteliai sustabdė ją, išplėšė maldaknygę ir numetė.

Visoje parapijoje teroras nesumažėjo ir daujėniečiai būriais kišami į rūsį. 
Du žmonės man skundėsi, kad nesupranta, kaip Dievas leidžia tokias kančias. 
Pas mane sustoja matininkas iš Biržų. Jis tikrino Daujėnų majaką. Pasakojo, jog 
Lietuvos miestų inteligentai nusiminę konstatuoja, kad jei tokia tautos okupacijos 
padėtis tęsis, tai Lietuvoje darbingo amžiaus vyrų visai neliks.

iepos 1 . Kadangi Valė Čereškaitė ėjo į P šaloto gelžkelio stotį, aš sutikau 
ją kartu pavėžėti į Pumpėnų Škaplierinės atlaidus. Vilonių sodžiuje sutikome kelyje 
du sunkvežimius enkavėdistų ir istrebitelių. Netoli kelio pas vieną ūkininką enka-
vėdistai darė kratą. Vedėsi už virvutės du šunis. Mums pravažiuojant enkavėdistai 
nešėsi iš gryčios drapanas ir krovė į sunkvežimius. Namų šeimininkė sėdėjo toliau 
ant žemės, veidą užsidengusi rankomis. Vargšė, jau ne pirmą tokią kratą ištvėrė.

iepos  . P mpėnuose atlaidai. Maniau Pumpėnuose sužinosiąs nors 
kiek džiugių naujienų, tačiau niekas nieko tikro negalėjo pasakyti. Kurie seniau 
slaptai klausydavosi radijo imtuvo, tiems išseko baterijos. Laikraščiai pavėluotai ir 
nereguliariai ateina.  „Pravda“ iš Maskvos jau ištisas mėnuo nepasiekia Daujėnų.

iepos  . Daujėnų milicininkas Brazdžius pabėgo iš mūsų milicijos. Jis 
jėga pasiskolino iš žmonių arklį, o paskui neva jį užpuolę miškiniai ir atėmę tą 
arklį. Neseniai jo naguose dingo Daujėnų seniūno Rasiuko arklys. Matyt, kaip 
žmonės kalbėjo, arklius statydavo čigonams. Jį istrebitelis Kazlauskas sučiupo 
bejojantį Smilgių Navakienės kumelę. Gyvulį atėmė, o Brazdžius pabėgo. Gyve-
name kaip pragare, nes ir toliau vyksta masiški suėmimai. Suimami turtingesni 
ūkininkai. Tokio visuotinio liūdesio gal nuo marų metų daujėniečiai nėra matę. 

iepos  . Kadangi vienas po kito ūkiai naikinami, žemės ūkio pro-
dukcijos mažėja, vykdomasis komitetas susirūpino, pradėjo drausti kraustyti ir 
savintis areštuotų ūkininkų visą turtą. Levaniškių Mickeliūno šeimos turtą istrebi-
teliai Ragauskas, Blažys ir Vilimavičius vežė aplinkiniais keliais. Netikėtai sutiko 
leit. Sofronovą ir viršaitį, tie pirmą kartą juos aplupo. Sako, jei Mickeliūnas sugrįš, 
turės vėl ūkininkauti. Iš Mickeliūno buvo ko ir pasipelnyti...

iepos  . Toje baisioje nelaimėje miškiniai naikina savuosius. Užpraeitą 
naktį buvo miškinių nužudyti  na Vadapalienė, 48 metų, jos duktė Konstancija, 
16 metų, ir jų gyventojas Miniukas, 52 metų. Jie turėjo mažą ūkį tarp id nių 
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ir Mali pių. Tą pačią naktį nužudyta ir Emilija Lukoševičienė iš Patrak s kaimo, 
58 metų liguista moteris. Lukoševičienės duktė Stasė – patvirkusi komsomolistė. 
Lukoševičienė nužudyta visai nekaltai. Ji draudė Stasei dėtis prie komsomolo. 

iepos 6 . Šiandien palaidojau ną Vadapalienę, jos dukterį ir Miniuką. 
 Stasė Lukoševičiūtė palaidojo savo motiną be bažnyčios. Taip jai pataręs vienas 

istrebitelis. Dėl paskutinių žudynių areštavo visus Maliupių ir idonių kaimo 
žmones (kitiems pavyko pasislėpti). Iš viso suėmė 45 žmones.

Vakare pas leitenantų šeimininkę ną Ruplienę buvo puota. Ten Likeraus-
kaitė šventė savo vardines. Pakvietė ir mane. Sako, leitenantas prašė tuojau užeiti. 
Nuėjau. Radau prisirinkusių nemažai svečių. Ruplienė gabi šeimininkė. Stalai lūžo 
nuo įvairių valgymų. Tačiau man nepakenčiamai sopėjo galvą ir širdį. Todėl aš, 
greit atsisveikinęs, parėjau namo. 

iepos  . Viena iš pirmųjų Maliupių kaimo suimtųjų buvo paleista na 
Galvanavičienė. Ji papasakojo, kaip jie rūsy praleido naktį. Vedamus į rūsį visus, 
net senutes motinas, spardė kojomis ir mušė. Rūsys buvo sausakimšai prikištas. 
Istrebiteliai sumanė žaidimą – pylė per langą ant kalinių vandenį. Visi kaliniai 
kiaurą naktį klūpojo ir meldėsi. Staiga uždarė rūsio langą langinėmis. Po valandos 
visi pradėjo dusti. Dar valandai praslinkus, kai kurie apalpo. Visi rengėsi mirti. 
Atėjusi nauja sargyba atidarė langines, ir jie įkvėpė gaivesnio oro. Rytą, vedami 
atlikti įgimtą reikalą, jie buvo apspjaudyti ir mušami. Visi maliupiečiai ir žido-
niečiai buvo be jokios kaltės areštuoti.

Kristaus gyvenimo laikais, matyt, buvo žiaurūs kalėjimai, jei Viešpats pri-
skyrė prie gailestingųjų darbų išpirkti kalinį. Bet tuolaikiniai kalėjimai buvo daug 
švelnesni negu mūsų neva didelės demokratijos ir pažangos laikais...

Klebonas eliksas Ereminas su savo pagalbininkėmis (iš kairės):  
kun. A. Rameikio sesuo nutė Rameikaitė, klebono šeimininkė  
Stasė akarauskaitė, ūkvedė Adėlė Bernadickaitė.  m.  
š M. Mėkelytės arc yvo
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iepos  . Valytė Čereškaitė išvažiavo į Vilnių. Ją į Pasvalio stotį palydėjo 
Stasė. Kazys Šimas iš Vytautinės, kuris nestojo į SSRS kariuomenę ir slapstėsi, nešė 
miške sukalęs savo pirmagimei dukrytei lingę. Nelaimė, pasitaikė netoli su šunimis 
enkavėdistai. Jis manė rugiuose pasislėpti, tačiau krito iš automatų nušautas. Jį 
pliką ir visą kruviną pametė Daujėnų miestely ant kelio. Šeimininkė akarauskai-
tė grįžo iš Pasvalio ir, pamačiusi baisų lavoną, apalpo. Tokią SSRS mums davė 
naujenybę – tyčiotis iš lavonų. Nors jaučiu simpatiją SSRS, šitą dalyką peikiu.

iepos  . Sekmadienis. Visą dieną lijo be atvangos. monių visai maža 
bažnyčioje. Bijo NKVD, bijo, kad nevarytų į mitingą. Jie žinojo, kad tą dieną bus 
mitingas, dar lietus sutrukdė.  laikų susilaukėm, ir į bažnyčią nebegalima ateiti. 
Lavonas visą dieną išgulėjo ant kelio.

Buvo į rūsį sukišti Beltės iš idonių apylinkių. Beltienė rūsy išėjo iš proto. 
Prašė visų paskolinti peilį. Negavusi peilio, mėgino užmušti iš sienos išluptu 
akmeniu savo vyrą, tačiau tik sunkiai susižalojo galvą ir sužeidė savo vyrą... 
Atėjo idonių Vadapalienė prašyti pagalbos. Ji ką tik iš kalėjimo paleista ir ne-
begali vaikščioti.

iepos  . Enkavėdistams ir mūsų istrebiteliams nuolatinės „velykos“. Jie 
nuolat prisišaudo kiaulių, telyčių ir kelia puotas. Nušovė ir mažai pasiturinčių 
(12 ha) Belčių telyčią. Kad nušauna karvę ar kiaulę, niekas ir nemano aimanuoti, 
nes visus apėmė neviltis.

Po šv. Mišių man išeinant iš bažnyčios, pristojo Daujėnų maršalkos žmona 
Tribienė. Jos visi trys sūnūs sėdi kalėjime, ir niekas nežino už ką. Vakar jos 
namus užpuolė istrebiteliai, pasiėmė skalbinių, kitų daiktų ir išeidami prigrasino 
niekam nesakyti (vadas Ragauskas). Tribienę tai nustebino.

Buvo šiandien mišios už Steponą Masilionį, kurį nušovė rusai.  jo tėvas, 
Mažionių sodžiaus maršalka, sėdi kalėjime, nors namiškiai nežino už ką.

iepos 1 . Buvo idonių Vadapalienė, žmona. Jos vyras tebesėdi rūsy. Ji 
ką tik produktus vežė, kad paleistų vyrą. Pristigusi produktų, atbėgo manęs klausti, 
gal atiduoti auksines monetas, kurias tebesaugo gavusi iš tėvelio pasogos. Aš pa-
sakiau, kad auksas, jei vyras bus kaltas, jo neišteisins. Jei nekaltas – ir taip paleis.

u pj io 1 . Šįryt gavau 3 nr. „Tarybų Lietuvos“. Anglijoje leiboristai 
laimėjo absoliučią daugumą – Etli yra SSRS draugas. Pralaimėjus fašistams, kilo 
džiaugsmas visoje Lietuvoje. Visi taip laukė linksmų naujienų. Vidury miestelio 
guli pamestas nušautas kažkoks vargšas darbininkas suplyšusiais drabužiais. Jis, 
pamatęs ateinant enkavėdistus, nusigando ir puolė bėgti. Automatas jį pasiekė. 
Nuvykus enkavėdistams į Mikėnų sodžių, rusiukas piemenukas parodė, kad iš 
Navako ir Tamulionio sodybų išbėgo po miškinį, o tai buvo netiesa. Rusų kari-
ninkas tuojau sudegino abi sodybas su visais gyvuliais. Tai tų pačių Tamulionių 
sodyba, kuriuos, kaip anksčiau minėjau, išvežė į Biržus. Nors daujėniečiai priprato 
prie baisių įvykių, tačiau išgirdus, kad degina be kaltės ūkius, šiandien visoje 
apylinkėje prislėgta dvasia. Atsilankę interesantai kalba pašnibždomis.

u pj io  . Jau kuris laikas neturiu jokių žinių, kas dedasi pasaulyje. 
Taigi šiandien sumaniau nuvažiuoti į Pasvalį sužinoti. Deja, tik tiek sužinojau, 
kad pasibaigė Didžiulės Trejukės konferencija, kad general. Stalinas truputį ap-
sirgo, o konferencijų rezultatų, rezoliucijų niekas nežino.  visi trokšta atmainų. 
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Nebegalima gyventi Lietuvoje. Visur masiniai areštai, ir niekas negarantuotas, kad 
rytojaus dieną neatsidurs baisiame kalėjime.

Istrebiteliai be atodairos plėšikauja. 
u pj io  . NKVD rusai atvežė į Daujėnus šunų lietuviams gaudyti. 

Šunys pikti. Du šunys pasileido ir nubėgo pro kleboniją į šventorių. Laimė, tuo 
tarpu žmonių ant kelio nepasitaikė ir atbėgę enkavėdistai ir milicininkai, nešini 
šautuvais, juos sugavo. Kai enkavėdistai parvažiuoja su šunimis ir visame miestelyje 
girdėti storas lojimas, žmonės bijo išeiti pasivaikščioti, kad nesudraskytų.  šian-
dien idonių Vadapaliuką atvežė į kalėjimą. Šunys, jį sugavę, gerokai apdraskė.

u pj io  . Šiandien Petr vkos vienkiemyje enkavėdistai su milicinin-
kais nušovė Povilą Jušką, jauną ūkininką, 33 metų. Kiek mūsų sodiečių žūva per 
neatsargumą. Juška nestojo į kariuomenę ir namuose slapstėsi. Jo kūną atvežė, 
pametė miestelio turgavietėje.

u pj io  . Sekmadienis. Vakar vakare iš Daujėnų išvažiavo sunkvežimiu 
kareiviai. Apie šitą įvykį tuojau visa parapija sužinojo. Dabar jau antra savaitė 
lietingas oras, tačiau šiandien ypač graži diena. Anksti rytmetį atėjo zakristijo-
nas pranešti, kad laukia daug penitentų. Išsėdėjau klausykloje keturias valandas. 
Atėjo mano kaimynė Rasiukienė, jaunutė moteris, ir verkdama pranešė, kad jos 
vyras Kazimieras žuvo ties Liepoja. Kazimieras Rasiukas buvo Daujėnų bažnyčios 
choristas. Taip pat Vadapalienė, irgi visai jauna moteris, atėjo pasitarti dėl savo 
vyro Jono Vadapalo, buvusio mūsų seniūno, laidotuvių. Jį 1944 m. gruodžio 12 d. 
miškiniai buvo išsivedę ir neseniai už 10 kilometrų nuo Daujėnų buvo rasti jo 
kaulai. Pažino tik iš likučių drapanų. Kitos išeities nebuvo, ir sutikau rugpjūčio 
-ą palaidoti Vadapalo kaulus. Per mišparus Stasė išvežė Reginą į Pasvalio stotį. 

Taip susidėjo aplinkybės, kad ir atsisveikinti nebegalėjo. Dieve, jai padėk
u pj io 6 . Gyvenimas darosi kaskart sunkesnis, nes reikalingų kasdie-

niniame gyvenime prekių nebegalima gauti. Sugedo mano kišeninis laikrodėlis ir 
mūsų apylinkėje jo negalima pataisyti. Reikės važiuoti į P nevėžį, sako, ten dar 
spyruoklėlių galima gauti. Kadangi ir žibalas jau baigėsi, deginu vaškines žvakes, 
ir tas taupiai. sakiau šeimininkei taupyti druską. Išseko cukrus, o čia artinasi 
atlaidai. (Valė buvo Panevėžy ir gavo 4 kg cukraus po 25 červ.)

u pj io  . Gavome „Tarybų Lietuvą“. Visas pasaulis įtemptai laukė, ką 
nutars Berlyne Didžiulė Trejukė. Ir štai migloti rezultatai. Pabaltijo kraštai nepa-
minėti. Tiktai tiek dalykas pirmyn pastūmėtas, kad nutarta Lenkijon, Rumunijon, 
Bulgarijon įsileisti daugiau korespondentų.  Vokietijos būklė nepavydėtina. Jei 
SSRS spauda patenkinta konferencijos rezultatais, tai turbūt Berlyno konferencija 
pasisekė. Lietuvoje fašistai visai nuleido nosis...

u pj io  . Laidojome seniūną Vadapalą. Karstą nešti atėjo keturi 
kaliniai. Tarp jų pažinau Girsūdų Rauduvę, kunigo brolį, stambų ūkininką, pas 
kurį valgydavom, lankydami parapiją, vakarienę, ir Čekiškių Galvanavičių. Kiti 
du irgi matyti, tiktai jų pavardžių neprisimenu. Jie visi ašarotomis akimis. Kilo 
incidentas. Kalinius atvedė istrebitelis Baradinskėlis iš Pasvalio. Jis vaikščiojo po 
bažnyčią su kepure. Man pareikalavus, kad kepurę nusiimtų, jis atsisakė. Tuomet 
aš jam griežtai pasakiau nešdintis laukan iš bažnyčios su visais kaliniais. Jei ne-
būtų paklausęs, aš būčiau nelaikęs pamaldų.
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u pj io  . Šiomis dienomis istrebiteliai konfiskavo Kuprio ūkio kilno-
jamąjį inventorių. Kuprio sūnus vokiečių okupacijos laikais mėgdavo susitikti su 
pagalbine policija. Kupriukas, bolševikams atėjus, paspruko. Liko 80 metų senelis, 
Kupriuko tėvas. Visų pirma nugriovė gražų Kuprio gyvenamąjį namą. Senelis 
Kuprys labai vargo  žiemą nuolat varydavo jį miško medžių vežti.

Šiomis dienomis ir vėl atsilankė pas jį istrebiteliai, kaip visuomet stramužijo, 
o istrebitelis Vilimavičius senelį primušė, sulaužė šonkaulius. mona senelį išvežė 
į ligoninę. Liko tarnaitė su piemenuku. Atvažiavę istrebiteliai grasino tarnaitei, 
kam pas buožę tarnauja. Tarnaitė su piemeniu pabėgo. Sužinojo istrebiteliai, kad 
ūkyje nebėra namiškių, apsidžiaugę atvažiavo ir taip pavyzdingai iššvarino ūkį, 
kad jame neliko nei gyvo, nei negyvo daikto.

Lankant parapiją, pas Kuprius būdavo iškilminga vakarienė.
u pj io 1  . Istrebitelių apiplėštas mano geriausias prietelius ir parapijo-

nis – Petrovkos Juozapas Šimkūnas. Atėjo pas jį istrebiteliai ir pareikalavo riebalų. 
Šimkūnienė atnešė kilogramą lašinių. Jie tarsi supyko ir pradėjo plėšikauti. Paėmė 
dešras, lašinius, drapanas, batus, be kita ko, ir visas kepures. Mūsų leitenantai, 
gan padorūs, kalba, kad žmonės nesiskundžia, jei kas apiplėšia. Baukų Kalvėnas, 
pasiturintis ūkininkas, pasiskundė, kad jį apiplėšė. Tuojau atvažiavo istrebiteliai 
ir jo ūkį, kaip daujėniečiai vaizdžiai sako, iššlavė. Kalvėnui pavyko pasprukti, 
tačiau jis įrašytas į miškinių sąrašą. Negi mūsų leitenantai žino visą teisybę. Ir 
Šimkūnienė (mūsų tretininkių kongregacijos pirmininkė) šnibždomis man papa-
sakojo apie jų apiplėšimą.

u pj io 11 . Atbėgo pas mane iš Ka sakiškio parapijos Aukštu lių 
sodžiaus buvusi gera parapijietė Eleonora Slakienė. Pas Slakius aš slapsčiausi. 
Jų ūkį sudegino, patiems pavyko pasprukti iš NKVD rankų. Kadangi jie nekal-
ti, tai ištardytus gal būtų paleidę, bet jie bijo tardymo. Jų visą sodžių apsupo 
enkavėdistai. Vyrams suraižė kelnes ir, surišę užpakalyje rankas, liepė kelnes 
rankomis prilaikyti. Moterims taip pat surišo rankas. Paskiau įsakė lipti į sun-
kvežimį. Kas neįstengė įšliaužti į sunkvežimį, tą mušė su šautuvo buožėmis. Po 
dviejų savaičių gerai ištardytus paleido, tačiau vos gyvus. Pasirodo, Karsakiškio 
parapijoje beveik visi stambesni ūkininkai sunaikinti  Lukas, Laučka, Vyčas, 
Glemka ir kiti. pač man gaila Puko. Pukas turėjo 50 ha žemės. Triūsė it darbo 
jautis. Sumaniai dirbdamas prasigyveno. kyje buvo gražių gyvulių ir daug javų 
atsargai. Turėjo du jaunučius sūnus (12–14 m.), gražios išvaizdos. Vieną dieną 
į jo vienkiemį atvažiavo sunkvežimis, susodino kaip stovi visą šeimą ir išvežė 
nežinoma kryptimi. Tada ilgai tuose namuose lėbavo, kol išgrobstė sodybą ir 
inventorių.

u pj io 1  . Sekmadienis. Daug žmonių buvo bažnyčioje ir nemaža ėjo 
išpažinties. Buvo išpažinties apie penkiolika jaunų vyrų, pasidavusių bolševikams 
ir gavusių spravkes. Po pamaldų šventoriuje sutikau Antaną Krikščiūną iš Ber-
klainių sodžiaus, Utenos dekano brolį. Jis kalbėjo su Armoniene, savo seserimi iš 
stambaus ūkio. Aš juos norėjau žvaliai pakalbinęs pralinksminti, bet nepavyko, 
ir išsiskyrėme sunkaus rūpesčio dėl gyvybės ir duonos slegiami... Vakare kažkas 
pranešė, kad Daujėnuose dešimt miškinių pasislėpė bulvėse. Sujudo miestelis, ir 
istrebitelių moterys su vaikais atbėgo į kleboniją. Vis dėlto nieko neatsitiko.
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u pj io 1  . Baigėme vežti rugius. Rugiai nekokie, nes 
pernai negalėjau anksti įsėti. Rytoj anksti važiuosiu į Vabalnin - 
ką, į olinės atlaidus. Iš vakaro pasidėjau savo daiktus, jei svečiai  
atsilankytų. Neramus laikas. Dieve, kada gi ramybės sulauksime.

u pj io 1  .  Vabalninką iš ryto nuvažiavau 9 val. 
Pirmutinė naujiena, kurią išgirdau, kad miestelio turgaus aikštėj guli nušauti penki 
miškiniai. Jie visi turėjo spravkes. Kažkoks jaunas seniūnas vedžiojo enkavėdistus, 
o tie šaudė. Vieną nušovė tik už tai, kad rado ant šieno gulintį. Esą tik miškiniai 
ant šieno guli. Antrą nušovė bičių avilius apžiūrinėjantį ir t. t. Gaila Lietuvos 
jaunimo  Visi kunigai išklausė šią žinią tylėdami. Visą dieną lijo, ir Lietuvos 
dangus buvo apsiniaukęs. Kanauninkas Kirlys papasakojo, kad norėjęs pačiam 
generalisimui Stalinui padėkos telegramą už išlaisvinimą pasiųsti. Tačiau pasiuntęs 
Paleckiui, kad perduotų jo padėką gener. Stalinui.

u pj io 1  . olinė. Šiandien nemaža žmonių susirinko į atlaidus. Gan 
daug tikinčiųjų ėjo prie Šv. Sakramentų... Iškilmingai užbaigiau atlaidus, atlaikyda-
mas mišparus. Užėjau į vaistinę. Europietiškos išvaizdos vaistininkas p. Sprindys, 
ką tik grįžęs iš Berlyno. Pasirodo, berlyniečiai lietuviai visai nežino, kad pas mus 
siaučia miškiniai. Jam buvo pasakyta, kad yra nepriklausoma Lietuva. Dėl miški-
nių jis gailisi parvykęs į Lietuvą. Vabalninko istrebitelių vaikai baisiai pasileidę. 
Kanauninkas skundėsi, kad jie nuolat išdaužo bažnyčios langus. Gatvėje vienas 
vaikas sviedė į mane obuolio nuograužą.

u pj io 16 . Sužinojau, kad nutarta atimti iš manęs žemę. emės man 
negaila, nes vis tiek neišsimokėsiu. Tačiau jei tuojau konfiskuotų, negalėčiau iš-
mokėti darbininkams algų. Ir taip žemė dirbama be entuziazmo.

u pj io 1  . Nuvažiavau į Pasvalį. Pietus valgiau su malonia kompanija 
altarijoje. Sužinojau, kad prasidėjo kunigų areštai. Kauno arkivyskupijoje areštuoti 
devyni, Panevėžio – trys ir Telšių – penki kunigai.

Klebonas eliksas 
Ereminas prie savo 
statytos klebonijos. 

2 m.
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Mūsų šefas kun. Galkui pasakęs, kad kunigams nepatogu važiuoti traukiniu. 
Iš Pasvalio su manim kartu grįžo kun. Galkus, Anykšči  klebonas.

u pj io 1  . Mūsų bažnyčioje Šv. Roko atlaidai. Iš vakaro atvažiavo 
septyni kaimynai kunigai. Svečiai juokėsi, kad aš jiems prie staliuko pastačiau 
vaškines žvakes. Visai nusigyvenome, net žvakių nebegauname pirkti. Vakare, 
mums šnekučiuojant, miestelyje nuaidėjo šūviai. Kaip paprastai, subėgo moterys 
į kleboniją slėptis. Tai istrebiteliai mėgino mūsų nervus. Vakarieniaujant ir šiek 
tiek politikuojant, paslapčiomis iškvietė mane šeimininkė. Koks reikalas  Pasiro-
do, už langų stovi subjektai ir klausosi. Tarp mano svečių nebuvo nusistačiusių 
prieš SSRS. Tačiau žinodami, kad dėl vieno žodžio kartais ir visai nekaltai žūva 
tūkstančiai, nutilome. Pasimeldę nuėjome gulti.

u pj io 1  . Šv. Roko atlaidai. Nors iš pat ryto lijo be perstojo, tikintieji 
bažnyčioje netilpo. Po pamaldų miestelyje vyko mitingas. Kalbėjo iš Biržų atva-
žiavę keturi raudonieji. Prakalbų moto buvo toks  kol nesunaikinsime visus kulokus 
ūkininkus ir buožes buržujus, nesutversime Lietuvoje rojaus. Kaip matyti iš prakalbų, 
oratoriai buvo menkos inteligencijos.

u pj io  . Atsilankė Juozas Šimkūnas iš Petraičių. Vos tik įėjo, 
pamačiau, kad jį nelaimė ištiko  akys buvo pasruvusios ašaromis. Šimkūnas – 
geriausias mano parapijietis ir prietelius... Jis pasakė, kad naktį juos vėl užpuolė 
plėšikai. Atėmė likusius riebalus, drapanas ir avalynę. Nė slėpimas negelbsti  viską 
suranda. kininkai daugiausia slepia po klėties grindimis. Plėšikai pirmiausia ir 
plėšia klėties grindis. Baisu gyventi miestely, baisu ir vienkiemy. Ar svetimiems 
rūpi mūsų baisios kančios.

u pj io 1 . Šiąnakt buvo aliarmas. Išėjo keturi milicininkai į Smilt nės 
sodžių, tarp jų istrebitelis Kazlauskas. Gerokai įkaušo ir pradėjo naktį šaudyti. 
Daujėnų istrebiteliai tuojau iš savo ginklų paleido ugnį. Bemat pilna klebonija 
prisirinko moterų ir vaikų...

Palaidojau Nauj sodžio Drobulių 4 metų gražų berniuką. Apsirgo difteritu. 
Vaistų ir medicinos pagalbos nebuvo, ir teko užkasti nelaimingą vaiką.

u pj io  . Pagaliau sulaukėme didelių, nepakeliamų mokesčių. Mažai 
šeimai pagalvės mokestis – 100 červ. Veislinė kiaulė – 100 červ. Atskiri mokesčiai 
visiems galvijams.  kas turi 30–40 ha žemės, net ir nemano išsimokėti. Visi laukia 
krizės. Vis tai miškinių darbas, kad kraštas negali susitvarkyti. Daug javų ir mėsos 
reikia atiduoti valdžiai, o valdžia už tai moka kapeikas. Krašte visai pinigų nėra.

u pj io  . Šiandien buvo trys piliečiai skolintis pinigų. Vakare atėjo 
valsčiaus mokesčių inspektorė Janina Tamulionytė. Ji papasakojo, kad Biržuose 
buvo sušaukę mokesčių inspektorius ir posėdis buvo labai žiaurus. Enkavėdistai 
kumščiais daužė stalą ir grasino areštu. Turbūt atleis finansų skyriaus vedėją. 
Paskui prašė, kad aš už pernykščius metus įmokėčiau 450 červ. (jau 350 červ. 
įmokėjau). Tačiau aš paprašiau savaitės, gal per tą laiką prasimanysiu červoncų...

u pj io  . Apsilankė trumpai valandėlei mokytojas uksas iš Šiau-
lių. Jis pas tėvus tankiau apsilankydavo, bet, kaip ir dauguma inteligentų, buvo 
iš „raupsuotųjų“, todėl bijo pasirodyti miestelyje. Važiuodamas į Daujėnus, jis 
kalbėjosi su Gruzdžiu. Gruzdys gavo leidimą vykti į Altajaus kraštą ir parsivežė 
sesers ir brolio dukrytes. Jųdviejų tėvai tremtyje mirė. 



617

I I J A  L A I Ė  

Beveik visi vyrai koncentracijos stovyklose esą išmirę. Visa SSRS esanti 
beveik neapsėta. Tik Maskva blizga.

u pj io  . Atėjo istrebitelis ir pasakė, kad mane kvietė leitenantas.
Nuėjęs radau abu leitenantus ir neseniai atvykusį į Daujėnus partorgą, 

lietuvį, netaisyklingai rusiškai kalbantį. Jie pradėjo prašyti, kad perskaityčiau iš 
sakyklos e. p. Kauno arkivyskupijos valdytojo atsišaukimą į miškinius. Kadangi 
Panevėžio vyskupo aplinkraštis neleidžia pašalinių dalykų pranešinėti iš sakyklos, 
aš tuomi motyvuodamas atsisakiau. Šaltai persiskyrėm. Gal ir man dabar reikės 
siųsti padėkos telegramą, kaip siuntė vienas mano kaimynas.

u pj io 6 . Sekmadienis. Praėjusią naktį Lebeníškių sodžiuje (Lebenišk lių 
parapijos, tačiau Daujėnų kapuose laidojosi) pasibeldė pas ūkininką Puodžiūną karei-
viai. Puodžiūnai iš karto bijojo įsileisti. Kareiviai per langą įmetė dvi granatas, abu 
Puodžiūnus užmušė ir trobesius sudegino. Politiškai Puodžiūnai nebuvo nusikaltę.

Kareiviai sakė, kad iš vidaus į juos šovė. Beveik visi Krinčino valsčiaus 
buožės baigiami išnaikinti. 1918 metais rusai monarchistai, pabėgę į užsienį, niū-
nuodavo, kad gyvieji pavydi mirusiems. Lietuva pragaru virto. 

u pj io  . Mano kaimyną – vėjinio malūno savininką Rasiuką ištiko 
nelaimė. Trejų metų jo sūnus vaikščiojo palei malūną ir malūno sparnas užgavo 
jam galvą. Nesant medicinos pagalbos, mirė.

Mano vargonininkas Dumanas per geras. monės nupirko Vilniuje rojalį. Jo 
pažįstami pasamdė sunkvežimį ir atvežė fortepijoną iš Vilniaus į Daujėnus. Priva-
žiavus sunkvežimiui prie špitolės, rusiškai keikdamiesi prišoko istrebiteliai. Kilus 
triukšmui, atbėgo jaunesnysis leitenantas, griežtai patikrino 
dokumentus ir, pasklaidęs dviejų palydovų ir šoferio leidimus, 
pasus, spravkes, nieko nepasakė ir nuėjo. Susinervinęs šoferis 
neatsisveikino, visu greičiu paleido mašiną ir išvažiavo.  du 
vargonininko kaimynai atėjo pas mane prašyti nakvynės. 

Daujėnų  
bažnyčios c oras  
su vargonininku 
Pranu Dumanu
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u pj io  . Girsūdų Pleškos (sodžiaus maršalka) turėjo 30 ha žemės. 
10 ha iš jų atėmė ir atidavė istrebiteliui Petrauskui. Dar Petrauskui pridėjo 5 ha 
iš Petrilionio. Pleškos žemė sunki dirbti. Iš jo atėmė istrebiteliai arklius ir kitą 
inventorių. Nusipirko seną arklį ir dveigę kumelaitę. Sūnui žuvus, Pleška ūkyje 
liko vienintelis darbininkas. Dabar turi dirbti ir istrebitelio Petrausko žemę. Dieną 
naktį dirba, kad tik Petrauskas nesupyktų. 

Šiandien išgirdome sunkvežimio ūžimą. Atvažiavo žaliakepuriai enkavėdistai. 
Tuojau šiurpas nukrėtė visus, ypač miškinių šeimas.

u pj io  . Gavau iš Vabalni ko telegramą. Pranešė, kad pargabeno 
reikiamų vaistų. Telegrama surašyta ant nuvalkioto papiergalio ir visai neraštingai. 
Vietoj „Bronė Kmieliauskienė“ parašyta „Vana“. Taip surašė pašto viršininkas. 
Paštas yra svarbi įstaiga ir ten, suprantama, tegalima skirti partijos žmones.

Vakare netoli klebonijos kilo triukšmas. Girtas istrebitelis Misiūnas sunkiai 
sužalojo savo žmoną  į pakaušį metė akmenį.

u pj io  . Mano varduvės. Tretininkės atsiuntė pasveikinimą, pa-
sižadėdamos išklausyti 200 mišių, priimti Šv. Komuniją etc. Atvyko Petrovkos 
Kubilienė. Nelaiminga šeima  Jų sūnus Jonas nestojo į SSRS kariuomenę, bet 
ginklo neturėjo ir slapstėsi namie. iemą jiems buvo atėmę visą inventorių. 
Vakar atėjo pas Kubilius enkavėdistai, suprantama, istrebitelių vedami, užklupo 
besislapstantį Joną, išsivedė į mišką ir nušovė. Pagal įprastą tvarką jo kūną 
pasiėmė išniekinti, o paskui užkas baloje. Ar nebūtų geriau buvę, jei Kubiliukas 
būtų pasidavęs. 

u sėjo 1 . Važiuodamas į Vabalni ką, užsukau į Veleniškio viensėdį 
aplankyti vargšių panelių Šakenyčių. Pas jas amžini nepritekliai ir baimė. Panelė 
Vladislava Šakenytė – didelės inteligencijos asmuo, išdirbusi ilgus metus užsienyje, 
Lietuvos atstovybėje. Moka svarbesnes Europos kalbas. Dabar tėviškėje sunkiai 
dirba ir kiaules šeria. Dėl darbo nesiskundžia. Kiti sunkūs rūpesčiai širdį spaudžia. 
Vienintelė paguoda, kad sesutės viena kitą jautriai myli. Gauna laiškų iš ištremtos 
brolienės daktarės Šakenienės ir iš jos dukters Ritos. Inžinierius, buvęs švietimo 
ministeris K. Šakenis sėdi kalėjime ir jau neberašo. Be abejo, jį, kaipo fašistą, turės 
sunaikinti. Tremtiniai be galo pasiilgsta Tėvynės. Rita svajoja grįžti į Lietuvą. Jos 
gavo laišką ir iš kitos moters iš SSRS. Ji rašo, kad išmokusi ekonomiškai valgyti. 
Pirma išsivirdavo dvi bulves, suvalgydavo ir dar norėdavo. Dabar suvalganti dvi 
žalias bulves su kopūstais ir jaučiasi soti.

u sėjo  . Užėjau Vabalninkê pas kanauninką Kirlį. Kanauninkas pa-
pasakojo, kad visi Vabalninko parapijos turtingesni ūkininkai yra sistemingai 
naikinami. Iš jų atimamas visas kilnojamasis ir nekilnojamasis inventorius. Daug 
žmonių (apie 40) Vabalninko parapijoje yra nužudyta. Lietuva liks ekonomiškai 
visai nualinta. Grįždamas namo mačiau, kaip žmonės, dirbdami laukuose, nuolat 
dairosi ir kiekvieną važiuojantį palydi išgąstingomis akimis. Parvažiavęs namo, 
sužinojau, kad sudegintas Balciškių stambaus ūkininko Paulavičiaus klojimas su 
visais javais. Nuėjo istrebiteliai Morkūnas, Bieliūnas ir Mačiukas į Balciškių sodžių 
ir pasigėrė. Pamatė ateinančius enkavėdistus, ties Paulavičiaus sodyba sugulė ir 
pradėjo šaudyti. Susišaudymo metu padegė Paulavičiaus klojimą. Pats Paulavičius 
sėdi kalėjime. kyje dirbo sesuo ir senutė motina.
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u sėjo  . Parvažiavęs iš Vabalninko, paklausiau, kas girdėti. Atsakė – 
nekokios mūsų naujienos. Kas atsitiko  Atėję keturi NKVD karininkai pasakė, kad 
apsigyvens klebonijoje. Dalį patalynių išnešė. Na, žmonės ne tiek kenčia. Kas gi 
tos patalynės. Gal ir grąžins. Jau ir daujėniečius pradėjo vežti į SSRS. Pirmoji 
nukentėjo Naujasodžio urauskienė. Jos vyras prie vokiečių įstojo į pagalbinę 
policiją. urauskas pirmosiomis dienomis areštuotas. Sunku įsivaizduoti, ką u-
rauskienė su vaikais prisikentėjo iki šiol. Ji nepritarė tam, kad jos vyras tarnautų 
policininku. Dabar ji žus  Tačiau jei fašistams nieko nedarytų, įvestų baudžiavą. 
Taip pat užvakar išvežė Petraičių Šimkevičių šeimą.

Pas Šimkevičius per kalėdojimą būdavo linksma paviešėti, nes jie švariai, 
kultūringai gyveno.

u sėjo  . Bažnyčios tarnams zakristijonui ir vargonininkui nemalonu-
mai. Istrebitelis Jankauskas užėmė zakristijono butą ir zakristijonui teko ankštame 
vargonininko bute apsigyventi.

u sėjo  . Ankstų rytmetį iškvietė pas ligonį į Porijų kaimą, pas Vladą 
Navalinską. Nuvažiavęs radau Navalinską be sąmonės. Jis ką tik grįžęs iš kalė-
jimo. Nuo režimo visas geltonas ir sudžiūvęs. Kalėjime jam pramušė ausį. Nuo 
žaizdos kilo smegenų uždegimas. Parvažiavus namo, už poros valandų atėjo sesuo 
pranešti, kad Vladas Navalinskas, vyras 32 metų, mirė.

Atėjo iš Biržų mokesčių inspektorius, ragindamas kuo greičiausiai vežti re-
kvizicijos javus į Pasvalį. Sakau, dar nesuvežiau į klojimą, apie kūlimą ir kalbėti 
nėra ko. Turbūt badas yra SSRS, kad taip spaudžia mokesčius. Dar javai laukuose, 
o čia eina ir eina įvairūs pareigūnai grasindami.

Pas mane klebonijoje apsigyveno trys NKVD karininkai ir viena panelė. 
Miega visi svečių kambary, o per saloną vaikščioja, ir man faktiškai liko vienas 

lgametis Daujėnų bažnyčios zakristijonas Petras inga su klapčiukais 
(iš kairės): Povilas Vitkauskas, Jonas Mėkelis, Petras inga. 2 m.  
š P. Vitkausko arc yvo
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kambarys. Vakare atėjo prašyti vaistų NKVD vyresnysis leitenantas, nes jam gerklė 
skaudanti. Jis žmogus pirmu susitikimu nepaprastai malonus.

Aš jam papasakojau – be reikalo – apie Ameriką ir jos laisvę. Jis težinąs, 
kad Niujorke esąs Eifelio bokštas ir tas bokštas aukštesnis už visus Niujorko 
namus. Išsiskyrėme kaip prieteliai.

Šiandien parvažiavo trumpam laikui Regina Rozenbergaitė  iš Vilniaus.
u sėjo 6 . Baukų Bedalienė atnešė viso Baukų kaimo auką mišioms ir 

papasakojo, kad spaudžia mokėti mokesčius. Didesniems ūkininkams piniginiai 
mokesčiai irgi nepakeliami. Mažai šeimai vien pagalvės mokesčių tenka mokėti 
100 červ.  o už prievolės javų centnerį moka tik pusę červonco. Praėjusį penktadienį 
žmonės privežė į Pasvalį daugybę javų, kad gautų červoncų mokesčiams, tačiau 
Pasvalio milicija visus ūkininkus su javais nuvarė į stotį, atėmė javus ir pasus.

u sėjo  . Penktadienis. Gausus tretininkių susirinkimas – atvažiavo naujas 
Daujėnų pradžios mokyklos vedėjas Jarašiūnas. Jo žmogus vakar pas mane pasi-
statė arklius. Šiandien mokytojas Jarašiūnas slaptai atbėgo pas mane susipažinti. 
Atvažiavo su žmona ir vaiku. Aš pakviečiau mokytoją, kad ateitų su žmona pietų. 
Jis išsigando ir pareiškė  „Kunige klebone, dovanokite, kad aš su amsta nebūsiu toks, 
koks privalėčiau būti, ir mudu būsiva mažai pažįstami.“ Tai pasakęs tuojau išėjo. Mo-
kytojas Jarašiūnas padarė gero žmogaus įspūdį. Tai laikai  Nejaugi aš raupsuotas ..

u sėjo  . Iškilmingai palaidojome politinį kalinį Navalinską. Grįždamas 
iš kapų, sutikau simpatingąją ponią Kalininą, bėgančią į kapines. Ak, sako nelai-
mė  Kas gi atsitiko  Enkavėdistai nuvažiavo Masilionio šeimos areštuoti ir rado 
tik jauną dukterį. Ją atgabeno į rūsį. Rytmetį plovė grindis ir pabėgo. Dabar visi 
istrebiteliai ant kojų sukelti.

Po pietų važiavau į Kriklinių Atgimimo atlaidus. Klebonas Savukaitis 
buvo sunervintas, nes ką tik išvežė jo parapijos 40 žmonių. Rimkūnų kaime pas 
ūkininką Miknį buvo gavęs sklypą kažkoks Misiūnas. Po vokiečių okupacijos 
vėl atėjus sovietams, ūkininkas Miknis buvo priverstas duoti Misiūnui derlių už 
visus vokiečių okupacijos metus. Šį pavasarį Misiūnas neva atsisakė savo sklypo. 
Miknis apsėjo ir dirbo visą savo lauką. Nupjovus Mikniui javus, buvo pavaryta 
daug pastočių, ir Misiūnas išvežė iš Miknio lauko derlių. Buožei Mikniui, žinoma, 
užkrauti dideli mokesčiai. Bet pasipainiojo miškiniai, Misiūną ir du jo draugus 
istrebitelius nušovė. Tuojaus Miknio šeima buvo išvežta ir jis baisiai primuštas. 
Visas jo turtas atimtas, ūkis sunaikintas. Dar išvežta iš apylinkės 40 šeimų. (Štai 
ką miškiniai padarė. Gali žmonių kančiomis pasidžiaugti.) 

u sėjo  . Krikliniuose atlaidai. Atvažiavo tiktai klebonas kun. Dailidonis. 
Jis papasakojo, kad jo parapijos Pali kų kaime enkavėdistai pasibeldė pas ūkininką 
Gudgalį. kininkas pamanė, kad bernai suėjo į sodą obuolių krėsti. Jis pasiėmė 
botagą ir išėjo iš gryčios. Tuojau vienas kareivis enkavėdistas pribėgo ir peršovė 
jam koją. Gudgaliui pradėjus rėkti, kitas kareivis jį nutildė. Paskui pasirodė, kad 
tai buvo ošibka (klaida).

Trupučiuką suvėlinus paduoti pietus, mudu su kun. Dailidoniu nerimavome. 
Reikėjo grįžti namo abiem per mišką, o tai dabar rizikinga.

u sėjo 1  . Vargonininkas Pranas Dumanas choristams papasakojo, kad 
daugelis mūsų bažnytinio choro giedotojų buvo areštuotos ir pabuvo rūsy. horistę 
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Ramanauskaitę mušė. Pasirodo, jaunas mergaites, einančias į bažnyčią, gaudo, 
stumia į valsčiaus rūsį ir tardo. Stebiuosi mūsų žmonių maldingumu  nepaisydami 
pavojų, nemaža tikinčiųjų, netgi vyrų, susirenka į bažnyčią.

u sėjo 11 . kininkai nusigandę. Pavasarį nebuvo norinčių imti iš ūki-
ninkų sklypus – dabar rudenį gali sklypininkai atsiimti visą derlių, o buvusiam 
ūkininkui reikia didelius mokesčius mokėti. Taigi ūkininkai galų gale turės at-
sisakyti savų žemių. Greitai bus žemės valdytojai  tai ir yra teisinga. Istrebitelis 
Misevičius atsimatavo iš Daujėnų sodžiaus ūkininko Tribės pusę žemės per pačią 
sodybą. Pamatęs nusiminusį ūkininką, Misevičius pareikalavo kyšio, jei paims sklypą 
kitoje vietoje, 100 červ. ir 5 cnt kviečių. Apsidžiaugęs ūkininkas iš paskutiniosios 
įvykdė Misevičiaus reikalavimą. Rauduvės gyvenamasis namas nugriautas, ir jis 
gyvena jaujoje: „Kto byl ničto, tot stal vsem.“

u sėjo 1  . Pas mane apsigyveno vyr. leitenantas, kilęs iš Maskvos. 
mogus inteligentiškas ir mandagus. Už kapų kareiviai darė šaudymo pratybas. 

Kitoje pusėje buvo pririštos mano karvės. Atbėgo mano karvė Kūma, lengvai su-
žeista į koją. Pas mane buvo viršininkas. Mudu tuojau nubėgome žiūrėti. Einant 
prazvimbė kulipka. Paskui aš mačiau, kaip už 10 metrų kilo dulkės nuo kulip-
kų. Viršininkas pradėjo šaukti ir šaudymas nutilo – nuėjome prie kareivių. Man 
patiesė milinę. Aš atsisėdau ir žiūrėjau, kaip karininkas šaudė iš kulkosvaidžio...

u sėjo 1  . Išėjau apžiūrėti valakėlio sklypą, kur bus pasėti rugiai. 
Dirbame be noro, nes miestely kalbama, kad žemę iš manęs atims. Pareidamas 
pamačiau nusiminusį žmogelį, kuris ėjo pėsčias šalia vežimo, apstotas būrio ka-
reivių. Tuojau pribėgo viršininkas, o aš jo klausiu, ką čia vežate. Sako, paskui 
pasakysiu. Už valandos užeinu pas viršininką, žiūriu – visas kambarys pridėtas 
ritinių brangių medžiagų. Sako, radome duobę po krosnimi. Sako, vaikščiojome 
po mišką, radome miškinių bunkerius, o pačių neradome. Matyt, kas nors išdavė.

u sėjo 1  . Buvau Pasvaly su reikalais. Gyvenimas verčia žmones parduoti 
turguje kas ką turi, todėl penktadieniais prisirenka jų nemažai. Vieną penktadienį 
atima javus, atvežtus į turgų, tačiau kitą penktadienį vėl veža, tikėdamiesi, gal 
neatims. Eidamas ties vaistine mačiau, kaip iš tų namų, kur daktaras Kiaušas 
gyvena, kareiviai išvedė namų šeimininkę ir jos dvi dukrytes. Mat jos sūnus kaž-
kur seniai dingo. Už pabėgėlį turi būti nukankintos motina ir seserys, nes kitaip 
„banditų“ nesumedžiosi. Parvažiavus namo, atėjo NKVD viršininkas ir papasakojo, 
kad jie seną žmogų nušovė. Jis ėjęs per mišką ir, pamatęs kareivius, pradėjęs 
bėgti, tačiau automatas padarė savo. Jo kūno nevežė į turgaus aikštę, bet užkasė. 
Konfiskavo medžiagą. Spėjama jį buvus Aukštikalnį iš Vabalninko.

u sėjo 1  . Buvo NKVD viršininkas ir maloniai kalbėjova. Jis pasakojo, 
kad vokietės esančios patvirkusios. Užeina kareivis į vokiečių namus gal duonos 
prašyti, o vokietė žiūri į kareivį išsigandusi ir gula.

Jau buvau surašęs šios dienos įvykius, bet užmigti negaliu, nes už sienos 
„koncertas“, enkavėdistų kalbos ir dainos.

u sėjo 16 . Anksti išvažiavau į Krinčino Šv. Kryžiaus atlaidus. Rinkoje 
pamačiau pamestą jaunučio partizano lavoną. Politikoje tos pačios naujienos. Va-
šingtone rugsėjo 1  d. Tautų kongresas. Truputį oras pradeda giedrėti. idonių 
ūkininkai Dovidoniai paliko ūkį ir išbėgo. Neseniai Dovidonio žmoną ir dukterį 
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surado pas jos seserį Gulbin¸nų parapijoje ir uždarė į rūsį.  valsčių atėjo dideli 
papildomi mokesčiai... Jei ūkininkai pasisės žiemkenčių, tai nors po metų turės 
duonos. Kasdien viskas eina blogyn  Dieve, pasigailėk mūsų

u sėjo 1  . Sužinojau, kad Petrovkos Kiznis su visa šeima išvežtas. Kiznis 
buvo ūkininkas ir mūsų bažnyčios maršalka. Šeimą išvežė už tai, kad Kiznio lauke 
buvo pastebėtas ir nušautas jaunuolis. Keisti įstatymai SSRS. Kiznis neturi ginkluotos 
sargybos, kuri draustų miškiniams vaikščioti jo laukais (Kizniai gyveno prie miško).

Atsilankiusi Petraičių Šimkūnienė skundėsi, kad penktadienį juodu su vyru 
išvažiavo į Pasvalio turgų. Liko namuose vaikai. Istrebiteliai atėjo su dviem drau-
gais, prigąsdino vaikus ir, pasikinkę kumelę, išvažiavo. Sako, tik šiandien nuvarytą 
kumelę beatsiėmę. Eina kalbos, kad šiandien Vašingtone pavergtų tautų kongresas 
prasidėsiąs. Kalbės prezidentas Trumenas. Tik nepasako, kas ten dalyvaus...

Buvo atėjusios iš Smiltynės jaunos mergaitės Ramanauskaitė ir Vinciūnaitė. 
Jos buvo rūsy tris dienas uždarytos už tai, kad pas jas užėjo du „banditai“. Šian-
dien jiedvi šaukė tardyti. Ramanauskaitę mušė. Jos pasakė, kad išdavusi Morta 
(Rauduvytė). Niekas ir pagalvoti negalėjo, kad Morta šitaip padarytų. Dabar taip 
žmonės įgąsdinti, kad tėvai vaikams ir broliai seserims nepasako politinių dalykų.

u sėjo 1  . Londone penkių užsienio reikalų ministerių konferencija. Pra-
sidėjo ji rugsėjo 11 dieną. Šaly baisiausias chaosas ir žiaurumai. Visi kalba, kad 
šitaip negalima gyventi. vairiomis konferencijomis nusivylė. Išgirdę, kad Londone 
konferencija, žinią išklauso abejingu veidu.

u sėjo 1  . Jau ištisa savaitė lyja. Subjuro keliai ir ūkininkai negali įsėti 
rugių. Visi skubinasi sėti rugius, kad kitais metais būtų maisto. Visiems duodami 
sklypai. Ir mano špitolninkas Balčiūnas užsirašė Mickeliūno sklypą. Matyt, bažny-
čios varpininkų yra varginga būklė, nes didelis jų nuošimtis linksta į komunizmą.

Pavakary užėjo Girsūdų mokytoja Kibeldytė. Gyvena ji Smilgių kaime pas 
seserį Navakienę. Pas jas parėjo iš SSRS Juodokas. Jis Rusijoje sėdėjo kalėjime, 
paskiau koncentracijos lageryje kirto malkas. Juodokas – jų giminaitis, tačiau iš 
karto jo nebepažino. Iš to lagerio paleido 200 lietuvių. Kelionei duonos davė 4 
kilogramus. Atėjusiam pas Navakienę jam iš karto nedavė daug valgyti, bet para-
gavo mėsos ir labai serga. Girsūdų mokykloje prieš pamokas, iki įeina mokytoja, 
vaikai sukalba poterius.

Nežinojau, kad malūnininkas Jakuška yra valdžios agentas. Jis, Juodokui 
parėjus, atbėgo tikrinti jo dokumentų.

u sėjo  . Pasėjome valakėlį rugių. Grįždamas iš lauko, sutikau mūsų 
partorgą su žmona, ganančius karvę žvyrduobėje. Kadangi viršaitis pasiūlė mano 
žemę istrebiteliui Biliūnui, tai jam ir sakau  pasėjau rugius, bet nežinau, kas pjaus. 
Partorgas nėr kunigų priešas ir man pasakė  „ amsta turi tiktai 2 a žemės ir nėra 
reikalo atimti, nes daug yra tuščios žemės.“ Taip pat davė suprasti, kad per dažnai 
mane pastočių varo.

u sėjo 1 . Atsilankė istrebitelis Ragauskas ir prašė vaistų, nes vaistinė-
je negaunąs. Jis papasakojo, kad partorgas rugsėjo 16 d. (sekmadienį) sukvietęs 
istrebitelius ir uždraudęs jiems plėšti sodiečius. Anot jo, leitenantas Sofronovas 
(viršininkas) turėjęs nemalonumų, kam paviliojęs Raplio žmoną. Raplys grįžo iš 
kariuomenės be kojos, ir Raplienė, jo žmona, nė žiūrėti į jį nenorinti.
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Sužinojau, kad iš Petrovkos kaimo gabenamas maršalkos Kiznio turtas, 
nors jis su šeima ką tik išvežtas. Turtą dalijasi istrebiteliai. Taip patys geriausieji 
ūkiai vienas po kito nyksta. monės vis tankiau pradeda kalbėti apie badą. Taip 
„tvarkomas“ Lietuvos ūkis bus kuo greičiausiai išnaikintas...

Atsilankė malūnininkas Jakuška. Bet apie mūsų valdžią vengiau su juo 
kalbėti. Dabar tokie laikai, kad ir su namiškiais nekalbu apie įvykius.

u sėjo  . Šią naktį grįžo kareivių viršininkas. Jis tuojau atsiėmė sunkų 
paką iš ponios (medžiagą atidavė valdžiai). Matyt, asmeniškų daiktų daug turi. 
Jis labai simpatingas. Rytmetį atsilankė pas mane. Sako, turime puikią kontraz-
viedką. inome banditų žingsnius. Buvo susirinkę jų vadai. Buvo laukiamas iš 
Latvijos generolas, tačiau neatvyko. Nušovėme penkiolika banditų vadų, nes iš 
visur buvo pasiųsta kariuomenė. Gaila, mano du kareiviai žuvo. Vakare atėjo, 
lazda pasiremdamas, kapitonas iš apskrities. Taip prisistatė. Pranešė, kad Daujė-
nų apylinkėje sučiupo du ginkluotus banditus. Sako, baisu į juos žiūrėti  išbalę, 
sudžiūvę ir dreba. Klausinėjo, kodėl piliečiai prievolės javų ir medžių neveža. 
Sako, reikia Donbasą atstatyti Lietuvos medžiais. Prašė bažnyčioje paskelbti, kad 
banditai pasiduotų. Sako, kažkoks jūsų viršininkas išleido raštą, kad banditai 
grįžtų. Pasididžiuodamas pareiškė, kad per savo amžių cerkvės nematė.

u sėjo  . Sekmadienis.  mokyklą kareiviai atsinešė armoniką ir surengė 
šokius. Atėjo mergaičių. Leitenantui viena mergina patiko (siuvėja iš Pasvalio). 
Jis, pasiėmęs pistoletą, pradėjo reikalauti iš jos netinkamų dalykų. Kilo triukšmas, 
į kurį įsikišo vyr. leit. arkovas.

u sėjo  . Naktį miestelyje buvo istrebitelio Kaunecko dukters krikš-
tynos. Mūsų viršininkas vyr. leit. Michailas Ivanovičius Kalininas (šiaip žmogus 
simpatingas) pasigėrė ir pradėjo šaudyti. Subėgo kareiviai ir istrebiteliai, tačiau, 
pamatę, kad šaudo viršininkas, išsiskirstė. Vakare atėjo NKVD viršininkas S. ar-
kovas ir ėmė girtis, kiek nušovęs banditų. Sako, tamsią naktį atėjo lietuvis man 
pranešti, kad pas jo kaimyną slapstosi šeši partizanai. Toliau pasakojo, kaip tie 
banditai buvo gyvi sudeginti. Atnešė man cukraus ir biskvitų. Ir apie du areš-
tuotus miškinius taip pat buvo pranešta.

Gyrė generalisimą. Ir visai teisingai. Sako, Čerčilis kalbės kalbės, ir nieko 
neišeina. Stalinas dviem trim sakiniais taip pasakys, kad niekas geriau nenušnekės 
dalyko. Štai genijus  Stalinas pasakė  „My pobedim“, – ir išsipildė.

u sėjo  . Jau trečia diena be perstojo lyja. Rytmetį atbėgo Puteikių 
Garbašauskienė ir apsiskundė arkovui, kad NKVD kareivis paėmė iš jos palto 
medžiagą, dvi šilkų sukneles, žirkles ir dvi poras kojinių. Apylinkę nustebino 
Garbašauskienės drąsa. Nes iki šiol kas tik pasiskųsdavo, smarkiai nukentėdavo. 
Sulaikytas kareivis žirkles ir kojines grąžino, o medžiagą ir sukneles jau buvo 
pragėręs.

u sėjo 6 . Valsčiaus rūsyje uždarytas 0 metų Avižonis iš Petrovkos. 
Trečią dieną istrebiteliai neleidžia paduoti jam valgyti. Pas Pečiulius rado du 
slapukus – Veikonį ir Čirvinską. Tuojau jų ūkis buvo sunaikintas. Pečiulytė iš-
davė Avižonius. Avižonis buvo areštuotas, Avižonienė baisiai primušta, viskas 
išgabenta, langų stiklai, šventi paveikslai, krosnis ir rakandai išdaužyti, suskaldyti. 
Taip virsta tyrais vienas ūkis po kito.
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Vakare užėjau pas leit. Ev. Petrovič arkovą ir kitus karininkus. Tris kartus 
buvo kareiviai raportuoti apie vis naujus areštus.

u sėjo  . Turtingiausieji ūkininkai baisiai kenčia. Jie be jokios kaltės 
yra areštuojami, kalinami, paskui už didelę kainą turi išsipirkti ir paleidžiami. 
Reikia atminti, kad ne mažiau kaip 200 žmonių (skaitant istrebitelių šeimas) beveik 
kasdien puotauja. Iš kur neplėšdami visko gautų  Stambų ūkininką iš Vízorių jau 
antrą kartą suima. Sutikau Levickaitę, vežančią paleidimo duoklę.

Buvęs mūsų mokytojas, dabar emės ūkio akademijos studentas, kurio tė-
vai ties Daujėnais turi 23 ha gražiai įrengtą ūkį, šiandien atsilankęs papasakojo, 
kad Putinas pasikvietęs jų piemenaitę Kalpokaitę. Siūlė gerą atlyginimą, prašė 
jos paliudyti, kad Vadopalai negeri žmonės ir kalba prieš valdžią. Piemenaitė 
liudyti atsisakė. Tuomet Vadopalas buvo iškviestas ir jam pradėjo priekaištauti, 
kad kažkoks vyras prileidęs prie jo avių kaimenės aviną.

Daug šiandien buvo interesantų. Visi jie nuliūdę, ašarodami sakė, kad ne-
begalima gyventi. Kitų nuomone, ką toks gyvenimas – geriau mirtis.

u sėjo  . Vėl masiniai areštai. Pilnas rūsys žmonių prikištas. Tarp 
areštuotųjų yra Smilgių Mikelinskas, Debe kių klebono brolis. Putinas prašė Mike-
linsko lašinių. Mikelinskas liko vienas su žmona visoje ūkėje. Dirbo kaip ariamas 
jautis ir į jokias politikas nesidėjo...

Aš manau, kad masiniai areštai kenkia propagandai. monės mano, kad 
tokia tvarka amžinai liks. Didelė korupcija tarp mūsų istrebitelių. Kad perduotų 
areštantui maisto, reikia duoti istrebiteliams du litrus namų gamybos degtinės.

Pasklido gandai, kad SSRS demobilizuojasi  Paaukojau Paulavičienei, kurios 
klojimą istrebiteliai sudegino, šiaudų vežimą.

Šiandien Pasvaly kviečių cnt – 60 červ., rugių – 40 červ., miežių – 30–35 červ.
u sėjo  . Rengiausi važiuoti į Pumpėnų atlaidus ir jau arklys buvo 

pakinkytas, tik štai atvažiuoja Patrakės Švėris prie ligoninės. Patrakėjê liūdesys. 
Pečiulytė išdavė, kad Patrakės Avižoniukas slapstosi. Tuojau buvo areštuota dvi-
dešimt šeimų, gyvenančių apylinkėje. Jau antra savaitė kasdien į P trakę atsilanko 
istrebiteliai ir kareiviai. 

Pirmasis Daujėnų 
klebonas Vincentas  
Baltrušaitis su  
ūkininkais aptaria  
parapijos reikalus. 
Apie  m.
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u sėjo  . Pumpėnuose Mykolo atlaidai. Atvažiavo dar Patrakės ir 
Pumpėnų klebonai. Kun. Lomanas girdėjęs, kad prez. Trumenas pakvietęs marš. 
ukovą. Kad rusai vėl naikina įtvirtinimus Klaipėdoje ir pajūry. Kad Panevėžy 

vieno enkavėdisto žmona sakiusi, jog reikės išvažiuoti.
Visi kunigai dūsaudami pasakojo, kas pas juos dedasi. Kriklinių klebonas 

papasakojo (atvažiavo pietų), kad enkavėdistai susišaudė su miškiniais. siutę 
kareiviai įbėgo į vieną vienkiemį ir nušovė visai nekaltą jaunikaitį, turintį doku-
mentus, tik iš vakaro grįžusį iš valdiškos tarnybos.

Arklys pametė pasagą, todėl apsinakvojau Pumpėnuose. Po pietų nuėjau pas 
kun. Lialį. Nuoširdžioje atmosferoje, gerdami arbatą, praleidome vakarą. 

palio 1 . Parvažiavęs namo sužinojau, kad istrebitelis Kubiliūnas paėmė 
mano arklį ir su meiluže išvyko į Pasvalį gerti. Pavakary pas mane atėjo vadas 
arkovas su dviem karininkais. Mums bekalbant, atėjo kareivis ir pareiškė, kad 

šiandien banditas nušovęs leitenantą ir kareivį. arkovas (simpatingas žmogus) 
truputį susinervino.

palio  . Grįždamas iš bažnyčios, sutikau malūnininkę Rasiukienę, vežančią 
maišą pikliuotų miltų milicijai (Ruplienei). Dabar miestely smarkiai puotaujama, 
masiškai areštuojami buožės ir iš jų už paleidimą imami dideli kyšiai. Rasiukie-
nės tėvas Glebavičius (mažažemis) „dėl kompanijos“ areštuotas. Jam nesugeba 
sugalvoti kaltinimo, taigi už jo paleidimą pareikalavo maišo pikliuotų miltų. Buvo 
Milinauskienės iš Mel¸nų tarnaitė (nebežinau pavardės) ir paėmė Milinauskaitei 
knygų (beletristikos) paskaityti. 

palio  . Atbėgo A. Kriščiūno tarnaitė prašyti pagalbos. Kriščiūnas 
buvęs Pasvaly ir peršalęs – apsirgęs ir naktį pradėjęs prakaituoti. Tuo tarpu 
pasigirdo nepaprastai smarkus bildesys į duris. Tarnaitės bijojusios atidaryti, jis 
pats negalėjęs. Lauke buvo girdėti keiksmai ir grasinimai. Atrodė, kad duris 
išlauš arba granatą įmes. Kriščiūnas nuolat vaišina kareivius, tačiau jam visai 
pakriko nervai.

 miestelį beveik neinu. Einu pasivaikščioti į kapines ir į lankas. Nuėjęs su 
reikalais į miestelį, pamačiau, kaip kareiviai atvarė jauną, aukštą, gražią moterį 
Dulkienę. Eina Dulkienė tarp dviejų kareivių, paskui ją karininkai su šunimi ir vėl 
kareiviai. Tai nuolatinis reiškinys. Miestelėnai į tokią „procesiją“ žiūri apatiškai.

palio  . Šv. Pranciškaus diena (ketvirtadienis). Prisirinko tretininkių į 
pamaldas. Rytą buvo girdėti šaudymas ir Patrakėje matyti du gaisrai. Paskui 
kareiviai atsivarė du miškinius ir du civilius. Pavakary kilo didelis gaisras Kri-
klinių–Pumpėnų pusėje. Patrakės Čirvinskas (21 2 ha) laukė visą dieną, norėjo 
apskųsti istrebitelius ir kareivius. Jis visai nekaltas, o jam atėmė visas žiemines 
drapanas, mėsą ir kitus daiktus. Kur tie istrebiteliai ir dės tuos drabužius. Turbūt 
kiekvienas istrebitelis turi drapanų sandėlį.  tempora, o mores

palio  . Petrovkos Kiznienė atnešė auką ir papasakojo, kad per jų lau-
ką bėgęs miškinis, kurį kareiviai nušovė. Suėmę vyrą ir dukterį išlaikė rūsy 10 
dienų. Apoloniją daug kartų nežmoniškai mušė. Tardė mažutę jos dukrytę – 5 
metų Stasytę, tik nemušė. Namuose viską išplėšė ir išsinešė. Šiandien tretininkių 
pirmininkė Šimkūnienė pasakojo, kad joms duotas sklypininkas Petrauskas. Jie 
jam turi savo sėkla apsėti ir dirbti tą sklypą.
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palio 6 . Suimtieji miškiniai pasirodė esą Grinskis, Kubilius, Mėkelis iš 
Mikėnų. Vienas iš suimtųjų, vedamas iš tardymo, pastūmė istrebitelius ir tamsoje 
dingo (sako, gal išleido į kontržvalgybą). monės pradėjo visais nebepasitikėti. 
Klebonijos pusę namo turi užėmę enkavėdistai. Už mano miegamojo sienos gir-
dėti šauksmai ir smarkus durų trankymas. Todėl vakare ilgai negaliu užmigti ir 
naktį išsibudinu.

palio  . Daujėnuose atlaidai. Tai mažesni atlaidai, todėl tik keturi svečiai. 
Jie atvežė naujienų. Londone užsienio reikalų ministeriai nesusitarė su Molotovu ir 
nutraukė sesiją, nors Molotovas dar turėjo dieną posėdžiauti. Molotovas nepalydėtas 
išskrido į SSRS. Laukiama svarbių įvykių. Su svečiais kalbėjau apie politiką, kaip 
esame įpratę, pašnibždomis, bijodami. Jau išmokau gyventi „laisvame pasaulyje“. Pats 
savęs nepažįstu. Su parapijiečiais nekalbu apie politiką ir paklaustas tyliu. Toliau 
sakau nieko nežinąs. Per pietus turėjome svečią simpatingąjį viršininką arkovą. 
Leit. arkovas papasakojo, kad kareivis pavogė jo batus ir pragėrė. Paskiau, bijo-
damas atsakomybės, atsiėmė juos iš moters. Ta moteris buvo atėjusi pas arkovą ir 
reikalavo 30 červ. už išgertą degtinę. Kun. Kriščiūnas pasiliko pas mane, visą vakarą 
pašnibždomis kalbėjom. Aš kanauninkui papasakojau žiaurių faktų, ką pridarė...

palio  . Po mišių mudu su kanauninku grįžome į kleboniją ir, laukdami 
kavos, šnekučiavome. Tik štai atbėgo šeimininkė ir pranešė, kad visi enkavėdistai 
skubiai išvažiuoja iš Daujėnų. bėgo arkovas atsisveikinti, aš jį pasodinau prie 
kavos, tačiau iš susijaudinimo jis negalėjo valgyti. Sako, turėjo ateiti dar du būriai 
kareivių – ir štai išvažiuok. 

Ir mudu su kanauninku truputį susijaudinome. Enkavėdistai buvo baisi 
viską errea. Dar mūsų rūsys tebeprikištas kalinių.

palio  . Atėjo Ancė Jankauskaitė ir papasakojo, kad pasigėrusi Ruplienė 
primušė Kadaravičiūtę, paskui Blažiams išmušė langus.

palio 1  . Rytmetį man pranešė, kad milicija suradusi miškinių bunkerį ir 
dabar visi Daujėnų milicininkai išėjo jų gaudyti. Pavakare parvežė penkis nušautus 
miškinius. Batus ir drabužius nutraukė supuolę istrebiteliai, kūnus pametė vidury 
turgaus. Tarp užmuštųjų buvo Petrovkos Šembelis, kuris neseniai buvo vedęs, 
Jurgis Piragis iš Bal škių, Dovydonis iš Patrakės. Dovydonių ūkis sunaikintas. 
Avižonių motina baisiai primušta, tėvas kalėjime.

palio 11 . Paaiškėjo, kad išdavė vakar tardytas miškinis, jų draugas, 
kurį prieš keturias dienas buvo suėmę kareiviai. Pavieškelės Kubilius. Suimtas 
pasižadėjo išduoti draugus. Miškiniai neįtarę klastos. Kubilius nuvedė milicinin-
kus stačiai prie bunkerio, kai jie dar miegojo. Man prisireikė į valsčių, tačiau 
nemalonu buvo eiti pro baisiai atrodančius lavonus. Kvailiai, negalėjo pasiduoti. 
Jau mano parapijoje žuvo ne mažiau kaip šimtas vyrų, neskaitant mirusių (mo-
terys) kalėjimuose. Per okupacijos metus galėjo žūti apie 200 000 vyrų, nemažai 
inteligentų. Mūsų tautai baisi žaizda.

palio 1  . Penktadienis. Atlaikęs pamaldas, išvykau į Pasvalio Rožančinės 
atlaidus. Stojo niūkus rudens laikas. Kelias į Pasvalį išmaknotas, vos išbrendamas, 
šlapias ir duobėtas, nes pačiame šlapume vežė sienojus į Pasvalį atstatyti Donbasui, 
kaip man aukštas NKVD karininkas aiškino. Važiuodamas sutikau keletą vežimų 
su sienojais. Mes tuščiomis negalime išvažiuoti, tai ką sakyti apie sunkią važtą. 



6 7

I I J A  L A I Ė  

pač vienas senukas krito į akis. Menka kumelaitė. Pasvaly ties klebonija sutikau 
Pilvažauskį, kuris paslaptingai pranešė, esą Stalinas, pasak SSRS radijo, paėmęs 
atostogų. Tai patvirtino ir kunigai. Pasirodo, visoje apylinkėje niekas neturi radijo 
imtuvo, todėl ir jokių sensacijų iš užsienio.

palio 1  . Pasvalin atvažiavo Biržų dekanas Grigaliūnas. Jis papasakojo, 
kad baisus sadistas Tovianskis, kuris Daujėnuose ne vienam sutriuškino kaulus, 
užmuštas. Per purvyną nubridau į geležinkelio stotį. Buvo šalta ir lijo. Kelios 
rusės, vilkinčios menkais vatinukais, sėdėjo ant maišelių atvirose vagonų plat-
formose – grįžta į Kalinino sritį. i, kiek daug vargo plačioje mūsų Tėvynėje. 
Šiandien civilių traukinys neveža, nes antra diena iš Biržų gabenama kariuomenė.

palio 1  . Sekmadienis. Visi kunigai pripažino, kad šiandien išpažinties 
prisirinko tiek, kiek ir ramiais laikais. Parėjęs po mišių į kleboniją, sutikau lau-
kiančias dvi ponias. Jos ką tik atvažiavo traukiniu iš Panevėžio ir atvežė kun. 
Gutauskui laišką iš Kurijos ( ). Ponios papasakojo, kad visoje Lietuvoje vyksta 
masiniai inteligentų areštai. Praeitą naktį Panevėžyjê daug areštuota. Be kitų – 
Likerauskas ir Paulauskas.

Pasvaly užsakėm pietus ir, baigdami valgyti, paprašėm pakinkyti arklius, 
nes sutemus rizikinga važiuoti. Važiuojant visą kelią lijo šaltas lietus, visur ga-
dindamas peizažą. Parvažiavę į miestelį, pamatėme šeštą dieną turgaus aikštėje 
tebegulinčius penkis baisius lavonus...

palio 1  . Buvo trijų nukautųjų miškinių giminės prašyti už juos pamal-
dų. Jie pasakojo, kad išbėgę šeši miškiniai pasakė, jog dieną prieš antpuolį atėjo 
išdavikas Kubilius ir pabuvęs, pašnibždėjęs kažką vienam draugui, išėjo. Netrukus 
ir tas draugas dingo. Vienas miškinis sakęs, ar neišduos Kubilius. Kiti, būdami 
tamsūs sodiečiai, be vado, niekaip netikėjo, kad čia klasta. Iš vienos pusės stovėjęs 
sargyboje Piragius užmigo. Kazilionis įėjęs į bunkerį. Po valandos Kazilionis, pra-
daręs bunkerio duris, žiūri – Kubilius su istrebiteliais prie pat bunkerio. Piragius 
sargyboje užmigo ir buvo nukautas. Kazilionis šovęs. Šeši vienmarškiniai pabėgo, 
o penki žuvo (su šautuvais). Pabėgusieji sušalo į ledą, kol gavo pas žmones šį 
tą apsivilkti. Lavonų giminėms neatidavė, užkasė į balą. 

Stakienė buvo nuėjusi pas Povilą Vadapalą klausti, ar neapmainys bulvių, 
nes klebonijos bulvės užkrėstos liga... Iš Vadapalų, penkias dienas buvę, išva-
žiavo enkavėdistai. Pasakodama apie NKVD, visa Vadapalų šeima verkė (tėvas 
miręs). Enkavėdistai išvarė iš namų. Už tai, kad su šypsena neatidavė kumelės, 
Vadapalaitė buvo primušta. Papjovė Vadapalų kiaulę ir avį. Išpjovė vištas, atėmė 
laikrodį ir t. t. Ir turtingumas tų buožių  Jau kelintą kartą plėšia Vadapalus, o 
vis dar atranda tinkamų daiktų. Kasdien iš Vadapalų milicija ima arklius.

palio 16 . Kol nesusitinki su žmonėmis, šiek tiek užmiršti gyvenamąjį 
laiką. Porijų Tamulionis atvežė vargonininko stogui kūlių. Užėjęs pas mane, tuojau 
sujaudintas pradėjo pasakoti, kad visai negalima pakeisti padėties ir nėra galimybės 
gyventi. Užvakar pas jį buvo milicininkai Kostas Valkiūnas ir Dagys. Šeimininkė, 
pamačiusi svečius, atnešė užkandžių. Kiek užkandęs, Dagys pradėjo versti skrynias. 
 Tamulionis jau du kartus sėdėjo kalėjime ir iš jo paimta viskas, net drapanos, 

visi batai ir kiti dalykai. Paskui užsuko Vabalninko milicininkai ir grasindami 
pareikalavo lašinių. Kadangi jų neturėjo, kentė įvairius įžeidinėjimus, grasinimus...
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palio 1  . Kaip minėjau, klebonijoje buvo apsigyvenę enkavėdistai. Jie 
buvo mandagūs, tai svečių kambaryje palikau užrakintoje spintelėje V. Čereškaitės 
daiktus. Šiandien Čereškaitė atidarė spintelę ir pamatė, kad ji tuščia. Buvo padėta 
10 auksinių rublių, auksiniai žiedai, 260 červ., drapanos, batukai ir dokumentai. 
Ištisą dieną visa klebonija Čereškaitę ramino ir guodė...

palio 1  . Šiandien Porijų sodžiaus kapuose palaidojau buvusį apylinkės 
pavasarininkų pirmininką ir veikėją.  Porijų koplyčią suėjo būrelis žmonių, visi 
atliko išpažintį ir aukojo šv. Komuniją už kuklų veikėją ir sodžiaus idealistą. Pa-
mokslo nebuvo, nes pavojinga buvo minėti pavasarininkus. Velionis, kaip buvęs 
pavasarininkas, slapstėsi, sušalo ir apsirgo plaučių tuberkulioze.  koplyčią mane 
nuvežė vienkojis...

palio 1  . Valsčiaus mokesčių inspektorė Tamulionienė atnešė mano 
vardu lapą mokesčių už bažnyčią ir trobesius  4 224 rubliai. Apyvartos mokesčių 
man reikia sumokėti 10 000 rublių. Ji pasakojo, kad į sodžių išvyko istrebiteliai, 
iš kiekvienos seniūnijos areštuos po tris buožes ir tol juos laikys dvokiančiame 
rūsy, kol visi piliečiai valstybei sumokės nepakeliamus mokesčius...

palio  . Atvažiavo iš Vilniaus felčerių ir akušerių mokyklos R. Ro-
zenbergaitė. Ji pasakojo, kad jaunas mergaites buvo išvežę 2–3 savaitėms į 
mišką malkų gaminti. Mokinėms reikėjo nuleisti aukštus medžius, supjaustyti 
ir suskaldyti. Kiekvienai 6 metrus. Valgis – bulvės ir vanduo. Apgyvendino 
gražiame apleistame ūkyje. Gražus parkelis, pakalnėje ežeras. kyje nė gyvos 
dvasios. Mokinės išvargo, pusė mokinių apsirgo. Niekas nesirūpino jų pakeis-
ti. Jos ėjo 60 km į Vilnių pėsčiomis. Netoli Vilniaus sulipo į traukinį ir šiaip 
taip viena kitą vesdamos grįžo į šaltą, su išdaužytais langais bendrabutį. Vieną 
mokinę sutriuškino medis. Tai pats moderniškiausias ir pažangiausias būdas 
auklėti inteligentų kartą.

palio 1 . Sekmadienis. Purvas ir lietus. monių bažnyčioje ne per 
daugiausia. Po visam atėjo viršaitis Janušonis klausti, ar sutiksiu krikštyti jo 
dukterį, nes, aplinkybėms susidėjus, jis nutolęs nuo bažnyčios. Sako, viršaičiu 
jau nebebūsiu. Partorgas Kalininas apskundė, kad mažai žmones spaudžiu. Apie 
Daujėnus, anot jo, viskas atrodo tvarkinga.  pasidairius po valsčių – ištisi plotai 
dirvonuoja. Ir dobilai, ir javai nenuvalyti. Savininkai areštuoti ar pabėgę. Sako, 
mano supratimu, jei žmogus negali javų iškulti ir atiduoti prievolės (kuliamųjų 
trūksta), tai, rodos, nevertėtų sodinti į kalėjimą. Už savaitės ar poros savaičių 
pristatys javus. Kadangi Janušonis mano artimas kaimynas, pakrikštijęs nuėjau į 
balių. Viršaitienė Janušonienė su džiaugsmu mane sutiko. Viršaitis nuolat manimi 
rūpinosi. Tačiau buvo ir neigiamų dalykų. Iš dešinės svečias snaudė, krikštatėvis 
iš kairės užmigo, įguldęs rankovę į dubenį su mėsa. kaušęs seniūnas dainavo 
lietuviškas patriotiškas dainas.  rimtas partorgas, kuris dabar sodina į dvokiantį 
rūsį visus piliečius, nebegalinčius pristatyti prievolės, su simpatingu leitenantu 
dainavo rusiškai, minėdami SSRS laisvę  „Ja drugoj takoj strany nie znaju, gdie tak 
volno dyšit čelovek.“ Partorgas idėjinis komunistas. Kadangi šeimininkas, svečiai ir 
ypač krikštamotė mane ragino gerti, aš greit išėjau namo.

palio  . Daugybė žmonių, kurie nespėjo iškulti javų, sėdi kalėjime. Iš 
Baluškių kaimo – Pelešinas ir Drobulis. Vasarą susišaudant sudegino trobesius.
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Pavakare sutikau mokyklos vedėją. Atėjo pas mane. Užprašė už motiną 
mišias. Truputį pakalbėjome. Paskui jis paprašė parodyti kelią per daržus, kad 
kas nepastebėtų, jog buvo pas mane atsilankęs.

Vakare prisigrūdo į kleboniją svečių iš Biržų. Šituos žodžius rašydamas, 
girdžiu už sienos triukšmą, bildesį.

palio  . Baisūs žiaurumai ir plėšimai sugadino visuomenę. Dieną į 
sodžių atėjo du vagys ir pavogė Mažeikos veislinį eržilą iš dobilienos ir arklį. 
Bijojo vytis, nes nežinojo, ar čia istrebitelių (gali gyvybę palydėti, sekdamas 
vagis), ar miškinių, ar vagių darbas. Tačiau iš visko matyti, kad būta paprastų 
vagių. Parvažiavo Daujėnų spekuliantė iš Rygos. Rygoje pilna sukčių ir plėšikų. 
Turguje ji pirko iš rusių 3 m gelumbės už 100 červ. Parėjusi namo, išvyniojusi 
rado 25 cm medžiagos ir pakulų. Jos draugė pirko krautuvėje 15 m medžiagos 
už 400 červ., o namuose pamatė zuperinius maišus...

Pavakarėje atėjo iš Vabalninko mano šeimininkė (E. Balčiūnaitė) su seserimi, 
gimnazijos mokytoja. Joms einant per Porijų sodžių (  km nuo Daujėnų), užstojo 
kelią kažkoks apysenis mano ūgio komunistas ir jo draugas vaikėzas. Nuodugniai 
ir ilgai tikrino dokumentus. Paleido.

palio  . Daujėnų Garbašauskas prašė manęs jam arpą paskolinti. Jis 
papasakojo, kad neseniai istrebiteliai darė pas jį kratą ir paėmė du baku žibalo 
ir baką alyvos. Jis žibalą ir alyvą buvo įsigijęs kūlimui. Norėjo ir kviečius atimti 
(15 cnt), tačiau, jam skundžiantis ir parodžius kvitus, kad jo prievolės išpiltos, kol 
kas pasitenkino žibalu. Paskui nuvažiavo į motorinį Kazilionio malūną. Kazilionis 
buvo parsivežęs motorui baką žibalo. Istrebiteliai apsidžiaugė ir triumfuodami 
parsivežė žibalą. Kazilionis baikštus žmogus ir burnos dėl atimto žibalo neatvėrė.

palio 6 . Pas mane gyvena du kareiviai ir pora civilių. Kareiviai atgabenti 
iš Biržų, kad piliečiai daugiau bijotų rekvizicijos ir iš paskutiniųjų vežtų. Vakar 
vakare nuėjau gulti ir per neapsižiūrėjimą užmiršau užrakinti duris iš salono į 
raštinę. Užgesinus šviesą, pradėjo kažkas belstis. „Kas ten “ – „Stakienė “ Pasirodo, 
ji išgirdo, kad kareivis vaikščioja po raštinę. Stakienė su žiburiu įėjo į raštinę. 
Kareivis pasiskubino išeiti. Tačiau spintos durys, kur kabojo mano kailiniai, jau 
atidarytos. Specialistai  Tarsi uoste užuodžia.

palio  . Rytmetį atėjo viršaitis Janušonis paprašyti, kad paruoščiau 
pusryčius trims karininkams. Suėję į valgomąjį, karininkai paprašė, kad aš atei-
čiau. Karininkai – jaunesnieji leitenantai, nemiestiškai apsirengę. Tuoj pradėjo 
man giedoti įprastą dainelę, kad aš turįs padėti miškinius gaudyti. Jie atvažiavo 
patikrinti, kodėl sodiečiai sabotuoja valdžią. Taip pat ir dėl miškinių.

palio  . Kristaus Karaliaus šventė. Nors nešalta, bet oras drėgnas ir 
kelias purvinas. Vyrų nemažai bažnyčioje. Baukų Lapienienė užprašė mišias. Jos 
vyras ir sūnus – pavyzdingi, maldingi katalikai. Klausiu, kodėl sūnaus nebematau 
bažnyčioje  Atsakė – bijo ir pasirodyti Daujėnuose. jo į Daujėnus per Angelų 
sargų atlaidus. Sako, daug žmonių prisirinkę, ne taip pavojinga eiti. Tačiau kai 
sūnus išėjo iš bažnyčios, viršaitis Janušonis ir istrebitelis Dagys jį sučiupo, sun-
kiai primušė ir uždarė į rūsį. Kitą rytą, kadangi jis visus dokumentus turėjo, 
leitenantas paleido. Lapieniai darbštūs žmonės. Paėmė sklypą ganyklose, užstatė 
gerus trobesius ir apželdino sodybą dideliu sodu ir medžiais. Lapienienė pasakojo, 
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kad daugybę kartų juos istrebiteliai plėšė. Ir skarelės nebeliko. Ir šiandien atėjo 
bažnyčion su skolinta perkeline skarele. Ir Mikėnų Jonas Navakas man aiškino, 
kad tik pasirodžius mieste tuojau sučiumpa ir tardo.

palio  . Palaidojau jauną (33 metų), energingą Baluškių kaimo ūkinin-
ką Petrą Rauduvę. Liko jauna žmona ir maži vaikai. Sirgo plaučių tuberkulioze. 
Prieš pat mirtį skaudžiai apsiverkė, kad palieka šeimą baisiais laikais. Mirdamas 
velionis prašė atlydėti jo kūną anksti į bažnyčią ir tuoj po pamaldų palaidoti. Jei 
taip, visada bus geriau mirti, negu gyventi.

palio  . Buvau Baluškių kaime pas senelį Grigolą. Jis labai kenčia. Šei-
mininkė senutė Grigolienė nusiminusi sakė, kad juos tuoj išveš. Prievolės daugiau 
skirta, negu jie prikuls. Savo daiktus pradėjo po truputį slėpti. Nenori nė susitikti 
su žmonėmis. Vakare eidamas pasivaikščioti sutikau iš kapinių išeinančią Čekiškių 
Majauskienę. Jos vyras nežinomų piktadarių nušautas, ir ji taisė vyro kapą. Buvusi 
vakar Pasvaly, nuvežusi 4 cnt rekvizicijos. Kelias sunkiai išbrendamas. Pasirodo, 
neturint degtinės ar kito kyšio, negalima javų valdžiai įduoti. Daugelis ūkininkų 
grįžta namo su javais. Ji juokėsi, kad vienas ūkininkas apgavęs priėmėjus. Pasive-
dęs į šalį ir pašnibždėjęs duosiąs degtinės. Javus priėmė (  cnt), išdavė kvitus, o 
ūkininkas dingęs su arkliu. Anot Majauskienės, valdininkų įniršis buvo labai didelis.

apk i io 1 . monių bažnyčioje kaip per Velykas. Išklausiau apie 350 
interesantų išpažinties. Po visam užėjo Girsūdų Pleškienė. Kaip ir visi ūkininkai, 
jų šeima buvo kalėjime, atėmė iš jų arklius, namus per kelis kartus visai išplėšė. 
Turėjo sklypininką istrebitelį Petrauską. Tam reikėjo nudirbti 15 ha. Kitas sklypi-
ninkas nedirbo, tačiau Pleškių prašomas užsirašė, kad dirba. Taigi Pleškiams reikia 
valdžiai „parduoti“, kaip gražiai jų laikraščiai rašo, 50 cnt rugių už 300 červ. 
Rugius ir bulves reikės visas atiduoti. Bet kokia padėtis  Pleškių bulvių nepriima, 
nes esą nesveikos (Pleškių slėni vieta ir bulvės šiemet prigėrė).  penktadienį 
Pleškys su 10 cnt pragarišku keliu į Pasvalį nuvykęs ir vėl turėjęs grįžti. Parva-
žiavęs jis prisipažino žmonai, kad dėl vargo ir skriaudų visą kelią verkęs.

apk i io  . jome su procesija į kapines. Ir šiandien nemaža žmonių 
buvo bažnyčioje. Po pamaldų atėjo Šimkūnas. Jis pasakojo, kad praeitą savaitę 
pas jį du kartu generalinė krata buvusi. Ką panorėjo, tą išsinešė. Jie dar turėjo 
lašinių paltį, kurią buvo paslėpę po šienu. Tą pačią savaitę antrą kartą kratą da-
rydami (šiaip kratų buvę nebesuskaitomai), reikalavo  atiduok lašinius. Šimkūnas 
sako nebeturįs. Nagi kusok dar liko. Ir nustebusiam Šimkūnui kareivis atnešė tą 
gabalą. Mat anksčiau pasiėmė beveik visą paltį.

Vėl atvažiavo karininkai ir užėmė mūsų mažos klebonijos du kambarius. 
Grįžo mano šeimininkė iš Pasvalio. Jos nuvežtų burokėlių už bulves nepriėmė, o 
rugių prievolei atiduoti negavusi nupirkti. Mat tą dieną buvo atvažiavę iš SSRS 
gilumos duonos pirkti...

Pasvalio turguje daug latvių iš Rygos (moterų). Latvaitės pusiau vyriškai 
apsirengusios vaikščioja ir rūko papirosus. Jos atveža parduoti, ką tik rygiečių 
namuose randa, o Pasvalyje prisiperka sviesto, paukščių ir javų. Pasvaly šią savaitę 
cukraus kilą buvo galima gauti už 13–15 červ.

apk i io  . Šiandien sužinojau, kad mokyklos vedėjas Kaminskas nušau-
tas. Jų būrį taip pat išžudė. Taip vienas paskui kitą žuvo visa negausi valsčiaus 
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inteligentija. Nauji Daujėnų mokytojai į kleboniją bijo ateiti. Ai, tie miškiniai  Jei 
būtų pasidavę, tai ir šiandien būtų gyvi...

apk i io  . Sekmadienis. Slaptai vyrams pranešiau, kad po pamaldų, kai 
nereikalingi žmonės išeis iš bažnyčios, liktų pasitarti parapijos reikalais. Išrinkome 
naują Daujėnų bažnyčios tarybą. Nors dabar baisiai sunkios materialinės ir maisto 
sąlygos, tačiau žmonės mielai sutiko aukoti kunigų seminarijai. Daujėniečiai man 
labai geri. Jie sužinojo, kad valdžia uždėjo mokesčius už kleboniją – 900 červ. 
Sakė, sudės, kad man nereikėtų mokėti. Bet aš nuo to atsikalbėjau. Sakau, nuo-
širdžiai dėkoju, tačiau jei pats neišsigalėsiu, tada padėsite.

apk i io  . Porijų koplyčioje Vėlinės. Išklausiau 86 žmonių išpažinties. 
monės kalba, kad į Mažionių apylinkes karininko ilevičiaus vadovaujami atvy-

ko nemažas būrys miškinių. Jie galėtų pulti miestelį ar nudėti kareivius, tačiau 
pribijo, kad vietos gyventojai smarkiai nenukentėtų. Po pamaldų buvo priėmimas 
pas Porijų Dovidonį... 

apk i io 6 . Atėjo Smilgių sodžiaus Povilo Vadapalo duktė ir verkdama 
pranešė, kad jos tėvas areštuotas ir išvežtas į Biržus. Vadapalai turi 30 ha ūkį ir 
pasistatė gražius trobesius. Vadapalas – tylus, darbštus, geras ūkininkas. Jo ūkį 
„privačiai“ kratydavo, bet vis ten šis tas buvo likę. Arešto tikslas – konfiskuoti 
jų turtą... Kai Vadapalaitė prieš tai buvo milicijoj atsiimti savo statinaičių, buvo 
pareikšta, kad jų statinaitės esančios mažiausios. Tai menkas kabliukas sunaikinti 
dar vieną ūkį. Nebuvo apetito pietauti...

apk i io  . Revoliucijos šventė. Gaila, kad visuomenė tarsi ir nedaly-
vauja. Iškilmėse – vieni istrebiteliai su savo šeimomis. izinis darbas uždraustas, 
tik kulti leidžiama.  sodžius prislėgtas ir baimingai žvilgčioja per langus. Šunų 
mažai liko. Tai ir gerai. Šunų savininkai skundžiasi, kad vos tik šuo suloja naktį, 
visi pradeda drebėti.

Dar viena šios dienos naujiena  Šįmet pirmos vestuvės mūsų bažnyčioje. 
apk i io  . Atėjo istrebiteliai ir prašė eiti į revoliucijos šventę, valgyklos 

įkurtuves. Man atėjus, visi nutilo, atsistojo ir pradėjo ploti. Paskui mano garbei 
buvo pasakyta pora prakalbų, kuriose buvo minima Sovietų Sąjunga ir joje esanti 
tikybos laisvė. Karininkas Aliochinas šoko kazoką... Atbėgo simpatingasis Mich. 
Ivan. Kalininas, mūsų viršininkas, su pagalbininku, klausė, kas man nepatiko, 
kad taip greitai išėjau.

apk i io  . Be Smilgių Vadapalo, dar suimti Petras Rauduvė iš Baluškių 
sodžiaus ir Smilgių Lapėnas. Petras Rauduvė turi 80 ha derlingos žemės, esą 
jis buožė. Ir jau bene trečią kartą jį suima. Nereikia ir aiškinti, kad jis, parėjęs 
iš kalėjimo, sėdėjo tyliausiai ir bijojo žodį pasakyti prie komunistų, bet jis esąs 
buožė ir jį reikią sunaikinti, atseit nukankinti. Lapėno ūkis prie kelio į Krinčiną. 
Ir jis labai kenčia, kad jį iki šiolei tik „privačiai“ plėšdavo. Dar jam šiek tiek 
turtų liko. Iš jų buvo galima viską atimti, kam dar reikia juos žudyti. Sako, jei 
europiečiams kas šitokius dalykus pasakytų, jie net netikėtų...

apk i io 1  . Baukų Kazilionis atvežė parinkęs špitolės stogui kūlių. Jis 
turi 25 ha žemės. Rekvizicijos skirta 45 cnt duoninių javų ir 48 cnt bulvių. Bulvių 
tiek jis neprikasė, kiek reikia atiduoti. Nors išvežęs duoninius javus, iššluostęs, 
anot jo, aruodus, atėjo istrebiteliai Kazlauskas ir Baradinskas ir įsakė nuvežti į 
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malūną 2 cnt kviečių. Mat viršaičio Janušonio krikštynoms reikią. Kazilionis pradėjo 
prašytis, tuojau šautuvą įrėmė... Kasdien istrebiteliai puotauja, kasdien lietuviai 
verkia... Jei nebūtų miškinių, nereikėtų ir tiek istrebitelių. Mėkelienė pasakoja, 
kad, išėjus kareiviams, miškiniai pasirodo visai netoli miestelio...

apk i io 11 . Sekmadienis. Areštuotas Daujėnų vienkiemio 6 ha sklypo 
savininkas Šveikauskas. Jį, kaip ramų, blaivų ir praktikuojantį kataliką, pasikvietė 
leitenantas ir atsiųstas iš Rygos viršila (rusas) ir pasiūlė šnipinėti. Šveikauskas 
atsisakė ir tuojau buvo suimtas, išvežtas į Biržus, o turtas minėto viršilos ir is-
trebitelių aprašytas. J. Vait. papasakojo, kad pro Mažionius miškais praėjo daug 
miškinių. Vienas Mažionių gyventojas juos sutikęs ir, jiems praeinant, turėjęs 
laikyti iškeltas rankas. Miškiniai nebeturi vadų. Jie ties Gelažiais nuginklavo rusų 
kareivius ir vėl jiems atidavė ginklus.

Savo kvailybėmis jie užtrauks nelaimę mums visiems.
apk i io 1  . Šiandien sužinojau, kad išdavikas, anot miškinių, nušautas. 

Šio mėnesio 8 d. miškiniai susekė, kad Kubilius yra pas savo motiną.  vidų įėjo 
vienas miškinis. Kiti stovėjo prie langų, surišo Kubiliui rankas, išsivedė miškan. 
Paskui toli pasigirdo du šūviu. Matyt, nesuranda Kubiliaus lavono, nes iki šiol 
motina nebuvo pas mane atėjusi tartis dėl laidotuvių. Velionis Kubilius išdavė 
nelaimingąją Petrovkos Kubilienę, kad ji valgydinusi miškinius. Nelaiminga Ku-
bilienė, jų turtas atimtas, trobesiai sunaikinti ir sūnus, kuris be ginklo slapstėsi, 
nušautas... Dabar Petrovkos Kubilienė jau ištisas mėnuo sėdi Biržų kalėjime. 

apk i io 1  . Šiandien seniūnas Jankauskas pareikalavo iš manęs rekvizicijų. 
Kviečių vis dar negaliu gauti. Negaunu kuliamosios. Važiavau į Pasvalio pusę pas 
ligonį. Per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį tokio baisaus kelio nebuvo  pil - 
nas duobių, purvo. Truputį sergu žarnų kataru. Patikrinsiu receptą pas dr. Kiaušą. 
Dr. Kiaušas man rašė, kad jau antri metai Pasvalio vaistinė neturi recepte minėtų vais - 
tų. Mano šeimininkė, parvažiavusi iš Pasvalio, papasakojo, kad vienas pilietis atėjo 
į vaistinę visai apsirgęs ir dejuodamas maldavo nors trupučiuko geriamosios sodos 
čia pat išgerti. Tačiau farmaceutas buvo nepermaldaujamas ir sodos ligonis negavo.

apk i io 1  . Šiandien mažiau naujienų, nes purvas visus pančioja. Buvo 
Vadapalaitė-Vidusodytė iš Smilgių sodžiaus užprašyti mišių į šv. Antaną. Ji pa-
pasakojo, kad, jos tėvą areštavus, tuojau buvo surašytas visas jų inventorius. Kaip 
tyčia iš slėptuvės buvo išėmę milą pravėdinti, ir milas žuvo. Areštų daugybė, iš 
areštuotųjų viską atima. 

apk i io 1  . Užėjau į miliciją pas leitenantą Kalininą užstoti Vadapalo. 
Sužinojau, kad daug žmonių yra areštuota. Vadapalas esą turėjęs ryšių su „ban-
ditais“. Iš Kalinino kalbos supratau, kad jie turi šnipų. Išeidamas pastebėjau ties 
milicijos namais iškastus apkasus apsisaugoti nuo „banditų“ puolimo...

Šiandien lapkr. 15, o laikraščius iš Vilniaus gavome tik lapkr. 9. Taigi lai-
kraščiai visą savaitę vėluoja.

„Pravdoje“ buvo duota anglų užsienio reikalų ministerio Bevino ir Čerčilio 
kalbų santrauka. Jie abu pritaria Trumeno 12 punktų. Etli išvyko į Vašingtoną. 
Kinijoje Čan Kai Ši, Amerikos paremtas, pradėjo kovą su komunistais, o jų yra 
apie 200 000. Molotovas pasakė, anot anglų, imperialistinę kalbą. ras pakvipo 
paraku. Reikėtų parašyti laišką į Papílę, bet jis eis du su puse mėnesio.
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apk i io 16 .  Daujėnų kalėjimą atvarė Šimbelienę su 4 mėnesių vaiku. 
Atėjo pas mane sesuo Kazilionytė ir verkdama pradėjo pasakoti, kad Šimbelienės 
vaikas namie sunkiai sirgęs, o dabar visai pasiligojęs. Aš daviau Šimbelienės vaikui 
vaistų, kokių žinojau ir turėjau, žvakę. Pasakiau, jei leis – gali imti iš klebonijos 
pieno ir kitokio maisto. Šimbelienės vyras nestojo į kariuomenę, slapstosi.

Juozą Rauduvę, Vadapalą, Vidusodį ir Švaikauską paleido iš Biržų kalėjimo. 
Tačiau Šimbelienės brolis Kazilionis, nors turėjo spravk , suimtas.

apk i io 1  . Girsūdų Petrulionis atvažiavo į malūną, ir jį piemenukai 
istrebiteliai areštavo. Petrulionio kaltė, kad turi 40 ha žemės. Jau kelintą kartą 
areštuoja Petrulionį. Gal kiek pasėdėjęs rūsy be lango Petrulionis bus paleistas, 
tačiau jo ūkiui bus blogai. Istrebiteliai, kurie turi Petrulionio arklį, tikri galvažu-
džiai – tuojau arklį pribaigia. Jau ne pirmo arklio netenka Petrulionis.

apk i io 1  . Sekmadienis. Daujėnuose yra maldingų vyrų. Jiems rizi-
kinga ateiti į bažnyčią – gali visai nebepareiti, nes daugelis buvo areštuoti. Bet 
šiandien bažnyčioje apie 200–150 vyrų. Po pamaldų buvau pakviestas į Vizorių 
kaimą (6 km nuo Daujėnų) pas sergančią 9 metų senutę suteikti šv. Sakramentų. 
Vizoriečiai papasakojo, kad praeitą vidurnaktį atlėkė iš Pumpėnų 20 istrebitelių 
ir, apsiautę kaimą, darė kratą. Atvažiavo keliomis pastotėmis. Kiekvienoje buvo 
šeši žmonės. Kelias blogas ir arklius visą laiką mušė. Arkliai buvo putoti. Anot 
vizoriečių, arklių ir ausys buvo šlapios. Arkliai sunkiai dūsavo ir bejėgiškai žiū-
rėjo, o savininkai nusiminę juos glostė. Areštavo Gaigalą – stambesnį ūkininką. 

apk i io 1  . Atsilankė keli žmonės teirautis, kas girdėti pasaulyje. Ar 
nėra vilties. Būdamas izoliuotas nuo pasaulio, aš pats nieko nežinau (dekanas 
turi radiją ). Nieko naujo.

apk i io  . Istrebiteliai Jankauskas, Kvederas ir Blažys dirba Li kpetrių 
žemę. pač dirba Jankauskas. Li kpetriuose 30 ha žemės. Parvažiavus Jankaus-
kui nakvynės, kažkas naktį atvažiavo ir iškraustė turtą. akristijonas Grigalionis 
buvo padavęs Jankauskienei išskalbti skalbinius – ir jo skalbiniai dingo. inoma, 
vagyste buvo įtarti miškiniai. 

apk i io 1 . Šią naktį trim sunkvežimiais iš Biržų atvažiavo kareiviai. 
2 val. nakties du įsiveržė į kleboniją ir, nemandagiai pareikalavę pieno, dar 
pripasakoję visokių niekų, išėjo. 4 valandą nakties kareiviai, istrebitelių ir šni-
po lydimi, išėjo miškan supti bunkerio. Dieną matėme porą gaisrų, girdėjome 
šaudant. Vakare kareiviai parvežė 15 nušautų miškinių. Taip tad baigia juos 
visus iššaudyti...

apk i io  . Išvažiavo turbūt į frontą vyr. leit. Michailas Ivanovičius 
Kalininas. Vietoj jo liko leitenantu pakeltas Kostas Valkiūnas. Prieš išeidamas į 
kariuomenę, jis buvo Biržų kepėjas. Dabar kiekvieno Daujėnų gyventojo gyvybės 
ar mirties viešpats  Gali be jokios atsakomybės kankinti ar šauti, ką tik panorės. 
Girtas jis keliskart šaudė į savo kolegas.

1946 metai
ausio  . Valsčiuje – netvarka  

1940 metais bolševikų valdžia iš ku-
nigų atėmė visas metrikas. Nuo 1941 

 Nuo lapkričio 23 iki sausio l d. tekstas sulietas ir 
labai sunkiai įskaitomas. (Redaktoriaus pastaba.)
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metų kunigai vėl pradėjo registruoti gimusiuosius ir mirusiuosius. Kad piliečiai 
neužmirštų registruotis, kunigams neleidžiama nei laidoti, nei krikštyti, negavus 
valdžios pažymėjimo apie įregistravimą valsčiuje.

Pastaruoju metu vėl pradėjo iš kunigų atiminėti metrikų knygas, todėl dabar 
ir dieną, ir naktį rašome dublikatus  jei vienus atims, tai kiti liks.

Šiandien kažkokia moteris, ir pasą parodžiusi, sakėsi esanti Latvaitė ar La-
tvienė, prašė paskolinti 50 červ., nes jos giminaitis želis ką tik parėjęs iš anglų 
okupacijos. Jis buvęs partizanas. Anglai pasakė, kad Lietuvoje tvarka ir jis be 
baimės galįs grįžti. Tačiau, sužinojęs, kad iš Lietuvos šeimos tremiamos sunaikinti 
į SSRS, jis išsigando. Be to, sušalo ir dabar slaptam kambary užsidaręs serga. 
Latvėnai stačiai serga iš baimės. Jie nepajėgia išsimokėti mokesčių ir kasdien 
laukia istrebitelių.

Matyt, anglai nežino, kas dedasi Lietuvoje. Masinis naikinimas, inteligentų 
trėmimas kančioms ir mirčiai į SSRS, ūkininkų apdėjimas nepakeliamais mokes-
čiais, istrebitelių žiaurumas niekuomet negali būti pateisinami.

ausio  . Atėjo girtas valsčiaus pareigūnas Baliūnas ir atnešė klebonijai 
keturis blankus pasams. Piliečius gąsdina  jei kas laiku nepasiims paso, tam reikės 
sėsti į kalėjimą ir kasdien po 10–15 červ. baudą mokėti. Piliečiai privalo turėti 
savo ir vaikų metrikus. Metrikai Bíržuose, o kartais ir ten jų nėra. Pasvalyje rei-
kia tris dienas išstovėti, kol gaunamas pasas. Pasvalio turguje neleidžiama javų 
pardavinėti. monės javus parduoda kiemuose. Latviams iš Rygos neleidžiama 
atvažiuoti į Pasvalį prekiauti – jie tuoj areštuojami, todėl prekyba beveik apmirė. 

Šiandien man nemalonus vakaras. Atėjo valsčiaus mokesčių inspektorės 
padėjėja Janina Tamulionytė ir pareikalavo mokesčių. Buvau jau sumokėjęs pa-
jamų ir karo mokestį (apie 500). Šiandien sumokėjau 5 6 červ. Dar liko ketvirta 
mokesčių rata ir pabaudos 186 červ. Be to, tik 100 červ. įmokėta už bažnyčią. Iš 
viso mokesčių man reikės sumokėti beveik 2 000 červ. Atidaviau, kiek turėjau, 
visus pinigus, ir visą vakarą galvojau, iš kur reikės paimti finansų nepakeliamiems 
mokesčiams.

ausio  . Lankėme Petraičių vienkiemius. Pas Akinską valgėme sočius 
pietus. Ten radome Kaziuką A., apie kurį sakoma, kad jis yra šnipas. Per kiau-
rus pietus kalbėjome tik apie baisų šios dienos orą, nes nepaprastai stiprus vėjas 
kaukė, snigo, pustė ir veidą kapojo suledėjęs sniegas.

Parvažiavus namo, atėjo mūsų viršininkas ir partorgas Kvalinas. Pranešus 
man apie jų atvykimą, aš ir šį kartą viską susitvarkiau ir laukiau svečių. Jie tikrai 
mandagiai paprašė sutrumpinti pamaldas, nes ryt būsiąs grandiozinis mitingas  
Lietuviai jausis pilnateisiai SSRS piliečiai ir laikas esą lietuviams visa siela įsi-
traukti į tuos rinkimus.

ausio 6 . Buvo kalbama, kad šiandien bus mitingas, tad į bažnyčią tik 
drąsiausieji teatėjo. Ai, kokie kvaili tie mūsų piliečiai. Jie nesupranta rinkimų į 
SSRS seimą svarbos. Suprantama, tik komunistų atstovai į seimą pateks. Kitų 
atstovų ir kandidatų nėra. Tačiau stengiamasi sukelti didelį rinkiminį triukšmą  
mitinguojama, agituojama ir apsčiai dalijama rinkiminė literatūra. Po pietų važia-
vau į Baluškių kaimą pas ligonį. Vakarop parvažiavęs dar teberadau nepaleistą 
mitingą. Nesusipratę daujėniečiai į tą mitingą suvaryti, kaip lietuviai katalikai 
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Valančiaus laikais, caro dienomis, į cerkvę. Ką ir kas tame mitinge kalbėjo, dar 
neteko sužinoti. Porinėmis dienomis jau pradėjo važinėti siaurieji traukiniai. Va-
žiavo į Pušalotą Valė Čereškaitė, tačiau į traukinį negalėjo įlipti, nes daugybė 
norėjo važiuoti, o čia tik vienas vagonas.

ausio  . Lankėme Gervinų, Galínių ir Dalin vos sodžius. Toli vienkie-
miuose gyveną žmonės pasirengę laukė atvažiuojant kunigo. Jie nei laikraščių, nei 
politinių žinių neturi, tik kalba, kad baisiai sunku. Vis klausia, ar nebus kokios 
atmainos. Tačiau fašistų jie nenori. Namo vežė mane ūkininkas Vyčas. Jis nuliūdęs 
sakė, jei rusai atsitrauktų ir valdžia kliūtų į fašistų rankas, prasidėtų visuotinis 
sukilimas. Sunku dabar, bet valdant fašistams būtų dar sunkiau.

Per Tris Karalius mokyklos salėje vyko mitingas. Visur buvo, anot žmonių, 
pastatyti istrebiteliai, kurie žiūrėjo, kad plotų ir rankas keltų, kai bus reikalas. 
Visą tulžį liejo ant buožių – ūkininkų, kurie turi apie 30 ha žemės. Dauguma jų 
nesamdo šeimynos ir patys sunkiai vargdami, blogai maitindamiesi dirba savo 
žemę. Tame mitinge daujėniečiai išrinko du komunistus  vieną iš Šiaulių, kitą 
dar iš kažin kur.

ausio  . Lankėme tolimus Kiznio, Petrovkos vienkiemius. Ten daugiausia 
naujakurių. Pavasarį ir rudenį dėl neišbrendamų kelių atskirti nuo viso pasaulio. 
Kuklius pietus valgėme pas Kubilių. Kubiliaus sūnus be ginklo slapstėsi namuose. 
Istrebiteliai viską iš jų išsinešė. Išdaužė langus ir duris apgadino. Visą Kubiliaus 
šeimą areštavo. Tardymas parodė, kad jie nekalti, tačiau jiems inventoriaus ne-
grąžino. Jie bijo, kad neišvežtų į Sibirą. Užtai jau kelintas mėnuo miega šiaudų 
kaugėse ir gubose. kininkas Kiznis – žmogus gilaus tikėjimo, darbštus, geras ir 
ramus. Tačiau fašistų jis nekenčia ir įsikarščiavęs sakė, kad nereikia kapitalistų 
valdžios. Jei liktų fašistai, tai tą pačią dieną tautas sunaikintų.

Vokiečiai fašistai, valdydami Lietuvą, turbūt gerokai įkyrėjo.
ausio  . Lankėme Baluškių sodžių. Tie patys vargai ir dejavimai. Senoji 

Bernadickienė, drūta 68 metų sodietė, su tarnaite nudirbo 20 ha žemės. Dabar 
ją kietai spaudžia dėl prievolių. Ji verkė, kad visą amžių sunkiai dirbo, vargo, 
dabar reikės apleisti gimtąją žemę. Pas juos kasmet būdavo iškilmingas kunigo 
priėmimas. Daug suvažiuodavo svečių. Šįmet vienas pats išgėriau stiklinę arbatos 
ir suvalgiau mažą gabaliuką mėsos. Graudu darėsi. Matyt, nebeturi kuo kunigą 
vaišinti, tačiau nori išlaikyti tradiciją. 

Šiandien po mūsų valsčių vaikščiojo trys NKVD karininkai ir nubaudė daug 
žmonių, kurie nebuvo spėję – ar dėl to, kad neturi metrikų (nes Biržuose mažai 
kas tegauna metrikus), ar dėl kitos priežasties – pasiimti pasų Pasvaly.

ausio 1  . Važiavau į Pasvalį pasiimti paso. Pasvalio klebonui aiškinau, 
kad nebėra prasmės priešintis. Esame atskirti nuo viso pasaulio. Tūkstančiai 
inteligentų areštuojami ir tremiami, kad būtų sunaikinti. Su mūsų gyvybe kažin 
ką gali daryti. Užtai ir atvažiavau pasiimti paso, ir kitus raginu. Paso išdavėja 
atsiųsta iš Maskvos, nervinga merga, leitenantė. Kaip kariškis muša susigrūdusius 
lietuvius. Tačiau, man ranka palietus jos stalą, nieko nesakė. Atėjęs už dviejų 
valandų, gavau pasą. Namo važiavau pakilaus ūpo, nes dabar esu pilnateisis 
SSRS pilietis.

Tačiau kiti žmonės po dvi dienas išstovi negaudami paso.



636

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Be reikalo pasirodžiau su metrikais. Pasirodo, kunigų išduotų metrikų 
leitenantas su sijonu nepriima, o metrikų nėra. Taigi ne vienas dėl paso turės 
nemalonumų.

ausio 11 . Buvo Mažionių Juzė Vaitkevičiūtė... Prieš kelias dienas Maži -
nius apsupo rusai ir gruzinai kareiviai, visame sodžiuje darė kratą. Paskui ėjo į 
mišką. Galbūt miškiniai jiems vieniems žinomais takais pasitraukė, nes jų nerado.

Užklupo Lietuvos miestus, o kai kur ir sodžius žmonių vadinami „ameri-
konai“, tai yra badaujantieji rusai. Jie visi vikrūs vagys. Prie akių nudžiauna iš 
vežimo įvairių produktų. Badaujantieji jau pastoja kelius ir plėšia žmones.

Vakare atsilankė Mėkelienė, kurios duktė dirba valsčiuje. Ji dejavo, kad jos 
kaimynus (sesutę su sūnumi) kasdien aplanko istrebiteliai ir, grasindami ginklu, 
atima, kas patinka. Lauke atodrėkis ir smarkiai kaukia vėjas. Tamsu, žvarbu.

ausio 1  . Šeštadienis. Ryt mūsų bažnyčioje Jėzaus Vardo atlaidai. Iš vakaro 
atvažiavo Pumpėnų klebonas kun. Mozūras ir Kriklinių klebonas kun. Savukaitis. 
Abu klebonai politika nesidomi. Vis dėlto, be kitų žinių, kun. Mozūra papasakojo, 
kad kitąmet numatomi visai nepakeliami žemės ūkio mokesčiai  už 1 ha trečios 
rūšies žemės reikės mokėti 50 červ. Reikės mokėti už galvijus, paukščius, obelis, 
bites. Aiškiai einame prie kolchozų. Turguje neleidžiama javų parduoti. Valdžia 
už karves, kitus galvijus ir paukščius moka juokingus pinigus  už cnt rugių moka 
tiek, kad galima nusipirkti tik dėžutę degtukų. 

Visi jaučiame, kad artėja katastrofa, nes Lietuvos žemė – ne Ukrainos. Ta-
čiau turime likti lojalūs sovietų valdžiai.

Lietuvos fašistai kaltina leiboristus, kad dar nėra Europoje tvarkos. Jie sako, 
jei būtų Čerčilis, jau seniai būtų tvarka atkurta. 

ausio 1  . Mūsų bažnyčioje Jėzaus Vardo atlaidai. Kiaurą naktį lietus 
pylė, visi grioviai pilni vandens. Step niškio Keršulienė ėjo  val., kai kur brido 
iki kelių. Bet dabar žiemos metas  Pasvalio klebonas per pietus pranešė, kad, 
man nuvažiavus į Pasvalį, tuojau buvo pašauktas į NKVD būstinę zakristijonas. 
Jį privertė pasižadėti, kad šnipinės NKVD naudai, ir tuojau piktai klausė, ko 
aš čia atvažiavau. Matyt, leitenantas buvo sunerimęs. Baigiant pietauti, išgirdau, 
kad viena moteris norinti su manimi skubiai pasimatyti. Ji pasisakė esanti Juzė 
tretininkė ir pareiškė, kad Kumštienei aš buvau neva pasakęs, kad jei prieš tris 
dienas būtum atėjus pas mane, tai tavo vyras būtų nežuvęs. Vadinasi, aš turįs 
ryšių su „banditais“.

NKVD leitenantas jai sakęs, kad turi daug mane inkriminuojančios medžiagos. 
Nebegalėjau po tų žinių valgyti ir tik rūkiau papirosus. Vakare savo šeimininkei 
daviau nurodymų, ką reikėtų daryti.

Vakare pakviečiau arbatos jauną viršininką. Nors, sako, jis žmonėms šiurkštus, 
man buvo itin malonus. Atėjo ir jo pagalbininkas su žmona. Viršininkas atsiprašė 
manęs, kad nepratęs sėdėti prie gero stalo ir geroje draugijoje. Kadangi niekas 
neėmė valgių, aš pats kiekvienam įdėjau į lėkštę šio bei to. Jaunoji ponia pilstė 
į stiklines naminę ir pati gėrė, neatsilikdama nuo vyrų.

Vėliau įgriuvo du girti rinkimų agitatoriai, kurie pas mane apgyvendinti. Jie 
valgyti negalėjo, nes kąsniai krito iš burnos. Vienas buvo bepradedąs prakalbą, 
bet tik nuolat kartojo „razrešite skazat neskolko slov“...
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Atėjęs partorgas išsivedė mano svečius – gal į kokį posėdį.
ausio 1  . Lankėme Daujėnų kaimo igmantavičius. Šių metų sausio 

10 d. atėjo pas juos du istrebiteliai Vilimavičius (Smetonos laikais tris kartus už 
vagystę sėdėjęs) ir Baradinskėlis, visai vertas Vilimavičiaus. Jie pas igmantavičių 
rado apsistojusią Navazielskienę, kuri buvo valsčiuje paso reikalais. Navazielskių 
namai išardyti, Navazielskis tebesėdi kalėjime.

Tuojau abu milicininkai pradėjo Navazielskienę mušti, reikalauti 4 centnerių 
kviečių, aukso ir kitų dalykų. Visą laiką grasino igmantavičiams. igmantavičiai 
rodė Vilimavičiaus sušaudytas jų kambario duris ir lubas. Visą šeimą kankino 
nuo 16 iki 2 val. Paskiau igmantavičių ir Navazielskienę areštavo. igmantavičių 
tuoj paleido, o Navazielskienę atvežė iki miestelio ir liepė jai grįžti namo. Aš 
paprašiau leidimo pranešti apie tai milicijos viršininkui, tačiau igmantavičius 
išsigando ir prašė nieko nesakyti  dar, sako, sudegins už skundą.

Tame pačiame sodžiuje padorų ir maldingą ūkininką Lapėną radome visai 
nuvargintą. Jis per tuos metus paseno, pagelto ir susiraukšlėjo. Ir Lapėnas rodė 
milicininkų sušaudytas savo namų lubas.

Lapėnas turi 36 ha žemės, gerus trobesius ir gražų sodą, o tai jų akyse yra 
baisi piktadarystė. Lapėnai kunigą priimdavo iškilmingai, o šįmet visai kukliai. 
Važiavome su igmantavičium namo prislėgtos nuotaikos, dūsaudami...

ausio 1  . Lankėme Maliupių ir idonių sodžius. Kadangi negalima gauti 
nei pasagų, nei pasagvinių arba jei ir galima gauti, tai reikia mokėti nemažus 
pinigus, todėl piliečių arkliai nekaustyti ir mums nepasisekė gauti nė vieno arklio 
javams vežti. kininkas Alfredas Vadapalas turėjo pakaustytą arklį, tačiau nenorėjo 
mums duoti. Taigi sumaniau nevažiuoti pas jį iš eilės ir tik grįždamas užsukti. 
Vadapalų gryčioje buvo justi didelis nuliūdimas. Alfredo žmona pasipainiojusiam 
leitenantui K. Valkiūnui apskundė Antaniną Vadapalienę, esą tai ji atkalbėjusi mane 
nuvežti pas Alfredus. Aš užėjau pas Alfredus ir kiek galėdamas nuraminau. Jų 
vaikus apdalijau knygelėmis. Liūdnas išėjau iš Vadapalų. Lietuvos sodžius fašistų 
Smetonos valdžios egoistinės politikos dėlei sąmoningai buvo laikomas tamsus. 
Užtenka paminėti miškinių, kilusių iš sodžiaus, elgesį, kai šaudė nekaltus žmones.

ausio 16 . Lankiau Berklainių sodžių. Dienos tema buvo apustaitės api-
plėšimas ir Kalvėnienės areštas. Lietuvos gelžkeliais pasidarė pavojinga važinėti. 
Apiplėšia ir kartais nužudo. Paulina apustaitė, medikė studentė, jau du kartus 
iš eilės kelyje į Vilnių buvo apiplėšta. Pirmą kartą jos bagažą pavogė, antrą – iš-
plėšė iš rankų. Trečiąjį kartą važiuojančią, plėšikai ją išstūmė iš vagono traukiniui 
einant. Tik per stebuklą liko gyva. Nieko sau tvarka. Beveik kiekviename sodžiuje 
yra vienas kitas demobilizuotas kareivis. Visi jie pasakoja apie baisią rusų padėtį 
SSRS. Gyvena vien duona, nes sriubos iš supuvusių kopūstų be riebalų ir mėsos 
negali valgyti. Vokiečiai išnaikinę SSRS kraštą. monės gyvena įsikasę žemėje – 
rusiškai ziemliankose.

ausio 1  . Lankiau Daujėnų miestelį. Tiktai du seniai istrebiteliai Misiūnas 
ir Bučinskas laukė kunigo. Vakarienę valgėme pas Statkevičių. Jo namuose įrengta 
komunistų valgykla. ėjusi leitenanto žmona papasakojo, kad valgykloje maistas 
gana prastas. Buvo 2 val. nakties. Visi klebonijoje miegojo, aš dar rašiau laiškus, 
nes rytojaus dieną šeimininkė rengėsi važiuoti į Pasvalį, kai pasigirdo smarkus 



63

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

bildesys į duris. Atidarius duris, leitenantas Kostas Valkiūnas pareikalavo greitai 
pakinkyti, nes reikia atlikti uždavinį. Pažadinau varpininką Balčiūną, kad važiuotų 
su istrebiteliais. Balčiūnas sako, jei žūsiąs, tai žūsiąs už mano arklį. Istrebiteliai 
paėmė ir Jankausko nekaustytą arklį. Išvažiavo į Baluškių sodžių. Matyt, šnipas 
buvo pastebėjęs miškinius. Nuvykę į sodžių, nieko nerado ir abu grįžo namo.

ausio 1  . Kai pradedi kalbėti su žmonėmis, paaiškėja, kad jau daug 
šeimų išvežta į SSRS.  pagerėjimo nematyti. Tauta nyksta. Iš politinio horizon-
to – jokių naujienų.

Šeimininkė Stasė . buvo Pasvalio turguje. Nupirko mano kailiniams varganą 
apykaklę, o medvilnės negavo. Turguje sviestas ir lašiniai atpigo, nes pirkėjus, 
atvažiavusius sunkvežimiu iš Rygos, areštuoja. Likom beveik be pinigų. Šeimininkė 
parvežė skaudžią žinią. Valdžia miškinius kviečia, sodina į vagonus ir veža gal 
į SSRS. Iš Biržų jau du vagonus išvežė....

ausio 1  . Lankome dalį Daujėnų sodžiaus. Tame rajone trijų stambes-
nių ūkininkų – Navazielskio, Tribės ir Rauduvės – sodybos nugriautos, Tribė su 
Rauduve gyvena klojimuose. Tribei užtai nugriovė namus, kad jo sūnus vokiečių 
laikais buvo policininkas. Tribė pasakojo, kad kažkoks prokuroras Panevėžy pataręs 
jam paduoti skundą Aukščiausiajai komunistų tarybai Vilniuje. Ir jis važiuosiąs į 
Vilnių, kam, esą, inventorių atėmė ir namus sugriovė. Nenorėjau sakyti, kad būk 
ramus, žmogeli, nieko negausi, nes esi buožė ir dar gali pats įkliūti.

Stambus ūkininkas Rasiukas, kurio sodyba taip pat sugriauta, pasakojo, kad, 
jis metus išsėdėjęs Biržų kalėjime. Langiukas buvęs užkaltas. monių daugybė. 
Vasarą išsirengdavę visai nuogi. Atsigulti nebuvę kur. Ne visi galėję atsisėdę 
miegoti. Valgyti gaudavę tik iš namų.

ausio  . Nors mano mažos klebonijos jau du kambariai užimti, dar 
apgyvendino leitenantą. Jis, pasirodo, neblogas žmogus. Vedęs lietuvaitę. Gyvena-
me baisiu laiku. Šnipų daugybė.  mūsų sodžių atsiųsti neseniai mokyklas baigę 
NKVD leitenantai. Ir mūsų nauji leitenantai Kurajevas ir Minajevas pasirodė esą 
emgėbistai.

Po pamaldų Minajevas atėjo pas mane su viršaičiu Morkūnu varyti į mi-
tingą. Tačiau aš pasinaudojau proga, kad pas mane atsilankė kitas leitenantas, 
ir išsisukau.

ausio 1 . Buvo atėjusi Stipinienė  jaunutė, liekna moteris, kurios vyras 
slapstosi nuo karo prievolės. Ją ką tik paleido iš kalėjimo, kur buvo išlaikę keturias 
dienas. Jai davėme šilto valgio ir visaip raminome. Ji apsirgusi, peršalusi. Buvo 
12 laipsnių šalčio. Valgyti gavusi. Ją paleido, kad per tris dienas pristatytų savo 
vyrą. Po trijų dienų vėl žadėję areštuoti. Buvo atėjęs ir Jonas Navakas iš Mikėnų. 
Jam įsakyta išdavinėti pasams blankus. Jis per neišmanymą ne taip parašęs ant 
blanko. Jį areštavo, išlaikė parą „šaldytuvuose“ ir nubaudę 10 červ. paleido. Reikia 
žinoti, kad Navakas yra buožė, kuriam negalima pataikauti.

Rašau šituos žodžius naktį, 4 val. Atėjo valsčiaus kasininkė ir pareikalavo, 
kad sumokėčiau likusius mokesčius – 850 červ. Iš viso šiais metais turiu sumokėti 
apie 1 900 červoncų. Nežinodamas kaip išsimokėti, nemiegojau visą naktį.

Kasininkė pasakojo, kad naujas leitenantas Minajevas girtas vos nenušovęs 
valsčiaus sekretorės Aldonos Prakaitytės.
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ausio  . Lankiau Girsūdų sodžių. Visur nuliūdę žmonės laukia per-
mainų. Aš jau išmokau tylėti ir dejuojančius žmones tik guodžiu, stengiuosi apie 
politiką nekalbėti. Keliose vietose, kur būdavo priėmimai su gausiais užkandžiais, 
šįmet jau nieko nebuvo. Senu papratimu apsinakvojau pas bažnyčios tarybos narį 
Pleškų. Pleškai visą vakarą pasakojo, kaip juos istrebiteliai mušę, viską grobstę 
ir kaip jie rūsyje sėdėję. 

Pradėjau šnipinėjimu įtarti ir vieną savo tarną.
ausio  . Antrą dieną lankiau Girsūdų sodžių. Arkivyskupo Skvirecko 

brolis labai suvargęs. Kaip anksčiau minėjau, jam sudegino gurbus, atėmė galvijus 
ir visus daiktus. Per tuos metus jis apkurto ir atrodo it mumija. Labai suvarginti 
ir Petrulioniai, tačiau jaunesni ir daugiau gali pakelti. Vakare parvažiavęs radau 
savo šeimininkę Stasę akarauskaitę apsiverkusią. Šiandien jos sesuo Bronė tele-
fonavo iš Rozalímo, kad jų brolis Alfonsas areštuotas ir išvežtas į Šiaulius. Ką 
ten kalėjime A. akarauskui darė – nežinau, tik buvo pranešta, kad jį atsiimtų. 
Nuvažiavę rado akarauską be žado. Dabar guli lovoje ir nebekalba. Matyt, miršta. 
akarauskas buvo doras žmogus, nuoširdžiai maldingas, geros širdies, darbštus ir 

į jokią politiką nesikišdavo. Ilgą laiką buvo Kl vainių vargonininkas.
ausio  . Trečią dieną lankau Girsūdų sodžių. Pas Petkevičių ir Čingą, 

stambiausius ūkininkus, nebebuvo užkandžių. Jie, man atsilankius, sėdėjo it nu-
sikaltę. Petkevičius visą laiką kombinavo, kaip išsimokėti mokesčius. „Kad būtų 
nors nupenėtas lašininis“... (kur du po vienu stogu). Jis buvo į SSRS nuvažiavęs. Jo 
manymu, ką ten vokiečiai galėjo sudeginti, kad pamatų nėra. Paklaustas, ar yra 
SSRS partizanų, atsakė, kad beveik nėra. Neturi ko valgyti. Esu girdėjęs fašistus 
kalbant, kad SSRS valdžia badu valdo. Tačiau tai netiesa, nes prieš šį karą SSRS 
jau buvo geras gyvenimas.

Atėjusi Ancė Jankauskaitė pranešė, kad Blažienė patupdyta į rūsį – gal už tai, 
kad žiūrėjusi pro draugės langą. Blažienės areštas miestelyje sukėlęs gardaus juoko. 

ausio  . Penktadienis. Sužinojau, kad geroji Mamytė, kaip ją vadina, 
Keršulienė areštuota. Kartu areštuotas ir pasidavęs miškinis Suveizdis, jam buvo 
peršauta ranka. Keršulienė gyvena prie miško, seniau miškiniai gal ir užeidavo pas 
ją. Ką ji galėjo daryti. Ji tiek daug kentėjusi, užsigrūdinusi, kad visai ramiai eina 
kalėjiman. Ir jokiomis tortūromis iš jos niekas nieko neišgaus. Keršulienė gyvena 
tarp pelkių, už 6 km nuo bažnyčios. Patvinus upeliams ir pelkėms, ji žiemą ba-
somis kojomis ateidavo bažnyčion, sekmadienio pamaldų niekuomet nepraleisdavo.

Šiandien į Pasvalio turgų kažkokia sodietė atvežė kelis litrus žibalo ir ge-
ležies parduoti. Matyt, žibalas buvo reikalingas istrebiteliams, kad areštavo ir su 
prekėmis nusivarė... Aš truputį persišaldžiau ir neišeinu iš kambario. Buvo keli 
piliečiai atėję gimimo metrikų savo vaikams. Maži vaikai įrašomi į pasą, kad 
fašistai negalėtų jų paslėpti nuo pražūties. Iš paso milicininkai mato, ar namuose 
yra svetimų vaikų...

ausio 6 . Mano šeimininkė akarauskaitė nuvažiavo Pasvalin ir susitiko su 
savo broliene akarauskiene, kuri pasimatyti buvo atvykusi iš Pakr ojo. Paaiškėjo 
Alfonso akarausko arešto aplinkybės. Jis iš rusės pirko gerus batus už 12 červon-
cų. Jį areštavo du istrebiteliai, kam kareiviškus batus pirko. Istrebitelių primuštas, 
jis neteko kalbos. monės Šiauliuose paaiškino, kad šitie batai jau kelintas kartas 
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parduodami. Na, ir korupcija. Tie, kurie pas mane gyvena, slaptai paaiškino, kad 
žmonės, neturintys pasų ar neinantys balsuoti, bus be ceremonijų išvežti.

ausio  . Sužinojau, kad Vinciūnas sėdi kalėjime. Jonas Vinciūnas su 
dukterimi iš Smiltynės kaimo. Jo brolis gyvena toli – Pakruojo valsčiuje, jau su-
kūręs šeimą ir yra nestojęs. Jie ir nesitikėjo arešto dėl brolio kaltės. Ir aš pradėjau 
bijoti, nes nežinau, ar mano brolis Steponas, gyvenąs už 200 km nuo manęs, yra 
stojęs ar ne. Sėdi rūsy ir zdorova mergaitė Adelė Bernadickaitė. Ji susibarė su 
savo seserim na – abi nenormalios, ypač na. Pirma seserys susibarė, o paskui 
susimušė. na Bernadickaitė, nubėgusi į miliciją, apskundė iš pykčio savo seserį 
Adelę, kad ji partizanams nešanti valgyti.

Atėjęs Juozapas Šimkūnas iš Petraičių sugadino širdį. Jo pusbrolio šeima 
dėl to, kad sūnus nestojo kariuomenėn, buvo išvežta į Uralo kalnus. Dabar atrašė 
laišką ir atsisveikina su giminėmis, nes greitai mirs. Keturi žmonės gauna 500 
gramų duonos, 5 bulves ir varomi dirbti... 

ausio  . Atlydėjo į varpinę seniūną Surdegą karininkai ir istrebiteliai 
su šautuvais. Aš buvau nesveikas ir negalėjau sutikti. Su šautuvais atlydėjusieji 
murmėjo... Pilnas rūsys kalinių. Kas ten sėdi, neteko sužinoti...

Mokesčių vedėjui vėl sumokėjau 512 červ. Iškrapščiau visas pinigines.
Ancė Jankauskaitė prasitarė, kad karininkai kalba, jog man sueina visos ži-

nios apie banditus, nors niekur nesikišu, visur atsargiai elgiuosi. Nesu nė minutės 
garantuotas, kad nebūsiu areštuotas.

ausio  . Vakare iš Panevėžio atėjo metrikų kažkoks Jankūnas. Jam me-
trikų nesuradau. Jis pasakė, kad anglai ir amerikiečiai pareikalavę, jog iš Pabaltijo 
valstybių rusai atsitrauktų. Niekam nieko nesakiau, tik visą naktį nemiegojau. 
Karas mus pražudytų.

ausio  . Matyt, kas nors vyksta, kad kareiviai dieną išvažiavo. Ancė 
Jankauskaitė sakė, kad kareivių bus balsavimo metu.

Padejavau, kad didesnę pusę mažos klebonijos užima svečiai. Kiek patalynės 
skalbimas kainuoja  Šiandien teko pavalgydinti dešimtį žmonių.

Rinkimų organizatoriai ir kareiviai skundėsi, kad valgykloje blogas maistas. 
Mėsos sriuboje nedaug, su kaulais 100 g. Mėsa dvokia. Kareiviui vidurius paleido. 
Duona visai žalia, nes malkos šlapios...

Nuolat konfiskuoja ūkio kiaules ir karves. Tačiau produktai jų rankose 
kažkaip sutirpsta ir sugenda.

Ištisos virtinės žmonių veža Pasvalin malkas, o iš ten – į Donbasą. Čia stinga 
malkų duonai kepti. Rinkimų organizatoriai – komunistas Lopeta su kareivėliu – 
man sakė, esą nesupranta, bene Smetonos laikais visi sotūs buvę, o dabar badaują.

ausio 1 . Jau ištisas mėnuo sodžiaus mokyklos išpuoštos vainikais, vė-
liavėlėmis ir didžiulėmis iškabomis su užrašu, kaip vadinasi balsavimo vieta. Bet 
partizanai Lebeniškių mokykloje sudraskė vainikus ir nušovė sergėjusią mokyklą 
rusę moterį. Dabar visa valsčiaus mokykla pilna kareivių.

Klebonijoje ištisus metus tarnavo na Šukytė. Ji buvo susirūpinusi dėl paso. 
Tačiau seniūnas paliudijo, kad ji gimusi 1929 m. lapkričio 14 d. ir tikrai yra 
na Šukytė. Viršaitis tai patvirtino, ir ji gavo pasą. Taip gaus pasą ir Eleonora 

Stakienė iš Aukštuolių. Ji atidavė iš pusės savo ūkį ir atėjo į kleboniją tarnauti. 
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asa io 1 . Buvo atėjusi vaistų Juzė Vaitkaitė iš Gelažių parapijos. Ji 
pasakojo, kokias baisias kančias kenčia miškiniai. Jie sublogę, barzdoti ir išberti 
skauduliais. Kažkoks Asilėnas sergąs pleuritu. Miške vaikščioja kareiviai, todėl 
visą laiką gyvybei gresia pavojus.

Buvau pasiuntęs laiškelį į Pasvalį šefams, ar jie kartais nežino paskutiniųjų 
naujienų, tačiau visiškai nusivyliau... 

J. V. Irenai papasakojo, kad buvo su broliu iškviesta į NKVD būstinę. Jie ki-
tame kambaryje kalbėjo, kad mane reikia areštuoti, nes aš jau seniai turįs tiesioginių 
ryšių su banditais. Šiandien iš susijaudinimo net sirgau. Visą pavakarį svarsčiau, 
ar bėgti iš Daujėnų, ar dar palaukti. Sako, saugiausia Pasvalio krašte. Su miškiniais 
jokių susitikimų neturėjau.  čia kas valandą drebėk, kad tavęs neareštuotų. 

Vėlai vakare atėjo leitenantas Minajevas ir pareikalavo arklio. Arklys visą 
dieną dirbo, o dabar turėjo vežti leitenantą ir istrebitelius. Kaip čia tokia padėtis 
neištampys nervų.

Blogai, kai gera mintis ateina po laiko. Būdamas Daujėnų klebonu, pergy-
venau nemalonų laikotarpį, kupiną dramatiškų įvykių. Kodėl aš iki šiolei nerašiau 
dienoraščio  bjektyvus dienoraštis ir man primintų įvairius įvykius, ir mūsų 
bažnyčios kronikoje užfiksuotų praeities košmarą. Na, nuo šios dienos rašysiu 
dienoraščius

asa io  . Leitenantas Minajevas pareikalavo iš manęs arklio. Jis taip 
išaugintas, kad niekuo nepasitiki (jam gal 20 metų). Nepasakė, kur važiuos.  va-
žiuota į Pasvalį. akristijonas, kuris arkliu važiavo, šįryt grįžo. Nakvojo Pasvalio 
klebonijoje. Naktį 2 val. kažkas pradėjo belsti į Pasvalio klebonijos duris. Smūgiai 
buvo tokie stiprūs, kad klebonijos langai drebėjo. Niekas neatsiliepė. Ar basliais, 
ar šautuvo buožėmis daužė duris kone valandą. Klebonija sukilo, visi susinervi-
no, tačiau neįsileido. Nustojus belsti, Grigalionis pro skylutę pamatė nueinančius 
istrebitelius. Netrukus kleboniškiai išgirdo beldžiantis į kaimynų namo duris.

asa io  . Šįmet ypač švelni žiema. Tik kelias dienas stipriau šalo (iki 
15 laipsnių). Be abejo, žvėreliai ir miškiniai džiaugėsi. Šiandien visą dieną lietus. 
Važiavau į Liukpetrius pas Armonavičiaus ligonę. Armonavičiai ir jų kaimynai – 
tikri pusbroliai. Gricių Vidas nejaukiai jautėsi, jis skurdžiai atrodo. Susirinkę 
proletarai verkė. Sunkūs laikai atėjo. Pagalvės mokestį moka ir seni elgetos. Varo 
miško kirsti ir vežti. Už miško kirtimą ir vežimą nieko negalima nusipirkti. SSRS 
badu miršta. Iš ten gauna pagalbos šaukiančius laiškus. Važiuodamas nustebau 
išgirdęs miestelyje dainuojant. Jau metai, kai daina nutilo Lietuvos padangėje. 
Dainavo istrebiteliai. Varpininkas Balčiūnas gavo pasą. Jis pasakojo, kad tiems, 
kurie „patepa“, tuoj išduoda pasus. Vienas rusas Pasvalyje suplėšė valsčiuje iš-
duotą dokumentą. Dėl to pas mane gyvenęs rinkimų tvarkytojas supyko ir išėjo 
į valsčių skambinti telefonu į Biržus, jei bus galima – ir į Vilnių.

asa io  . Mane aplankė daug kaimiečių. Atėjo metrikų reikalais. Biržuose 
išbuvę po tris dienas, negavo metrikų – jie dingę.  pasų išdavėjai apie tai ir 
girdėti nenori. Esą privalote turėti ar seną pasą, ar metrikus. Atėjo osė Masonytė 
metrikų. Jie reikalingi ibytei – Verutės sesutei. Jų tuščia gryčia. osė papasakojo, 
kad su broliu girdėjo, kaip kitame kambaryje kalbėjosi GB pareigūnai. Jie rengiasi 
mane pasikviesti. Jau antras mėnuo sergu nervų pakrikimu. Be to, gripas kamuoja.
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Parvažiavo Stasė, buvo užėjusi pas šefą. Jis pasakė, kad apie mano perkė-
limą jokių žinių nėra. Visą vakarą nežinojau, kur dėtis, nes nebuvo prošvaisčių.

asa io  . Iš Pasvalio parvažiavo Ancė Šukytė. Labai patenkinta, kad 
pasą gavo. Mergaitė nervinosi, nes neturėjo metrikų. Dokumentus pataikė paduoti 
lietuviui ir jų nesuplėšė. Šiandien paso išvažiavo E. Stakienė.

Vakare pas mane atėjo mūsų simpatingasis viršininkas vyr. leit. Kurajevas. 
Aš išdėsčiau savo bėdas. Jis žadėjo sutvarkyti reikalus. Šituos žodžius rašau gu-
lėdamas lovoje ir gerojo viršininko dėka šiek tiek apsiraminęs.

asa io 6 . Ruošiausi eiti į bažnyčią laikyti užsakytų pamaldų. akristijonas 
pasibeldė į mano miegamojo duris ir pranešė, kad reikia važiuoti į Berklainius 
pas Alešiūną. Po pamaldų paskubomis išgėriau vieną puodžiuką kavos ir išsku-
bėjau pas ligonį. Nedidelis Alešiūno ūkis, tačiau tvarkingas. Daug vaismedžių, o 
kieme ir dekoratyvinių medžių. ėjęs pamačiau jauną žmogų, be žado gulintį ant 
lovos užmerktomis akimis ir sunkiai kvėpuojantį. Pasirodo, Alešiūnas prieš tris 
savaites buvo pas savo kaimyną Piragį kūlimo talkoje. Pabaigus kūlę, Alešiūnas 
su Navalinsku pirmi nusiprausė ir suėjo į gryčią. Keli vyrai liko lauke. Tuo tarpu 
atskubėjo girtas leitenantas Kostas Valkiūnas, komsorgas Kubiliūnas ir dar du girti 
milicininkai. ėjęs į gryčią, Kostas norėjo mesti granatą. Šeimininkas jo atsiprašė. 
Tuokart įsakė dainuoti. Daina istrebiteliams nepatiko. Jie išsivedė laukan Val kų 
Pečiūrą ir smarkiai sumušė. Paskui vėl įėjo į vidų, išsivedė laukan Alešiūną ir 
pradėjo mušti. Kokius 50 smūgių sudavė. Stiprus vyras komsorgas Kubiliūnas. 
Alešiūną mušė per galvą. Kitą rytą jis jau negalėjo galvos pajudinti, ją baisiai 
sopėjo. Važiavo į Panevėžio ligoninę, tačiau daktaras Statkevičius pasakė, kad 
gyvybei nėra pavojaus, ir patarė važiuoti namo. Parvažiavus kelias dienas galvą 
smarkiai sopėjo. Ir štai Alešiūnas miršta.

Prie mirštančiojo lovos stovėjo jo nėščia žmona ir keturi maži vaikeliai. 
Niekas iš giminių nemanė eiti skųstis, nes gerai žinojo, kad nieko nelaimės. Buvo 
užmuštas nekaltas lietuvis.

Grįždamas iš ligonio, sutikau ištisą virtinę vežimų. Arkliai purvinu keliu 
sunkiai traukė sienojus. Na, Donbasą reikia atstatyti. Ir už tai nėra ko pykti. 
Vakar atėjo Janina T. ir papasakojo, kad leit. K. Valkiūnas pastebėjo pas Vaičiu-
lienę (Barklavičių sode) keletą vyrų, kurie lošė kortomis. Tai medkirčiai, suvaryti 
kirsti Lietuvos miško. Kostas (taip leit. Valkiūną vadina) apstatė namus ir suriko  
„Rankas aukštyn “ Visiems medkirčiams, Vaičiulienei ir vaikams rankas iškėlus, 
patikrino dokumentus. Nieko įtariamo neradęs, vis vien paskelbė, kad areštuoja 
Vaičiulienę. Išsigandusi moteris pasakė Kostui turinti gardžios naminės. Milicininkai 
nudžiugo ir incidentas baigėsi. Susitvarkius valdžiai, nebus tokių niekšybių. Visi 
pageidauja, kad kuo greičiau tvarka įsiviešpatautų...

asa io  . Vakar prietemoje mirė Alešiūnas. Kaip ir buvo galima spėti, 
vengiant atsakomybės, pradėta skelbti – Alešiūnas buvęs fašistas. Daujėnų rinkimų 
vykdytojas Karvelis, parėjęs iš valsčiaus, paskelbė, kad vienas kanopas užvertė. Tai 
drastiška ir stačiokiška. Na, ir supratimas. mogelis, turintis penkis ha ariamos 
žemės, ir tas priešas

Smilgių Šukienė, vadinama spekuliante, papasakojo, kad šią vasarą buvo 
išplėšta jų pieninė. Ant pieninės aukšto Šukiai buvo paslėpę  poras batų. Vagys 
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ne tik pieninės produktus, bet ir tuos batus išsinešė. Pieninės apiplėšimu buvo 
apkaltinti miškiniai. Bet štai dabar ir vienas, ir kitas žmogus atnešė Šukių kai-
mynui kurpiui taisyti batus. Batsiuvys tuos batus pažino, nes prie vienų aulus 
buvo prisiuvęs, o kitus pats pasiuvęs.

Tai buvo Šukių pieninėje paslėpti batai...
asa io  . Šeimininkė buvo pasakiusi, kad baigiasi druskos atsargos. 

Pasiunčiau savo agentę Mėkelienę nupirkti. Tačiau Mėkelienė Pasvalyje tą dieną 
druskos negavo. Davė rankpinigių kažkokiam Babickui, kad druskos parūpintų. 
Babickas pasakė, kad šiek tiek druskos valdžia atsiųs kooperatyvui.  kooperaty-
vas tos druskos mažai tegavo, nes ji buvo slapta išdalyta spekuliantams. Druskos 
cnt – 40–50 červ. Tai didelė kaina. Šiandien Pasvaly pasirodė proklamacijos, kad 
piliečiai neitų balsuoti. Suimta daug gimnazistų. Vakare leitenantas Kurajevas 
atsiuntė paprašyti žvakių. Pasvalyje negavo nei žvakių, nei žibalo.

asa io  . Mūsų svečias – nepaprastas ponas, jis susirūpinęs rinkimais. 
ra du kandidatai  Pažemeckas – į SSRS vykdomąjį seimą (tai aiškino man rinkimų 

agentas) ir Šumauskas – į Lietuvos Tarybą. Taigi pasirinkimo nėra. Bet rinkimai 
yra pasaulio opinijai palaikyti. Bijo, kad lietuviai rinkimų neboikotuotų. Abu 
kandidatai valdžios paskirti. Kas neis balsuoti, bus išvežtas. Nors man rinkimų 
technika nepatinka, tačiau aš raginau eiti balsuoti. Balsavimo dieną bus suvaryta 
30 pastočių, visi istrebiteliai ir gaisrininkai bus ant kojų.

Vakare pas mane atėjo vyr. leit. Kurajevas, partorgas Kvalinas ir rinkimų 
agentas Karvelis paprašyti, kad per pamokslą paraginčiau žmones balsuoti. Aš 
pasakiau, kad bažnyčioje kunigams draudžiama aiškinti politinius dalykus.

asa io 1  . Sekmadienis. Rytmetį man dar neapsirengus, moteris parei-
kalavo pasimatymo svarbiais reikalais. Ji pasakė esanti pasižadėjusi šnipinėti. Jai 
įsakyta sekti mano pamokslą... Svarbiausia, ką aš sakysiu dėl rinkimų. Po pamokslo 
šitaip pasakiau  „Šiandien yra rinkimai, tai valdininkų prašomas mišparų nelaikysiu.

Po pamaldų nuėjau balsuoti. Balsavimas vyko mūsų mokykloje. Netoli 
mokyklos grupėmis šnekučiavosi žmoneliai. monės kalbasi, ir jų veidai labai 
rimti. ėjęs į mokyklą, išgirdau armoniką. Kad priviliotų rinkėjus, šalutiniame 
kambaryje grojo. Istrebiteliai su šautuvais ant pečių ir mūsų komsomolistės šoko. 
inoma, čia grynas rusiškas triukas. ėjau į rinkimų salę. Man padavė du di-

delius lapus – vienas baltas, kitas mėlynas. Ant vieno lapo parašyta Pažemecko 
biografija, o ant kito Šumausko (atrodo, kad kaip tik Šumausko). Aš sulenkiau 
lapus (vokų nėra, kad būtų geriau matyti, nes žmonės gali popiergalius įmesti) ir, 
keliems piliečiams žiūrint, įmečiau abu lapus į urną. Taip man reikėjo padaryti, 
nes kiekvieną dieną laukiu arešto... Mokykloje sužinojau, kad mūsų mokytoja 
Sriubikaitė jau dvi savaitės areštuota. Mokytoja Sriubikaitė – simpatinga panelė. 
Niekur neina ir su niekuo nedraugauja. Be abejo, apie politiką kalba kuo ma-
žiausiai. Ir areštuota dėl nestojusio kariuomenėn brolio. Jau 15 metų Sriubikaitė 
atskirai nuo brolio gyvena.

Vargonininkas skundėsi, kad buvęs pirtyje su istrebiteliu ir nuo jo užsikrėtęs 
niežais. Visi mūsų istrebiteliai serga, bet nesigydo.

asa io 11 . Lankiau Naujasodžio kaimą. Ten vasario 8 d. areštavo dvylika 
ar keturiolika žmonių. Kas naktį vežė. Išvežta 16 metų Šimkevičiūtė ir Kripelytė, 
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irgi 16 metų. Išvežė, nors buvo ir vyresnių seserų. Šimkevičius truputį mokėjo 
vokiškai. Vokiečių okupacijos metais jį kviesdavo vertėjauti.

Atėjus bolševikams, Šimkevičius buvo areštuotas ir išvežtas į SSRS. Kadangi 
jokio laiško iš jo negauna, namiškiai mano, kad jis sunaikintas. Na, nereikėjo oku-
pantams pataikauti. Šimkevičiaus šeima daug iškentė. Dabar pačiupo jaunesniąją 
mergaitę Šimkevičiūtę. Tuščios ir urauskų, hainauskų sodybos. urauskas vo-
kiečių okupacijos metais tarnavo pagalbinėje policijoje, nors jo žmona prieštaravo. 
urauską areštavo. Jo žmona daug prisikentėjo. Vieną naktį atvažiavo sunkvežimis 

ir išvežė urauskienę su 4 metų dukryte.
hainauskų likimas dar liūdnesnis. Neteko sužinoti, ar tuščia jų sodyba, ar 

kas dar gyvena. Paskutinius šią dieną aplankiau Paulavičiaus namus. Paulavičius 
buvo liguistas, lėtas ūkininkas. Ties jo namais susišaudė istrebiteliai su miškiniais. 
Kaip minėjau, iš Paulavičių atėmė visą inventorių, jų klojimą su javais sudegino. 
Jį patį išvežė. Jo sesuo Drumzlienė matė Paulavičių Biržų kalėjime. Paulavičius 
buvo visas sutinęs ir pajuodęs. Ji pastebėjo, kad Paulavičiaus nagai nuplėšti. Ta-
čiau visi supranta, kad Paulavičius buvo nekaltas. 

Sužinojau, kad ir Daujėnų Julius Tribė areštuotas. Jis jau daug metų buvo 
su sūnumi susipykęs dėl vedybų. Sūnus gyveno atskirai nuo tėvo, kažkur apie 
Kauną tarnavo policininku. Atėjus bolševikams, Tribės namai buvo sugriauti, ūkis 
nusavintas. Jis gyveno išlikusioje jaujoje. Lankant jo namus, pasakojo, kad buvęs 
Panevėžyje pas prokurorą. Prokuroras jį užjautė ir patarė paduoti prašymą Lie-
tuvos SSR komisarų tarybai. Jis taip ir padarė. Prokuroras jam patarė nuvažiuoti 
į Vilnių. Grįžus Tribei iš Vilniaus, atėjo iš ten įsakymas jį areštuoti. Prisiminiau 
seną rusų revoliucinę dainą

Deputatov nagradili,
Dali voli i zemli:
a kladbišču atvezli...

asa io 1  . Lankiau Berklainių kaimą. Pirmas buvo velionis Alešiūnas. 
Dar teberadau pas Alešiūnienę laidotuvininkus. Ir mus pakvietė prie užkandžių. 
Nors visi gailėjo velionio, apie jo mirties priežastį niekas neprasitarė. Sapienti sat. 
Daugelis žmonių nusiminę kalbėjo, kad gali išvežti į Sibirą. Namie šeimininkė 
pranešė, kad buvo atėjęs leitenantas su žmona apžiūrėti buto. Ta žinia mane 
sunervino. Jei užimtų dar vieną kambarį ir virtuvę, tai mums liktų du kambariai  
vienas man, kitas tarnams, nes jau dviejuose kambariuose gyvena svečiai. Nuėjau 
pas partorgą, pasakiau, kad jei leitenantas su žmona apsigyvens klebonijoje, tai 
aš išsikraustysiu į sodžių. Partorgas Kvalinas pareiškė, kad to nebus. 

asa io 1  . Dabar pradeda aiškėti, kad prieš balsavimą vyko masiniai 
areštai visoje Lietuvoje. Ta priemonė buvo reikalinga, kad žmonės eitų balsuoti. 
Visur SSRS yra sorevnovanije. Partorgas Kvalinas triumfuodamas man pasakė, kad 
Daujėnų valsčius balsavime dalyvavo beveik visas ir yra beveik pirmoje vietoje. 
Balsavimo dieną buvo  urnos. Viena balsavimo vietoje, kitas vežiojo pas senukus 
ir ligotus žmones, kurie negalėjo ateiti. Balsai vietoje nebuvo skaičiuojami. Visas 
urnas išvežė į apskritį.
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Važiavau į Porijų kaimą pas sergantį Bernadicką. Jis visas ištinęs. Ligo-
nis sakėsi esąs nesveikas, visas sumenkęs, niekam nebereikalingas, nenorįs po 
kojomis painiotis, tik mirti. Ir vaikai tam ūpui pritaria ir senukui nesirūpina 
paduoti vaistų.

Mano šeimininkės brolio duktė skambino, kad A. akarauskas visai silpnas. 
(Ji buvo Šiauliuose areštuota nusipirkusi batus.) Jo žmona akarauskienė nuva-
žiavo į Rozalimą pas gydytoją ir pasistatė prie vienų namų tvoros arklį. Išėjusi 
iš gydytojo, neberado arklio. jo namo pėsčia 19 km, suvargo, nes reikėjo bristi 
per gilų sniegą. Iš rūpesčio jai sutino galva ir ji sunkiai serga. Arklį surado tik 
ketvirtą dieną. Jį buvo paėmę istrebiteliai.

asa io 1  . Lankiau Baliečių kaimą. Jau ketvirta diena, kai prisnigo ir 
spaudžia šaltis. Pilni keliai, pilni miškai vežančiųjų į stotį Lietuvos mišką. Buožės 
spėriai veža mišką. Nuolat kalba apie kažkokį Goko planą. Ką tas planas reiškia, 
nežinau – ar išnaikinti, ar aprūpinti.

Jauni Pasvalio gimnazijos mokiniai (3, 4 ir 5 klasės) išmėtė prie balsavimo 
urnos atsišaukimus, kad žmonės neitų balsuoti. Vieną iš tų gimnazistų sugavo, ir 
jis išdavė kitus šešis draugus. Vienas jų buvo Pasvalio girininko sūnus. Tuojau ir 
tą girininką suėmė. Kitas gimnazistas – Smilgių Mikelinsko (jo brolis – Debeikių 
klebonas) sūnus. Dabar ir Mikelinskui gresia pavojus. Geras ir dosnus parapijietis 
yra Mikelinskas. Tiktai iškamuotas. 

Vakare atėjo senukas Jankauskas varyti pastotę į Biržus. Jis pasakojo, kad 
mūsų kooperatyvo vedėja – jauna mergaitė Baronaitė – areštuota ir ją reikės 
vežti į Biržus, nes traukiniai nereguliariai eina. Senukas pasakojo, kad didžiausia 
Baronaitės kaltė buvusi, jog jaunučiam leitenantui Minajevui patarusi laikytis eilės.

asa io 1  . Baisi diena, daug teko kentėti. Visą dieną nevalgiau. Iš Valės 
Čereškaitės gavau laišką. Pasirodo, viskas beviltiška. Iš tiesų  omo omini lupus est. 

Atsilankė Naujasodžio Drobulienė. Jie prievolę baigė prieš mėnesį. Pyliavų 
kvitus užregistravo valsčiuje. Bet valsčius prieš pusantro mėnesio buvo pasiuntęs 
į Biržus sąrašą nepristačiusiųjų bulvių ir javų.

Vakar atėjo iš Biržų įsakymas  visus, įtrauktus į tą sąrašą, areštuoti. Drobu-
lis jau mėnuo serga  ant blauzdos didelė, gili žaizda. Negali vaikščioti. Kadangi 
buvo nemažas šaltis (15 laipsnių), žmona ir vaikai prašė istrebitelių, kad leistų 
pasikinkyti savo arklį ir šiltai suvynioti kojas. Neleido. Šiandien Drobulienė atėjo į 
valsčių ir apstoję ratu istrebiteliai ją baugino. Parnešiau iš Pasvalio truputį vaistų. 
90 g jodo tinktūros. Kainavo 25 červoncus. Bet tai ne rinkos kaina. Mat gavau 
iš vienos pažįstamos ponios.

asa io 16 . Būtų lyg tautos šventė, tačiau kiti bijo minėti. Atsilankė De-
gučių klebonas Rauduvė. Jo brolis gyvena Baliečių sodyboje. Jis važiavo traukiniu. 
Keleiviai buvo sulipę ant garvežio, tenderių, buferių ir ant vagonų stogų, nes 
pačiuose vagonuose vietos nebuvo. Tai jau ir Lietuvoje virsta nuolatiniu reiški-
niu. Traukiniai dėl malkų stokos tevažiuoja kas antrą dieną, ir nedaug vagonų. 
 stotyse malkų kalnai suversti.

Vakare valsčiaus komiteto pirmininkas Petrauskas atvežė pas mane du gir-
tus rusus, kurie prižiūrės, kaip vykdomas planas, atseit kaip kertami ir vežami 
miškai. Aš viršaičio klausiau, ką darysime, kai visus miškus išnaikinsite. Tačiau 
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jis apie šiuos „subtilius“ dalykus nieko nesupranta. Tiktai pasakė, kad reikia 
sugriautus miestus atstatyti.

asa io 1  . Naujasodžio Drobulienė papasakojo, kad Biržuose juos nu-
baudė 2 000 rb bauda, kam per vėlai išsikūlė ir per vėlai pristatė grūdus. Dro-
bulis sužeistą koją nušalo kelyje į Biržus ir dabar serga. Drobulienė pasakodama 
nedejuoja, bet tik, lyg iš fontano, iš akių pilasi ašaros. Na, iš tikrųjų, taip su 
žmonėmis negalima elgtis. Drobuliui nebuvo leista sužeistą koją šiltai įvynioti, 
kai važiavo į Biržus.

Parvažiavo S. akarauskaitė. Brolis marinamas. Ji papasakojo, kad šiomis 
dienomis Rozalimo valsčiaus Liudkonių kaime sudegino Rymų ūkį. Sesuo suspėjo 
pabėgti, o jos brolį nušovė. Man Rymai buvo gerai pažįstami. na Rymaitė tar-
navo Panevėžio ligoninėje gailestingąja sesute ir mane sergantį slaugė.

Drobulienė taip pat pasakojo Biržuose mačiusi tris nušautus miškinius...
Atsilankė studentė Paulina apustaitė, kurią tris kartus iš eilės kelyje į 

Vilnių apiplėšė. Paskutinį kartą ją apiplėšė lipančią į vagoną Šiaulių stotyje. Kai 
ji budinčiam stoties viršininko padėjėjui pranešė apie apiplėšimą, tas ramiu balsu 
paaiškino, kad šiandien tai jau dešimtas apiplėšimas...

asa io 1  . kai rytmetį atsikėliau, man pranešė, kad Daujėnuose yra 
du sunkvežimiai su kareiviais. Atbėgo seniūnas Jankauskas ir pareikalavo ar-
klio sužeistiesiems vežti. Manėme, kad miškiniai sužeidė. Tačiau paaiškėjo, kad 
sunkvežimis paslydo ir susižeidė trys kareiviai. Sužinojau, kad 150 kareivių ir 
istrebitelių nužygiavo Porijų, Mažionių link, t. y. į tas vietas, kurias man reikėjo 
šiandien lankyti. Bažnyčios tarnautojai bijojo į Mažionis eiti. Tačiau išvažiavome. 
pač nedrąsu buvo per mišką važiuoti. Atvažiavau į Mažionis, kai kareiviai jau 

buvo perėję 20 ir 14 kvartalus, kuriuose, pagal šnipų pranešimus, turėjo būti 
miškinių bunkeriai.

Kareiviai žygiavo per sodžių ir tik trumpai valandėlei užbėgdavo į gryčią, 
klausinėdami naminės...

Mažioniečiai pasakojo, kaip iš Padagų vienkiemio (ties Mažionių kaimu) 
pasidavė miškinis Vaismužis ir dabar išdavinėja savo draugus. Mažionių sodžiuje 
keturi patys didieji ūkiai visai apleisti.

Padagų ūkininkas Masiulionis sakė, kad negali išsimokėti ir dabar kasdien 
laukia arešto ir tremties į Sibirą.

Vakar naktį beldėsi į duris penki kareiviai, reikalaudami įsileisti į būstą, 
nes jiems prireikė naminės, tačiau pas mane gyvenantys rusai kareivių neįsileido.

asa io 1  . Liūdnai nusiteikę lankėme Balčíškių, Šaka nių ir Mikėnų 
sodžius. Tame rajone keturi ūkiai sugriauti. Pirmi namai, kuriuose atsilankėme, 
buvo Šiaučiūno. Šeimininkė Šiaučiūnienė jau devinta diena „šaldoma“ rūsy. Patsai 
Šiaučiūnas atsimainęs ir bijo, kad jos į Sibirą neišvežtų. Jei žmonai pavyks iš 
„šaldytuvo“ ištrūkti, Šiaučiūnas mano su visa šeima, viską palikęs, bėgti kur nors. 
Kvailas žmogelis. Dėl vaiko užsispyrimo jis gali būti sunaikintas. Daug Mikėnų 
vyrų yra kalėję prie rusų. Jų vietoje gyvena rusai. Taigi daugelio gryčių ūkininkai 
pasakodavo apie rūsių „malonumus“. Visi namai istrebitelių apiplėšti. Užėjome 
pas Lukoševičienę. Jos pirmojo vyro duktė Tamulionytė buvo areštuota praėjusią 
savaitę. Apylinkės žmonės kalba, kad iš jos atėmė šiltus drabužius, pačią uždarė 
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rūsy. Naktį šalo (22 laipsniai). Rūsy istrebiteliai atrado Tamulionytę be sąmonės. 
Pradėjo ją trinti sniegu. Ji atsigavo. Parvežta namo, kelias dienas sunkiai sirgo. 
Man atlankius jų namus, Tamulionytė dar vos galėjo kalbėti.

Jonas Navakas jau trečią kartą sėdi Biržų kalėjime areštuotas. Jis yra baž-
nyčios choristas ir Porijų koplyčios globėjas. Namiškiai du kartu su juo pasimatė. 
Kiekvienas pasimatymas iš tolo ir keleto žodžių pokalbis kainuodavo 20 červoncų. 
Aš manau, kad jei nebūtų susitepęs, tai niekas jo nekalintų.

Senelis Tamulionis pasakojo, kad jis sėdėjo Daujėnų rūsy. Naktimis ateidavo 
girti istrebiteliai ir dėl pramogos mušdavo žmones lazda.

asa io  . Lankiau Patrakės kaimą. monės ten turi po 2,5 ha žemės. 
Visi verkė ir dejavo dėl sunkaus gyvenimo, baisaus likimo. Iš eilės atlankėme 
Avižonių namus. Jie turi 3 ha žemės ir mažus namelius. Tačiau Avižonienė vikri 
ir gudri moterėlė. Šią vasarą apiplėšė jų namus ir nušovė sūnų. Išnešė drabužius, 
daiktus ir daug inventoriaus. Vis dėlto Avižonienė šiaip taip ištaisė mums pietus. 
Ji ką tik grižo iš Telšių, kur jos sūnus tarnauja. Pasakojo, kad dabar važiuojant 
geležinkeliu kiekviename žingsnyje reikia „tepti“. Netepi, tai išvaro iš stoties. Norint 
patekti į vagoną, reikia duoti mergai su žibintu du červoncus. Kitaip vietos nėra.

Pas Avižonius radau Baliečių Tribienę. Jos vyras tre nas, nes namuose slapstėsi 
nuo karo prievolės. Jis praeitą savaitę buvo pavarytas su pastote į valsčių. Istrebiteliai 
pasišnibždėjo ir uždarė Tribę į rūsį, reikalaudami už paleidimą naminės ir alaus. 
Tačiau Tribei griežtai pareiškus, kad neturi naminės, po kelių valandų jį paleido.

Avižonių namuose sužinojau, kad Ramanauskaitė, kurios sesuo praėjusią 
savaitę ištekėjo, buvo išlaikyta rūsyje kelias dienas, iki namiškiai pristatė statinėlę 
alaus ir naminės.

Važiuodami namo matėme, kaip daugelis žmonių vežė medžius į geležin-
kelio stotį.

asa io 1 . Lankiau Smiltynės kaimelį. Prisistatę milicijai vadinamieji 
banditai registruodavosi. Smiltynėje radau keletą tokių registrantų, kurie tačiau 
bijo pasirodyti miestelyje ir neina bažnyčion.

Vienas, atlydėjęs velionį, rodos, Tamulionienės, pasistatė arklį prie švento-
riaus, o po pamaldų arklio neberado. Po kiek laiko susekė, kad istrebiteliai išva-
žiavo su jo arkliu. Nelaimingoji Porijų hainauskienė, seniūno žmona. Nušovus 
jos vyrą, buvo atimtas ir arklys. Ir šiaip ne taip įsigijo kitą arklį. Su tuo arkliu 
pati apdirbo 18 ha. Po penkių dienų tuo arkliu nuvažiavo į Pasvalį ir pasistatė 
pas pažįstamą kieme. Istrebiteliai jį pavogė. Vargšė iki šiol jo neranda. Gal arklį 
ir suras, tačiau darbui jau netiks.

asa io  . Penktadieno rytą atėjo susinervinusi šeimininkė ir pranešė, 
kad du istrebiteliai ir kareiviai, gąsdindami areštu, įsakė kuo greičiausiai pakinkyti 
arklį, nes iki traukinio liko 2 val. Jie 14 val. turi vežti į Biržus areštuotą mergaitę, 
mašinisto apusto žmonos seserį. Ta mergaitė apie jokią politiką negalvojo, tačiau 
valdžiai ji, matyt, reikalinga.

Man vaistų pristato ponia, kuri turi ryšių su medicinos specialistais. Tačiau 
daug medikamentų iš viso negalima gauti.

asa io  . Mūsų viršininkas Kurajevas gyrėsi, kad iš manęs kai kurių 
vaistų galima gauti. Jis persišaldė ir smarkus kosulys kamuoja. Susikalbėjome 
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šiais reikalais. Kurajevas patenkintas. Jis pasakė, kad mūsų valsčiuje nė vieno 
bandito nebesą. Aš sakau, dar nepažįstu to leitenanto, kuris pas Masiuką gyvena. 
Viršininkas pareiškė, kad tas leitenantas mažai raštingas (geroje kompanijoje nėra 
buvęs). Na, mūsų načalnikas džentelmenas.

Vakare sutemus, nepastebėta atėjo mokytoja pasiklausti, ar aš nevažiuosiu į 
Biržus. Kalbėjome apie gražuolę mokytoją Čiplytę, pas kurią nuolat lankosi NKVD 
agentas. Nors Čiplytė ir neigia teikianti saugumui žinias, tačiau visi mokytojai 
jos saugojasi.

Grįžti namo Puodžiuvienei patariau per daržus, kad kas nepastebėtų.
asa io  . Vakare aplankiau ligonį Baliečių kaime ir ten sutikau 12 

ginkluotų miškinių. Baimindamasis aš su jais kalbėjau ir juos peržegnojau. Dabar 
moteris Jurkšaitienė, ten buvusio istrebitelio žmona, papasakojo savo vyrui. Taigi 
NKVD žino apie tą įvykį. Aš nemiegu, ištisai naktimis širdį sopa.

asa io  . Gyvendamas Daujėnuose visai nežinau, kas mūsų apskrityje, 
Lietuvoje ir pasaulyje dedasi. Taigi nutariau aplankyti savo gerą kaimyną – Pum-
pėnų kleboną Mozūrą. Jis turi radiją. Čerčilis pasakęs kalbą žemutiniuose rūmuose, 
smerkęs leiboristų taktiką, esą jie nesvarbius ir visai menkus dalykus nagrinėja, o 
Europos atkurti neskuba. Na, fašistas kitaip ir negali kalbėti. Vakar per Londono 
radiją spikeris kalbėjo apie vokiečių tautą, agituodamas prieš komunistus. Esą, ką 
jums gali duoti komunistai, kurie Vokietiją sunaikino. Mano ir Pumpėnų klebono 
nuomone, anglų leiboristai seniai būtų paskelbę karą SSRS, jei nebijotų...

asa io 6 . Iš Pumpėnų su kun. vikaru Mekiu nuvažiavome pas popu-
liarų kun. kleboną Švagždį. Klebonas Švagždys yra gero būdo  jis visuomet apie 
visus atsiliepia tik iš geros pusės. Čia radome atvažiavusį kun. dekaną Masioką. 
Dekanas papasakojo, kad ties Joniškėli  nušauta 1  miškinių. Miškiniai buvo 
įsitvirtinę, bet jų tvirtovę paėmė tanketėmis. Keisti miškiniai. Visi sprunka kuo 
toliausiai, o tie įsitvirtino.

asa io  . Parvažiavę iš Pasvalio žmonės pasakojo, kad senokai nušautus 
miškinius jau į kelintą vietą vežioja. Šiandien jie guli Pasvalio miesto viduryje. 
Ištisas būrys varnų skraido. Moterys pamačiusios alpsta. Sako, kad tarp lavonų 
yra mūsų buvusio viršaičio Antano Pyragiaus kūnas. Lietuvai gloria mundi...

asa io  . Persišaldžiau ir šiandien nebegalėjau nueiti į bažnyčią. Atėjo 
Janė Tamulionytė su valstybinės paskolos čekiu. Paaiškino, kad žmonės lengvai 
įkalbami pirkti paskolos lapus, nes nepirkusieji bus vadinami valstybės priešais 
ir niekuomet negalėsią nieko gauti iš kooperatyvo.

Nenorėdamas likti valstybės priešu, pirkau lapų už 450 rb. Man nepa-
tinka, kad dėl mažiausios smulkmenos grasinama. Dėl mūsų kooperatyvo, tai 
galiu pasakyti, kad per ištisus metus klebonijai buvo leista nusipirkti tiktai 3 
kilogramus druskos...

Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį buvo mokyklon suvaryti piliečiai. Tame 
mitinge patikino, kad visi tie, kurie prievolių neatliko, nors ir bejėgiai seneliai, bus 
tuojau išgabenti į Sibirą. Atseit sumani kaimo valdžia tokių priemonių griebiasi, 
nes yra badaujančių sričių.

Ko o 1 . Neįsivaizduojamai sunki dabartinė Lietuvos ūkininkų būklė. 
Susidarė ištisos gaujos vagių ir plėšikų, kurie atvažiuoja su vežimais, atima iš 
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ūkininkų turtą ir niekieno nebaudžiami išvažiuoja. Ir mano šieną iš Porijų daržinės 
išvogė. Daržinė yra prie vieškelio, viduryje sodžiaus.

Kalvėnas sodžiuje, bandymų stotyje, baigė statyti nedidelį vėjo malūną, bet 
valdžiai nieko nemokėjo. Atvažiavo vagys naktį ir apvogė malūną. Ten buvo 
apie 40 cnt javų. Kalvėnas apie tai valdžiai bijo pranešti. Jei praneštų, tai tik 
susilauktų nemalonumų.

Jaunas ūkininkas Činga iš Daujėnų miestelio buvo paimtas kariuomenėn ir 
grįžo namo. Jis turėjo šiaudų, o neturėjo galvijų. Mažažemis Rauduvė, jo kaimy-
nas, pasiūlė, kad Činga duotų jam šiaudų, o šis jam mėšlą atiduosiąs. Rauduvė 
atsisakė duoti, tai Činga padavė jį į teismą. Teisme Činga visaip atsiprašinėjo 
Rauduvės. Činga, buožė, būtų gavęs kalėjimo už proletaro Rauduvės šmeižimą. 
Tiesą pasakius, tas Jonas Činga ne buožė, nes apyskurdžiai gyvena.

Ko o  . Istrebiteliai Jurkšaitis, Laužikas ir Janušonis sutiko žmogų, važiuo-
jantį malūnan. Apčiupinėję tą žmogelį, atrado degtinės, nes nepalaistytos degtine 
girnos nesisuka. Tuojau pradėjo ragauti gaivinamo nektaro. Kiti gėrė žmoniškai, 
o Jurkšaitis – be saiko. Jam pasidarė bloga. Atvažiavo iki miestelio, tačiau namų 
nepasiekė. Jį įvedė į vienus namus, ir jis ėmė prašyti svogūnų. Čia ir pradėjo 
leistis. Pylė jam į gerklę, tačiau nebepagelbėjo. Nepaprastai yra sužvėrėję žmonės. 
Išgirdus apie Jurkšaičio mirtį, nušvito visų veidai. Man keista darėsi  su kuo tik 
pakalbi apie Jurkšaičio mirtį, kiekvienas patenkintas nusišypso ir visas nušvinta. 
Jis ir mane buvo apskundęs, kad aš neva klausąs banditų išpažinties. Regnies cat 
in pace. Apskundė per tamsumą, nes aš miškinių bijau.

Ko o  . Vakar vakare jaun. leitenantas pranešė, kad iš Biržų atėjęs įsaky-
mas šiandien skelbti visuotinę mobilizaciją ir visiems važiuoti į mišką Gos plano 
(Gosudarstvenyj plan otčizni) vykdyti – atseit visą mišką išvežti.

epriklausomybės metais Daujėnų valsčiaus jaunimas aktyviai dalyvavo 
katalikiškų organizacijų veikloje. Sovietų okupantai katalikiškų organizacijų  
veiklą uždraudė. uotraukoje – Daujėnuose įvyko Lietuvos jaunųjų katalikų  
sąjungos „Pavasaris“ kongresas. Kongreso dalyviai prie bažnyčios. 2 m.
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Mano šeimininkė išvežė į Pasvalį Ancę. Tą dieną ten buvo prižadėjusi 
atvažiuoti jos brolio duktė. Tačiau atėjo pranešimas, kad traukinys sausakimšas 
ir naujų keleivių nebepriims. Šeimininkės brolio duktė atvažiavo iš Pakruojo į 
Pasvalį įsikabinusi į buferį.

Jau ketvirta savaitė guli Pasvaly miškinių lavonai. Pasvalio vargonininkas 
taip prisitaikė prie aplinkybių, kad, mano šeimininkei užsiminus apie baisų vaizdą 
miestelyje, neatsakė.

Ko o  . Jau ir vėl mūsų rūsys užimtas. Areštuota Verutė Tamulionytė, 
bene ketvirtą kartą. Ji buvo žiauriai primušta ir jų ūkis sudegintas, nes jos brolis 
Smetonos laikais buvo policininkas ir per karą dingo. Ir Genutė Šiaučiūnienė, ilgai 
sėdėjusi, vėl areštuota. Senasis Šiaučiūnas, jos vyras, visoje apylinkėje vadinamas 
bažnyčios dešimtininku, dėl baisių nelaimių sunkiai susirgo. Sėdi ir Šveckis, eks-
komunistas, Bedalis ir daug kitų. 

Ko o 6 . Pavakary atėjo visas išbalęs mūsų vargonininkas P. Dumanas. 
Atvažiavęs iš Biržų felčeris Šiaudytis skrosti Jurkšaičio lavono. Kad patogiau 
būtų skrosti, istrebiteliai įnešė lavoną į vargonininko kambarį. inoma, neklausę 
sutikimo. Konstatuota, kad Jurkšaitis nusinuodijo namine. 

Ko o  . Išvarė su pastote į Pasvalį. Rytojaus dieną vėl turiu įsakymą 
važiuoti. Jau trečią kartą šią savaitę išvaro su pastote.

Mūsų kapuose vėl baisus dalykas. Vakar sunaikintas klebono Baltrušaičio 
paminklas. Šalia esančiam gražiam Kriščiūno paminklui numuštas kryžius. Tuo 
reikalu nuėjau pas mūsų leitenantą Kurajevą. Jis patikino, kad su nusikaltėliais 
griežtai pasikalbėsiąs. 

Ko o  . Mūsų viršininkas Kurajevas gerokai pabarė komsorgą Kubiliūną 
už tai, kad jis kapinių paminklus sušaudė. Vargonininkas Dumanas man pasa-
kė, kad istrebitelis Laužikiukas jam pašnibždėjęs, jog ne vien Kubiliūnas šaudęs 
kryžius, bet ir leitenantai. Atėjo Ancė Jankauskaitė, istrebitelio Blažio brolienė, ir 
mano šeimininkei pranešė, kad paminklus sušaudžiusieji man gali atkeršyti, kam 
aš dėl jų skundžiausi.

Parvažiavęs iš Pasvalio pilietis Šepavičius (norėjo vaistų) girdėjo, kad iš 
Alytaus žmonės masiškai vežami. Kunigų seminarijos rūmai atimti. Prasidėjo 
kunigų areštai Kaišiadorių vyskupijoje.

USA ir Anglija pasiuntė notas SSRS dėl Azerbaidžano ir Mandžiūrijos. Pa-
saulis plačiai komentuoja Čerčilio kalbą, pasakytą Amerikoje.

Ko o  . Vargonininkas Dumanas man pasakė, kad kapinėse ne du, o 
penki paminklai sužaloti. Tuojau nuėjau patikrinti, ir iš tikrųjų – tų trijų paminklų 
buvau nepastebėjęs.

Mūsų mokesčių inspektorė Janina Tamulionytė papasakojo, kad užvakar 
išvažiavo į Girsūdų kaimą partorgas Kvalinas, istrebitelis Vilimavičius, naujas 
viršaitis Petrauskas. Girsūdų Mažeikos kieme buvo rasta tik senutė, kurią istrebi-
telis Vilimavičius, nė žodžio netardamas, čiupo už plaukų ir gerokai pavalkiojo 
po gryčią. Paskui tame pačiame sodžiuje užsuko į beturčio Miežinskio namus. 
Atrado mažą vaiką ir 16 metų Miežinskytę. Virė puodas su bulvėmis. Vilimavičius 
peršovė tą puodą, o partorgas užpuolė prievartauti tą 16 metų mergaitę. Tačiau 
viršaitis Petrauskas pasakė, kad jis žaginti neleisiąs. Viršaitis sakė, kad kai tokia 
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tvarka, sunku žmones nuraminti. Apie viršaitį Petrauską mūsų gerasis Kurajevas 
man pasakė, kad „on česten, no političeski malo vospitan“...

Ko o 1  . Daujėnuose išplatintas naujo LSSR vidaus reikalų komisaro ge-
nerolo Bartašiūno įsakymas. sakymas griežtas. Likviduoti vokiečių fašistų gaujų 
likučius, jų šeimas išvežti į Sibirą. Dabar kas sekmadienį mokykloje mitingai. 
Gvildenami prievolių klausimai. Kas neatliks 1946 m. prievolės, bus areštuotas ir 
išvežtas. Jau sėdi rūsy nemažai žmonių, kurie neišgalėjo sunkios normos išvežti.

Šiandien kalbėjau su Maliupių Galvanavičiene. Jie teturi 4 ha žemės. Petras 
Galvanavičius yra nesveikas. Jie jau iškirto miško normą. Tik štai atėjo įsakymas 
dar iškirsti 24 ktm. Šįmet iš Lietuvos miško beliks likučiai.

Man šitoks ūkininkavimas nepatinka.  iš kur paskiau miško gausime...
Kuncienė pasakojo, kad vėl pradėti „konfiskavimai“. Milicininkai užpuolė 

niekuo neprasikaltusius Puodžiūnus (Padvariìčių sodž., Vabalninko vls.) ir visą 
turtą, kuris jiems paliko, konfiskavo.

Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Povilas Vadopalas parvažiavo iš Kauno. 
Pasakojo, jog atimtos Kauno kunigų seminarijos patalpos ir klierikai paleisti namo.

Kasdien gyventi sunkiau. Pasitvirtina žinios, kad nuo Alytaus žmones 
veža į Sibirą.

Ko o 11 . Rytmetį įeidamas į bažnyčią, pastebėjau prie Dievo Motinos 
altoriaus klūpančią mergaitę. Ji meldėsi prie Marijos paveikslo. Tai buvo Verutė 
Tamulionytė, daug kartų kalinta. Paklausiau, kada paleido. Pasakė, kad vakar ir 
kad neturinti brolio. Liepę daug miško išvežti į Pasvalį. Brolis dirbęs dieną naktį 
ir vis tiek iki skirtos dienos likę daug neišvežta. Už tai ir areštavę. 

Na, ir veža žmoneliai Lietuvos mišką. Išėjau į šventorių pasivaikščioti ir 
mačiau, kaip iš Porijų ir Mažionių pusės ėjo arklys prie arklio ir galo nesimatė. 
„Amerikonai“ nuolat pasiekia Pasvalį. Milicininkai neduoda jiems javų pirkti. Už 
miesto jie laukia žmonių ir vis tiek superka javus. Praeitą penktadienį jie keletą 
sodiečių apvogė. Biržuose plinta kalbos, kad bus išvežta 5 procentai lietuvių. Aš 
tuo netikiu, tačiau mes gyvename negalimų galimybių šaly.

Ko o 1  . Grįžo Šimkūnas iš Panevėžio. Jis papasakojo, esą USA ir An-
glija nutraukė santykius su SSRS ir tų valstybių pasiuntiniai atšaukti iš Maskvos.

Kadangi dabar plinta įvairiausių, kartais visai viena kitai priešingų naujienų, 
tai ir šia žinia abejoju.

Šimkūnas girdėjęs, kad plūdo Čerčilį iš Anglijos. Paprastai miestuose tų 
užkimusių garsiakalbių niekas nesiklauso. Tačiau šį kartą klausėsi nemaža minia. 
Publikai nepaprastai patiko, kad anglai ir Čerčilis buvo plūstami. 

Netoli Daujėnų parapijos Lebeniškių sodžiaus istrebiteliai suėmė bunkeryje 
du brolius. Vieną miškinį nušovė.

Valdžia turi šnipų tinklą. Miškiniams atėjo juodžiausios dienos. Pilni miškai 
žmonių.  tarp tų miško kirtėjų ir vežėjų – iki valios šnipų. Bunkeriai stropiai 
sekami. Nors jau pavasaris, tačiau nemažas šaltis (10 laipsnių). Smarkus vėjas. 
Viena išeitis miškiniams  reikia pasiduoti.

Ko o 1  . Pavakary atėjo seniūnas ir greitai pareikalavo arklio miškinių me-
džioklei. Senas varpininkas Balčiūnas nusipurtė spalius nuo apykaklės (linus bruko), 
išsivedė baltąjį Šmuilą ir, paskubomis apsivilkęs paltą, išlėkė prie NKVD būstinės. 
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Vėlai naktį grįžęs papasakojo, kad zovada lėkė kokius 13 kilometrų į Va-
balninką trejos rogės su istrebiteliais. Arkliai kiek pailsėję, kai pakely penkiose 
vietose darė kratą, ieškojo miškinių. Paskui nuvažiavo iki Slenkamiškio, nuvyko pas 
eigulį (Balčiūnas užmiršo jo pavardę). Eigulio nerado namie. Jis buvo apskųstas, 
kad turi automatinį šautuvą. Nuodugniai iškrėtė. Šiauduose rado paslėptą radijo 
imtuvą be baterijų...

Pasiėmę radiją, prisikrovę į maišus daiktų, važiavo namo, areštavę eigulienę 
ir jos jauną 16 m. dukterį. Kiek pavažiavę, eigulienę paleido, o dukterytę pasiėmė 
kaip užstatą. Grįždami daugelyje vietų klausinėjo naminės.

Eigulio baisi padėtis. Už santykius su miškiniais jam gresia užtarnauta baus-
mė. Jei per savo kvailumą nepasiduos, žus duktė. Nors rūsys ir pilnas žmonių, 
tačiau nekūrenamas, o šiąnakt 15 laipsnių šalčio.

Ko o 1  . Pietų metu atėjo viršaitis Petrauskas su istrebiteliais, skubiai 
reikalavo pastotės. Tačiau mano arklys buvo išleistas veterinoriaus parvežti par-
šiukams, o kitas – į Porijus šieno.

Apie 14 val. gavau mūsų kultūringo viršininko Kurajevo kvietimą ateiti 
pasiklausyti naujojo radijo imtuvo, kuriuo galima gauti žinių iš viso pasaulio. 
Pavakary nuėjau į NKVD būstinę. Radau kabinete Baukų ūkininką ilių.

Jo veidas mėlynai raudonas, nes kambaryje buvo gana šilta. Prie jo stovėjo jau  - 
nes nysis leitenantas ir vertėjas Janušis, viršaitis, o tardė mano viršininkas. Man įėjus,  
malonus šeimininkas Kurajevas įsakė visiems išeiti. Pasirodo, iliaus sūnus miškinis. 
Gavo suklastotus dokumentus, kad mokosi Kauno dailės mokykloje. Tačiau patikrinus 
ten iliuko nebuvo. iliaus šeima skaudžiai nukentės. Jų turtas bus išgrobstytas, o 
patys žus Uralo kalnuose. Naujojo LSSR vidaus komisaro generolo Bartašiūno pro-
klamacijose aiškiai pasakyta, kad banditai pasiduotų, tačiau tie pusgalviai neklauso.

Atsukus radijo imtuvą, visos Europos stotys linksniavo Čerčilį. Mat jis kovo 
5 d. USA ultono mieste pasakė prieš SSRS nepaprastai agresyvią kalbą, sujudi-
nusią visą pasaulį. Grįždamas skausmingai pasižiūrėjau pro mažą rūsio langelį, 
už kurio tiek baisių tragedijų.

Ko o 16 . Šiandien kalbėjau su žmonėmis, grįžusiais iš Pasvalio ir Biržų. 
Visi pasakojo, kad Čerčilio kalba sujaudino. Visi komentuoja tą kalbą, kaip kam 
patinka. Pas Berklainių Kriščiūną (dekano brolį) grįžo viena rusė iš SSRS. Ji pa-
sakoja, esą ten kalbama, kad Čerčilis reikalauja panaikinti kolchozus ir komisarus. 
(Kvaila merga ) 

Ko o 1  . Susirūpino istrebiteliai, nes „Tiesa“ paskelbė straipsnį „Čerčilis 
žvangina ginklais“. Mūsų ideali komunistė Valentina Prakažytė intymiame būrelyje 
svarstė, kad reikėtų bėgti, jei kiltų karas. Mat istrebiteliai skleidžia melagingas 
žinias, kad Čerčilis gali išlipti ties Klaipėda ir atkirsti visus bėgimo kelius. Tačiau 
Raudonoji armija yra nenugalima ir tai yra taikos garantija.

Varpininkas Balčiūnas buvo pavarytas su pastote šią savaitę jau trečią kartą. 
Pasikinkęs mano Šmuilą, išvažiavo į Biržus.

Ko o 1  . Pas mus rekolekcijos. Atvažiavo keturi klebonai.
Krinčino klebonas kun. Keraitis pranešė, esą Niujorke Čerčilis pasakęs, kad 

sovietai gavo dalį Suomijos, Baltiją ir dar jiems negana. Šita žinia paveikė kaip 
griausmas iš giedro dangaus. Nugriaudėjus stojo visiška tyla...
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Tačiau visi pritarėme nuomonei, kad pasaulis supras, kam Lietuva priklauso, 
ir nurims...

Ko o 1  . Antroji rekolekcijų diena. Parėjus kunigams iš bažnyčios, lauk-
dami pietų, susėdome salonėly ir pradėjome kalbėtis. Iš Liukpetrių atėjo pas mane 
susitarti dėl Morkūno laidotuvių. Sakė, kad Liukpetriuose istrebitelis Vilimavičius 
mane plūdęs, nes aš pamoksluose nuolat kalbąs apie žmonių vargus ir priespaudą. 

Man sugrįžus į salonėlį, Kriklinių klebonas kun. Savukaitis akis išplėtęs 
paklausė, kas man atsitiko, kad taip išbalau. Svečiams nieko nesakiau, bet jau 
nebeturėjau ūpo...

Nuvažiavau į Pumpėnų rekolekcijas pas simpatingąjį kleboną Mozūrą. Jis 
turi registruotą radijo imtuvą. Jis turbūt niekur ir niekuomet nepaklius. Aš tik 
įėjau pasižiūrėti, koks jo radijo imtuvas, o tai pamatęs klebonas Mozūras įbėgo 
visas paraudęs ir paprašė manęs išeiti.

Na, Pumpėnų klebonas visai prisitaikė prie naujo režimo, o kiti dar neiš-
moko laikyti liežuvio už dantų.

Ko o  . Temstant parvažiavau iš Pumpėnų rekolekcijų. Parvažiavęs 
radau netvarką. Ruplienė, mūsų viršininkų šeimininkė, šita ištikima komunistė, 
sužinojo, kad Vadapalienė pasikvietė jos vyrą. Ruplienė su savo vyru išsiskyrusi, 
taigi išvadino Vadapalienę patvirkusia, abi susiginčijo ir susimušė. Ruplienei iš 
pramuštos galvos tekėjo kraujas. Leitenantai kvietė suteikti Ruplienei pagalbą. Čia 
susipažinau su gan simpatinga viršininko panele ar žmona.

Ko o 1 . Atėjo leitenantas Minajevas. Labai gabus žmogus. Papasakojo, 
kad jis su draugais padaręs kratą pas mūsų valsčiaus mokytoją Asčą ir suradęs 
rašomąją mašinėlę. Nustatė, kad Asčos spausdino miškiniams proklamacijas. Lei-
tenantas man sakė, jog „Asčas pagubil ne tolko sebja, no i svoju nesčastnuju ženu, i 
detei“. Matyt, mane smarkiai seka, nes Minajevas net tokių smulkmenų klausinėjo  
ką aš valgąs, kada einąs miegoti ir t. t.

Ko o  i   . Buvau Krinčino rekolekcijose. Pirmą dieną pasakiau du 
pamokslus. Paskui nuėjau į vaistinę. Vaistininkas malonus, širdingas žmogus. 
Gavau pigiai pirkti vaistų.

inios, kurias sužinojau Krinčine, skyrėsi nuo pateiktų Pumpėnų klebono. 
Pumpėnų klebonas entuziastas, ir jis naujienas nušviečia su komentarais.  Krin-
čine nematyti jokio pragiedrulio. Tebėra įtempta politinė situacija ir armijų niekas 
nedemobilizuoja.

Ko o 6 . Pas mane gyvena teisėjas iš Biržų. Jam čia sudarė keletą bylų, 
kurias reikia vietoje ištirti. Parėjusį iš teismo teisėją radau virtuvėje besikalbantį su 
klebonijos mergaitėmis. Teisėjas nepatenkintas sovietų tvarka. Tačiau mano šeimi-
ninkė ir Stakienė klausėsi tylėdamos. Laikas išmokė visus laikyti liežuvį už dantų.

Viršaitis Petrauskas atvedė naują svečią, valdininką Demenį iš Biržų. Jis pa-
rodė pažymėjimą, kad, vokiečiams okupavus Lietuvą, buvęs raudonasis partizanas. 
Kun. Kazimieras Čiplys, kuris klebonavo Geidži nuose, esąs jo dėdė. Jo misija 
esanti nekokia. Valdžia reikalaujanti iš Daujėnų valsčiaus 10 tonų javų ir 49  
plano, kurio piliečiai neįvykdė.  valsčiuje daug ūkininkų sunaikinta. Vis dėlto 
žieminių javų ten buvo iškulta, bet niekas nevežė valdžiai. Taigi turėsiąs darbo. 
Sakau, kad daugumai sėklos neužteks. Man pačiam stinga sėklos. Demenis (mano 
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tarnautojai jį vadina Barzdyla) ir valdžia į tai neatsižvelgia. Paskui papasakojo, 
kad labai nepatenkinti Lietuvos darbininkai, nes valdžia per mėnesį temokanti 
20–30 červ., o mėsos šeima tegaunanti iki 1 400 g. Užtai visi ir visur vagia.

Klausė, kaip kraštą nuraminti  Sakau, kad dabar visi įbauginti masinių areštų. 
monės niekur neina ir tyli. Už vieną neatsargų žodį tremiami ir sunaikinami. 

Demenis paaiškino, nieko, sako, nepadarysi, tokia SSRS santvarka. Sako, neseniai 
grįžau iš Vilniaus ir žinau, kad prasidės areštai. Iš jo žodžių supratau, kad yra 
užsibrėžta visus bent kiek įtariamus inteligentus, nors ir neaktyvius, išvežti į 
SSRS ir sunaikinti. Sakau, miškus baigia visus iškirsti ir išvežti. Paaiškino, kad 
nė vienas sienojas nebus iš Lietuvos išvežtas.

Ko o  . Ryto metą sužinojau, kad šią naktį į Porijų kaimą buvo atėję 30 
miškinių. Paskui paaiškėjo, kad Porijų kaime 10 miškinių buvo apstoję Bernadicko 
namus, kurie yra prie pat vieškelio. Bernadickas iki šio rudens buvo miškiniu, 
tačiau atgailaudamas už savo kaltes išdavinėjo sėbrus. Daug žmonių atsidūrė 
kaltinamųjų suole. Apstojo namus, Bernadickėlis iššoko per langą, vienmarškinis 
atbėgo į Daujėnus ir pranešė apie įvykį. Tuojau subėgo 30 kareivių ir istrebitelių 
ir, Bernadickėlio vedami, patraukė į mišką.

Pavakare eidamas per miestelį, pamačiau arklį, pakinkytą į roges (vieškelis 
iki pat Pasvalio buvo juodas purvas, be ledo), ir jose gulintį sunkiai sužeistą 
kareivį. Supratau, kad įvyko mūšis su miškiniais. Vakare, kalbėdamas su svečiu 
Demeniu, sužinojau, kad mūsų ministeriai (jau nebe komisarai) žino apie tarnautojų 
šunybes, žmonių engimą, tačiau tyli. Paskiau prasitarė, kad visas mūsų miškas 
eina ne Lietuvos miestams atstatyti, o į Donbasą. Tai blogai. Liksime be miškų.

Ko o  . Rytmetį, važiuodamas į Girsūdus pas ligonę, pamačiau vidury 
turgaus gulintį lavoną. Buvo tai Porijų ūkininkas Stipinas. Lietus, purvas ir suža-
lotas lavonas  baisus vaizdas. Buvo pašaukta Stipino žmona. Ji iš tolo pasižiūrėjo, 
persižegnojo, pažino, kad tai jos vyras. Paskui atėjo pas mane užprašyti pamaldų. 
Rodėsi, kad dreba visa.

Ko o  . Mano šeimininkė buvo Pasvalio turguje. Mažai ką gavo nusipirkti, 
nes milicija visas iš Rygos atvykusias prekiautojas, kurios atveždavo šiokių tokių 
niekniekių, areštavo, nubaudė ir uždraudė daugiau čia rodytis. Daiktų turguje 
vyko šiokia tokia mainų prekyba, nes sustojęs ekonominis gyvenimas...

Turgaus persekiojimas motyvuojamas tuo, kad vietos miestietis galėtų 
pigiai nusipirkti produktų. Tačiau kad vietos žemdirbys galėtų tinkamai savo 
ūkio gaminius parduoti, iš tų pinigų mokesčius užsimokėti ir nors vargais ne-
galais nusipirkti būtiniausių prekių, matyt, į valdžios kompetencijos rūpesčius 
visai neįeina.

Jeigu ūkininkai dar dirba žemę, tai tik dėl to, kad gyvas į žemę neįlįsi. 
Tačiau jau 194  metais dauguma maldaus, kad būtų įsteigti kolchozai, nes jokiu 
būdu neišsilaikys.

Ko o  . Nuėjau pavakary pasikalbėti ir su savo svečiu Demeniu, kuris 
atvažiavo iš Biržų iš naujo rinkti valdžiai grūdų. Visi LSSR valdininkai sako, kad 
nė vienas sienojas nebus iš Lietuvos išvežtas, jų visų reikia respublikos miestams 
atstatyti. Pirmiau tą patį kategoriškai kartojo Demenis. Atseit nesąmonė vežti iš 
Lietuvos medžius, juk SSRS miškingas kraštas ir tie miškai yra arčiau Donbaso. 
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Tačiau Demenis šį vakarą išsitarė, kad visas Lietuvos miškas keliauja į Donbasą... 
Nustatytos sunkios miško normos. Dabar vėl jas padidino. 

Šiandien netoli ligoninės sutikome daug vežimų, riedančių purvinu keliu 
su menkais, nuvarytais arkliais, velkančiais sienojus į Pasvalį.

Vakare užėjo iš Biržų simpatingas karininkas ir ilgai užsibuvo. Aš, linksmin-
damas svečią, papasakojau visokių istorijų. Svečias, nors pas mane sėdėjo kelias 
valandas, nebuvo nusiėmęs kepurės. Jis girdėjo, kad aš turįs sulfonalio ampulių. 
Mat Biržuose vyriausiasis viršininkas, majoras, žmogus vedęs, apsirgo gonorėja. 
Deja, aš tokių vaistų neturėjau.

Ko o 1 . Sekmadienis. Pavakary, išsiskirsčius žmonėms po pamaldų, 
buvo palaidotas Stipinas. Miškiniai laidojami slaptai, kur nors balose, kad niekas 
iš giminių negalėtų surasti kapo.

Eidamas pro miliciją, išgirdau muziką. Ten užsukau, norėdamas sužinoti 
kokių nors radijo naujienų. Visų mylimą leitenantą Aliochiną radau po vakarykš-
čios puotos visai blogai atrodantį. Jo veidas buvo juodas  jis mažai kalbėjo ir, 
it pelėda dieną, visą laiką snaudė. Pamatęs, kad garbusis leitenantas Minajevas 
užlipo ant apmuštos raudona medžiaga sofos purvinais batais, padariau pastabą. 
Paskiau to gailėjaus, nes jis galėjo užsigauti.

alan io 1 . Sena Lietuvos tradicija yra balandžio pirmąją krėsti juokus 
ir vienas kitą apgaudinėti. Tačiau šįmet per daug rimta padėtis ir nebuvo girdėti, 
kad kas būtų juokavęs melagystėmis.

Čerčilio kalba dar tebejaudina.
Mūsų partorgas Kvalinas įvairiose valsčiaus vietose daro susirinkimus, aiš-

kina fašistų karaliaus Čerčilio veidmainingumą ir niekšiškumą.
Atvažiavęs iš Biržų „pergalės pyliavos“ vykdyti, Demenis papasakojo, kad 

P pilio (Biržų) partorgas Solovjovas nuolat mitinguose kalba. Tačiau jo kalba, anot 
žemaičių patarlės, netinka nei į tvorą, nei į mietą. Norėdamas mitinge paaiškinti, 
kad fašizmas visai žlugs, Solovjovas teigė, jog pats matęs, kaip Musolinis pasiko-
ręs. Publikai pradėjus iš nustebimo įtartinai šnibždėtis, Solovjovas pasakė, kad ir 
valsčiaus sekretorius tai matęs. „Ar matei, Karveli, kaip Musolinis korėsi“, – viešai 
paklausęs Solovjovas. „Mačiau“, – drąsiai atsakęs Karvelis.

alan io  . Atėjo partorgas Kvalinas ir prašė, kad užleisčiau zakristijo-
no kambarius istrebitelio Biliūno šeimai, nes Jankauskas, pirmiau čia gyvenęs, iš 
zakristijono buto išsikraustęs.

Pilni keliai vežimų. Gabenama „pergalės“ rekvizicijos ir Lietuvos miškas. 
Sutikau mūsų valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininką Petrauską ir, rodydamas 
į vežamus rąstus, pasakiau, jog tolimą kelionę jie nukeliaus. Jis atsakė, kad nė 
vienas Lietuvos pagalys nebūsiąs išvežtas, visi sienojai eisią mūsų miestams atstatyti. 

Šitaip atsako visi valdininkai nuo vyriausių iki žemiausių. Tačiau visi pui-
kiausiai žino, kad Lietuvos miškas keliauja į Donbasą.

alan io  . Netikėtai atsilankė iš Biržų gailestingoji seselė Ksavera T. 
Ji gyvena Biržuose su lietuvių kalbos gimnazijos mokytoja Gene Kaupelytė. Ji 
man gerai pažįstama iš Papilės laikų. Aš ten  metus klebonavau. Kaupelytė 
lankė gimnaziją, o per atostogas dirbo. Vėliau buvo areštuota, kažkokiam idio-
tui įskundus. Tačiau ji nebuvo kalta. Kalėjo 6 mėn. Biržų kalėjime. Per tą laiką 
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buvo žiauriai kankinama  mušama, šaldoma, badu marinama. Kantriai kentėdavo. 
Pasakydavo tardytojams daug karčios tiesos. (Kaupelytė baigė gimnaziją aukso 
medaliu.) Pagaliau įgijo tardytojų ir kalėjimo personalo pagarbą.

Kaupelytę paleisti įsakė kažkoks aukštas viršininkas.  tardytojas niršo, kad 
ji daugiau nebus tardoma. Dabar Kaupelytė slapstosi, į Daujėnus bijo atvažiuoti. 
Ir seselė Tamulionytė jokia politika nesidomėjo, o vis tiek jau pusę metų yra se-
kama. Ji iki šiol nebuvo areštuota, tik beveik viena dirbdavo chirurgijos skyriuje. 
Enkavėdistai kasdien ateidavo į ligoninę pasižiūrėti, ką sesuo Ksavera veikia. Tam 
sugalvodavo labai naivių dingsčių.

alan io  . Svečias iš Biržų Demenis vakar su draugu gerokai įkaušo 
ir baladojosi visą naktį. Šiandien susitikę įsikalbėjome. Jis prisipažino su draugais 
vokiečių okupacijos laikais nušovęs Jakštį, Balčiūną ir girininką, mat tie juos sekę. 
inoma, kiekvienas turi gintis. Papasakojo kelis jam žinomus faktus, kad suimtieji 

inteligentai kaliniai visai į politiką nesikišo, tačiau juos reikėjo ištremti, nes jie 
sovietų Lietuvoje buvo negeidžiami. Man nepatiko, kad nekaltus tremia, tačiau 
visos valdžios taip daro. Pasakiau, kad ir dabar žmonės skundžiasi plėšikaujan-
čiais istrebiteliais. Demenis pasakė, kad turi būti įvesta tvarka ir už plėšikavimus 
baudžiama. Jis pataręs valsčiui sugrąžinti Stipinienei karvę, nes, nušovus jos vyrą, 
iš jos buvo atimtas visas turtas.

alan io  . Porijų Bernadickėlis, neseniai pasidavęs miškinis, dabar 
skundžia visus. Nurodinėja, kas jiems davė valgyti, pas kuriuos nakvodavo. Jau 
pilnas rūsys areštuotųjų. Užėjo Juzė Vaitkevičiūtė iš Mažionių. Ji atsimainiusi, 
išbalusi ir išsigandusi. Sako, kad visa apylinkė dreba iš baimės, nes Bernadickėlis 
visus išduos. Mažioniečių buvo sunki padėtis. Jie ir miškinių bijojo. Bernadickėlis, 
aprengtas leitenanto drabužiais, pasidarė išdidus. Dabar visiems bus pamoka, kad 
nereikia šelpti miškinių... Kvailiai jie – būdami bėdoje, laukia Čerčilio...

Atėjo Stasys iš Medin  vaistų. Jis pasakė, kad ir pas juos yra miškinių, 
kurie samanynuose slapstosi.

alan io 6 . Demenis papasakojo, kad suimtas Baukų ūkininkas Armonas. 
Jis savo areštu esąs pasipiktinęs. Jam priekaištaujama, kad turįs šautuvą. Tačiau 
tai, anot Demenio, tik pretekstas. Iš tikrųjų iš Armono norima didelio kyšio. Du 
istrebiteliai papasakoję Demeniui, kad jų viršininkai turtingai gyveną. Ir dabar 
turį kelias statinaites alaus, gausybę produktų.

Reikėjo važiuoti į Pasvalio rekolekcijas, tačiau lietus sutrukdė. Bijau ten 
važiuoti, nes vieną kartą buvo sumanyta mane areštuoti. Šį vakarą sunaikinau 
visus seserų ir brolio laiškus. Dabar nemadinga laiškus archyvuoti. 

alan io  . Iš vakaro lijo. Tik atsikėlęs, ankstų rytmetį išvažiavau į 
Pasvalį. Baisus kelias. Visą žiemą iki šiol žmonės vežė sienojus į Pasvalio stotį. 
Išmušė gilias duobes iki stebulių. inoma, vieškelio niekas nesirūpina taisyti. Ne-
blogu žirgu 14 kilometrų į Pasvalį važiavau keturias valandas. Jokių sensacingų 
naujienų nesužinojau. Rusai prižadėjo iki gegužės 6 d. išsikraustyti iš Irano ir 
Mandžiūrijos.

Trumenas kalbėjo, kad Amerika yra galingiausia valstybė ir kad kariuomenės 
dar negalima demobilizuoti. Taigi nieko mums įdomaus. Tačiau mūsų inteligentai 
važiuos į tolimą Sibirą. Eina vienas ešelonas paskui kitą.
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 paštą ir pas dantų gydytoją ėjau šalutinėmis gatvėmis, kad nekrisčiau į 
akis enkavėdistams.

alan io  . Važiuodamas namo per Pasvalio miestą, nusiėmiau akinius, 
kad engėbistai nepažintų.  kad rasčiau Lietuvoje tokį kampelį, kuriame nebūtų 
baimės, kaip jausčiausi laimingas

Parvažiavęs namo sužinojau, kad areštuota valsčiaus kasininkė Antanina 
Mėkelytė. Ją įskundė Bernadickėlis, neva ji miškiniams laiškus rašiusi. Ją visą 
dieną tardė. Mėkelytė yra katalikė, nepaprastai geros širdies mergaitė...

Ji galėjo pabėgti, nes nugirdo, kad ją rengiasi areštuoti, tačiau nesislėpė. Jai 
pabėgus, būtų kankinama jos šeima.

alan io  . Valsčiaus mokesčių inspektorė Janina Tamulionytė, dirbdama 
valsčiuje, su visais gerai sugyvena. Tačiau šiandien partorgas Kvalinas, milicininkas 
ir valsčiaus raštininkė rakaitytė darė pas ją kratą... Nieko nerado, nes dabar 
kiekvienas miestelėnas gautą laišką, nors ir nekalto turinio, tuojau sunaikina. De-
menis sakė, kad daug ūkininkų būsią patraukti į teismą, nes neatidavė prievolės 
produktų. Kitam stigo tik dviejų kilogramų. Ir tie bus areštuoti. Šiandien areštavo 
Girsūdų Rauduvę, kuris gyvena prie Baliečių kaimo. Rauduvės turi nemažai žemės, 
bet žemė blogos rūšies, ir jis nebeišgalėjo išpilti pyliavų. Lankydamas parapiją, 
pastebėjau, kad į Rauduvės namus jau skurdas suleido nagus.

Daujėnų kaliniai pasidarė labai opūs, nepakelia rūsio šalčio. Šiandien du 
kalinius išvežė į Pasvalį, nes jie apsirgo. 

alan io 1  . Seniūnas Jankauskas atnešė lapą pasirašyti, kad aukoju 
Pergalės fondui 1 cnt rugių, ir įsakė tuoj vežti. ficialiai reikia laisva valia aukoti, 
tačiau kas neaukoja, tą areštuoja. Buvo atėjusi areštuotos Antaninos Mėkelytės 
motina. Ji papasakojo, kad dvi dienas prieš Antaninos areštą atėjo pas juos Ber-
nadickėlis (kuris išdavė ir liko patenkintas).

alan io 11 . Atėjo iš Vabalninko draudimo inspektorius Nemunis ir 
apsinakvojo pas mane. Pasirodo, jis buvęs mano parapijietis iš Papilio parapijos, 
Miele šių kaimo.  politiką nesikiša, tačiau gyvena it zuikis prie kelmo  nėra 
garantuotas, kad jo nesuims. Nemunis girdėjo užuominų, kad turįs ryšių su miš-
kiniais, nes tie jam nieko nedaro.

Biržuose buvo suvažiavę visos apskrities draudimo inspektoriai. Dalyvavo 
ir atstovas iš Maskvos. Inspektoriai skundėsi negalintys vaikščioti po sodžius, nes 
bijo miškinių. Išėjus atstovui iš Maskvos, Biržų apskrities viršininkas Gražinis, 
visas paraudęs, pradėjo ant inspektorių šaukti. Kaip jie, esą, išdrįsę prie Maskvos 
atstovo taip kalbėti. Kad yra banditų, Maskvai apie tai nesakoma, ir Maskva 
neprivalo žinoti tokių dalykų. Kiek gyvenu šiam pasauly, visų valdžių vienoda 
taktika. emesnieji raportuoja savo viršininkams, kad visur tvarka

Nemunis papasakojo, kad keli žmonės, išvežti iš Lietuvos į SSRS, jau yra 
mirę. Abu Milašiai, Vileikio Matas ten žuvo. Jis buvo naudingas žmogus, dirbo 
Papilio bažnyčios statyboje.

Dabar visas pasaulis kairėja. Ir Nemunis, plaukdamas pasroviui, yra komu-
nistinėmis, demokratinėmis idėjomis užsikrėtęs. 

alan io 1  . Jau ir Daujėnų parapiją užplūdo „amerikonai“ – badau-
jantieji SSRS piliečiai. Jie pasakoja, kad, orui atšilus, dar daugiau „amerikonų“ 
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atkaks. Mat kiti beveik Adomo kostiumus nešioja ir jeigu iki atšylant nenumirs, 
stengsis pasiekti Lietuvą.

Šiandien sumokėjau Janinai Tamulionytei paskutinius 1945 m. mokesčius – 
118 červ. Taigi 1945 metais sumokėjau valdžiai 18 000 rublių.

emės ūkio komisijos posėdy buvo svarstoma, ar atimti iš Daujėnų bažny-
čios beneficijas (žemę). Tačiau gerai nežinau, ar atims, ar ne...

Apie žemės nusavinimą reikėjo iš karto man pranešti, nes dabar šeimyna 
žemės ūkiui yra nusamdyta ir nuo Naujųjų metų išlaikoma.

Bernadickėlis vis daugiau ir daugiau žmonių išduoda. Areštuoti ir Braz-
džioniai (tėvas ir sūnus) iš Lenkomiškio. Buvo uždaryta į rūsį ir Brazdžionytė. 
Dabar ji paleista iš kalėjimo. Jinai pasakojo, kad girdėjusi, kaip baisiai tardymo 
kambaryje mušę jos tėvą, Jasiūną ir kitus. inos kitą kartą miškinių nešelpti. 

alan io 1  . Šiąnakt įvyko miestelyje vagystė, iš kurios kai kas pasi-
šaipė. Būtent, mūsų pašto viršininko žmona Štakevič ir žemės komisijos pirmi-
ninko duktė Jurkūnaitė pavogė Čingienės vištas. Vagystė buvo susekta, todėl 
jiedvi areštavo, bet, truputį rūsy palaikę, išleido. Mat vagišės yra nepavojingos. 
Jų politinė orientacija valdžiai artima. Kadangi gaidys maiše užduso, mūsų vir-
šininkas įsakė jį atpirkti. 

alan io 1  . Gavau raštelį su įsakymu antradienį, balandžio 16 d., atvesti 
patikrinti arklius. Visi supranta, kad to patikrinimo reikia arklių mobilizacijai. 
Tuojau žmonės ėmė kalbėti, kad valdžia ims arklius, nė kiek neatsižvelgdama į 
ūkio reikalus. Tai visus gąsdina.

alan io 1  . Kažin ar yra buvęs Lietuvoje toks laikas, kai taip visko 
stigo, kaip šįmet.

Rugių centneris – jau 80 červ. Trūksta ir pašaro.  mūsų rekolekcijas su-
važiavo aukšti kunigai ir tuojau pasiuntė arklius atgal... Mat namie dar turima 
arkliams šiokio tokio kratinio, ir to mažai.  svečių arklius reikia geriau mylėti.

Taigi ryt Krikliniuose rekolekcijos ir reikėtų važiuoti iš vakaro, tačiau vežikui 
per vėlu bus namo grįžti. Todėl aš į Kriklinius pirmadienio rytmetį važiuosiu.

alan io 16 . Areštavę Mėkelytę, pradėjo sekti Janiną Tamulionytę, nes 
jos kartu dirba. Mėkelytė buvo valsčiaus kasininkė, o Tamulionytė – mokesčių 
inspektorė. Jau antrą kartą darė pas Tamulionytę kratą. Jos kambary buvo vals-
čiaus spinta su senais dokumentais ir vyriausybės žiniomis. Tą viską konfiskavo 
ir išsivežė į Biržus. Tamulionytę viršininkas Kurajevas tardė dvi valandas. Svar-
biausias kaltinimas buvo, kodėl ji vokiečiams tarnavo. Tamulionytė teisinosi, kad 
ji beturtė, neturėjo iš ko gyventi. Dabar ji nori į kitą valsčių persikelti...

alan io 1  . Daujėnų zakristijonui Jonui Grigalioniui kambaryje iš kailinių 
kišenės pavogė 180 červ. Jam didelė skriauda. Grigalionis įtaria savo kaimynus, 
kurie jau buvo toje srityje pasižymėję. Jis nuėjo pas leitenantą ir pasiskundė. Bet 
čia išgirdo kitą muziką. Jį šaltai išklausė ir patarė tuo reikalu paduoti pareiški-
mą raštu. Parėjęs Grigalionis numojo ranka ir man pasakė, kad jokio pareiškimo 
nerašysiąs, nes tik bėdą užsitrauksiąs, o naudos jokios nebūsią...

alan io 1  . Šeimininkė S. akarauskaitė vakar išvažiavo į Kavãrską 
laidoti savo brolio a. a. Alfonso akarausko, kuris seniai sirgo. akarauskas buvo 
geras, doras žmogus...
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alan io 1  . Visą dieną paviešėjusi namuose, grįžo šeimininkė akaraus-
kaitė. Siauruoju geležinkeliu susisiekimas buvęs neįmanomas. Ir su komandiruo-
tėmis keleiviai neįleidžiami į vagonus. Bilietą galima nusipirkti tik per protekciją. 
Jai pasitaikė žmoniška konduktorė, kuri už nedidelį kyšį priėmė į vagoną. Jau 
metai, kai baigėsi karas, o tvarkos nė vienoje srityje nematyti.

Pasikviečiau dailidę Kaunecką ir paprašiau jo padaryti pulpitą. Jis pradėjo 
dejuoti, kad esąs bežemis, turįs arklį. Ir kas antrą dieną varomas į pastotę, į 
Pasvalį, savo arkliu parvežti prekių kooperatyvui. Jokio atlyginimo, pašalpos nei 
pašaro niekas ir nežadąs duoti.

alan io  . Iš ryto buvo motina Juozo Mikelinsko, buvusio vokiečių 
okupacijos laikais Girsūdų sodžiaus seniūnu. Mikelinskas buvo areštuotas, išvežtas 
į SSRS ir nuteistas 10 metų kalėti. Jis parašo motinai laiškų. Jis esąs visai nusilpęs, 
vos kojas galįs pavilkti. Tačiau jei darbo normos neatliekąs, negaunąs maisto. Jei 
randąs kur runkelį, tai čiulpiąs kaip didžiausią gardumyną. Mikelinskui pakenkė 
draugas, kuris buvo tyčia prikomandiruotas, o paskui pasirodė esąs šnipas. Motina 
nebesitiki sūnaus pamatyti.

Porijų mokytojas Balbierius man pasakė, kad žada iš manęs atimti pusę 
dirbamos žemės, būtent Porijų sklypą. Tuo reikalu nuėjau pas partorgą Kvaliną, 
tačiau jo namie neradau. Jo raštinėje kažkoks seržantas tardė jauną mergaitę, 
kuri buvo raudona kaip vėžys ir trukčiojo nuo verksmo. Nieko nesutvarkęs pas 
partorgą, nuėjau pas mūsų simpatingąjį viršininką. Radau jį tardantį visai jauną, 
kokių 16 metų mergaitę. Jau už durų išgirdau mergaitės verksmą. 

alan io 1 . Velykos. Rezurekcijos  valandą, nes parapijiečiams pavo-
jinga prieš saulėtekį vaikščioti.

Praėjusią naktį užpuolė plėšikai Baukų Lapėną. Pas Lapėną kurį laiką dirbo 
Tušas iš SSRS. Paskui jis iš Lapėno išėjo. Taigi praėjusią naktį tas rusas su trimis 
sėbrais rusais, ginkluoti kirviais, įlindo pro langą. Lapėnai spėjo pasislėpti ant 
aukšto ir išvengė mirties. Keletą valandų pasidarbavę, plėšikai išėjo. Stebėtina, 
kaip žmonės prie žiaurumų priprato  apie Lapėno apiplėšimą tik vieni kitiems 
pasakojo, stebėjosi ir piktinosi.

alan io  . Šiandien atėjo pasveikinti su šventėmis mūsų malonus vir-
šininkas Kurajevas su savo drauge. Prie užkandžių buvo padėtos taurelės, tačiau 
svečias pareiškė, kad jis iš taurelių naminės negeriąs. Tada jam padėjau stiklinę.

Dėl Lapėno apiplėšimo viršininkas pareiškė, kad jis esąs šykštuolis ir buožė, 
tačiau jei rastų vagis, tai areštuotų.

Kurajevas baisiai mėgsta ūkį. Padėjo tarnaitei karves paliuobti ir ilgai pumpavo 
vandenį. Aš irgi labai mėgstu paukščius, ir meilė gyvūnams, kurią jaučia mano 
viršininkas, man imponuoja. Jis pagavo kalakutą, ilgai laikė jį ant kelių ir karštai 
bučiavo. Kas gyvulius myli, tas geras žmogus. Pašokęs kazoką, viršininkas išėjo 
namo. Jis sakė, kad kai kurios lietuvės esančios bedievės. Pavyzdžiui, jis Mikėnų 
Šiaučiūnienę prisaikdinęs, įsakęs tris kartus persižegnoti, davęs kryželį pabučiuoti, 
kad pristatytų sūnų miškinį. Tačiau Šiaučiūnienė su visa šeima išbėgusi. Katalikai 
priesaikos nesilaikantys. Ir tokių esą nemažai, anot jo.

alan io  . Krikliniuose Šv. Jurgio atlaidai. Ten išvykau ankstų rytą. 
Klebonas Savukaitis papasakojo, kad naktį į Prisikėlimą atėję milicininkai ir ka-
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reiviai žmones, einančius per Velykas į bažnyčią, areštavo. Apstatė slapta sargyba 
kai kuriuos namus ir visus, einančius į bažnyčią, sulaikydavo. Kareiviai norėjo 
įsiveržti į kleboniją, tačiau Kerminonienė spėjo užkišti duris.

Vakare mokiau Reginą, kaip taisomi vaistai.
Per šias Velykas turėjome produktų. Dievas žino, kokios bus kitos Velykos  

Viskas geriausiojo Dievo valioje. 
alan io  . Regina išvažiavo į Vilnių. Ją išvežė Stakienė.

Atėjo valsčiaus viršaitis Petrauskas ir paprašė, kad priimčiau į nakvynę 
keturis karininkus. Neturėjau tiek patalynės, nes vasarą kareiviai sudraskė keturias 
antklodes. Sutikau priimti tik du.

Pavakary pas mane atėjo trys karininkai ir dvi rusės. Sakau, turiu tik dvi 
lovas. Na, gerai. Dalinio viršininkas ir aš atgulsiu į vieną lovą su gailestingąja 
sesute, o felčerė ir leitenantas gulės atskirai. elčerė pradėjo man juokaudama 
pasakoti, kaip ji, maža mergaitė būdama, ėjo pavalgiusi prie komunijos ir kaip 
batiuška buvo apgautas. Paklausė manęs, ar neturiu dukterų. Atsakiau, kad netu-
riu. Teiravosi, ar ta moteris, kuri audžia, yra mano žmona, o gal aš esąs našlys  
Patyrusi, kad negaliu turėti žmonos, stebėjosi. Kas šalis – kiti papročiai.  mane 
stebino, kad kambaryje karininkai nenusiima kepurių.

alan io  . Klebonijoje valgykla. Privalau valgydinti keturis karininkus 
ir vieną karininko žmoną.  virtuvę kareivis atsinešė dvi taras, keps kareiviams 
duoną. Nuo pat ryto prie virtuvės durų stovi kareivis. Jam atneša pietus – pu-
pelių, bulvių ir žirnių sriubos. Kasdien kareivis gaunąs 800 g duonos, o rytą ir 
per pietus – tos pačios sriubos.

Aš paragavau kareivio sriubos. Neskani. Kareivio klausinėjau kai kurių da-
lykų ir gaudavau vienodą atsakymą  nežinau. Tas kareivis buvo panašus į ilgai 
kankintą vergą. Dalinio viršininkas – nenuoširdus žmogus. Kalbėjo su manimi 
ironiškai, ir aš jo vengiau.

Po pietų atėjo pas mane dalinio felčerė ir išbuvo iki 12 val. nakties – pa-
sakojo anekdotus. Iš mergaitės lūpų tokių nešvankybių pirmą kartą teko išgirsti. 
Visai nustojusi gėdos jausmo, nepataisoma cinikė. Bet ji geros širdies. Kokių vaistų 
turėjo, pasidalijo su manimi. Tačiau jos vaistinė visai skurdi.

Pas mane dažnai ateina pasiskųsti Maliupių Galvanavičienė. Jai sunku 
gyventi, nes žemės su ganykla lieka 4 ha, Galvanavičius nebuvo atidavęs visų 
mokesčių, todėl šiandien jį areštavo...

Gal ir žmogaus apsileidimas...
alan io 6 . Sužinojau linksmą naujieną  karininkai iš manęs išsikrausto 

į Smilgių sodžių. Ten, erdvesniuose buvusiuose valsčiaus namuose, yra vietos ir 
kareiviams, ir karininkams. Be abejo, karininkai nemanė, kad išvažiuodami turėtų 
padėkoti už viešnagę. 

Kalėdodamas atėjo Lebeniškių stačiatikių šventikas Jurgis Speranskis. Jis 
siūlėsi man tarnauti. Iš savo bažnyčios beveik nieko negauna. Per metus surinko 
jam po 2 cnt javų ir bulvių. Jis dirbo pas žmones. Pjovė šieną, kasė bulves ir 
mėžė mėšlą. Per žiemą dirbo puskubilius. Dabar, bado spiriamas, eina kalėdoti. 
Pasakojosi 8 metus išbuvęs koncentracijos lageriuose, kentėjęs. Dabar Lebeniš-
kiuose turįs vargo su savo diakonu. Tas diakonas esąs komunistas. Greičiausiai 
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neįšventintas, tik su suklastotais dokumentais buvo paskirtas. Speranskio viršininkas 
Vilniaus arkivyskupas patarė su diakonu būti atsargiam.

Daviau batiuškai pusę centnerio miežių. Jis pradėjo verkti. „Ac , tiaželo žit.“ 
Užsidėjo miežius ant nugaros ir šlubuodamas išėjo į Lebeniški s. Jeigu jo niekas 
nepavėžės, tai pavargs, nes nuo Daujėnų iki Lebeniškių 19 km.

alan io  . Nedidelės kareivių įgulos įsikūrė Lietuvos miesteliuose. 
Visur jie apsikasa. Bolševikų atstovai nuolat grasina išvešią į Sibirą, visur paplūdo 
kareivėlių. Niekas nežino, kokiam tikslui jie čia atsidangino. Susirinkę žmonės 
pasimeldžia. Berklainių Mėkelienė pasakojo, kad jos dukterį Mortą tardytojai 
labai mušė. Morta Mėkelytė kankinama prisipažino įvairių nusikaltimų, kurių ji 
nebuvo padariusi.

Pakrikštijau Berklainių Pelešino dvynukus. Jis turi 30 ha žemės. Jo klojimas 
sudegintas, šįmet padvėsė paskutinis arklys, o mokesčiai nesumokėti. Gaila žmo-
gaus  Visokių prievolių viršininkas Biržuose yra kapitonas Solovjovas. Jis tokius 
piliečius kaip Pelešinas baudžia visu griežtumu.

alan io  . Atvelykis. Pas mus Šv. Jurgio atlaidai. monių nemažai 
prisirinko. Krinčino kun. Keraitis neaptarė jokių naujienų. Politikoje stagnacija. 
Nesinori ir dienoraščio rašyti. Aš nesmi sovietų režimo priešas, nes komunizmas 
turi gerų ypatybių, tačiau baisiai noriu, kad viskas praeitų... Bažnyčios tarybos 
narys Girsūdų Pleška, kuris ir šiandien rinko bažnyčioje pinigus, klebonijoje nu-
siminęs šiek tiek užkando, nes nežinojo, ar grįš namo, ar bus areštuotas. Ir aš 
per sumą neramiai dairiaus, bijodamas, kad kareiviai neapsilankytų šventoriuje ir 
netikrintų dokumentų, nes tikrindami šį bei tą atranda...

alan io  . Vos tik baigėsi papildoma rekvizicija „Pergalės fondui“, 
atėjo nauji mokesčiai, „valstybinė paskola“. Kiekvienas nuo 1 ha turės duoti val-
džiai 36 rb mokesčių, pirkti valstybinės paskolos lapus... Valstiečiai nebepajėgia 
sumokėti mokesčių. Ir vėl pas mane eina skolintis pinigų mokesčiams.

alan io  . Buvo šiandien iš Mamliškio (Krinčino vls.) Kripaitienė pra-
šyti pagalbos savo 22 metų dukrelei Stasei. Kripaitienės du sūnūs nestojo SSRS 
kariuomenėn ir be šautuvų slapstėsi. Atėję rusai tėvą ir sūnų nušovė, namus 
sudegino, o dukterį Stasę išlaikė kalėjime 6 mėn. ir paskui kas dvi dienos įsakė 
ateidinėti į miliciją. Dėl baisių vargų Stasei sveikata visai pakriko, ji jau nebegali 
ir per gryčią pereiti. Buvę pasiturintys ūkininkai gyvena vargo gryčiose, netoli 
Daujėnų. Jo sveikata menka, abi su dukryte kenčia badą. Eidamas iš bažnyčios, 
sutikau Kripaitienę belaukiančią. Ji visa drebėjo nuo verksmo.

Bernadickėlis (iš Porijų) jau įdavė milicijai kelias dešimtis ūkininkų, kurie 
jį nelaimėje pavalgydino, rizikuodami savo gyvybe, šiltai pernakvino.

Leitenantas Kanajevas užėmė zakristijono Grigalionio butą. Eidamas pro 
šalį, pamačiau stovinčią ties zakristijono namais seną moterį. Ji vargingai buvo 
apsirengusi, veidas juodas ir visa apskurdusi. Pasirodo, tai Kanajevo motina.

e u ės 1 . Agota Suveizdienė, nors ir 69 m., buvo stipruolė ir kupina 
sveikatos. Dabar atrodo ji it paklaikusi, akys ašarotos. Jos vedęs sūnus Napalys, 
33 metų, slapstėsi, buvo miškinis. Pamatęs Suveizdienę tokią, paklausiau, kas jai 
yra  Sakėsi serganti nuo to laiko, kai leitenantas Valkiūnas dėl sūnaus Napalio 
baisiai sudaužė galvą. Nei miegot galinti, nei valgyti ir nuolat kažko bijanti.
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e u ės  . Daujėnų sodžiaus ūkininkas Rasiukas paprašė atlaikyti pamaldas 
per jo motinos mirties metines. Ir tuojau pradėjo dejuoti, kad nebegalįs sudurti 
galo su galu. Jis turi 23 ha žemės, iš tų 23 dabar padarė 28. Jis paskaičiavęs, kad 
įvairių prievolių ir pastočių atlikęs valdžiai už 12 000 červ. per metus.

Rasiukas turi „privilegiją“, nes jo nevaro su arkliu į valdiškus darbus. 
Užtai jis kiaurus metus turi vežti paštą iš Daujėnų į Pasvalį (14 km) du kartus 
per savaitę. 

Už pašto vežimą jam neduoda nė rublio. Sakau, eik į valsčių ir prašyk, kad 
žemės sklypininkams atskirtų, kitaip neišsimokėsi. Pakrapštęs pakaušį, Rasiukas 
atsakė, kad ir į valsčių tuo reikalu bijo kreiptis. Jo kaimynams Morkūnui ir Rau-
duvei atskyrė sklypus kaip tik toje vietoje, kur rugiai ir kviečiai pasėti. Rudenį 
nepasiaiškinsi, kad žiemkenčių lauką atėmė, duok prievoles, ir tiek – kitaip 5–10 
metų kalėjimo.

Rasiukui pasakojant, aš galvojau  o jis seniau ar atjautė savo beturtį kaimyną. 
Ir sklypininkas turi žmoną ir vaikus, kuriuos reikia maitinti. 

e u ės  . Nuolatiniai mokesčiai atima iš žemdirbių paskutinį kąsnį. Vos 
sudėjo javus „pergalės fondui“, atėjo įsakymas – priverstinai skolinti červoncus 
sugriautai SSRS atstatyti. Atsilankė ir mūsų viršininkas Kurajevas su seimo atstove 
Kutraite. Pradėjo mane raginti, kad pasirašyčiau sovietų Rusijai atstatyti 5 000 rb. 
Po ilgų ginčų ir priekaištų sutikau duoti išsimokėtinai 2 000 rb. Tuos pinigus 
turėsiu sumokėti per 10 mėn. Šiandien įmokėjau 500 červ. 

Su Kutraite susiginčijau dėl tikybos. Vargšelė Kutraitė iš savo katekizmo 
pakalbėjo, kad mokslas ir tikyba nieko bendro neturi. Kad mokslas – tai mokslas, 
o kiekvienas tikintysis yra fanatikas. Sakau, tada visi žmonės fanatikai, nes ir 
Tamsta tiki Marksą ir Engelsą. Čia įsiterpė viršininkas ir nutraukė ginčą...

e u ės  . Dėl kiekvienos rinkliavos ir prievolių SSRS respublikose agi-
tuoja. Daujėnų nedidelis valsčius, tačiau iš Biržų atvažiavo apie dešimt agitatorių. 
Ir pas mane vėl svečiai... Buvau valsčiuje protestuoti, kad turiu nuolat valgydinti 
valdžios svečius. Valsčiuje atsakė – gali neduoti. Tačiau kaip neduosi valgyti, kad 
čia ir kiekvienas piemenukas gali primeluoti, pasodinti į kalėjimą ir išsiųsti į Sibirą.

e u ės  . Švenčiame Motinos dieną. Po gegužinių pamaldų, lydimi 
visų pamaldų dalyvių, ėjome su procesija į kapines. Pavakary palaidojau Juozapo 
Pisarskio iš Naujasodžio 3 metų dukrytę, vakar mirusią. Antutė sunkiai kvėpavo, 
smarkiai kosėjo ir karščiavo. Tėvai suprato, kad ji serga. Jie sužinojo, kad už 
2 km Smilgių sodžiuje yra kariuomenės dalinio gydytoja. Ji apžiūrėjo atvežtą 
Antutę ir pasakė, kad vaikui buvusi angina, o dabar esąs bronchitas. Naktį dar 
pasunkėjus ligai, ryte Pisarskiai išskubėjo su vaiku į Pasvalį. Bet čia pasakė, kad 
jau vaiko nebegalima išgelbėti, nes difteritas per daug užnuodijęs organizmą. Kas 
per mokslo įstaiga, kas per fakultetas, jei tokius gydytojus išleidžia ..

e u ės 6 . Mikėnų–Šakarnių apylinkėje yra nemažai tuščių sodybų. 
Styraitė pasakojo, kad ir Mikėnų Šiaučiūnai išbėgo palikę savo ūkį. Jų sūnus 
slapstėsi. Šiaučiūnas sirgo, tai įmetė į kalėjimo rūsį Šiaučiūnienę. Ją laikė šaltyje 
menkai apsirengusią 8 paras. Turbūt ir kitoniškais būdais buvo kankinama, nes 
parėjo namo pamišusi. Pasiėmę truputį daiktų, siaubo slegiami Šiaučiūnai paliko 
savo ūkį, išbėgo...
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e u ės  . na Vilenčikaitė miške susižalojo koją. Ligoninėje ilgokai 
išgulėjusi, neseniai parvažiavo namo... aizda dar neužgijo. Atėjo jos sesuo su 
receptu iš ligoninės ir prašė patarti, kur įsigyti tų vaistų. iūriu, recepte parašyta  
„Sol Natri hlorati 2  500,0 steryl “ Tai yra 2 procentus valgomosios druskos 
ištirpinti pusėje litro vandens ir gerokai pavirinti  (Kad numirtume, medicinos 
pagalba nereikalinga.) Anot Moljero, dabar galima mirti ir be medicinos pagalbos.

Iš šito recepto galima spręsti, kaip neįsivaizduojamai trūksta Lietuvoje vaistų. 
Po pietų buvau iškviestas į Porijų kaimą pas ligonį. Menkoje lūšnelėje su 

duobėta asla, mažais pakrypusiais langiukais, guli lovoje Petrauskas, 45 metų 
vyras, aukštas ir stambus. Vemia kraujais.  čia nė gydytojo prisišaukti negali. 
Namiškiai apstoję verkdami laukia manęs.

Parvažiuodamas ant rijos tilto pamačiau apie 20 kareivių, kurie mane 
sustabdė. Mūsų simpatingasis viršininkas Kurajevas, persirengęs lauko darbininku, 
mane pažino ir kareiviams pamojo, kad mane paleistų. 

Aš jau ir kito dalyko išmokau, būtent – be paso neiti iš kambario...
e u ės  . Apsirgo mano kaimynas, kuris gyvena zakristijono bute, 

leitenantas Kanajevas. Atėjo jo žmona prašyti patarimo. Nuėjau apžiūrėti ligonio. 
Paprašiusi sėsti, ponia Kanajevienė nuėjo prie krosnies ir į koštuvį nusišnypštė 
nosį. Leitenantas Kanajevas begulįs lovoje aprišta galva ir dejuojąs. Prisiminiau, 
kad turiu miltelių nuo galvos skaudėjimo ir pakviečiau Kanajevienę eiti su ma-
nimi į kleboniją. Atėjusi pas mane Kanajevienė pasakojo, kad Daujėnų leitenantai 
prieš 5 mėnesius buvę paprasti kareiviai, todėl nemoką elgtis. Leitenantas Sof-
ronovas turi žmoną ir du vaikus, Daujėnuose gyvenąs pas Ruplienę, Pasvalyje 
vedęs žmoną leitenantę iš Maskvos. Daug, anot jos, visokių načalnikų, kurie turi 
čia žmonas, be jų, dar turi žmonas Rusijoje. Rusijoje, anot Kanajevienės, esą 
baisiai sunku gyventi. Jos tėvai esą geležinkeliečiai ir gauną į mėnesį 20 červ. 
algos. Kanajevienė nekrikštyta, nes jos tėvai priklauso prie partijos. Apie mūsų 
leitenantą Minajevą (neseniai buvusį kareiviu) išsitarė, kad tai nesubrendęs ber-
niokas. Tačiau Minajevas nuolat važiuoja į Biržus tardyti, ir nuo jo priklauso 
daugelio žmonių likimas.

e u ės  . Praeitą naktį visame Daujėnų miestelyje buvo daromos kratos 
ir tikrinami dokumentai. Visi, kuriuos kratė, nebegulė ir gerokai prisinervino. 
Nuolatiniai areštai. Niekas nėra garantuotas, kad nebus suimtas. Tačiau, reikia 
pasakyti, kad valdžia kitaip elgtis negali, kai gaujos gresia. Špitolininkas Balčiūnas 
kartu gyvena su leitenantu Kanajevu, bet ir pas jį įsibrovė milicininkai ir karei-
viai. Griežtu ir nemandagiu balsu įsakė atsikelti, išvartė visus pašalius ir išėjo.

Ką tik buvo į Daujėnus atvažiavęs Krakių vargonininkas V. Baradinskas 
aplankyti senų tėvelių... Istrebiteliai buvo patenkinti, kad ne be reikalo surengė 
medžioklę ir, šautuvus įrėmę į nugarą, nusivarė vargonininką. Išlaikė per naktį. 
Dieną, 11 valandą, patikrinus dokumentus, Baradinskas buvo paleistas. 

Daujėnai – mažas miestelis, pilnas kareivių ir istrebitelių. Kas iš fašistų ir 
miškinių slėpsis miestely  Koks tikslas naktį daryti kratas  Vargonininkas Bara-
dinskas, kuris turėjo garbės išbūti 12 val. istrebitelių kompanijoje, pasibjaurėdamas 
pasakoja, kad baisus jų blevyzgojimas ir keikimasis. Jiems praustis nereikia. Per-
miega su batais ant suolo, atsikėlę nusikeikia, išeina galvodami, kur gauti degtinės.
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ik atkūrus Lietuvos nepriklausomyb  daujėniečiai ėmė laisvai šv sti  
savo katalikiškas šventes. Vaizdai iš Sekminių atlaidų. 200  m.  
A. Šimkūno nuotraukos
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e u ės 1  . Prieš savaitę mūsų vargonininkas Dumanas atsigabeno iš 
savo gimtosios pirkios dviratį ir manė truputį pasivažinėti. Iš tikrųjų jam neteko 
važinėtis, nes ateidavo pasiskolinti to dviračio istrebiteliai ir valsčiaus ponai. Vieną 
kartą „paskolino“, ir dviračio nėra.

e u ės 11 . Per Velykas pas mane viešėjo R. R. Jis mokosi Vilniuje. 
Šiandien gavau jo laišką, iš Vilniaus iki Daujėnų ėjusį 14 dienų. Mes iš Vilniaus 
todėl taip „greitai“ gauname laiškus, kad jie cenzūruojami. Baisus transporto iši-
rimas. Iki Joniškėlio jis važiavo ant vagono stogo. Ir iki Vilniaus negavo atsisėsti. 
Pasažyriai buvo taip susikimšę, kaip silkės statinėje (laiško žodžiai).

Teko kalbėti su ūkininkais. Jie visi sako, kad ateinančiais metais tokios 
tvarkos ūkiai neišlaikys. Sėja todėl, kad tikisi sovietus keičiant savo ūkio politiką.

Vabalninko rinkoje guli nušauti du miškiniai ir tekintojas Dilis, kuris skųs-
davo miškinius.

e u ės 1  . Kėliausi anksti ir išvažiavau į Krinčiną, į Šv. Stanislovo 
atlaidus. monių pilnutėlė bažnyčia, visi nuoširdžiai meldėsi. Sužinojau politinių 
naujienų. Keturių konferencija Paryžiuje aiškiai nesutaria. P biržės kanauninkas 
Norkus girdėjęs per radiją, kad anglai pranešė šelpsią maistu Vokietiją ir Pabaltijį. 
Suabejojome, nes Pabaltijo valstybės kitaip vokiškai vadinamos. Klebonas kun. Silic-
kas pasakojo, kad Gulbinėnų parapijoje kareiviai, suerzinti miškinių, nušovė keturis 
žmones, grįžtančius iš bažnyčios... Jau gegužės 13 d., tačiau vėsu. Važiuodamas 
į Krinčiną, gerokai sušalau. Vis labiau įsivyrauja pesimistinė nuotaika. Kalbama, 
kad Lietuvoje bus šalta vasara.

e u ės 1  . Prieš gegužines pamaldas išėjau pasivaikščioti į kapines. Mane 
pasivijo mūsų mokytojai Jarašiūnas ir Puodžiūnas. Tuojau pradėjome dalytis politiniais 
gandais. Apie Vokietijos ir Pabaltijo šelpimą  visi abejoja dėl žodžių Pabaltum. Taigi 
šitą žinią pakartojo ir mokytojai. Turbūt jau ta žinia pasiekė Panevėžį ir Vilnių. 
Nesant radijo nei laiku gaunamų laikraščių (ad usum Dop ini) ir visiems degane 
rerum novarum, žinios, paleistos nors iš nežymaus šaltinio, tuojau aplekia Lietuvą. 
Mokytoją Jarašiūną pakviečiau į gegužines pamaldas, tačiau jis dėjosi manęs negirdįs.

Buožes slegia. Iš ūkininko Levicko (50 ha) atėmė paskutinį arklį. Arkliai 
atimti ir iš miestelėnų Gaigalo ir Pyragiaus.

e u ės 1  . Beveik kasdien vykstant visokiems baisumams, žmonės bemaž 
nebereaguoja. Pirmą valandą nuaidėjo gaisro sirena. Pabaigęs valgyti pietus, nuėjau 
sužinoti, kas dega. Liepsna kilo dviejose vietose Baukų sodžiaus pusėje. Mūsų 
vargonininkas Dumanas, melancholiškai nuleidęs galvą, sėdėjo prieangyje ir visai 
abejingai klausė sirenos. Pranai, sakiau, vieną centnerį begausi Kalėdoms. Nejaugi  
Tuokart tik nubėgo žiūrėti, kur dega. Ir miestely nedidelis sujudimas. Gaisrininkų 
mašinos nesutvarkytos. Leitenantas neduoda arklio mašinai vežti. Sudegė Girsūdų 
Tribė ir Vilimavičius. Manoma, kad maži vaikai padegė Tribės daržinę. Baigiant 
gaisrą gesinti, atvažiavo iš Pasvalio grįžtantis leitenantas Konkovas.

e u ės 1  . Prasidėjo visuotinis stambesnių ūkių naikinimas ir... Pra-
neiškienė-Mėkelienė papasakojo, kad iš jos giminaičio Valecko Notiškių kaime 
(23 ha žemės) dabar atėmė 3 karves, plūgą, spyruoklines akėčias, vežėčias ir 
paskutinius ratus. Kadangi Valeckas turi tik kumelę, Mėkelienė važiuos su savo 
arkliu padėti apsėti.
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Berklainių Baniūnas vakar atvarė tris karves ir arklį. Galvijai ir arkliai pri-
statomi į Biržus, todėl žmonės mano, kad tas turtas bus gabenamas į SSRS, bet 
ne mažažemiams dalijamas.

Ta pati Mėkelienė šiandien buvo priversta pristatyti 9 kg riebalų už laikotar-
pį nuo Naujųjų metų. Už tuos 9 kg gavo 3 červ., t. y. užteks pakeliui papirosų.

Buožėms sunku atiduoti savo inventorių. Tačiau kai pagalvoji, kad SSRS 
baisus badas, tai valdžios žingsnį pateisini.

e u ės 16 . Eidamas rytmetį į bažnyčią, pamačiau, kad vaikai, kurie eina 
į katekizacijos pamokas, nubėgo į miestelį. Vienuolė Elena Jonušytė paaiškino man, 
kad vidury turgaus aikštės guli nužudytas žmogus, ir vaikai nubėgo pasižiūrėti. 
Jie jau priprato prie žiaurumų...

e u ės 1  .  Daujėnų valsčių atvažiavo iš Biržų penki subjektai iš partijos 
ir įstaigų atiminėti iš ūkininkų galvijus ir inventorių. Jau kelinti metai ūkininkai 
nebegali įsigyti jokių padargų. Aišku kaip dieną, kad kai bus atimti paskutiniai 
ratai ar paskutinis arklys, Lietuvos ūkininkai visiškai sužlugs.

Mano šeimininkė St. . buvo Pasvalio turguje. monėms reikia červoncų, ir 
paskutinius grūdus jie veža parduoti. Turgaus prekyba labai slopinama. Nuolat Rygos 
spekuliantai areštuojami. Pakelyje milicija „savo naudai“ atima prekes. Ir šiandien 
į Pasvalį atvažiavo sunkvežimis iš Rygos su keturiomis peršautomis moterimis. 
Bet tie pavojai neatbaido moterų (dabar visą prekybą tvarko moterys). Daujėnų 
sodietės važinėja į Rygą prekių. Matyt, iš Rygos medvilnės fabriko vagiama ne 
centneriais, bet vagonais, nes visoje Lietuvoje medvilnės galima pirkti, kiek nori.

e u ės 1  . Kalbėjausi su Pleškiene, Girsūdų kaimo ūkininke, bažnyčios 
tarybos nario žmona. Dėl nuolatinių nemalonumų ir kankinimų ji visai paliego, 
net melstis nebegali. Pašaro turėjo porą vežimų dobilų. Vieną vežimą pareikalavo 
istrebiteliai nuvežti į Daujėnus, kitą atėmė istrebitelis Petrauskas, gąsdindamas 
šautuvu. Arkliai menkučiai.  žemė sunkiai įdirbama  kietas molis. Dabar, kai 
stinga duonos, naikinti ūkius tolygu neturėti proto.

Gavau iš kun. Kriš. laišką  nieko naujo ir nieko gero. Nusiminimas ir de-
presija apėmė, kad pasaulis nesitvarko... Be reikalo aš ir tą dienoraštį rašau. 

e u ės 1  . Stebuklingas išaušo rytas. Palijo šiltas lietutis ir jau celsijus 
pašoko iki 20 laipsnių. Ne tik žydinčios vyšnios ir sprogstantys lapai skleidė 
aromatą, bet tarsi ir pati žemė kvepia.

Sutikau Daujėnų Juozapą Rauduvę, kuris, matininkui tvarkant žemę, vietoj 
25 ha pasiėmė 80 ha prastos smėlio žemės. Dabar jis buožė. Rauduvė pasidarė 
tarsi skeletas. Jis jau tris kartus sėdėjo kalėjime. Dabar atėmė iš jo pakinkytą 
geriausią arklį. Paimti arkliai neilgai pabūna leitenanto rankose  tuojau nuvaromi, 
nudvėsinami ir sklypininkams išmainomi.

Ir Ružiukas matė savo arklį valdžios sunaikintą.
Parėjęs iš bažnyčios, turėjau pasikalbėti su apie 30 interesantų. Po pietų 

atsiguliau truputį pailsėti. Mano pusvalandį užmigta. Per miegą išgirdau dainą  
Net krūptelėjau ir pašokau. Jau dveji metai nebuvau girdėjęs dainuojant. Tai 
miestelio komsomolistės...

e u ės  .  miestelio komsomolistes prilindo prostitučių. Dabar gir-
dėti, kad prasidėjo jų valymas. Mat Sovietų Sąjungoje dora palaikoma, o viešai 
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parsidavinėjanti mergaitė yra niekinama. Tačiau lietuvių katalikų dora aukštesnė. 
Dar retai pasitaiko, kad miestuose gyvenantys žmonės paliktų žmoną ir vaikus. 

e u ės 1 . Vėl prasidėjo sunkios, liūdnos dienos. Išėjo įsakymas ūkinin-
kus, kurie turi per 30 ha, sunaikinti. Iš visų parapijos kampų ateina žinios, kad 
iš ūkininkų atimami geriausi arkliai, karvės ir padargai. Taip pat dalis trobesių 
skiriama nugriauti.

e u ės  . Dar nėra demobilizuota SSRS milicija. Užtai neramus laikas 
ir reikalauja didelių aukų.

Atėjo griežtas reikalavimas statyti pieną. Eina milicininkai per kaimą ir įsako 
per tris dienas pristatyti nuo karvės po 280 litrų pieno, kitaip atimsią karves. Ma-
tyt, valdžiai prireikė lašinių, nes už 20 litrų pieno priimamas kilogramas lašinių. 
Matyti pilni keliai pėsčių ir važiuotų. Tai žmonės neša savo paskutines atsargas. 
Neseniai buvo javų rinkliava. Paskui priverstinė valstybinė paskola. Dabar lašinius 
atima. Taigi per vieną mėnesį trečia banga naujų mokesčių. Ir aš taupiau pinigus, 
nes penktadienį, važiuosiu į Pasvalį pirkti valdžiai riebalų.

Mūsų prievolių agentas Blažys nori atsisakyti pareigų. Sako, ūkininkai jo-
kiu būdu neatlaikys prievolių ir mokesčių, o čia, sako, kas savaitę atvažiuoja iš 
apskrities pareigūnai, visa gerkle rėkia ant mūsų ir daužo kumščiu stalą, kad per 
mažai spaudžiame. Ir mane nelabasis sugundė paimti sklypą. Dabar tas sklypas 
didins vargą, rūpesčius ir nuostolius...

e u ės  . Kalbėjau su na Gudaite iš Girsūdų kaimo. Tai sąžininga ir 
geros širdies mergaitė. Ji tarnavo Daujėnų klebonijoje. Pasisakė esanti sklypininkė. 
Mažeikos du ūkio trobesiai yra paskirti nugriauti. Taigi Mažeikos maldavo, kad 
ji paimtų sklypą su trobomis. Kadangi žemės yra daugybė, o sklypininkų ne 
per daugiausiai, Gudaitei valsčiaus žemės ūkio komisija noriai paskyrė Mažeikos 
sklypą. Aš nieko prieš tą žemės reformą neturiu. Visi žmonės yra lygūs. Kam 
vienas turi skursti, o kitas tukti...

Vakar į kooperatyvą šeimininkė nunešė 100 kiaušinių. Jau dalis kiaušinių 
prievolės bus atlikta...

Stebėtina, kaip žmonės gyvulių neužjaučia ir nemoka jų prižiūrėti.  mies-
telį nemaža arklių buvo privesta. Tai geriausi valsčiaus arkliai. Dvi savaites be 
atodairos vaikomi ir menkai prižiūrimi, tie arkliai liko nebepažįstami...

e u ės  . Penktadienis. Anksti pamaldas atlaikęs, nuvykau į Pasvalio 
turgų. Visų komunistų priešų kuo blogiausias ūpas. Jie manė, kad ateis pagalba ir 
gal pasiseks nors dalį ūkio inventoriaus žemdirbiams išlaikyti. Tačiau dabar matyti, 
kad anglosaksai rūpinasi savo reikalais ir perspektyvoje nieko gero nėra ko laukti...

Stebėtinas dalykas. Niekas dar Lietuvoje iš bado nenumirė. Dabar vargingųjų 
valdžia ir jie savuosius užjaučia. Tai faktas

Užėjau pas dantų gydytoją Avižonytę. Atėjo ir Pumpėnų klebonas, kun. 
Mozūras klausti Avižonytės, kada jo seseriai padarys dantis. Dr. Avižonytė pasakė, 
kad jau 3 savaitės, kai ji išsiuntusi telegramą. Tačiau kun. Mozūras telegramos 
negavęs. Iš Pasvalio į Pumpėnus yra 15 km. Taigi telegrama paprastai iš vieno 
Lietuvos kampo į kitą tenueina vidutiniškai per 2–4 savaites.

e u ės  . Gavau laišką iš Sibiro, iš man nepažįstamos buvusios a-
deikių mokytojos (Pasvalio vls.) Eugenijos Navakaitės. Rašo, kad jos brolis yra 
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generolas Navakas. E. Navakaitė buvo ištremta 1941 m. su vyru, 1943 m. jis mirė 
iš bado. Ji kertanti ir su jaučiais vežanti Sibiro pušis bei kedrus. Už darbą gau-
na 200 g grūdų per dieną. Gyvenanti kaip gyvulys. Jos dvi dukterys lankančios 
pradinę mokyklą. Baisiai daug jos iškentėta. Perskaičiau Navakaitės laišką savo 
ūkio darbininkams, ir visi pradėjo šluostytis ašaras.

e u ės 6 . Atėjo jauna panelė ir paklausė, kiek aš turiu karvių. Sa-
kau – vieną. Kitą karvę nuslėpiau.  kiek žemės – 5 ha. Tuomet man pasakė, 
kad man, kaip mažažemiui, mažesnė pieno prievolė, ir aš per keturias dienas 
turiu pristatyti 130 litrų pieno. Mandagiai atsisveikino ir išėjo.

Pavakary atėjo seniūnas Jankauskas ir pasakė, kad aš privalau ryt duoti 
pastotę. „Ką manai, – atsakiau, – aš dar nieko nepasėjau.“ Padejavo ir seniūnas, 
kad valdžia nesuprantanti, jog per sėją trukdyti žmones yra blogai. Bet dabar 
konfiskuojamas buožių inventorius, reikia ir pastočių.

Po pamaldų nuėjau pas vargonininką Dumaną pasižiūrėti giedotojų repeticijų. 
Špitolės prieangyje susėdome keli patikimi vyrai. Bet man pradėjus apie politiką 
kalbėti, judriai nukorė akis į žemę.

e u ės  . Daujėnuose gyvena Mažionių ukovas, buvęs stačiatikis, o 
dabar katalikas. Jis uoliai lanko bažnyčią, numirėlį lydint į kapus neša kryžių, 
stengiasi bažnyčioje patarnauti. Tačiau vos tik aš su kuo kalbu, tuojau prisistato 
klausytis. Klausa jo, matyt, gerai išlavėjusi. Suprantamas dalykas, jam girdint, aš 
apie politiką nekalbu.

Janiną Tamulionytę ir vėl tardė.
e u ės  . Mano šeimininkė nunešė į pieninę po kilogramą sviesto ir 

lajaus. Parėjusi pasakojo, kad mačiusi didžiulį kambarį, užverstą lašiniais. Kas 
turi šešias karves, už pusmetį reikia duoti centnerį lašinių.

Porijų Bučinskienė gyvena menkoje trobelėje su keletu vaikų. Gurbo neturi. 
ra tik menka pašiūrė, kurioje laiko karvutę. Toje gryčioje – tikras skurdas. Vyras 

mobilizuotas. Seniūnas persakė griežtą įsakymą Bučinskienei, kad per tris dienas 
būtų pienas pristatytas. Kitaip – areštas. Sužinojau, kad Steponiškių Keršulienė 
išvežta į Biržus. Aš ją buvau įspėjęs, kad pasišalintų. Bet Keršulienė manė, jog, 
kaltės neradę, paliks ramybėje.

Grįžo stebuklingos dienos, kokių seniai nebuvo Lietuvoje. Temperatūra 
saulės atokaitoje 40 laipsnių. Darbymetis. Todėl mano parapijiečiai retai lankosi.

e u ės  . Pasvaly mirė Valerija apustaitė, 1,5 metų vaikas. Duktė 
Marcelino apustos iš Mažionių kaimo. M. apusta buvo rastas miške nušautas. 
Jo žmona persikėlė į Pasvalį. Tačiau mirusią dukrelę Valytę norėjo palaidoti 
Daujėnų kapinėse. Valerijos mirimą įregistruoti ir dėl laidotuvių susitarti atė-
jo apustienės brolis Jurgis Smolskis iš Pumpėnų. Aš jį pasiunčiau į valsčių 
užregistruoti mirties ir man parnešti registracijos pažymėjimą. Bet Smolskio tą 
dieną nesulaukiau. Pamatę nepažįstamą žmogų, istrebiteliai tuojau Smolskį įkišo 
į šaltąją. Tą vakarą leitenantai nepatikrino dokumentų ir jis išsėdėjo visą parą. 
Rytojaus dieną paleido.

Šiandien vaikų Pirmoji Komunija. Po pamaldų nuėjau į vaikų pietus. Čia tai 
„naujienų“ tik klausia  Baukų Vadapalienės vyras jau penktą dieną sėdi Krinčine, 
nes, važiuodamas iš namų, pamiršo pasą pasiimti. Padagų Vaismužienės vyras jau 
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8 mėn., kai pasidavė (buvo miškinis). Jį visaip kankino. Dabar verčia pasirašyti, 
kad jį milicininkai miške suėmę. Jis nesirašo.

Moteris su dukterimi ėjo į bažnyčią. Praeidamos pamatė pažįstamą rūsyje. 
Tylomis pasveikino galvos linktelėjimu. Abi suėmė ir dukterį jau šeštą dieną 
laiko rūsy.

Ties Stu briškiu nušovė iš lėktuvo dvi mergaites. Paskui paaiškino, kad 
lakūnai pamanė, jog tai miškiniai.

e u ės  . Šeštinės. Nuvažiavau į Pasvalio Šeštinių atlaidus. Nebuvo 
vaikų patarnauti mišioms, nes valdžia katalikų švenčių nepripažįsta. Visos valdžios 
įstaigos dirba. Ir pradžios mokyklose, ir gimnazijoje pamokos.

Jokių naujienų. Ir iš viso mažai politikavome. Buvo kalbama, kad tik ru-
denį galima laukti permainų. Tačiau kol žmonės sulauks naujos valdžios, nudirs 
ir antrą kailį.
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Nuo Pulciniškio iki Komijos lagerių
Vladas Baginskas

Mano vaikystė prabėgo Pulciniškio kaime, už gero kilometro į rytus nuo 
Daujėnų. Tėvelis pasakodavo, kad jo tėvai čia buvo gavę šešias dešimtines žemės, 
kaip jie aiškino, „nuo liustracijos“. Aplink augo miškai, beržynai. kininkauti buvo 
sunku, visko trūko, o labiausiai – pinigų, todėl jaunystėje tėvas buvo išvykęs į 
Maskvą uždarbiauti. Grįžęs pasistatė naują namą, sutvarkė sodybą, išlikusią iki 
šiol. Šeimoje augome aštuoni vaikai, trys mirė jauni. Aš, paskutinysis, gimiau 
191  metais.

Mano tėvus sutuokė ir visus mus krikštijo kunigas Vincentas Baltrušaitis, 
kurį Daujėnų parapijiečiai labai gerbė už nuoširdų rūpinimąsi parapija, bažnyčia, 
kapinėmis. Bažnyčia nebeturėjo varpo, nes vokiečiai Pirmojo pasaulinio karo metais 
jį buvo išsivežę. Berods 1929 metais buvo nupirkti nauji dideli varpai, pastatyta 
nauja varpinė. Nuo tada 12 valandą šie varpai skambėdavo, ir žmonės žinodavo, 
kad jau vidurdienis. Apie 1928 metus Daujėnuose lankęsis kompozitorius Konradas 
Kaveckas tikrino vargonus.

Visi mano broliai ir seserys lankė Daujėnų pradžios mokyklą, tik ne visi 
galėjo ją baigti. Toliausiai mokslo keliais nuėjo brolis Bronius  1920 metais baigė 
Daujėnų pradžios mokyklą, paskui – Linkuvos gimnaziją, 1925 metais įstojo į Do-
tnuvos emės ūkio akademiją, ten baigė Agronomijos ir miškininkystės fakultetą, 
įgijo dvi specialybes. Mokydamasis brolis gaudavo stipendiją, vasarą rūšiuodavo 
ūkininkų žemes, nes tėvai mažai tegalėjo jam padėti. Dar studentaudamas jis 
pradėjo dirbti pas profesorių Viktorą Ruokį Dirvožemio agrochemijos katedroje  iš 
pradžių – laborantu, vėliau – asistentu, docentu ir dirbo joje iki pat profesoriaus 
mirties. Vėliau, katedrą padalijus į Dirvožemio ir Agrochemijos katedras, Bronius 
tapo Agrochemijos katedros vedėju ir dirbo iki pat mirties.

Brolis Bronius buvo be galo darbštus, gabus ir sąžiningas mokslininkas. 
Visas vasaras jis praleisdavo bandymų laukeliuose, tirdamas trąšų ir agrotechnikos 
įtaką įvairių kultūrų augimui ir derlingumui. Vokiečių okupacijos metais jis baigė 
visus bandymus, parašė disertaciją apie Lietuvos miškų dirvožemius, ją apgynė 
ir gavo žemės ūkio mokslų daktaro laipsnį. Po karo sovietinė valdžia to diplomo 
nepripažino. Tuomet brolis parašė ir apgynė kitą disertaciją, gavo žemės ūkio 
mokslų kandidato laipsnį ir docento vardą. Dirbdamas Agrochemijos katedros 
vedėju, jis susidomėjo mikroelementų pasiskirstymu Lietuvos dirvožemiuose, tyrė 
visus šalies dirvožemius. Remdamasis tyrimų rezultatais, sukūrė smulkius Lietuvos 
žemėlapius atskirai kiekvienam mikroelementui. Iš tų žemėlapių visi besidomin-
tieji gali sužinoti, kokių mikroelementų ir kiek jų yra ūkio žemėse, kokių ir kiek 
trūksta, kiek jų reikia trąšų sudėčiai. Tais klausimais brolis parašė daug mono-
grafijų, knygelių, straipsnių, skaitė pranešimų įvairiose mokslinėse konferencijose. 
Remdamasis mikroelementų tyrimais, 19 1 metais parašė daktaro disertaciją, ją 
apgynęs gavo žemės ūkio mokslo daktaro laipsnį ir profesoriaus vardą.

Jau būdamas beveik 80 metų, pirmą kartą ilsėjosi Druskininkuose. Mirė 
1991 metais.
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Daujėniečiai – mokslo vyrai. š kairės: dr. Vladas Baginskas,  
dr. Antanas Vyčas, pro . abil. dr. Bronius Bagšinskas

Daujėnų pradžios mokyklos vedėjo R. Liudžiaus laidotuvės  
Daujėnų kapinėse. Atsisveikinimo žodį taria V skyriaus  
mokinys Vladas Baginskas. 2  m.
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Aš pirmą kartą į Daujėnų pradžios mokyklą nuėjau 1925 metų rugsėjo 
pabaigoje, nes iki tol reikėjo ganyti karves. Mokytojas man atrodė labai senas, – 
gal dėl to, kad buvo su ūsais. Tai buvo mokyklos vedėjas R. Liudžius. Jis manęs 
paklausė, ko atėjau, ką moku. Paskui liepė sėstis ir pradėti mokytis nuo antro 
skyriaus. Taip ir prasidėjo mano tikrieji mokslai.

Mokykloje buvo trys kambariai, kuriuose tilpo visi keturi skyriai. Tame 
pačiame pastate gyveno trys mokytojai. Visi buvo reiklūs ir atsidavę darbui. Per 
pamokas mokytojai ir klebonas dažnai aiškindavo, kaip elgtis gatvėje, bažnyčioje, 
namuose, kaip bendrauti su žmonėmis. Tai išliko atmintyje visam gyvenimui. Ką 
mokytojas sakydavo, būdavo šventa.

192  metų pavasarį Pasvalyje vyko moksleivių sporto šventė, kurioje ir man 
teko dalyvauti. Tai buvo pirma tokia šventė mūsų krašte. Tais pačiais metais mūsų 
mokykloje lankėsi Biržų apskrities viršininkas Rozmanas, kuris man padovanojo 
knygą su užrašu „Geriausiam mokyklos mokiniui“, nors nesijaučiau toks esąs.

Ketvirtame skyriuje mane mokė jaunas ir gražus mokytojas ibulskis. Kai 
1928 metais mirė mokyklos vedėjas R. Liudžius, jis parengė man prakalbėlę, ku-
rią turėjau išmokti atmintinai ir pasakyti prie kapo. Taip ir padariau. Praslinkus 
keletui mėnesių po laidotuvių, užėjau pas mokytoją E. Liudžiuvienę ir paklausiau, 
ar ji neturėtų atliekamos savo vyro nuotraukos atminimui. Ji mane priėmė labai 
maloniai ir davė man laidotuvių nuotrauką, kurioje matyti, kaip aš sakau pra-
kalbėlę. Tai – pirmoji mano nuotrauka, užtat labai brangi. Joje matyti klebonas 
V. Baltrušaitis, kiti daujėniečai.

1928 metais baigiau pradžios mokyklą. Antano Vyčo padedamas, pasiren-
giau ir įstojau į Panevėžio gimnazijos antrą klasę. Pragyvenimui prisidurdavau 
duodamas pamokas kitiems mokiniams. 1935 metais baigiau gimnaziją. Drauge 
su manimi ją baigė Kazimieras oromskis, vėliau tapęs žymiu dailininku, profe-
soriumi. 1934 metais mirė mūsų gimnazijos direktorius Julijonas Lindė-Dobilas. 
Mūsų klasė, aštunta, buvo paskutinė, kurioje jis dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.

1936 metais buvo įkurta Veterinarijos akademija, į kurią ir įstojau. Po poros metų 
mane pašaukė į būtinąją karo tarnybą, įstojau į Karo mokyklos atsargos karininkų 
skyrių ir baigiau jos V laidą. Tik baigęs iš karto buvau mobilizuotas į Lietuvos 
kariuomenę, dalyvavau atsiimant Vilniaus kraštą. Demobilizuotas 1939 metų vėlų 
rudenį ir vėl grįžau į Veterinarijos akademiją. Ją baigiau 1943 metais jau su II laida.

Tuomet, 1936–1943 metais, Daujėnų valsčiuje studentų buvo nedaug. Kaimy-
nas Jonas Navakas, su kuriuo baigiau pradžios mokyklą ir gimnaziją, baigė Karo 
mokyklą, jo brolis Juozas tapo mokytoju, Pranas Navalinskas studijavo mediciną, 
Antanas Vyčas ir Pranas Navazelskis – žemės ūkio mokslus. Baluškietis Jonas 
Pyragius tapo lakūnu.

1940 metais visi studentai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai buvo sukviesti 
į valsčių ir ten sužinojo, kad turės padėti matininkams matuoti žemę, atimamą iš 
stambių ūkininkų ir perduodamą mažažemiams bei bežemiams. Buvo sudarytos 2–3 
žmonių grupės, jos gavo matavimo juostas, ūkių planus ir nurodymus, ką daryti. 
Tą nemalonų darbą dirbome visą vasarą. Aš dirbau su Petru Navazelskiu. Su juo 
labai susidraugavau, beveik kiekvieną sekmadienį lankydavausi jo tėvų namuose. 
Petro tėvo Povilo Navazelskio ūkis netoli Daujėnų buvo gražus ir pavyzdingai 
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tvarkomas. Šio ūkio žemės visame Pasvalio krašte buvo vienintelės drenuotos. 
Petras su tėvu ir tvarkė ūkį. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, ūkis buvo 
sugriautas. Petras ir Pranas Navazelskiai pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į JAV. 
Tėvai po tremties apsigyveno Vabalninke, ten ir palaidoti.

Gražus ir didelis buvo Kriščiūnų ūkis Berklainiuose. Šiame ūkyje taip pat 
buvo atmatuoti maždaug 6 hektarai mažažemiams. Vienas iš Kriščiūnų buvo il-
gametis Pasvalio kunigas, kitas – žinomas ekonomistas Amerikoje.

1941 metų pavasarį pradėjau dirbti Veterinarijos akademijos hirurgijos 
katedroje. Akademijos vadovybė man skyrė 2 000 litų ir pavedė įrengti studentų 
valgyklą. Padariau tai per porą mėnesių. Valgykla veikia ir dabar, tik, žinoma, 
išplėsta ir patobulinta.

1944 metų gruodžio mėnesį, kai jau dirbau Biržų apskrities Vaškų valsčiaus 
veterinarijos gydytoju, mane suėmė Baltarusijos fronto kontržvalgybininkai už tai, 
kad 1941 metų birželio mėnesį dalyvavau sukilime prieš bolševikus. Po kelių savai-
čių gyvuliniu vagonu nugabeno į Kalinino miesto KGB tikrinimo lagerį. 1945 metų 
gruodžio mėnesį karo tribunolas mane nuteisė 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

Man teko būti įvairiuose Komijos lageriuose. Dirbdamas sanitarijos skyriuje 
susidomėjau, kodėl nemažai kalinių serga leptospiraciniu hepatitu. Ilgai tyrus 
pavyko nustatyti, kad leptospiromis maisto produktus užkrečia žiurkės ir pelės, 
todėl buvo imtasi visokių kovos su jomis priemonių.

Lageriuose sutikau daug žinomų lietuvių, visi gražiai bendraudavome. Be-
rods nuo 1951 metų visi kaliniai turėjo ant nugaros prisisiūti numerius. Mano 
numeris buvo E-133. Po Stalino mirties leista juos nuplėšti.

Tarp kalinių buvo nemažai gabių muzikantų, poetų, rašytojų. Trys kaliniai – 
Juozas Raulinaitis, Domas Matulis ir aš – sumanėme parašyti operos libretą ir 
muziką. Mūsų lageryje buvo ir žinomas poetas Petras ablockas.

1954 metų rugsėjo mėnesį mane paleido iš lagerio, bet ten pat, Pečioros 
rajone, Komijoje, paliko tremtyje. Komendantūroje buvo pasakyta, kad man niekada 
nebus leista grįžti į Lietuvą, tremtyje aš ir supūsiu. Po kiek laiko man pavyko 
gauti veterinarijos gydytojo darbą tolokai nuo Pečioros miesto, miškuose, viename 
ūkyje. Paaiškėjo, kad mano diplomas, gautas vokiečių okupacijos metais, negalio-
ja. Taigi įdarbino kaip felčerį. Netrukus pas mane atvažiavo žmona. Gyvenimas 
pašviesėjo, nors po metų dėl etatų mažinimo netekau darbo. Pavyko gauti kitame 
ūkyje, kur išdirbau iki pat grįžimo į Lietuvą.

Dar būdamas lageryje domėjausi akademiko V. ilatovo darbais, susijusiais 
su audinių preparatų naudojimu medicinoje. inojau, kaip tokius preparatus pa-
gaminti laboratorijoje, koks yra jų terapinis poveikis. Kai dirbau ūkyje, susirgo 
radikulitu zootechnikas, kuris taip pat buvo girdėjęs apie gerą audinių preparatų 
poveikį gydant radikulitą. Jis paprašė manęs pagaminti tokio preparato. Pagaminau 
jo iš galvijų prieauglio vidaus organų audinių. Gydymo kursas padėjo.

1955 metais paskelbus amnestiją, politiniams kaliniams buvo pradėta leisti 
grįžti namo. Pagaliau 1956 metų rugsėjo mėnesį mudu su žmona grįžome į Lietuvą.

Man pavyko įsidarbinti Kauno mėsos kombinate. Veterinarijos akademijoje 
gavau leidimą laikyti kai kurių dalykų, kurių anksčiau programose nebuvo, eg-
zaminus. 195  metais išlaikęs valstybinius egzaminus, vėl gavau diplomą.
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Dirbdamas Mėsos kombinato atpenėjimo bazėje toliau domėjausi audinių 
preparatų gamybos technologija ir jų panaudojimu efektyvesniam gyvulių atpenė-
jimui. Pavyko sukurti du preparatus  skystą ir sausą biostimuliatorius. Gavau du 
pažymėjimus, kad man pripažįstamos išradėjo teisės. Paskui pradėjau jų naudojimo 
gyvulininkystėje bandymus. Po dešimties metų paaiškėjo, kad preparatai gerokai 
paspartina gyvulių ir paukščių augimą bei atpenėjimą.

Biostimuliatorių gamyba ir naudojimu susidomėjo daugelis Sovietų Sąjungos 
žemės ūkio ministerijų, institutų, mėsos kombinatų, daug ką teko konsultuoti. 
Preparatai daug kur paplito. Apibendrinęs visus tuos mokslinius tyrimus, 1969 
metais parašiau disertaciją, ją apgyniau harkovo zootechnikos institute, ir man 
buvo suteiktas veterinarijos mokslų kandidato laipsnis. Buvau pirmas veterinarijos 
gydytojas, dirbantis mėsos pramonėje ir apgynęs disertaciją. 

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę vėl pasirodė, kad mano diplomas ne-
galioja, turėjau jį keisti į lietuvišką.

Gamybai, mokslo tiriamajam darbui paskyriau 45 metus. 1986 metais išėjau į 
pensiją. Gyvenu Kaune. Metų našta ir Daujėnų pasiekti nebeleidžia, tačiau puikiai 
prisimenu, kokie jie buvo anksčiau. Dabar miestelis išaugęs, bet svarbiausia, kad 
daug gerų žmonių, mokslininkų, žurnalistų, kultūros veikėjų Daujėnus garsina 
dorais ir gražiais darbais.
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Pogrindininkas iš Smilgių
Antanas Šimkūnas

Smiµgiai išleido į gyvenimą nemažai drąsių žmo-
nių, Lietuvos laisvės gynėjų. Nepamirštamus pėdsakus 
laisvės kovų istorijoje paliko Juozapas Vadopalas, vado-
vavęs sukilėlių būriui kovoje su carizmu 1863-iaisiais. 
Stalinizmo metais antisovietinėje pogrindžio organi-
zacijoje dalyvavo Pranas Mikelinskas (1930 0  16–
1998 0  01). Pokariu su juo mokėmės P svalio Petro 
Vileišio gimnazijoje. Jis buvo vyresnėje klasėje.

1946 m. vasario 8 d. išgirdome, kad už „antita-
rybinę veiklą“ buvo areštuoti penki gimnazistai  Petras 
Gradinskas, Antanas Petrikonis, Vytautas Puteikis, 
Kazys Ranonis, Leonas Gudas. Netrukus buvo suimti 
dar trys  Pranas Mikelinskas, Algis Klemerauskas ir 
Vytautas Steponavičius. Daugiau apie jų likimą nieko 
nežinojome. Tik 194  m. girdėjome patyliukais šnekant, 
kad Petras Gradinskas mirė Lukiškių kalėjime.

Prasidėjus Atgimimui Vilniuje susiradau Praną Mikelinską. Pasikviečiau jį 
į namus, norėdamas kuo daugiau sužinoti apie gimnazistų pogrindininkų veiklą, 
apie jų golgotas po arešto. Tačiau Pranas buvo nekalbus, dar neįveikęs baimės 
ir įtarumo. Atvirai taip ir nepasikalbėjome. Susitarėme susitikti kitą kartą, kurio, 
deja, nebebuvo. Sužinojau, kad Pranas Mikelinskas 1998 m. išėjo Amžinybėn.

Susitikimuose su buvusiais mokslo draugais dažnai prisimindavome tuos 
drąsius gimnazistus ir klausinėdavome vienas kito apie jų likimą. Kartą iš pasva-
lietės A. Kalininkaitės sužinojau, kad Vilniuje gyvena Vytautas Puteikis. Suradęs jo 
telefoną, paskambinau, susitikome ir pirmą kartą detaliai prisiminėme dramatiškus 
60 metų senumo įvykius.

Pasvalietis Vytautas Puteikis (gim. 1930) 1944 m. rudenį drauge su Pranu 
Mikelinsku, Petru Gradinsku ėmė organizuoti antisovietinės veiklos pogrindžio 
organizaciją. Iki 1945 m. lapkričio ji vadinosi „ aibas“, vėliau – „Viltis“.

– Kaip KGB pavyko susekti jūsų organizaciją
– Sunkus klausimas. Petras Gradinskas buvo iš kažkur gav s surenkamojo šri to. 

Matyt, apie tai kai kas žinojo. Kai tik kagėbistai pamatė išplatintus lapelius tuo šri tu, 
pirmiausia Gradinską ir suėmė.

– Atsišaukimai buvo spausdinami pas Gradinską
– e. Ranonis ir Gudas nuomojo kambariuką šalia Gradinsko. en ir spausdi-

nome. Prasidėjus areštams, ten viską ir paėmė, kiek buvo paruoštos medžiagos, skirtos 
artėjančiai Vasario -ajai ir sovietų valdžios rinkimams, kurie turėjo vykti vasario 2 
dieną. Suėmė visus namuose.

Mus nuteisė  metų pabaigoje, – pasakojo Vytautas Puteikis. – Visiems, iš-
skyrus du, skyrė po 0 metų lagerio. Po teismo – Lukiškės, paskui pusmečiui pakliuvome 

Pranas Mikelinskas  
Kazac stano lageryje
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į Kalnaberžės koloniją netoli Kėdainių, iš 
kur bandėme bėgti. Sučiupo, vėl į Vilnių, 
į persiuntimo kalėjimą netoli geležinkelio 
stoties. ada ršos, Gorkio kalėjimai, iš 
ten – į Kazac staną.

– Savo draugų ten jau nesutikote
– en buvo tik Pranas Mikelinskas. 

Kiti pateko į kitus lagerius.

Vilniuje suradau dar vieną pogrin-
dininką – Antaną Petrikonį (gim. 1929). Jis  
papasakojo, kaip 1944 m. pabaigoje įsitrau - 
kė į pogrindinę organizaciją „ aibas“.

– Kartu su Pranu Mikelinsku, – pasakojo 
Antanas Petrikonis, – ėjome tiltu per 
Lėvenį ir jis man s paklausė, ar nenorėčiau 
aktyviai prisidėti prie kovos su okupantais. 
Aš nedvejodamas sutikau, nes mano brolis 
partizanas Pranas jau buvo žuv s. Drauge 
su kitų partizanų palaikais jo kūną su-
skaldyta galva pamačiau Pasvalio aikštėje 
prie šventoriaus. Kitas mano brolis Leonas 
taip pat buvo partizanas. 

Mes pogrindžio organizacijoje su-
tarėme ne tik platinti antitarybinius atsi-
šaukimus, bet ir veikti darant kitokią žalą 
okupantams.  metų vasario 2 dieną 
turėjo įvykti sovietų valdžios rinkimai. 
Susirink  pas Praną Mikelinską sutarėme 
atspausdinti ir išplatinti atsišaukimus, ragi-
nančius boikotuoti rinkimus. Buvo sutarta 
rinkimų naktį sugadinti ryšių sistemą. Ruo-
šėmės nupjauti tele ono stulpus, nukirsti 
laidus, einančius į Biržus ir Panevėžį. Aš 
jau buvau pasiruoš s pjūklą, tačiau planų 
įgyvendinti nespėjome, nes vasario  dieną 
mūsų grupė buvo suimta.

     

„Vilties“ organizacijos platintų atsišaukimų  
ir lapelių aksimilės
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Daujėnų valsčiaus gyventojai, nukentėję  
sovietų okupacijos metais
Parengė Birutė Burauskaitė

Balčíškių kaimas
Antanas Armonas, partizanas Ramunis, Vasaris, žuvo 1946 m. 

gegužės 15 d. Dauj¸nų vls., Kenìlių k. 
Juozas Kruopis, gim. 1901 m., žmona na, gim. 189  m., duktė 

Stasė, gim. 1930 m., sūnūs – Antanas, gim. 1938 m., Julius, gim. 
1934 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į aigrajevo r., Buriatijos 
ASSR. Tremtyje 1948 0  mirė Juozas Kruopis, 1954 m. – Julius. na 
ir Stasė grįžo į Lietuvą  sūnus Bronius, gim. 1925 m., partizanas Aras  
žuvo 1950 m. birželio 13 d. Gelažių vls., K piškio apskr.

Jonas Kunčius, gim. 1925 m., partizanas Genys  žuvo 1950 m. 
birželio 13 d. Gelažių vls., Kupiškio apskr.

Jonas Šiaučiūnas, gim. 1921 m., partizanas Neris, Kadugys  
žuvo 1953 m. vasario 3 d. Daujėnų k.  brolis Petras, gim. 1929 m., 
partizanas iogas  žuvo 1953 m. rugsėjo 18 d. Skėtelių k.

Bal škių kaimas
Stasys Baradinskas su tėvu ir broliais ištremti į Sibirą (LGGRT  

duomenų bazėje šių asmenų iš Pasvalio r. nėra).
Jonas Paulavičius, gim. 189  m., valstietis  suimtas 1945 m. 

birželio 5 d., kalintas Bíržuose  paleistas 1946 m. kovo 2 d.
Juozas Kuprys, gim. 1912 m., valstietis  suimtas 1944 m. rugsėjo 

21 d., kalintas Biržuose, išvežtas į lagerį, ten tardytas, 1945 m. rug-
pjūčio 16 d. karo tribunolo nuteistas dešimčiai metų lagerio  1954 m. 
rugsėjį ištremtas į Krasnojarsko kr., paleistas 1956 m.

Paulina Pyragienė, gim. 1913 m., ūkininkė, duktė ita, gim. 
1940 m., anyta na Salomėja Pyragienė, gim. 18  m., 1941 m. 
birželio 14 d. ištremtos į Kolomenskije Grivų k., Tomsko sr. Anyta 
194  m. pabėgo į Lietuvą.

na Rauduvienė, gim. 1920 m., sūnus Petras, gim. 1942 m., 
1949 m. kovo 2  d. ištremti į imos r., Irkutsko sr., paleisti 1958 m., 
į Lietuvą negrįžo.

Barkla nių kaimas
Antanas Grinskis, gim. 1890 m., žmona Marijona, gim. 1890 m., 

duktė Paulina, gim. 191  m., sūnus Steponas, gim. 1918 m., 1949 m. 
kovo 26 d. ištremti į Taišeto r., Irkutsko sr.  tremtyje 1956 06 19 mirė 
tėvas, motina 1950 09 18  vaikai paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Stasys Mekelis, gim. 1906 m., valstietis  suimtas 1945 m. ba-
landžio 9 d., 1945 m. rugpjūčio 3 d. išvežtas į Vorkutlagą Komijoje, 
ten tardytas, 1946 m. liepos 25 d. pat. pasit. nuteistas penkeriems 
metams lagerio, paleistas 1950 04 09  žmona Paulina, gim. 1925 m., 
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sūnus Antanas, gim. 1945 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į han-
dagajų, horinsko r., Buriatijos ASSR  paleisti 1956 m.

Vladas Mekelis, gim. 1909 m., partizanas Putinas  žuvo 1951 m. 
gruodžio 14 d.

Antanina Mekelytė, gim. 1911 m., tarnautoja, partizanų rėmėja  
suimta 1946 m., po pusės metų byla nutraukta.

Povilas Stravinskas, gim. 1914 m., partizanas  žuvo 1945 m. 
vasario 3 d. Bíržų apskr.

Morta Vaičiūnienė, gim. 1891 m., dukterys – Genovaitė, gim. 
192  m., na, gim. 1935 m., sūnūs – Povilas, gim. 1932 m., Algis, 
gim. 1950 m., 1951 m. rugsėjo 26 d. ištremti į Teguldeto r., Tomsko 
sr., paleisti 1958 m.

Bauk  kaimas
Jonas Armonas, gim. 1885 m., žmona Paulina, gim. 1900 m., 

duktė Paulina, gim. 1925 m., sūnus Jonas, gim. 1932 m., 1948 m. 
gegužės 22 d. ištremti į handagajų, horinsko r., Buriatijos ASSR  
paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą  duktė na Šatienė, gim. 1924 m., 
suimta 1949 m. vasario 22 d., ištremta į Irbeiskojės r., Krasnojars-
ko kr.  grįžo į Lietuvą 1981 m.  žentas Bronius Šatas, gim. 1922 m., 
1949 m. gegužės 20 d. atvyko pas žmoną į tremtį, ten mirė 1981 m.

Petras Bedalis, gim. 1905 m., žmona Barbora, gim. 1890 m., 
sūnūs – Pranas, gim. 1935 m., Antanas, gim. 1932 m., ištremti 
194  m. gruodžio 29 d. į Baturino k., Asino r., Tomsko sr.  195  m. 
grįžo į Lietuvą.

Bubrevičius Petras, ištremtas su tėvais ir broliais. LGGRT  
duomenų bazėje šių asmenų iš Pasvalio r. nėra. ra ši šeima iš 
Naujasodžio k.

Jonas Bobrevičius, gim. 189  m., žmona Salomėja, gim. 1890 m., 
sūnūs – Juozas, gim. 1920 m., Petras, gim. 1925 m., ištremti 1951 m. 
spalio 2 d. į Teguldeto r., Tomsko sr.  Jonas mirė tremtyje, kiti 
paleisti 1956 m. 

Petras Činga, gim. 18 6 m., žmona Salomėja, gim. 1886 m., 
duktė Stasė, gim. 1924 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Verch-
nije Talcus, aigrajevo r., Buriatijos ASSR, paleisti 1958 m.  sūnus 
Bronius suimtas 1946 m.

Elžbieta Kazilionytė, gim. 1888 m., sūnus Petras, gim. 192  m., 
duktė Stasė, gim. 1924 m., ištremti 194  m. gruodžio 29 d. į Baturi-
no k., Asino r., Tomsko sr.  motina 1948 m. mirė tremtyje, duktė Stasė 
1951 m. suimta tremtyje, nuteista dešimčiai metų, kalinta Vorkutoje  
duktė ir sūnus 1958 m. grįžo į Lietuvą  sūnus Jonas, gim. 1922 m., 
Algimanto apyg. partizanas, žuvo 194  m. rugpjūtį P nevėžio r.

Matas Lapėnas, gim. 18 8 m., žmona na, gim. 1890 m., 1948 m. 
gegužės 22 d. ištremti į handagajų, horinsko r., Buriatijos ASSR  
Matas tremtyje mirė 1949 02  na paleista 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Jonas Pleška, gim. 1926 m., kariškis  suimtas 1949 m. lap-
kričio 6 d. tarnaujant Raudonojoje armijoje, karo tribunolo 1950 m. 
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sausio 24 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio  išv. į Kunejevlagą 
Kuibyševo sr.

Pranas Rauduvė, gim. 1916 m., žmona Antanina, gim. 1916 m., 
duktė Dana, gim. 1939 m., sūnus Bronius, gim. 1943 m., giminaitė na 
Rauduvytė, gim. 1881 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į handa-
gajų, horinsko r., Buriatijos ASSR  paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Dauj¸nai
Juozas Baniūnas, gim. 1906 m., tėvas Juozas, gim. 18 3 m., 

1948 m. gegužės 22 d. ištremti į handagajų, horinsko r., Buriatijos 
ASSR, paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Kazys Grigalionis nužudytas sovietinių aktyvistų ir raudonar-
miečių Daujėnuose 1941 m. birželio 25 d.

na Gudliauskaitė, gim. 1925 m., partizanų ryšininkė  suimta 
194  m. liepos 1  d., karo tribunolo 194  m. lapkričio 20 d. nuteista 
septyneriems metams, išv. į lagerį Archangelsko sr., vėliau į Pečior-
lagą Komijoje  1954 m. grįžo į Lietuvą.

Antanas Mačiukas, gim. 1895 m., partizanas  suimtas 1946 m. 
vasario  d., kalintas Biržuose, paleistas 1946 m. rugsėjį  1948 m. 
gegužės 22 d. kartu su žmona Leonora, gim. 1914 m., sūnumis – 
Antanu, gim. 1939 m., Eugenijumi, gim. 1945 m., Petru, gim. 1943 m., 
dukterimi Rita, gim. 1938 m., ištremti į hara Kutulą, aigrajevo r., 
Buriatijos ASSR, paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą. Tremiant vagone 
gimė ir netrukus mirė dvynukai sūnus ir duktė.

Vincenta Mekelienė, gim. 1885 m., sūnus Povilas, gim. 1916 m., 
ir duktė na, gim. 1913 m., suimti 1945 m. spalio 12 d. kaip partiza-
nų rėmėjai, kalinti Biržuose, Panevėžyje  paleisti 1946 m. spalio 8 d.

Ignas Mockūnas, gim. 1911 m., žmona Stasė, gim. 1915 m., 
duktė Aldona, gim. 1944 m., sūnūs – Algis, gim. 1941 m., Stanislo-
vas, gim. 194  m., Ignas, gim. 1949 m., 1951 m. spalio 2 d. ištremti 
į Asino r., Tomsko sr., paleisti 1956 m.

Povilas Navazelskis, gim. 18 9 m., valstietis  suimtas 1944 m. 
gruodžio 29 d., pat. pasit. 1946 m. spalio 11 d. nuteistas penkeriems 
metams lagerio ir penkeriems metams tremties, išv. į Kargopolio lagerį 
Archangelsko sr., vėliau kalintas Karlage Karagandos sr., grįžo į Lietuvą. 

Antanas Rasiukas, gim. 1890 m., žmona Veronika, gim. 1902 m., 
duktė Pranė, gim. 1933 m., sūnūs – Leonas, gim. 193  m., Aleksas, 
gim. 1940 m., ištremti 1949 m. kovo 26 d. į Taišeto r., Irkutsko sr., 
paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Povilas Rasiukas, gim. 1904 m., žmona Pranė, g. 1903 m., sū-
nūs – Povilas, g. 1932 m., Antanas, gim. 1934 m., 1948 m. gegužės 
22 d. ištremti į Barun Tarbatagajų, aigrajevo r., Buriatijos ASSR, 
paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Kazys Rožėnas, gim. 1914 m., partizanas  žuvo 1945 m. bir-
želio 13 d.

Mykolas Steponavičius, gim. 1903 m., mokytojas  1941 m. 
birželio 14 d. išv. į Rešiotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., 
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ten tardytas, 1943 m. vasario 3 d. patingojo pasitarimo nuteistas 
dešimčiai metų  žmona Valerija, gim. 1909 m., mokytoja, duktė Danutė, 
gim. 1936 m., sūnus Antanas, gim. 1939 m., 1941 m. birželio 14 d. 
ištremti į Vengerovo r., Novosibirsko sr., 1951 m. pas šeimą atvyko 
paleistas iš lagerio tėvas  visi grįžo į Lietuvą 195  m.

Antanas Stipinas, gim. 191  m., valstietis  suimtas 1944 m. 
rugsėjo 14 d., kalintas Biržuose, karo trib. 1945 m. rugpjūčio 21 d. 
nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties, išv. 
į ziorlagą, Irkutsko sr.  nuo 1954 m. rugsėjo 2 d. tremtis Karagan-
dos sr.  paleistas 1956 m.  brolis Aleksas, partizanas  žuvo 1946 m. 
kovo 2  d. Moli nų miške.

Petras Šimbelis, gim. 1921 m., suimtas 1945 m. pradžioje 
Vokietijoje (buvo išv. darbams), kalintas Uchtižemlage, Komijoje, iki 
194  m. spalio, grįžo į Lietuvą  1948 m. rugsėjo 1  d. vėl suimtas 
kaip 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, karo trib. nuteistas dvidešimt 
penkeriems metams lagerio ir penkeriems metams tremties, kalintas 
Magadano ir Irkutsko sr. lageriuose iki 1960 m. 

Petras Šimbelis, gim. 1921 m., partizanas  žuvo 1945 m. lapkri-
čio 21 d.  žmona Barbora, gim. 1921 m., sūnus Algis Aleksas, gim. 
1945 m., anyta Pranė Šimbelienė, gim. 1889 m., 1948 m. gegužės 22 d. 
ištremti į Čelaną, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  Pranė mirė tremtyje 
1951 03 16, visi kiti paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Jonas Trybė, gim. 1905 m., žmona Pranciška, gim. 1920 m., 
dukterys – Joana, gim. 1942 m., Irena, gim. 1946 m., Marytė, gim. 
1948 m., tėvas Jonas, gim. 18  m., motina Morta, gim. 18 6 m., 
1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Baruną, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  
tremtyje mirė duktė Marytė (vagone, vežama į tremtį), tėvas Jonas 
1950 m., motina Morta 1954 m.  kiti paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą  
brolis Vincentas, gim. 190  m., valstietis  suimtas 1945 m. kovo 15 d., 
kalintas Biržuose, Vilniuje  1945 m. rugpjūčio 3 d. išv. į Vorkutlagą 
Komijoje  paleistas 1946 m.  1948 m. gegužės 22 d. ištremtas į Baru-
ną, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  paleistas 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Julius Tribė, gim. 18 9 m.  suimtas 1946 m. vasario 9 d., ka-
lintas Biržuose  1946 m. spalio 16 d. byla nutraukta, paleistas.

Povilas Tribė, gim. 1920 m.  suimtas 1941 m. gegužės 9 d., 
kalintas Kaune, kilus Vokietijos–SSRS karui išsilaisvino.

Barbora Trybienė, gim. 1882 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremta į han - 
dagajų, horinsko r., Buriatijos ASSR, paleista 1956 m., grįžo į Lietuvą.

Vladas amonas, gim. 1904 m., vargonininkas  suimtas 1953 m. 
vasario 5 d., kalintas Vilniuje, karo trib. 1953 m. kovo 28 d. nuteistas 
dvidešimt penkeriems metams lagerio ir penkeriems metams tremties, 
išvežtas į Kargopollagą Archangelsko sr.  paleistas 1956 m.

Drucíškių kaimas
Vincė Galinienė, gim. 1926 m.  suimta 1946 m. birželio 26 d., 

karo trib. 1946 m. rugpjūčio 2  d. nuteista penkeriems metams lage-
rio ir dvejiems tremties, išv. į lagerį Magadano sr.  paleista 1950 m.
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Kazys Karoblis, gim. 1883  m., žmona Pranė, gim. 1900 m., 
sūnus Jonas, gim. 1929 m., 1949 m. kovo 26 d. ištremti į Taišeto r., 
Irkutsko sr., paleisti 1956 m.  sūnus Jonas, gim. 1922 m., pabėgo nuo 
tremties, tapo Algimanto apyg. partizanu.

Vladimiras Pavlovas (ištremtas kaip Vladas Šakenis), gim. 
1930 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremtas į aigrajevo r., Buriatijos 
ASSR, paleistas 1953 m.

Antanas Šakenis, gim. 1886 m., žmona Anelė, gim. 1903 m., 
dukterys – Bronė, gim. 1935 m., Kazė, gim. 1933 m., sūnūs – Antanas, 
gim. 193  m., Jonas, gim. 1938 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į 
Čelaną, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  Jonas tremtyje mirė 1955 m., 
kiti paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Dumbliūn lių kaimas
Veronika Januškienė, gim. 1891 m., duktė Emilija, gim. 1918 m., 

1949 m. kovo 26 d. ištremtos į Taišeto r., Irkutsko sr.  1950 m. abi 
pabėgo iš tremties į Lietuvą.

Aleksas akarevičius, gim. 1895 m., partizanų rėmėjas  suimtas 
1950 m. rugsėjo 9 d., kalintas Šiauliuose, karo trib. 1950 m. gruodžio 
15 d. nuteistas dvidešimt penkeriems metams lagerio, išvežtas į lagerį 
Taišete–Bratske ( ziorlage), Irkutsko sr.  paleistas 1955 m.

Jonas inkevičius, gim. 1910 m., partizanas, žuvo 1948 m. 
spalio 22 d. Miestelíškių ( ) k.  žmona Elena, gim. 191  m., suimta 
1948 m. spalio 25 d., kalinta Pasvalyjê, Vilniuje, pat. pasit. 1949 m. 
vasario 5 d. nuteista dešimčiai metų lagerio, išvežta į Vorkutlagą 
Komijoje  paleista 1955 m.

Dvareliškių kaimas
Juozas Krikščiūnas, gim. 1902 m., žmona Agota, gim. 1902 m., 

duktė Genė, gim. 1934 m., sūnus Jonas, gim. 1935 m., 1948 m. ge-
gužės 22 d. ištremti į hara Kutulą, aigrajevo r., Buriatijos ASSR, 
paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Gervinų kaimas
eliksas Gesevičius, gim. 1900 m., sūnūs – Antanas, gim. 

1931 m., Bronius, gim. 1935 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į 
Verchnije Talcus, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  eliksas mirė tremtyje 
1952 m., sūnūs paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą. 

Jonas Navalinskas, gim. 1895 m., žmona Mikelina, gim. 1908 m., 
dukros – Janė, gim. 1928 m., Valė, gim. 1936 m., sūnus Antanas, 
gim. 1945 m. 1949 m. kovo 2  d. ištremti į imos r., Irkutsko sr., 
paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Girs dų kaimas
Jonas Kazilionis, gim. 1915 m., partizanų rėmėjas  suimtas 

1946 m., išv. į Komijos lagerius, 196  m. grįžo į Lietuvą. 
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Antanas Kiznis, gim. 1905 m., partizanų rėmėjas  suimtas 
1946 m. birželio 6 d., kalintas Biržuose iki 1946 m. lapkričio mėn., 
paleistas  1951 m. spalio 2 d. kartu su žmona Prane, gim. 1915 m., 
ir sūnumis ištremti į Asino r., Tomsko sr.  paleisti 1958 m.

Andrius Kubilius, gim. 1893 m., žmona Emilija, gim. 1899 m., 
sūnūs – Andrius, gim. 1932 m., Antanas, gim. 1933 m., 1949 m. 
kovo 2  d. ištremti į Artiomovską, Bodaibo  r., Irkutsko sr., paleisti 
195  m., grįžo į Lietuvą.

Antanas Mažeika, gim. 1888 m., žmona Emilija, gim. 1882 m., 
dukterys – Bronė, gim. 1922 m., Aldona, gim. 1924 m., sūnus Jonas, 
gim. 1932 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į handagajų, ho-
rinsko r., Buriatijos ASSR  duktė Aldona tremtyje mirė 1953 0 , kiti 
paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą. 

Kazys Mažeika, gim. 1893 m.,  motina Veronika Petrulionienė, 
gim. 186  m., 1949 m. kovo 26 d. ištremti į Toporoką, Taišeto r., 
Irkutsko sr.  Veronika tremtyje mirė, Kazys paleistas 1956 m., grįžo 
į Lietuvą.

Kazys Mažylis, gim. 1886  m., žmona Konstancija, gim. 1901 m., 
duktė Emilija, gim. 1938 m., sūnūs – Juozas, gim. 1931 m., Antanas, 
gim. 1934 m., Kazys, gim. 1935 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti 
į handagajų, horinsko r., Buriatijos ASSR  Kazys mirė tremtyje 
1948 11 24, kiti paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Juozas Mikelinskas, gim. 1916 m., kariškis  suimtas Raudono-
joje armijoje 1945 m. balandžio 11 d., kalintas Kozelske, Kalugos sr., 
karo trib. 1945 m. balandžio 29 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio 
ir penkeriems metams tremties, kalintas Suchiničių kalėjime Kalu-
gos sr., vėliau – Irkutsko sr.  žmona na, gim. 1921 m., sūnus Vincas, 
gim. 1943 m., ištremti 1949 m. kovo 26 d. į Taišeto r., Irkutsko sr., 
paleisti 1958 m.

Antanas Navakas, gim. 18 6 m., žmona Veronika, gim. 1884 m., 
dukterys – Konstancija, gim. 1915 m., Izabelė, gim. 1920 m., 1951 m. 
spalio 2 d. ištremti į Asino r., Tomsko sr., paleisti 195  m.

Petras Petkevičius, gim. 1896 m., žmona Kostė, gim. 1900 m., 
duktė Agota, gim. 1940 m., 1949 m. kovo 26 d. ištremti į Taišeto r., 
Irkutsko sr., paleisti 1958 m.

Juozapas Petrilionis, gim. 1891 m., žmona Veronika, gim. 1908 m., 
duktė Adelė, gim. 1922 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į handa-
gajų, horinsko r., Buriatijos ASSR, paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Kazys Petrilionis, gim. 1900 m., žmona na, gim. 1912 m., 
duktė Irena, gim. 1936 m., sūnus Kazys, gim. 194  m., 1948 m. 
gegužės 22 d. ištremti į handagajų, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  
tremtyje mirė tėvas Kazys 1950 03 03 ir sūnus Kazys 1948 0 , kiti 
paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Antanas Pleška ištremtas. LGGRT  duomenų bazėje šio asmens 
iš Pasvalio r. nėra.

Juozas Pleška, gim. 1884 m., žmona na, gim. 1890 m., duk-
terys – Bronė, gim. 1920 m., Kazimiera, gim. 1924 m., na, gim. 
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192  m., sūnūs – Petras, gim. 1926 m., Kazimieras, gim. 1929 m., 
1948 m. gegužės 22 d. ištremti į handagajų, horinsko r., Buriatijos 
ASSR, paleisti 1956 m., grįžo į Lietuvą.

Petras Pleška ištremtas su žmona ir 4 vaikais. LGGRT  duo-
menų bazėje šių asmenų iš Pasvalio r. nėra.

Povilas Rauduvė, gim. 1888 m., partizanų rėmėjas  suimtas 
1946 m. balandžio 3 d., kalintas Biržuose, Panevėžyje, karo trib. 
1946 m. rugpjūčio 20 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio ir pen-
keriems metams tremties  išv. į Minlagą Komijoje, 1955 m. spalį 
ištremtas į Buriatiją  žmona Elžbieta, gim. 1901 m., sūnūs – Povilas, 
gim. 192  m., Jonas, gim. 1936 m., Petras, gim. 1935 m., Kazimieras, 
gim. 1939 m., Juozas, gim. 1943 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti 
į Čelaną, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  tremtyje mirė sūnūs  Kazys 
1954 05 30, Juozas 1950( )  kiti paleisti 1960 m., grįžo į Lietuvą. 

Stasys Rauduvė, gim. 1920 m., žmona Paulina, gim. 1929 m., 
duktė na, gim. 1951 m., motina Paulina, gim. 1889 m., 1951 m. 
spalio 2 d. ištremti į Teguldeto r., Tomsko sr., paleisti 1955 m.

Petras Rinkūnas, gim. 1930 m., suimtas 1951 m.
Veronika Rinkūnienė, gim. 1893 m., duktė Salomėja, gim. 

1932 m., 1951 m. spalio 2 d. ištremtos į Asino r., Tomsko sr., pa-
leistos 1958 m.

Jan škų kaimas
Jonas Ačas, gim. 1905 m., mokytojas, partizanas  suimtas 

1945 m. kovo 5 d., kalintas Biržuose, karo trib. 1946 m. rugsėjo 4 d. 
nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties, išv. 
į Pesčianlagą, Karagandos sr., 1951 m. rugsėjo 23 d. Kamyšlagą, 
msko sr.  paleistas 1955 m.

Dalin vos kaimas
Everestas Tamuliūnas, gim. 1880 m., žmona Morta, gim. 

1890 m., dukterys – Emilija, gim. 1925 m., Stasė, gim. 1926 m., Valė, 
gim. 1929 m., Pranė, gim. 1936 m., sūnus Adolfas, gim. 1931 m., 
ištremti 1949–1952 m.

Stefa Ucinavičiūtė, gim. 1920 m., sesuo Bronislava, gim. 192  m., 
partizanų ryšininkės, suimtos 1945 m. rugsėjo 10–14 d., kalintos Bir-
žuose, Panevėžyje, 1945 m. lapkričio 28 d. išvežtos į Šangalų lagerį 
(Sevdvinlagą) Archangelsko sr., 1946 m. grįžo į Lietuvą.

Juozas Grinskis, gim. 1916 m., partizanų rėmėjas  suimtas 1945 m. 
spalio 12 d., kalintas Biržuose, Panevėžyje  paleistas 1946 m. spalio 8 d.

Kazimieras Remeika, gim. 1923 m., suimtas 1948 m., karo trib. 
nuteistas dvidešimčiai metų. Grįžęs iš lagerio gyveno Daujėnuose, 
kur ir palaidotas.

Kazimieras Remeika, gim. 1913 m., suimtas 1949 m. gruodžio 
23 d., kalintas Šiauliuose, pat. pasitarimo 1950 0  08 nuteistas dvi-
dešimt penkeriems metams lagerio  išv. į Lugovojlagą Karagandos sr. 
Kazachijos SSR, paleistas 195  m.
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Pranas Vadopalas, gim. 1909 m.  brolis Petras, gim. 1910 m., 
suimti 1948 m. rugsėjo 9 d., kalinti Pasvalyje, Vilniuje, karo trib. 
1948 m. gruodžio 23 d. nuteisti dvidešimt penkeriems metams 
lagerio ir penkeriems metams tremties  Pranas išvežtas į Steplagą 
Karagandos sr., 1949 m. lapkričio 4 d. mirė lageryje  Petras išvežtas 
į Vorkutlagą, paleistas 1956 m., leista grįžti į Lietuvą 1960 m. gruodį. 

Petro Vadopalo šeima – žmona Apolonija, gim. 1915 m., 
dukterys – Adelė, gim. 1940 m., Kazė, gim. 1943 m., sūnūs – Anta-
nas (mirė tremtyje), gim. 1939 m., Petras, gim. 1945 m., Jonas, gim. 
1948 m., 1949 m. kovo 2  d. ištremti į imos r., Irkutsko sr., paleisti 
1956 m., grįžo į Lietuvą.

Mažioni  kaimas
Povilas Kruopis, duktė Aldona Kruopytė už ryšius su parti-

zanais nuteisti ir kalinti lageriuose.
Juozas Masilionis, gim. 1920 m., partizanas Vainiukas  žuvo 

1946 m.  broliai – Jonas, gim. 1923 m., partizanas Topilis  žuvo 1950 m. 
birželio 13 d. Gelažių vls., Kupiškio apskr.  Steponas, gim. 1918 m., 
partizanas Beržas, žuvo 1945 m. birželio 29 d.  Stanislovas, gim. 1932 m., 
1949 m. balandžio 21 d. ištremtas į Irkutsko sr., paleistas 195  m.

Jonas Navakas, gim. 1896 m., teisės mokslų dr., 1924–1930 m. 
ir 1936–1939 m. Valstybės Tarybos narys, 1933–1935 m. Klaipėdos kr. 
gubernatorius  suimtas 1940 m. rugsėjo 26 d., kilus Vokietijos–SSRS 

Prie paminklo Lietuvos laisvės gynėjams Mikėnuose. Daujėniečiai  
su svečiais – monsinjoru Kazimieru Vasiliausku (dešinėje), akademiku  
Broniumi Grigelioniu (kairėje).  m. A. Šimkūno nuotr.
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karui išlaisvintas   nacių suimtas ir išvežtas į Diršau bei Gdynės 
konclagerius, 1946 m. balandžio 9 d. Lenkijoje NKVD suimtas, kalintas 
Bresto kalėjime, paleistas  vėl suimtas 1951 m. sausio 15 d., nuteis-
tas už akių 1951 m. birželio 16 d. dešimčiai metų, išv. į zerlagą, 
1955 m. kovo 23 d. lageryje mirė  brolis Kazimieras, gim. 1894 m., 
kariškis, nuo 193  m. brigados generolas  nacių suimtas ir 1944 m. 
liepą išvežtas į Diršau bei Gdynės konclagerius, išlaisvintas mirė 
1945 m. balandžio 2 d. Lenkijoje, Novaja vies k.

Antanas apustas, partizanas, suimtas 1945 m., kalintas Vor-
kutos lageriuose  paleistas 1950 m.

Antanas ilys, gim. 1926 m., partizanas Širšė, žuvo 1949 m. 
rugpjūčio 25 d. Talačk nių k. 

Bronius ilys, gim. 1930 m., suimtas 1951 m. vasario  d., 
kalintas Pasvalyje, Biržuose, pat. pasit. 1951 m. liepos 4 d. nuteistas 
dešimčiai metų lagerio, išvežtas į Rečlagą Komijoje, paleistas 1955 m.

Jonas ilys, gim. apie 1900 m., partizanas Tėvas, žuvo 194  m. 
rugsėjo 1 d.

Stasė ilytė, gim. 1931 m., partizanų rėmėja  suimta 1951 m. 
kovo 18 d., kalinta Biržuose, pat. pasit. 1951 m. liepos 4 d. nuteista 
dešimčiai metų lagerio, išvežta į Rečlagą Komijoje.

Miestelíškių kaimas
Jonas Beltė, gim. 1904 m., partizanų rėmėjas  suimtas 1944 m. 

rugsėjo 8 d., kalintas Biržuose, 1944 m. spalio 26 d. iš kalėjimo pabėgo.
Jonas Povilas Gaigalas, gim. 1912 m., tarnautojas  išvežtas į 

Sibirą 1941 m., tolimesnis likimas nežinomas.
Juozas Gaigalas, gim. 1904 m.  suimtas 1946 m. birželio 24 d., 

kalintas Biržuose, Panevėžyje  paleistas 194  m. sausio 5 d., netrukus 
mirė  žmona Adelė, gim. 1913 m., sūnūs – enonas, gim. 1940 m., 
Jonas, gim. 1945 m., dukterys – Genė, gim. 1941 m., Janina, gim. 
1943 m., anyta Grasilda Gaigalienė, gim. 1881 m., 1948 m. gegužės 
22 d. ištremti į Čelaną, aigrajevo r., Buriatijos ASSR, paleisti 1958 m., 
grįžo į Lietuvą.

Kostė Gaigalaitė, gim. 1909 m., 1949 m. kovo 25 d. ištremta 
į Sujetichą, Taišeto r., Irkutsko sr., paleista 195  m.

Povilas Kazilionis, gim. 1911 m.  suimtas 1945 m. rugpjūčio 
5 d., kalintas Panevėžyje, karo trib. 1945 m. gruodžio 12 d. nuteis-
tas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties, 1945 m. 
gruodžio 2  d. išvežtas į Pečiorlagą Komijoje  nuo 1955 m. tremtis 
Uchtos rajone, Komijoje.

Jonas Masilionis, gim. 1899 m., žmona na, gim. 1901 m., duk-
terys – Janina, gim. 1933 m., enė, gim. 193  m., na, gim. 1943 m., 
sūnūs – Juozas, gim. 1930 m., Antanas, gim. 1945 m., 1949 m. kovo 
2  d. ištremti į imos r., Irkutsko sr., paleisti 1956 m.

Jonas Misevičius, gim. 1914 m., amatininkas  suimtas 1940 m. 
lapkričio 6 d., kalintas Panevėžyje, išvežtas 1941 m. birželio 14 d. į 
Sol Ilecko kalėjimą Čkalovo sr., ten tardytas, srities teismo 1941 m. 
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spalio 3 d. nuteistas mirti  sušaudytas 1941 m. gruodžio 19 d. Sol 
Ilecke, Čkalovo sr.

Julius Misevičius, gim. 1896 m., ūkininkas  1941 m. birželio 
14 d. išv. į Rešotų lagerį Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.

Irena Mulevičiūtė, gim. 1933 m., 1951 m. spalio 2 d. ištremta 
į Asino r., Tomsko sr., paleista 195  m.

Jonas Pyragis, gim. 1904 m., valstietis  suimtas 1945 m. vasario 
26 d., kalintas Panevėžyje, Vilniuje, karo trib. 1945 m. liepos 13 d. 
nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties  
išvežtas į Pečiorlagą, Komijoje  paleistas 1954 m.

Juozas Pyragis (tremtyje mirė), gim. 1898 m., žmona Apolonija, 
gim. 190  m., 1949 m. kovo 28 d. ištremti į Bodaibo r., Irkutsko sr., 
žmona paleista 1958 m.

Mik¸nų kaimas
Petras Biržalis, partizanas  žuvo 1948 m. spalio 22 d. Mies-

teliškių ( ) k.
Antanas Indrilionis, gim. 1861 m., žmona na, gim. 1881 m., 

duktė na, gim. 1921 m., sūnus Juozas, gim. 1900 m., marti Alfreda, 
gim. 1915 m., vaikaičiai – Algis, gim. 193  m., Jonas, gim. 1941 m., 
Julius, gim. 1944 m., 194  m. gruodžio 30 d. ištremti į Baturiną, 
Asino r., Tomsko sr.  Antanas mirė vagone, vežamas į tremtį  kiti 
paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą  sūnus Povilas, gim. 1915 m., parti-
zanas žuolas, žuvo 1948 m. spalio 22 d. Miesteliškių k.

Morta Lukoševičienė-Tamulionienė, gim. 1885 m., dukterys – 
Anelė kienė, gim. 1925 m., Veronika Tamulionytė, gim. 1914 m., 
1948 m. gegužės 22 d. ištremtos į Baruną, aigrajevo r., Buriatijos 
ASSR, vėliau į imos r., Irkutsko sr., paleistos 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Jonas Navakas, gim. 1902 m., valstietis, partizanų rėmėjas  
suimtas 1946 m. vasario 8 d., kalintas Biržuose, Panevėžyje, Vilniuje, 
karo trib. 1946 m. birželio 8 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio ir 
penkeriems metams tremties  išv. į lagerį Permės (Molotovo) sr.  lage-
ryje mirė 1955 m.  duktė Angelė, gim. 1946 m., sesuo Kazimiera, gim. 
1911 m., motina Anastazija, gim. 18 2 m., ištremtos 194  m. gruodžio 
28 d. į entralnaja Točkos k., Asino r., Tomsko sr.  motina 1956 m. 
gruodžio 8 d. mirė tremtyje, dukra ir sesuo 1960 m. grįžo į Lietuvą.

Julius Navakas, gim. 1910 m., partizanas Šarūnas, Laisvūnas  
suimtas Vabalni ko miške 1953 m. birželio 29 d., karo trib. 1954 m. 
sausio 23 d. nuteistas mirti, sušaudytas 1954 m. birželio 11 d.

Valentinas Navakas, gim. 1916 m., partizanas Vaidila, žuvo 
1948 m. spalio 22 d. Miesteliškių k.

Antanas Tamulionis, gim. 1919 m., partizanas  žuvo 1948 m. 
sausio 1 d.

Petras Tamulionis, gim. 1919 m., partizanas  žuvo 1944 m.
Konstancija Tamulionienė, gim. 1894 m., duktė Adelė Dovi-

donienė, gim. 1921 m., vaikaitė Antanina, gim. 194  m., 1948 m. 
gegužės 22 d. ištremtos į Barun Tarbagatajų, aigrajevo r., Buriatijos 
ASSR, paleistos 195  m., grįžo į Lietuvą.
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Moli nų kaimas
Liudas Bedalis, gim. 1909 m., žmona Valė, gim. 1912 m., duk-

tė Julija, gim. 1950 m., 1951 m. spalio 2 d. ištremti į Teguldeto r., 
Tomsko sr., paleisti 1958 m. 

Petras Dolmatas (Dolmantas ), gim. 1906 m., ūkininkas  su - 
imtas 1945 m. sausio 20 d., Karo trib. 1945 m. lapkričio 22 d. 
nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems tremties, išv. į Min - 
la gą Komijoje  nuo 1954 m. spalio  d. tremtis Komijoje  paleis -
tas 1956 m.

Juozas Gumbelevičius, gim. 1934 m., sesuo Stasė, gim. 1935 m., 
1951 m. spalio 2 d. ištremti į Teguldeto r., Tomsko sr., paleisti 1958 m.

Antanas Lazdynas, gim. 1895 m., žmona Paulina, gim. 1901 m., 
duktė Aldona, gim. 1935 m., sūnus Juozas, gim. 1929 m., 1949 m. 
kovo 25 d. ištremti į Čeremchovo r., Irkutsko sr. Tėvas mirė tremtyje 
1950 11 16, kiti paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą. 

Antanas itkevičius, gim. 1929 m., partizanas Pušelė  žuvo 
1951 m. gruodžio 14 d.

Patrak s kaimas
Povilas Dulkė, gim. 1901 m., amatininkas, žmona na, gim. 

1912 m., suimti 194  m. liepos 1  d., karo trib. 194  m. lapkričio 
22 d. nuteisti  Povilas septyneriems metams lagerio ir trejiems tremties, 
na – dešimčiai metų lagerio ir penkeriems tremties. Povilas išv. į 

Aldano lagerį Jakutijoje, vėliau kalintas Jeniseilage Krasnojarsko kr., 
paleistas 1952 m. na išv. į Sevželdorlagą Komijoje, ten lagerio 
spec. teismo 1948 m. gruodžio 24 d. vėl nuteista dešimčiai metų 
lagerio ir penkeriems tremties  paleista 1955 m.

Ignas Červinskas, gim. 1926 m., valstietis  suimtas 1945 m. 
rugpjūčio 12 d., karo trib. 1946 m. gegužės 2 d. nuteistas septyneriems 
metams, išv. į Uchtižemlagą Komijoje  paleistas 1952 m.

Antanas Pučėta, gim. 190  m.  suimtas 1945 m. birželio 25 d., 
išv. į Vorkutlagą Komijoje, ten tardytas, pat. pasit. 194  m. sausio 
15 d. nuteistas šešeriems metams lagerio  nuo 1951 m. tremtis Kras-
nojarsko kr., į Lietuvą negrįžo  žmona Akvilė, gim. 1902 (1900 ) m., 
duktė Alma, gim. 1939 m., sesuo Alfonsa, gim. 1920 m., motina 
Grasilda, gim. 18 5 m., ištremtos 1945 m. liepos 24 d. į Kožvos r. 
Komijoje   Akvilė ir Grasilda 1945 m. mirė tremtyje, duktė Alma 
parvežta į Lietuvą 1946 m., sesuo Alfonsa 194  m. pabėgo iš trem-
ties, grįžo į Lietuvą.

na Pečiulytė, gim. 18 1 m., partizanų rėmėja  suimta 1945 m. 
spalio 14 d., karo trib. 1946 m. gegužės 21 d. nuteista penkeriems 
metams lagerio, dėl senyvo amžiaus nuo bausmės atleista.

Stasys Talačka, gim. 1921 m., partizanas Uosis  žuvo 1951 m. 
gruodžio 14 d. Moliūnų k.
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Petrãičių kaimas
Jonas Šimkevičius, gim. 18 9 m., žmona Veronika, gim. 

1898 m., dukra Valerija, gim. 1929 m., sūnus Anzelmas, gim. 
1941 m., 1945 m. rugpjūčio 30 d. ištremti į Permės sritį  Veronika 
mirė tremtyje. Jonas Šimkevičius, slapta atvykęs iš tremties ieškoti 
žuvusio sūnaus partizano Juozo, staiga mirė Pasvalyje. Palaidotas 
Daujėnuose.

Petr vkos kaimas
Povilas Kazilionis, gim. 1908 m., žmona Paulina, gim.  1912 m., 

sūnus Povilas, gim. 1941 m., 1949 m. kovo 26 d. ištremti į Taišeto r., 
Irkutsko sr., paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Juozas Kiznis, gim. 1881 (1892 ) m., žmona Apolonija, gim. 
18 9 (1886 ) m., dukterys – Apolonija, gim. 1929 (1926 ) m., Stasė, 
gim. 1939 m., sūnūs – Petras, gim. 1939 m., Alfonsas Albinas, gim. 
192  m., Pranas, gim. 1931 m., 194  m. gruodžio 29 d. ištremti į 
Baturino k., Asino r., Tomsko sr.  sūnus Pranas 1951 m. suimtas 
tremtyje, nuteistas dešimčiai metų lagerio, išv. į Vorkutlagą Komijoje, 
1956 m. grąžintas į tremtį Baturino k. Visa šeima 195  m. grįžo į 
Lietuvą  sūnūs – Jonas, gim. 1922 m., ir Antanas – Algimanto apyg. 
partizanai  Joną stribai nušovė 1945 m. rugpjūčio 29 d., Antanas – 
žuvo 194  m. rugpjūtį id nių k.

Salomėja Kubilienė, gim. 18 2 m., partizanų rėmėja  suimta 
1945 m. spalio 14 d., kalinta Biržuose, Panevėžyje, karo trib. 1946 m. 
gegužės 21 d. nuteista penkeriems metams lagerio.

Petras Kubilius, gim. 18 2 m., žmona Anelė, gim. 1883 m., 
dukterys – Paulė, gim. 1919 m., Pranė, gim. 1925 m., 1948 m. gegužės 
22 d. ištremti į Verchnije Talcus, aigrajevo r., Buriatijos ASSR, pa-
leisti 1958 m., grįžo į Lietuvą  sūnus Jonas, gim. 1911 m.  nužudytas 
NKVD kareivių (stribų) 1945 m. rugpjūčio 25 d. Vabalninke, Biržų r.

P rijų kaimas
Česlovas Dainoras, gim. 1912 m., partizanas  suimtas 1945 m. 

liepos  d., karo trib. 1945 m. gruodžio 21 d. nuteistas penkiolikai 
metų katorgos, išv. į Sevželdorlagą Komijoje, nuo 1955 m. tremtis 
Komijoje  paleistas 1956 m.

Jonas Glinskis, gim. 188  m., žmona Ksavera, gim. 1893 m., 
duktė Stasė, gim. 1923 m., 194  m. gruodžio 30 d. ištremti į Asiną, 
Tomsko sr.  1956 m. grįžo į Lietuvą.

Antanas Liukpetris, gim. 1922 m., partizanas Džiugas  žuvo 
1953 m. sausio mėn. Panevėžyje.

Bronius Masilionis, gim. 1915 m., suimtas 1944 m. rugpjūčio 
1 d., kalintas Biržuose, Panevėžyje, karo trib. 1945 m. rugpjūčio 18 d. 
nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties, išv. 
į Pesčianlagą Karagandos sr.  nuo 1954 m. rugpjūčio 1 d. tremtis 
Karagandos sr.  paleistas 1956 m.
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Jonas Navalinskas, gim. 1888 m., partizanų rėmėjas  suimtas 
1946 m. vasario 8 d., kalintas Biržuose, Panevėžyje, Vilniuje, karo trib. 
1946 m. liepos 15 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems 
metams tremties  išv. į Ustvymlagą Komijoje  194  m. vasario 22 d. 
mirė lageryje. mona Konstancija, gim. 1889 m., dukros – Pranė, gim. 
1921 m., Valerija, gim. 1925 m., Stanislova, gim. 1928 m., Antanina, 
gim. 1923 m., sūnus Petras, gim. 1929 m., 1948 m. gegužės 22 d. 
ištremti į Ulan Udės r., Buriatijos ASSR  Konstancija tremtyje mirė 
1948 12 05, kiti paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Jonas Petrulis (tremtyje mirė), gim. 1891 m., žmona Emilija, 
gim. 1898 m., duktė Janina, gim. 193  m., 1951 m. spalio 3 d. ištremti 
į Teguldeto r., Tomsko sr., paleistos 195  m.

Petras Pilis, gim. 1908 m., žmona Antanina, gim. 1913 m., 
duktė Nijolė, gim. 1940 m., sūnus Alfredas, gim. 1945 m., 1948 m. 
gegužės 22 d. ištremti į Čelaną, horinsko r., Buriatijos ASSR, paleisti 
1958 m., grįžo į Lietuvą.

Vladas Navalinskas, gim. 1912 m., valstietis  suimtas 1944 m. 
gruodžio 31 d., karo trib. 1945 m. birželio 6 d. nuteistas dešimčiai 
metų lagerio.

Juozas Navalinskas, gim. 1880 m., žmona na, gim. 1881 m., 
sūnus Augustas, gim. 1912 m., 1949 m. kovo 2  d. ištremti į imos r., 
Irkutsko sr., paleisti 1956 m.

Elena Šatienė, gim. 1893 m., 1949 m. kovo 25 d. ištremta į 
Tomsko sr., tremtyje mirė.

Antanas Tamulionis, gim. 1889 m., žmona Adelė, gim. 188  m., 
1948 m. gegužės 22 d. ištremti į handagajų, aigrajevo r., Buriatijos 
ASSR, paleisti 1956 m.

Jonas Vasiliauskas, gim. 1886 m., partizanų rėmėjas  suim-
tas 194  m. sausio 11 d., kalintas Biržuose, Panevėžyje, karo trib. 
1948 m. vasario 19 d. išteisintas ir paleistas  1948 m. gegužės 
22 d. kartu su žmona Anele, gim. 1889 m., ištremtas į Verchnije 
Talcus, aigrajevo r., Buriatijos ASSR  Anelė tremtyje mirė 1951 m. 
lapkričio 8 d.

Steponiškio kaimas
Morta Keršulienė, gim. 18 8 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremta 

į aigrajevo r., Buriatijos ASSR, paleista 1956 m., grįžo į Lietuvą  
sūnus Jonas, gim. 1912 m., partizanas  žuvo 1945 m. vasario 22 d. 
ermų miške, Pasvalio r.

Suveizdíškio kaimas
Napalys Suveizdis, gim. 1911 m., žmona Paulina, gim. 1915 m., 

sūnus Valentinas, gim. 1939 m., 1949 m. kovo 26 d. ištremti į Tai-
šeto r., Irkutsko sr., paleisti 195  m.
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Šaka nių kaimas
Povilas Kriukas, gim. 1880 m., valstietis, žmona na, gim. 

189  m., duktė na, gim. 1932 m., sūnūs – Jonas, gim. 1931 m., 
Povilas, gim. 1936 m., 194  m. gruodžio 29 d. ištremti į Kailuškos k., 
Asino r., Tomsko sr.  195  m. grįžo į Lietuvą.

Steponas Kubilevičius, gim. 1914 m., partizanas  suimtas 1945 m. 
birželio 2 d., kalintas Panevėžyje, karo trib. 1945 m. gruodžio 25 d. 
nuteistas dvidešimčiai metų katorgos ir penkeriems metams tremties, 
išv. į Sevželdorlagą Komijoje, Vorkutlagą Komijoje  nuo 1955 m. tremtis 
Komijoje  paleistas 1956 m.  žmona Emilija už ryšius su partizanais 
nuteista dešimčiai metų, kalėjo lageriuose.

Bronius ilys, gim. 1921 m., partizanas Saulius  žuvo 1952 m. 
gegužės 5 d. Skėtelių miške.

Jonas ilys, partizanas Vakaris  žuvo 1950 m. rugsėjo 8 d. 
Moliūnų k.

Povilas ilys, gim. 1916 m., Vyčio apyg. aliosios rinkt. būrio 
vadas Klevas  žuvo 1953 m. vasarį Ramygalos r.

Val kų kaimas
Jonas Armonas, gim. 1916 m., valstietis  suimtas 1945 m. 

sausio 29 d., kalintas Biržuose, 1945 m. birželio 29 d. nuteistas 
šešeriems metams.

Antanas Galeckas, gim. 1919 m., valstietis  suimtas 1945 m. 
sausio 29 d., kalintas Biržuose, karo trib. 1945 m. birželio 16 d. 
nuteistas šešeriems metams.

Edvardas Garbašauskas, Algimanto apyg. partizanas  žuvo 
1945 m.

Antanas Kripaitis, gim. 1914 m., darbininkas  nužudytas NKVD 
kareivių (stribų) 1945 m. gruodžio 25 d. savo namuose.

Vízorių kaimas
Jonas Glebavičius, gim. 1926 m., valstietis  suimtas 1945 m. 

sausio 29 d., kalintas Biržuose, Vilniuje, karo trib. 1945 m. gegužės 
 d. nuteistas penkeriems metams.

Vladas Levickas, gim. 1919 m., valstietis  suimtas 1945 m. 
balandžio 11 d., kalintas Kaune, Vilniuje. 1945 m. rugpjūčio 3 d. 
išv. į Vorkutlagą Komijoje, ten tardytas, karo trib. 1946 m. balandžio 
18 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio.

Bronė Levickienė, gim. 188  m., duktė Bronė, gim. 1916 m., 
sūnus Česlovas, gim. 1923 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Na-
ryną, horinsko r., Buriatijos ASSR, paleisti 195  m., grįžo į Lietuvą.

Karolis Piebalga, gim. 1906 m., darbininkas, brolis Andrius, 
gim. 1911 (1898) m., ūkininkas  1941 m. birželio 14 d. išv. į Rešiotų 
lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., ten tardyti, Andrius 1943 m. 
rugsėjo 19 d. patingojo pasitarimo nuteistas mirti, Karolis 1943 m. 
rugsėjo sausio 2 d. – dešimčiai metų.
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Emilija Sakalauskienė, gim. 1902 m., valstietė  suimta dėl 
prievolių nevykdymo 194  m. spalio  d., kalinta Biržuose, Liaudies 
teismo 1948 m. vasario 12 d. išteisinta.

id nių kaimas
Jonas Dovidonis, gim. 1894 m., sūnus Stasys, gim. 1923 m., 

Algimanto apyg. partizanai  žuvo 1946 m. spalio 10 d. Guodžių 
miške (Patrakės k. )

Mikalojus Mikalajūnas, gim. 1896 m., 1949 m. kovo 26 d. 
ištremtas į Taišeto r., Irkutsko sr., paleistas 1956 m., grįžo į Lietuvą.

Albertas Petrauskas, gim. 1924 (192 ) m., valstietis  suimtas 
1946 m. liepos 29 d., kalintas Vilniuje, karo trib. 1946 m. rugsėjo 
14 d. nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems metams tremties, 
194  m. gegužės 21 d. išv. į Sevkuzbaslagą Kemerovo sr.

Telesforas Valašinas, gim. 1913 m., žmona Teodora, gim. 190  m., 
duktė Jūra, gim. 1939 m., sūnus Albinas, gim. 1944 m., giminaičiai 
Šimoliūnai – Albinas, gim. 1941 m., ir Algis, gim. 1938  m., 1948 m. 
gegužės 23 d. ištremti į Čelaną, aigrajevo r., Buriatijos ASSR. Albi-
nas Šimoliūnas mirė tremtyje, kiti paleisti 1959 m., grįžo į Lietuvą.

Antanas Vadopalas, partizanas  žuvo 1946 m. spalio mėnesį.
Antanas Vodopalas, gim. 1886 m., žmona Morta, gim. 1891 m., 

dukterys – na, gim. 1922 m., Pranciška, gim. 1923 m., Stanislava, 
gim. 1925 m., 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Čelaną, aigrajevo r., 
Buriatijos ASSR, paleisti 1958 m., grįžo į Lietuvą.

Jonas Vaičeliūnas, gim. 1885 m., žmona Barbora, gim. 1885 m., 
sūnus Bronius, gim. 1921 m., 194  m. gruodžio 29 d. ištremti į 
Asino r., Tomsko sr.  paleisti 1956 m.  sūnus Povilas, gim. 1923 m., 
partizanas  žuvo 1945 m. liepos 26 d. Valde kių miške, Pasvalio r.

Juozas Veiknys, gim. 1911 m., valstietis  suimtas 1945 m. 
spalio 14 d., karo trib. 1946 m. gegužės 21 d. nuteistas aštuoneriems 
metams lagerio.

uvę Povilo ilio-Klevo būrio partizanai
Edvardas Garbašauskas, gim. 1911 m., partizanas  žuvo 1945 m. 

birželį (įrašytas į Valakų k. sąrašą).
Valerijonas Kairys, gim. 1933 m., partizanas  žuvo 1953 m. 

sausio mėn. Panevėžyje.
Juozas Kripaitis, partizanas Paukštis  žuvo 1952 m. gegužės 

5 d. Skėtelių miške.
Antanas Masilionis, gim. 1918 m., partizanas Naktinis  žuvo 

1950 m. balandžio 24 d. Vasijūnų k.
Juozas Virbickas, gim. 1925 m., partizanas aibas  žuvo 1949 m. 

rugpjūčio 25 d. Talačkonių k.
Bronius ilys, gim. 1921 m., partizanas Saulius  žuvo 1952 m. 

gegužės 5 d. Skėtelių miške.
Pranas Bubrevičius, gim. 1918 m., partizanas  žuvo 1945 m. 

birželio 29 d.
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Izabelė Čibaitė, gim. 1928 m., suimta 1949 m. gruodžio mėn., 
nukankinta tardymo metu Pasvalio NKGB.

Petras Šimbelis, gim. 1921 m. Vytaut  kaime, žuvo 1945 m.
Antanas Navakas, Petro s., gim. 1921 m. Mikėnų kaime, žuvo 

1944 m. gruodžio mėn.

remtyje Permės gubernijoje tebegyvenantis Anzelmas Šimkevičius  
(kairėje) su dukra atalija ir žentu Andrejumi atvažiavo aplankyti  
savo tėvo tremtinio Jono Šimkevičiaus kapo Daujėnų kapinėse.  
20  m. Andrejaus Jakimovo nuotr.

Daujėnų pagrindinės mokyklos moksleiviai aplankė Lietuvos gyventojų 
genocido muziejų. 200  m. A. Šimkūno nuotr.



6 3

I I J A  L A I Ė  

Paminklas Lietuvos laisvės gynėjams  
Mikėnuose
Parengė Antanas Šimkūnas

Buvęs partizanas, politinis kalinys Stanislovas Masilionis (1932–2009) parodė 
gražų pavyzdį, kaip reikia rūpintis Lietuvos laisvės gynėjų atminimo įamžinimu. 

Jis dažnai lankydavosi gimtajame Dauj¸nų krašte, rinko medžiagą apie 
partizanų kovas, liudininkų prisiminimus, dalyvaudavo susitikimuose su Daujėnų 
pagrindinės mokyklos moksleiviais, P svalio krašto muziejaus, M. Katiliškio bi-
bliotekos darbuotojais, padėjo jiems surengti pirmąją rezistencijai skirtą mokslinę 
konferenciją. S. Masilionis įkūrė ir juridiškai įregistravo Pokario metų partizani-
nės veiklos Aukštaitijoje įamžinimo organizacinį komitetą, prisiėmė šio komiteto 
pirmininko pareigas. Komitetas kreipėsi į Lietuvos žmones, organizacijas, išeiviją, 
ragindamas rinkti medžiagą apie Lietuvos laisvės gynėjus, ieškoti rėmėjų surinktai 
medžiagai paskelbti, laisvės kovų vietoms paženklinti.

S. Masilionio rūpesčiu Mik¸nų kaime, kur kryžiavosi partizanų takai, 1994 m. 
buvo pastatytas ir pašventintas didingas paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę 1918–1954 m.

Pateikiame S. Masilionio sudarytą sąrašą laisvės gynėjų, kurių pavardės 
įrašytos paminklo atminimo lentoje.

 m. Mikėnuose atidengtas paminklas žuvusiems kovotojams  
už Lietuvos laisv  ir nepriklausomyb  –  m.
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Eil.  
Nr.

Vardas, pavardė Gimimo  
metai

Gimimo vieta Veikla ir likimas

1. Kazimieras Navakas 1893 P mpėnų vls.  
Viµkiškių k.

Kilmės šaknys – Daujėnų vls. Mažionių k. 
Ten buvo senelio 36 ha ūkis, kurį  
paveldėjo brolis Jonas Navakas ir  
išnuomojo Juozui Masilioniui. K. Navakas 
buvo aktyvus Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas 1918 m. Vėliau iki 
1940 m. buvo Lietuvos kariuomenės  
intendantas, brigados generolas. Artėjant 
antrajai sovietinei okupacijai Lietuvoje, 
traukėsi į Vakarus. Mirė 1945 m.  
Lenkijoje.

2. Jonas Navakas 1896 Pumpėnų vls.  
Vilkiškių k.

Buvo LR valstybės veikėjas, dalyvavo  
kuriant vietos savivaldos organus 
Jonišk lio apskrities Daujėnų valsčiuje 
1918 m. jo Vidaus reikalų ministerijos 
Piliečių apsaugos policijos departamento 
direktoriaus pareigas, buvo Klaipėdos 
krašto gubernatorius, Valstybės tarybos 
narys, Tautininkų sąjungos valdybos 
narys. 1940 m. rugsėjo mėn. stalininio- 
komunistinio režimo budelių buvo  
suimtas, tačiau kilus Vokietijos–Rusijos 
karui išlaisvintas iš Kauno kalėjimo. Vo-
kiečių okupacijos metais išvežtas į nacių 
režimo Diršau ir Gdansko lagerius. An-
trosios sovietų okupacijos metu ne kartą 
buvo areštuojamas, tardomas,  
kankinamas. Pagaliau 1951 m.  
birželio mėn. nuteistas ir išsiųstas į  
Irkutsko sr. Taišeto r. zernyj lagerį. 
Mirė lageryje 1955 m. kovo mėn.

3. Steponas Masilionis- 
Beržas

1918 Mažioni  k. 1938 m. buvo pašauktas į Lietuvos  
kariuomenę. 1940 m. sovietams okupavus  
Lietuvą, dalinys priskirtas sovietų  
kariuomenės pavaldumui ir perrengtas  
okupacinės kariuomenės uniforma. Lygiai  
taip pat atsitiko 1941 m. birželyje 
vokiečiams okupavus Lietuvą. 1944 m. 
rugpjūtyje rusų–vokiečių frontui slenkant 
į vakarus, Vilkavíškio apylinkėse jis  
pasitraukė iš vokiečių kariuomenės  
dalinio ir naktimis pėsčias grįžo į namus. 
Daugumoje Lietuvos teritorijos jau  
šeimininkavo rusų kariuomenė. 1944 m. 
spalyje aktyviai įsijungė į LLKS kūrimą 
savo krašte, 1945 m. sausyje tapo  
daujėniečių partizanų būrio vado  
leitenanto Povilo ilio-Klevo pavaduotoju.  
1945 m. birželio 29 d. per NKGB  
smogikų, persirengusių vokiečių kareivių 
uniformomis, klastingą operaciją  
gelbėdamas savo būrio partizaną žuvo 
netoli Porijų kaimo koplyčios.

4. Juozas Masilionis- 
Vainiukas

1920 Mažionių k. kininkas. Nuo 1944 m. priklausė  
P. ilio partizanų būriui. 1946 m.  
gegužės mėn. per susišaudymą su  
stribais žuvo.
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Eil.  
Nr.

Vardas, pavardė Gimimo  
metai

Gimimo vieta Veikla ir likimas

5. Jonas Masilionis- 
Topilis

1923 Mažionių k. kininkas. Nuo 1944 m. priklausė 
P. ilio partizanų būriui. uvo 1950 m. 
birželyje per NKGB smogikų surengtą 
operaciją K piškio r. Gelažių valsčiuje.

6. Jonas ilys-Diedukas  
(tėvas)

1896 Mažionių k. kininkas. 194  m. priklausė P. ilio 
(bendrapavardžiai) partizanų būriui,  
kuriame nuo 1944 m. buvo ir sūnus  
Antanas. Tėvas žuvo 194  m. rugsėjo 
1 d. Vabalni ko miške.

. Antanas ilys-Širšė  
(sūnus)

1926 Mažionių k. kininkas. Nuo 1944 m. priklausė 
P. ilio partizanų būriui. uvo 1949 m. 
rugpjūčio mėn. kautynėse su stribais 
Talačk nių k.

8. Antanas Navakas 1921 Mik¸nų k. Vidutinio ūkininko Petro Navako sūnus. 
Nužudytas NKVD kareivių 1944 m.  
gruodžio 24 d. Buvo jau priimtas į 
daujėniečių partizanų būrį. Ginklo dar 
neturėjo.

9. Povilas Judzilionis-
žuolas

1915 Mikėnų k. Vidutinio ūkininko sūnus. Nuo 1944 m. 
priklausė P. ilio partizanų būriui. uvo 
1948 m. spalio mėn. MGB kareivių 
surengtoje pasaloje Miestelíškių k. Juozo 
Liukpetrio sodyboje.

10. Julius Navakas- 
Tilvikas

1910 Mikėnų k. Turėjo ekonominį išsilavinimą. Dirbo 
buhalteriu. Sovietams įtvirtinus Lietuvoje 
okupaciją, sugrįžo į savo kraštą, 1945 m. 
įsijungė į P. ilio partizanų būrį. uvus  
būrio vado pavaduotojui Steponui 
Masilioniui, skiriamas į šias pareigas. 
1951 m. partizanų vadovybei P. ilį-
Klevą perkėlus į Ram galos miškus, 
J. Navakas tapo daujėniečių partizanų 
būrio vadu. 1953 06 29, padedant MGB 
užverbuotiems agentams išdavikams, jis 
buvo suimtas. 1954 06 11 MGB budelių 
sušaudytas.

11. Valentinas Navakas-
Vaidila

1916 Mikėnų k. Vidutinis ūkininkas. Nuo 1944 m.  
priklausė P. ilio partizanų būriui. uvo 
1948 m. spalio mėn. MGB kareivių ir 
Daujėnų stribų surengtoje pasaloje  
Miesteliškių k. Juozo Liukpetrio sodyboje.

12. Antanas Tamulionis-
iemys

1913 Mikėnų k. Smulkus ūkininkas. P. ilio partizanų  
būriui priklausė nuo 1944 m. uvo 
1948 m.

13. Petras Tamulionis 1919 Mikėnų k. Vidutinio ūkininko sūnus. uvo 1944 m. 
bandydamas trauktis į Vakarus.

14. Jonas Šaučiūnas- 
Neris

1921 Balčíškių k. Iš vidutinių ūkininkų. P. ilio partizanų 
gretose nuo 1945 m. Buvo Vyčio  
apygardos aliosios rinktinės štabo ūkio 
dalies viršininkas. Nužudytas MGB  
kareivių ir Daujėnų stribų 1953 m. vasario 
mėn. Stasio alinkevičiaus sodyboje.

(t sinys)
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Eil.  
Nr.

Vardas, pavardė Gimimo  
metai

Gimimo vieta Veikla ir likimas

15. Petras Šaučiūnas- 
iogas

1929 Balčiškių k. Jono Šaučiūno brolis. Partizanų gretose 
nuo 1949 m. MGB agentas išdavikas 
1953 m. pranešė, kad Skietìlių k.  
apsistoję partizanai. uvo per  
susišaudymą su Panevėžio MVD  
kareiviais.

16. Izabelė Čibaitė 1906 Eiminíškių k. 1950 m. spalio mėn. Pasvalio MGB  
kareivių ir Daujėnų stribų sulaikyta  
Padagų k. pamiškėje, kai nešė  
partizanams baterijas radijo imtuvui. Tar-
dant nužudyta Pasvalio MGB.

1 . Bronius Kruopis-Aras 1925 Balčiškių k. Iš ūkininkų. P. ilio būrio partizanas 
nuo 1944 m. uvo 1950 m. birželio mėn. 
Gelažių vls. Lukonių k. kartu su Jonu 
Masilioniu-Topiliu.

18. Jonas Kunčius-Genys 1923 Balčiškių k. Smulkus ūkininkas. P. ilio partizanų  
būryje nuo 1945 m. uvo 1950 m. 
Bíržų apskr. Vasniūnų miške.

19. Antanas Armonas 191 Balčiškių k. Smulkus ūkininkas. P. ilio partizanų 
būryje nuo 1945 m. uvo 1946 m.  
gegužės mėn. Kiemìlių k.

20. Povilas ilys-Klevas 1918 Šaka nių k. Vidutinis ūkininkas. 1944 m. įgijo  
miškininko urėdo aukštąjį išsilavinimą.  
 savo kraštą atvyko 1945 m. sausio mėn. 
pradžioje. Turėjo atsargos leitenanto  
laipsnį. Jam buvo pavesta vadovauti  
daujėniečių partizanų būriui. 1951 m. 
partizanų vadovybės buvo perkeltas į 
Ramygalos mišką, paskirtos pareigos  
centrinėje vadovybėje. Tris kartus  
kautynėse buvo sunkiai sužeistas.  
uvo 1953 02 11 Ramygalos rajone.  

Apdovanotas III laipsnio Vyčio kryžiaus 
ordinu.

21. Jonas ilys-Vakaris 
(Povilo brolis)

1928 Šakarnių k. Partizanų būryje nuo 1945 m. sausio mėn. 
uvo 1950 m. rugsėjo mėn. Moli nų k. 

prie akarevičiaus vienkiemio.

22. Aleksas Stipinas 1912 P rijų k. Vidutinis ūkininkas. Priklausė P. ilio 
partizanų būriui nuo 1944 m. uvo 
1946 m. kovo mėn. kautynėse su MVD 
kareiviais ir Daujėnų vls. stribais  
Moliūnų miške.

23. Antanas Liukpetris-
Džiugas

1920 Porijų k. Vidutinis ūkininkas. Daujėniečių partizanų 
būryje nuo 1944 m. uvo 1953 m. sausio 
mėn. Panevėžio mieste, MGB agentams 
išdavikams susekus jo buvimo vietą.

24. Vladas Mėkelis  
(Putinas)

1909 Barkla nių k. Vidutinis ūkininkas. P. ilio partizanų  
būriui priklausė nuo 1944 m. uvo 
1951 m. gruodžio mėn. kautynėse su 
MGB kareiviais ir Daujėnų stribais  
Moliūnų miške. Kartu žuvo Antanas 
itkevičius, Stasys Talačka.

(t sinys)
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Eil.  
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Vardas, pavardė Gimimo  
metai

Gimimo vieta Veikla ir likimas

25. Pranas Bubrevičius 1918 Nauj sodžio k. Buvęs policijos pareigūnas. P. ilio  
partizanų būryje nuo 1945 m. sausio mėn.  
uvo 1945 06 29 per NKGB smogikų, 

persirengusių vokiečių kariuomenės  
uniformomis, klastingą operaciją miške 
netoli Porijų koplyčios.

26. Edvardas  
Garbašauskas

1911 Val kų k. Pasienio policijos pareigūnas. P. ilio  
partizanų būryje nuo 1945 m. sausio mėn.  
Nužudytas 1945 06 29 NKGB smogikų 
kartu su Pranu Bubrevičiumi ir Steponu 
Masilioniu.

2 . Antanas Masilionis-
Naktinis

1923 Padag  k. Iš stambių ūkininkų. Priklausė P. ilio  
partizanų būriui nuo 1944 m. uvo 
1950 m. gegužės mėn. Vasniūnų miške.

28. Bronius ilys-Saulius 1921 Bauk  k. Vidutinis ūkininkas. Partizanų būriui 
priklausė nuo 1944 m. Buvo P. ilio  
būrio II grupės vadas, Gedimino  
tėvūnijos vadas. uvo nelygioje kovoje su 
MGB kareiviais ir stribais 1952 m. gegu-
žės mėn. Pasvalio r. Skietelių miške.

29. Jonas Kazilionis 1922 Baukų k. Daujėniečių partizanų būriui priklausė 
nuo 1944 m. uvo 1945 m. kautynėse  
su MGB kareiviais ir Daujėnų stribais.

30. Antanas itkevičius-
Pušelė

1929 Vilkinės k. Iš vidutinių ūkininkų. P. ilio partizanų 
būriui priklausė nuo 1944 m. Kada būrys 
buvo suskirstytas į smulkesnius dalinius, 
jis tapo „Radvilos“ būrio vadu. uvo 
1951 12 14 Pasvalio r. Moliūnų miške. 
Partizanų žiemojimo vieta buvo susekta 
MGB agentų išdavikų ir nurodyta  
Daujėnų stribams. Kartu žuvo V. Mėkelis 
ir S. Talačka.

31. Stasys Talačka-Uosis 1921 Patrak s k. uvo 1951 12 14 Moliūnų miške.

32. Jonas inkevičius 1910 Dumbliūn lių  
k.

P. ilio būrio partizanas. uvo 1948 
10 22 Daujėnų valsčiaus Miesteliškių k. 
Juozo Liukpetrio sodyboje surengtoje 
pasaloje.

33. Juozas Virbickas- 
aibas

1925 Padagų  
(Lupetiškių) k.

P. ilio partizanų gretose nuo 1945 m. 
uvo 1949 m. rugpjūčio mėn. kautynėse 

su stribais Talačkonių k.

34. Petras Šimbelis 1921 Vytautynės k. Priklausė daujėniečių partizanų būriui 
nuo 1945 m. uvo 1945 11 22 Daujėnų 
miške nelygioje kovoje su MGB kareiviais 
ir stribais.

35. Valentinas Kairys- 
Gegužis

1933 Uoginių k.  
(Vabalninko  
vls.) 

P. ilio partizanų būriui priklausė nuo 
1950 m. uvo 1953 01 28 Panevėžio 
mieste. Kartu žuvo A. Liukpetris-Džiugas 
iš Porijų k.

(t sinys)
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Galinių kaimo kryžius įamžino  
partizanų atminimą
ina Magelinskienė

2010 m. birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, Dauj¸nų seniūnijos Galínių 
kaime buvo pašventintas kryžius, įamžinęs šiame krašte žuvusių partizanų atminimą. 
„Matau čia buvusius tremtinius ir politinius kalinius, jų vaikus ir vaikaičius, visus, kurių 
širdys atviros kitų žmonių kančiai, kuriems šventa kovų už Lietuvos laisv  auka“, – sakė 
Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius. Jis perskaitė ilgą žuvusių Daujėnų krašto 
partizanų sąrašą. Dar keliomis pavardėmis šis sąrašas buvo papildytas čia pat 
iškilmių dieną, kai seniūnas kreipėsi į susirinkusiuosius ir paprašė atsiliepti tuos, 
kurie ką nors žino apie nepaminėtus kritusius laisvės gynėjus.

„ ki šiol nebuvo jokio atminimo ženklo, prie kurio žuvusių partizanų artimieji 
galėtų uždegti žvakel , padėti gėl “, – apgailestavo seniūnas.

Iškilmių dalyvius pasveikino ir pagarbos žuvusiesiems žodžius tarė rajono me - 
ras Gintautas Gegužinskas, istorikas Albinas Kazlauskas. P svalio dekano kun. Algio  
Neverausko pašventintas kryžius rymo toj pačioj vietoj, kur 1945 m. lapkričio pra džio - 
je, kovodami su sovietų ir vietos stribais, galvas paguldė apie dvidešimt Dau jė nų kraš - 
to partizanų. Ši tragedija įvyko visai netoli Galinių kaimo ūkininko Povilo Pra kaičio  
sodybos. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jo sūnus Alfonsas Prakaitis susigrąžino 
tėvų žemę ir plyname lauke atstatė buvusią sodybą. Šiandien ji – vienintelė sovie-
tmečiu sunaikintame Galinių kaime.  Alfonso sūnus Kęstutis savo rankomis išdrožė 
ąžuolinį kryžių partizanams, kurie šiose vietose žuvo beveik prieš 65-erius metus.

Prisiminimais dalijosi 1945 metų įvykių liudininkai.
Jonas Navakas (dabar gyvena Bíržų rajono Šukioni  kaime)

„Gyvenom netoliese, gal už kilometro nuo Prakaičių sodybos. Buvo lapkričio mėnuo. Gali-
nių kaimo ūkininkas pakvietė mane į kūlimo talką. jau labai ankstų rytą. žsidėj s ant 
pečių nešiausi šakes. ik vėliau pagalvojau, kad stribai galėjo nušauti ir mane, jei būtų 
pamat  ir paman , kad nešuosi ginklą. Pradėjom kulti, aš nešiojau šiaudus. Kieme pasirodė 
penki rusų kareiviai su automatais ir vilkšuniais. Paskui pamačiau, kaip per lauką bėga 
žmonės baltais kailinukais. Stribai juos užpjudė šunimis. Pasigirdo šūviai. lėk s daržinėn, 
prikrauton šiaudų, atsiguliau prie sijos ir laukiau, kol susišaudymas baigsis. Vėliau teko 
matyti žuvusius partizanus, suguldytus Daujėnų miesto aikštėje ant grindinio.“

Angelė Šidlienė (Narbutaitė) (dabar gyvena Biržų rajono Būgínių kaime)

„Man tuomet buvo gal šešeri metai. ėtis su arkline kuliamąja išvažiavo į talką pas 
ūkininką Steponą vicką. Mes, vaikai, buvome kieme, kai ėmė švilpti kulkos. Senelis visus 
suvarė į trobą už krosnies. en ir tupėjome, kol viskas nurimo. Vėliau stribai tėčiui ir 
kitiems kaimynams liepė kinkyti arklius: skubėjo išvežti partizanų lavonus. Juos guldė 
į ratus, nes sniego dar nebuvo. Labiau mano atmintin yra įstrig  0 metų įvykiai. 
ada jau mokiausi penktoje klasėje. etoli Daujėnų mokyklos stribai atvež  numetė apie 
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iek žmonių Galinių kaimas dar nematė.  
Jono Kliučiaus nuotraukos
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dešimtį žuvusių partizanų. Kaip medžiotojai otogra uojasi su savo nušautais žvėrimis, 
taip ir stribai mėgdavo įsiamžinti su savo aukomis. Partizanų kūnai dar nebuvo susting . 
Stribai juos susodino prie daržinės sienos. Jei kuris nuvirsdavo, čiupdavo už plaukų ir 
vėl sodindavo, dar apspard  kojomis.“

Kazimieras Daugėla

„Povilo Prakaičio troboje Galinių kaime buvo įsikūrusi pradžios mokykla. Joje dirbo 
mokytojas Gasiūnas. Kai ėmė šaudyti, pamokos buvo tik prasidėjusios. Pro langą įlėkė 
sprogstamoji kulka. Mokytojas liepė visiems mums gultis ir šliaužti į mūrin  patalpėl , 
kurią vadinom kaminu. Šliaužėm per prieangį. Viena kulka nubraukė mokytojui kaktą ir 
įsmigo į sieną.  mūsų namuose irgi siautėjo rusų kareiviai. Jie paleido automato seriją 
į mamos kraičio skrynią. Šaudė tol, kol spyna sudužo į šipulius. ada skrynią atidarė ir 
pasiėmė geriausius drabužius, audeklus, tėčio laikrodį. Kitądien mes ruošėmės kulti, mama 
talkininkams buvo priruošusi vaišių, privirusi šaltienos. Automato šūviai viską ištaškė.“

Alfonsas Prakaitis, ūkininkas, vienintelės Galinių kaimo sodybos šeimininkas

„  mokyklą -aisiais aš dar nėjau. Prisimenu, kaip suvirt  į mūsų trobą stribai parei-
kalavo, kad mama jiems prikeptų kiaušinienės. Aš išbėgau į lauką ir netrukus pamačiau 
signalin  raketą. Po to pasipylė šūviai. Pasislėpiau troboje, bet girdėjau, kaip vaitoja 
sužeisti partizanai.“

Antanas Sirbikė (dabar gyvena Biržų rajono Šukionių kaime)

„Mūsų sodyba buvo ryšininkų kiemas. odėl tėvuką nuolat persekiojo. Augom šešiese: be 
man s, dar vyresnis brolis ir keturios seserys. Kai kaime užvirė mūšis, tėtis partizanams 
pasakė: „Jūs jauni, todėl gelbėkitės, o aš jus pridengsiu kulkosvaidžiu.“ Bet, deja, daug 
partizanų tame mūšyje žuvo, nes visi keliai buvo užstoti rusų kareivių. uvo ir mūsų 
tėtis Stasys Sirbikė. Šiandien niekas neištarė išdaviko vardo.  toks žmogus buvo – tai 
Jurgis Kumštis, beje, žuv s tame pačiame susišaudyme. Jis irgi buvo paguldytas aikštėje 
kartu su partizanais. monės pasakojo, kad jį atpažino uošvienė. Ji vaikščiojo po aikšt  
ir, kojomis paspirdama partizanų kūnus, bambėjo: „Balvonai, jūs balvonai.“ Staiga tarp 
jų pamačiusi savo žentą sukliko: „ iagi mūsų Jurgelis. Guli su tuo megztiniu, kurį aš 
jam savo rankomis numezgiau...“

 kryžiaus šventinimo iškilmes Antanas Sirbikė  atvažiavo kartu su trimis 
seserimis. Ketvirta jau išėjusi amžinybėn. Sirbikių šeima pagerbė ne tik savo tė-
čio, bet ir brolio Balio, žuvusio 1945-ųjų vasarį mūšyje prie Lelíškių, atminimą.

vykių liudininkai pasakojo, kad tą tragišką 1945 m. lapkričio pradžios dieną 
gyvam pasitraukti pavyko vieninteliam partizanui Napaliui Suveizdžiui. Sunkiai 
sužeistas, jis keletą dienų slapstėsi miške, tačiau pajutęs, kad nebeištvers, nuėjo į 
Dauj¸nus, atidavė ginklą ir pasidavė sovietų valdžiai. Tai jo neišgelbėjo  1948 m. 
Napalys buvo ištremtas į Sibirą.  iš viso tos dienos mūšyje žuvo apie dvi dešim-
tis partizanų. Kai jų kūnus vežė į Daujėnus, visą kelią iš vežimų tekėjo kraujas...
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 Sausio 13-ąją atvedė žmonių kančios
Jonas Kauneckas

J. E. Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko pamokslas Stasės Kauneckaitės lai-
dotuvių šv. Mišiose Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 2006 m. sausio 16 d. 

Broliai, seserys,

Pirmiausia norėčiau jums papasakoti apie tą aplinką, apie tą atmosferą, 
kurioje augo sesė Stasė, kurioje dygo jos gyvenimas. Mes turėjome 
trylika dėdžių ir tetų. Mūsų giminėje užaugo 53 pusbroliai ir pusse-
serės. Taigi dabar dukterėčių, sūnėnų, ar jų vaikų nebeįmanoma nė 
suskaičiuoti. Ir mūsų šeimoj buvo 10 vaikų. Mano sesuo Stasė ketvir-
toji, o aš septintasis. Tėvas kartu su vyskupu Skvirecku Smiµgiuose ir 
Girs duose baigė šešis rusiškos mokyklos skyrius, o tai buvo tolygu 
progimnazijai. Taigi jis buvo gana išsilavinęs žmogus. Dvidešimtme-
tis 1914 metais buvo paimtas į carinę armiją, į Sãnkt Peterb rgą. 
Ten atėjo ir vadinamoji revoliucija. Tik tėvas pasakodavo  „ ebuvo 
ten jokios revoliucijos. Vieną gražią dieną karininkai, užuot komandav  
už Kerenskio vyriausyb , ėmė komanduoti už Leniną. odėl nebuvo rimtai 
apgadinta nei „Aurora“, nei iemos rūmai.“ Ilgokai tėtis negalėjo grįžti 
iš sovietų Rusijos, nes nepaleido. Lietuvos vyriausybė ilgai derėjosi 
dėl tokių kareivių sugrįžimo. Tėtis grįžo net 1924 metais, taigi po 
devynerių metų tarnybos...

 pokario Lietuvoj, kai buvo įsteigti 
kolūkiai, pas jį atvykdavo komjaunimo ir 
partinės delegacijos kaip pas revoliucijos 
dalyvį, kad papasakotų. Jis sakydavo, kad 
jokios revoliucijos nebuvo. Prisimenu, vie-
ną kartą kažkokie vadovai mokė jį, kaip 
kalbėti. Sako  „Gautum personalin  pensiją, o 
šiaip visiems laikams pasiliksi buože.“  tėvas 
pasakė  „ e, aš negaliu neteisybės kalbėti.“ Ir 
liko buožė. Jis buvo gana stambus ūkininkas, 
turėjo per 30 hektarų žemės, dar miško. 
Bet nesusipratimas jį laikyti buože, nes ėmė 
paskolą iš banko, kad kelioms seserims 
išmokėtų geras pasogas. Tiesa, Smetonos 
laikais labai gražiai sutvarkė ūkį, skarda ir 
čerpėmis apdengė trobesius, turėjo šiena-
pjovę, javapjovę, kuliamąją, maniežą, grė-
biamąją. kis buvo pavyzdingai tvarkomas. 
Labai geras pieno ūkis, karvės olandiškos. 
Bet, kaip sakiau, skolos dar nebuvo baigtos 
mokėti ir atėjus sovietų valdžiai. Vis tiek 
sovietų valdžia paskelbė jį buože. 

Jonas Kauneckas  
su tėvais ir sesute 
Stasele. 2 m.
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Brangieji, man rodos, simboliška, kad sesuo Stasė mirė sausio 
13-ąją. Tas faktas mums tarsi primena, kad į Sausio 13-ąją atvedė 
daugelio nežinomų žmonių kančios. Turbūt esat matę filmą „Vienui 
vieni“, kuris buvo rodomas net per televiziją sausio 13-osios vakare. 
Taigi prisiminkit  partizanai kovoja ir juos kankina, jeigu pakliūva 
į rankas okupantams. Bet jų motinos nekovojo, o žiūrėkit, kaip jos 
kenčia. Jos negali parodyti, kad pažįsta savo sūnų ar dukrą, kruviną 
miestelio gatvėje numestą, nes kitaip ir kitus vaikus stribai nužudys. 
 prisiminkit tą kūdikį, kai stribai, atėję pas partizano žmoną, sako  

„Jei nepasakysi, kur vyras, mes sudeginsim šitą kūdikį.“ Ir sudegina ugny, 
o ji tyli. Matot, Erodo laikai vis kartojasi. Kuo kaltas tas kūdikis, 
kuo kaltos tos motinos  Jos nekovojo. 

Panašiai, brangieji, teko kentėti ir mano seseriai Stasei. Jinai, 
kaip buožės dukra, baigusi vidurinę mokyklą nebuvo priimta į 
aukštąją, nors norėjo studijuoti mediciną, būti stomatologe. Dirbo 
cukrinių runkelių supirkėja, sušalo žiemą, apsirgo plaučiais, džiova. 
Bet vis tiek mokėsi, tapo buhaltere, labai gerai dirbo, todėl buvo 
priimta P svalio banko vyriausiojo buhalterio pavaduotoja. Pastebėję 
jos gerą darbą, paskyrė Bíržų banko vyriausiąja buhaltere. Bet štai aš 
tapau kunigu, įsijungiau į Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą 
19 8 metais, ir po poros mėnesių ją kviečia Biržų partijos pirmasis 
sekretorius. Pasistato ant raudono kilimo, gėdina dėl brolio, grasina, 
kad bus blogai, jeigu brolis nesiliaus veikęs. Reikalauja, kad brolis 
ne tik liautųsi, bet mestų ir kunigystę. Kelias dienas šitaip, ir jos 
neįveikia. Ir tada pas ją prisistato saugumiečiai. Sako  „Per „Amerikos 
balsą“ kalbėjo tavo brolis. špasakojo smulkiai viską iš saugumo sąskaitų.“ 
Sesuo sako  „ egali būti, su broliu niekada nė kalbos apie tai nebuvo. Be 
to, ir aš nežiūriu tų sąskaitų smulkmenų. Kam man reikia “ – „ ekalbėk 
nesąmonių, mes patys girdėjom.“ Ir ką  Pas ją ateina ir po vidurnakčio. 
Čaižiai paskambina į duris, patys atsidaro, sueina. Senutę mamą taip 
nugąsdino, kad jau ir dieną bijo žiūrėti į televizorių, sako, iš jo žvelgia 
tie patys vyrai, kur naktį vis ateidinėja.  sesuo irgi neišsimiegojusi, 
turi sunkiai dirbti banke. Pradeda nervai streikuoti – nebemiega. Tad 
eina pas nervų gydytoją, kad gautų biuletenį, kad išvyktų pailsėti. 
Nervų gydytoja sako  „Darbas – geriausias gydytojas. eduosiu biulete-
nio, dirbk.“ Bet vos jai sugrįžus į banką, atvyksta sanitarinė mašina, 
pagriebia seserį ir išveža į R kiškio psichoneurologinę ligoninę. Iš 
ten ji grįžta nebepaeinanti, vaikščioja keturiom, sugriauta sveikata. 
Vėliau, kai baigėsi sovietų valdžios metai, jai beveik nebereikėjo būti 
R kišky. Ką tai rodo  Su viena gydytoja kalbėjau. Ką toji gydytoja 
pasakė  Nebeįmanoma išgydyti tų, kurie psichoneurologinėse ligoni-
nėse apdoroti aminazinu. 

Miela sese Stase, tu ramiai skaičiavai sąskaitas, tikrindavai 
pavedimus ir nė piršto nepajudinai dėl mūsų laisvės. Bet tu tapai 
kankine už Lietuvos laisvę. Tau sugriovė sveikatą. 

 jūs, broliai, seserys, melsdamiesi už ją – ačiū, kad taip 
gausiai susirinkote, – prisiminkite, pagalvokite, kiek yra nežinomų 

Stasė Kauneckaitė
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aukų už Lietuvos laisvę. Kaip Sausio 13-toji gražiai tai simbolizuoja. 
Mačiau, jūs ašarojot, gal ir jūsų šeimose tokių faktų yra, ir nežino-
mų didvyrių daugybė, ir atrodo, kas juos įvertins  Dievas įvertins  
Aš savotiškai ir galvoju, kad sesuo veržte veržėsi pas Dievą. Juk 
po chemoterapijos, rodos, ji jau taisėsi, sakau  pabūk pas mane, gal 
reikės gydytojų priežiūros. Ji veržte veržėsi namo.  ten viena. Taip 
ir išėjo į tikruosius namus, pas Dievą. Amen. 
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Kaip kūrėsi Girsūdai
Pranciška Ališauskienė

Pasak legendos, Girs dų kaimas statytis pradėjęs 
girioje prie gražaus šaltiniuoto Karantės upelio. Aplinkui 
buvę vien miškai ir pelkės. Dar ir dabar į vakarus nuo 
kaimo, ade kių link, laukuose auga nendrės.

Pasakojama, jog pirmieji kaimo gyventojai buvę 
bėgliai nuo karų ir dvarų. Jie statęsi namus, plėšę 
kirtimus ir pamažu didinę dirbamos žemės plotus. 
Kartą medžiodamas karaliaus vietininkas netikėtai ra-
dęs girioje sodybų, dirbamos žemės ir labai nustebęs, 
kad čia žmonių gyvenama. Pamatę raitelius, žmonės 
išsibėgioję. Radęs tik vieną senelį, jo ir paklausęs  „Kas 
čia yra “ Senelis atsakęs  „ ai čia tokia mūsų girios soda“ 
sodžius . Tada valdovo vietininkas pasakęs  „ inok ir 
visiems pasakyk, kad čia karaliaus žemė ir esate karaliaus 
žmonės su visa savo soda.“ Taip ir atsiradęs kaimas 
Girių Soda, ilgainiui virtęs Girs dais.

Močiutė Barbora Mačiūnienė pasakodavo, kad kai apie 18 3 m. atitekėjo 
į Girsūd s, vyro tėvas ir kiti senučiai kaimą dar vadindavo Girsoda.

Kaip karališkojo kaimo gyventojai, girsūdiečiai duoklę turėdavo duoti a-
deikiuose buvusiam karaliaus dvarui, o šiaip juos vadindavo liuosininkais. Gir-
sūdų ūkininkai kiekvieną savaitę dvi tris dienas į adeikių dvarą siųsdavo po 
darbininką su arkliu.

Lietuvių spaudos draudimo metais Girs duose veikė slapta lietuviška mo-
kyklėlė. Vaikai rinkdavosi Kauneckienės trobelėje, juos mokė knygnešių draugas 
ir pagalbininkas J. Gudliauskas. Pasak močiutės, knygų ji gaudavo savo tėviškėje 
Talačkonyse. Jos būdavo slepiamos storuose kaimiškuose suoluose. Kaimiečiai 
juokdavosi, kai žandaras, atėjęs ieškoti draudžiamos lietuvių spaudos, tiesiog 
atsisėsdavo ant jos.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Girsūduose buvo 52 kiemai. Gyvulius bendrose 
ganyklose ganydavo samdomas kerdžius, o piemenukai būdavo nuo ūkio, „eidavo 
dienas“. emės ūkyje buvo taikoma trilaukė sėjomaina.

Gyvenamosios trobos buvo dūminės. Tik užėjus vokiečiams pradėta reika-
lauti statyti kaminus. Prie sodybų buvo nemaži kluonai. Daug kas turėjo sodus. 
Palangėse žydėdavo darželiai.

Bendrų kaimo kryžių buvo gana meniškų, medinių ir akmeninių. 1881 m. 
Girsūdų jaunimas prie kelio į P svalio pusę pastatė akmens kryžių su lenkišku 
užrašu. Kryžius ir dabar tebestovi. 1911 m. kaimo viduryje, prie gatvelių sankryžos, 
stovėjo dar vienas kryžius. 1958 m. valdžia norėjo jį nugriauti, tačiau gyventojai, 
Dauj¸nų klebono Antano Kiečio paraginti, patys jį nukėlė. Morta Baradinskienė su 
dukra Konstancija kryžių išsaugojo savo namuose. Jis 1990 m. buvo iškilmingai 
pastatytas toje pačioje vietoje ir klebono Gaudento Ikamo pašventintas.

Pranciška Ališauskienė
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Girsūdų kapinaitės nedidelės, bet labai senos. Jose buvo laidojama dar Pir-
mojo pasaulinio karo metais, prasidėjus „kruvinajai epidemijai“. Rengiant naujas 
Daujėnų kapines, iš kiekvieno ūkio reikėjo vežti akmenis, sodinti medelius, dirbti 
kitus darbus. Kunigas Vincentas Baltrušaitis naujųjų kapinių pirmoje eilėje (nuo 
susikirtimo takų į kairę) pastatė medinį kryžių ir supylė kapelį, nors ten niekas 
nebuvo palaidotas. Taip pažymėjo kapinių pradžią. Trečias nuo to kryžiaus kapas 
buvo girsūdiečio P. Mačiūno. Klebono statyto medinio kryžiaus nebėra.

Parceliuojant dvarus, girsūdiečiai savanoriai Povilas Vilimavičius, Antanas 
Beviržis ir kiti gavo žemės iš adeikių dvaro. Jie statėsi trobesius.

1922 m. į vienkiemius pradėjo skirstytis ir Girsūdai. Ne visi ūkininkai buvo 
tuo patenkinti, nes daug kas sodybas turėjo kurti galulaukėse, krūmynuose. Teko 
sausinti dirvas, tiesti kelius. Trūko pinigų, reikėdavo jų skolintis iš žydų, ban-
kuose, mokėti 12 procentų palūkanų. Kurie neįstengė išbristi iš skolų, pardavė 
žemę. Tuomet jau buvo 34 vienkiemiai. Girsūduose buvo mažažemių, amatininkų, 
kalvių, siuvėjų. Sugyvendavo girsūdiečiai draugiškai. Šventėms pasidarydavo alaus, 
vaišindavosi, gražiai dainuodavo, kol jų gyvenimą sujaukė sovietų okupacija.
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Senasis Smilgių sodžius
Kazimieras Vyčas

Smiµgių kaimas įsikūręs prie ríjos upės vidupio, kur veržiasi mineralinis 
vanduo iš stipraus šaltinio. Tai garsi Verdìnė, nuolat genanti vienodos tempera-
tūros vandenį. Nežinia, kada apie šį mineralinio vandens šaltinį pradėjo kurtis 
gyventojai, bet aišku, kad tai buvo labai seniai. Tai mena net pilkapių kupstai.

Smiµgiai įsikūrė labai patogioje vietoje. Todėl kartu su Dauj¸nų aukštesnėmis 
kalvelėmis ir sudarė traukos jėgą. Aišku, vėliau, apie VII a. vidurį, kai Karpiai 
Bal škiuose išplėtė savo valdas iki baudžiavinio dvaro ribų, ten gyvenantys dva-
riokai daug stipriau pareikšdavo valią. Aišku, ten ir susiformavo mūsų apylinkės 
gyvenimo centras. Tačiau Smilgiai niekada nepriklausė Bal škių dvarui. Jie pri-
klausė ade kių karališkajam dvarui. Abu dvarai laikėsi savų sampratų apie žemės 
dirbimą ir apie žmonių egzistencijos palaikymą. Jų rūpesčiai skyrėsi  Baluškių – 
vien baudžiaviniai santykiai, o adeikių – jau kas kita – pagrindinė duoklė činšas 
mažiau varžė žmogų negu lažinė baudžiava. Užtai Bal škiai ir neturėjo didesnės 
įtakos smilgiečių gyvenimui. Maža to, adeikių karališkojo dvaro ekonominiame 
gyvenime pirmavo du kaimai – Smilgiai ir Rag jai.

Smiµgiuose gyveno stambesni ūkininkai. Geriau ir pažangiau tvarkė savo 
ūkius. Tiesa, smilgos dar gausiai lankė jų laukus, gal todėl ir tiko kaimo pavadi-
nimas – Smilgiai. Šio kaimo dirbamos žemės turėjo gana neprastą struktūrą, bet 
buvo labai jau šlapios, akmenuotos, o krūmų užželdavo ne mažiau, negu ūkininkai 
sunaikindavo. Todėl žmonės turėjo daug dirbti, derliai būdavo menki. Čia liūlia-
vo kemsėtos balos, ilgai pavasarinė saulė turėjo kaitinti, kol žemė pradžiūdavo. 
Gausiai augo viksvos, žiognagės ir viržynai. Pavasariniai laukai skambėjo įvairiais 
paukščių balsais. Visur klykavo pempės, virvėjo vieversiai, šnekėjo ir švilpavo 
varnėnai. monės labai mylėjo ir savo kraštą, ir gamtą. Didelę reikšmę tam turėjo 
rijos upelis, ypač tas šaltinis – Verdìnė. Verdenė neužšąlančiu vandeniu skatino 

žvejybą. Labai paplitusi buvo mada Smilgių Verdìnėje skalbti žlugtą.

Smilgių Verdenė. 
Jono Kliučiaus nuotr.
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Kaimą plėstis skatino ir geras kelių tinklas. Vienas jų 
vedė į Krinčíną – parapijos centrą – ir toliau į Rygą – svar-
biausią prekybos vietą. Šis kelias reikšmingiausias ir geriau-
siai prižiūrimas.  vakarų pusę vinguriavo kelias į adeikių 
karališkąjį dvarą ir į valsčiaus centrą, kuriam ir priklausė Smilgių apylinkės. Tas 
kelias irgi reikšmingas. Priešpriešiais į rytų pusę dar vienas kelias vedė į G odžių 
dvarą ir į Vabalni ką.

Ta kryžkelė – Smilgių kaimo centras. Tokia ji išliko iki šių dienų. Baluškių 
dvaras su tais pačiais religiniais, prekybiniais ir administraciniais centrais susisiekti 
galėjo tik per Smilgių kaimą. Todėl ir iš pietų į šią kryžkelę įsidriekė dar viena 
tąsa. Tik čia reikėdavo perkirsti rijos upelį.

Pavasariniai ir rudens polaidžiai labai trikdė susisiekimą, todėl teko permesti 
medinį tiltelį, o jau  a. pradžioje buvo pastatytas puikus gelžbetoninis. Tada 
sutvarkyta ir pati kryžkelė. Pagausėjus autotransporto srautui, gelžbetoninis tiltas 
pasidarė per siauras ir jį teko gerokai paplatinti.

Smilgių kaimas pergyveno visus mūsų tautos sukrėtimus. Gal tenykščiai 
žmonės mažiau prisidėjo prie 1 94 ir 1831 m. organizuotų sukilimų, bet aktyviai 
įsijungė į kovą 1863 m. prieš rusų okupaciją. Smilgiai ne tik palaikė sukilimo 
dvasią, bet ir davė apylinkei sukilėlių būrio vadą Juozapą Vadopalą.

Smilgius reikėtų priskirti prie kupetinių kaimų grupės. Tai lėmė kelių-ga-
tvių tinklas ir ryški kryžkelės vieta. Senojo kaimo žemė buvo apdirbama pagal 
trilaukę sistemą, nors rėžiai žymėjo savininkų ribas. Manoma, kad Smilgiai buvo 
kompaktiškas kaimas – už jo ribų sodybų nebuvo. Užtai jis turėjo didžiulį plo-
tą ganykloms. Jos buvo kaimo bendra nuosavybė. Tos bendros kaimo ganyklos 
VIII a. turėjo ir istorinių pasekmių  pirma, įkurtas naujas Maliūpių kaimas. 

Antra, politinių įvykių eiga paskatino žmones prisidėti prie 1863 m. sukilimo, 
mat sukilėliai galėjo laisvai slapstytis dideliame, krūmais apaugusiame plote. Tas 
ploto dydis labai jau badė adeikių ponų akis. Todėl po 1835 m. Rusijos turto 

Pagrindinė Smilgių 
kryžkelė.  
J. Kliučiaus nuotr.
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ministro Kiseliovo parengtos valstybinių ūkių reformos dvaro 
ponas liko tik nuomininku ir jo darbo veikla suaktyvėjo. Jis 
ir pareiškė pretenzijas į Smilgių ganyklų tam tikrą plotą  esą 
jis tris kartus didesnis, nei priklauso. Taigi dvaras čia sėsiąs 
linus. Dėl to kaime kilo didžiausias nepasitenkinimas  sodiečiai sakė nepasiduo-
sią – skundą reikia siųsti net pačiam carui. aktiškai skundą parašė tik valsčiaus 
teismui. Teismas jau pirmame posėdyje pareiškimą atmetė. Esą neteisingai para-
šytas – jį pasirašė visi kaimo žmonės, o turi teisę bylinėtis tik prievolininkai ir 
pusprievolininkiai. Prašymą teko perrašyti. Byla užsitęsė.

Atėjo pavasaris. Dvaro ponas nuomininkas dalį kaimo bendrosios ganyklos 
suarė, užsėjo linais ir smilgiečiams prisakė užtverti tvorą, kad gyvuliai neišmin-
dytų pasėlio. Kaimiečiai, ūkininkai tai suprato kaip didžiulį įžeidimą  byla juk 
neišspręsta. Dabar skundą jau parašė Kauno apskrities gubernatoriui. Vėliau at-
važiavę iš P nevėžio kažkokie valdininkai išaiškino, kad dvaro ponas turi teisę 
naudoti niekieno dar neįteisintą žemę, juo labiau ganyklą. Esą tik Kiseliovo refor-
mos liustraciniai inventoriai, kada jie būsią užbaigti, galės šį ginčą išspręsti. Jau 
ir ruduo. Linai ginčijamame plote buvo nuimti. Bylos teisme niekas nenagrinėjo  
reformų metas, neaiškumų metas.

Tik štai ganyklų laukuose vėl pasirodė matininkai.  žemę jie sukalė keletą 
kuolų. Čia ir neišlaikė kaimo bernai  užpuolė ir sumušė tuos svetimuosius. Ma-
tyt, gerokai padaugino, nes vienas jų po savaitės mirė. Ištyrus įvykį, nustatyta, 
kad kaltas smilgietis Juozapas Vadopalas. Už tai jį apkaltinę, nusprendė be eilės 
paimti rekrūtu į armiją.

Juozapas Vadopalas tarnauti kariuomenėje buvo nugrūstas labai toli – į 
Iževską, Uralo kalnų prieigas. Pirmiausia jį surištomis kojomis žandarai nuvežė 
į Panevėžį. Toliau, surinkę net dvylika žmonių, išsivarė etapais kaip kalinius į 
paskirties vietą.

Senieji Smilgiai – 
kupetinis kaimas. 
J. Kliučiaus nuotr.
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Maliūpių kaimas
Maliūpių kaimas buvo įkurtas 1865 m. vien tik rekrūtams Smilgių ganyklose. 

Šie žmonės buvo surinkti iš apylinkės kaimų ir jiems išdalyta po 8–10 hektarų 
žemės. Tiesa, žemė buvo nedirbama, apaugusi mišku, krūmynais, šlapia ir akme-
nuota. Tačiau žmonės įsikibo į ją ir išlaikė daugiau kaip šimtą metų.

Čia buvo apgyvendinti šie rekrūtai.
Rapolas Čeponis, Baluškių dvaro baudžiauninkas. Jis tarnavo kariuomenėje 

Adygėjos užkardoje, Kryme. Apsigyvenęs Maliūpiuose sukūrė šeimą. Vėliau jo ūkį, 
apie 10 hektarų žemės, perėmė sūnus Rapolas. Rapolas vedė smilgietę iš Trybės 
kiemo. Turėjo trejetą dukterų. Šis ūkininkas vertėsi žemės dirbimu ir gyvulininkyste.

Kazimieras Puškevičius į rekrūtus pateko eilės tvarka. kį toliau tvarkė 
vyresnysis brolis Juozapas. Grįžęs iš kariuomenės galėjo toliau ūkininkauti, mat 
žemės buvo per 80 hektarų. Tačiau jis paėmė rekrūtams skirtą sklypą ir ten pat 
apsigyveno. Vedė, turėjo sūnų Juozapą ir dvi dukteris.

Antanas Miliauskas į rekrūtus pateko eilės tvarka. Galėjo likti ir tėviškėje, 
bet pasiėmė rekrūtams skirtą sklypą. Pasistatė naują sodybą kaimo priešakyje. Ga-
tvės pakraščius apsodino ąžuolais. žuolai ryškiai rodė ten esantį kaimą. žuolai 
auga ir šiandien, nors kaimas sunaikintas ir 1986 m. Lietuvos SSR AT prezidiumo 
įsaku iš apskaitos išbrauktas. Toliau tą ūkį valdė jo sūnus Petras. Petras buvo 
geriausias siuvėjas apylinkėje. Jis vedė žmoną iš Smilt nės kaimo. Turėjo dukterį 
ną, kuri dabartiniu metu gyvena Vilniuje.

Mikalojus Galvanavičius kilęs iš Čìkiškio kaimo. aro kariuomenėje tarnavo 
rekrūtu. Sodybą pasistatė Maliūpių kaime rekrūtams skirtoje žemėje. Jis turėjo 
sūnų Petrą, kuris vedęs vertėsi žemės ūkiu ir gyvulininkyste.

Augustas Lapėnas žemės gavo daugiau, mat ji buvo pelkėtoje vietoje ir 
labai akmenuota. emę paėmė jau būdamas senyvo amžiaus ir netrukus išleido 
dukterį už žento Antano Laurišionio. Jis gyveno pasiturinčiai ir gražiai sutvarkė 
savo sodybą. Laikė daug gyvulių.

Antanas Jankauskas būdamas kariuomenėje vedė. Jis sklypą pasiėmė šiek 
tiek pavėluotai, todėl gavo sodžiaus viduryje.

Jonas Grinskis žemės gavo taip pat sodžiaus viduryje. Jo šeima buvo gau-
si. Sodybą paveldėjo sūnus Jonas. Kieme irgi buvo daug vaikų  penketas bernų 
ir ketvertas mergaičių. Vienas tų bernų prasimokė siuvėjo amato ir sėkmingai 
uždarbiavo. Vėliau Li kpetrių kaime nusipirko žemės.

Antanas Jodokas ne tik kaip rekrūtas gavo Maliūpiuose žemės, bet gebėjo 
persikelti dalį jos iš senosios tėviškės. Taigi jis vertėsi gana sėkmingai  persikėlė į 
naują vietą ir net naujus namus pradėjo statyti. Jo du sūnūs Petras ir Jonas daly-
vavo Pirmajame pasauliniame kare. Petras 1914 m. žuvo, o Jonas pateko į vokiečių 
nelaisvę. Dar vienas sūnus buvo įšventintas kunigu ir dar ilgai darbavosi Rusijoje, 
Sibire. Ketvirtasis sūnus Juozapas valdė visą šeimos buvusį ūkį ir dar dirbo kalviu. 

Kubilius pasirinko sklypą į pietus nuo Maliūpių kaimo. emės gavo dau-
giau, bet ji buvo gana pelkėta ir krūmuota. Jam mirus, sūnūs Petras ir Pranciškus 
pasidalijo ją po lygiai. Vėliau iš tos pradžios išaugo dvi atskiros Kubilių šeimos.

Mejeras taip pat gavo žemės pagal rekrūtų sąrašą, tačiau vedęs iš pasogos 
prie ūkio pridėjo dar kelis hektarus dirbamos žemės ir gabalėlį miško. Šeimininkui 
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mirus, sūnus, būdamas silpnos sveikatos, sunkiai tvarkėsi su darbais. Šio ūkio 
gyvenamajame name dar ilgai niekas nepamūrijo kamino. Dūmai buvo išleidžiami 
pro čiukurą (ščiukorą). Ši šeima buvo bevaikė, taigi vėliau ji ir pranyko.

Jonas Černas, kilęs iš Smilgių, irgi pasiėmė skirtą sklypą ne pačiame kai-
me, o daugiau į Smilgių pusę. Jam buvo labai patogu gyvulius ganyti  atidarei 
vartus – ir iškart ganiava. Jis turėjo sūnų, kuris daugiau meistravo iš medžio, 
negu tvarkėsi žemės ūkio darbuose. Tas kiemas pranyko anksčiau, negu buvo 
panaikintas kaimas.

Drumžlys, buvęs rekrūtas, atsikėlė į Maliūpi s jau senyvo amžiaus. Jis gimęs 
1829 m. Todėl žemę sunkiai begalėjo dirbti, teko ją parduoti Mateušui Vadopalui, 
kurio šeima ilgai išsilaikė Maliūpiuose.

Dar Maliūpių kaime gyveno Margevičių, Dzikarų šeimos, bet man nepavyko 
nustatyti, ar jie iš rekrūtų.

Maliūpių kaimo buvę rekrūtai dainuodavo tokią dainą

i, tu kleveli, žaliasai medeli. Kodėl tu nežaliuoji
Kaip aš žaliuosiu, kaip žalias būsiu, 
ada mane nukirsti.
i, tu berneli, jaunas būdamas, 

Kodėl tu nedainuoji
Kaip aš dainuosiu, kaip linksmas būsiu,
ada mane parduoti.

Surišo rankas, surišo kojas. 
ždėjo man puntelius.
i, jūs vyreliai, jūs neprieteliai, 

Duokit man atsilsėti.

Sunykus Maliūpių kaimui, daugiau kaip pusė jo šeimų 
persikraustė gyventi į Smilgi s. Smilgiuose jie pasistatė išvaiz-
desnes trobas, įsirengė puošnesnius gyvenamuosius namus.

Maliūpių ąžuolai. 
J. Kliučiaus nuotr.
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Dabar verta pakalbėti apie visus Smilgių kaimo gyventojus. Nenoriu siekti 
tų, kurie gyveno VIII ir gal I  amžiuose. Apie tai mažai turime duomenų. 
Juo labiau kad Daujėnų krikšto ir mirimo knygos buvo pradėtos rašyti tik apie 
1908 m., o parapija įsikūrė 1912 m. Tačiau Smilgiai – tai ne Maliūpiai  čia žmo-
nių buvo gana daug ir jų užimtumas daug didesnis. Čia žmones gana smarkiai 
paveikė įvairios istorinės permainos.

Jurgis Nargelis gyveno pačiame Krinčino gatvės (ūlyčios) gale. Jo sodyba 
dar prieš Antrąjį pasaulinį karą atrodė labai sena, sulindusi į žemę, langai maži, 
bet tuo metu jau turėjo kaminą. Jis turėjo vieną sūnų, tas lankė mokyklą ir buvo 
žinomas kaip lotynų kalbos žinovas. Tačiau jį vokiečiai pagavo Daujėnų bažnyčioje 
ir išvežė dirbti darbų į Vokietiją. Tenai jis dingo be žinios.

Prie šios sodybos augo didysis ąžuolas galiūnas. Jis buvo vienas iš tų pali-
kuonių, kurie išliko iš senų laikų, kai aplink ošė Trako miškas. Sodyba pranyko, 
nudžiūvo ir ąžuolas.

Kazimieras Vyčas buvo Nargelio kaimynas, atsikėlęs iš Up tės į Smilgius 
kaip buvęs Lietuvos kariuomenės vytis, paleistas į atsargą. Jis turėjo du sūnus 
ir dukterį. Vienas sūnus Juozas išvažiavo gyventi į Petrapilį, duktė ištekėjo į 
Lev niškių kaimą, o jauniausias Kazimieras liko Smilgiuose.

Iš šios Smilgių Vyčų giminės ir paplito Vyčų pavardės. Iš Smilgių kaimo 
kilęs Povilas Vyčas buvo garsus inžinierius, nutiesęs geležinkelį Šiauliai–Kretinga. 

Antano Trybės šeima yra viena iš seniausių palikuonių Smilgių kaime. Ji 
įsikūrusi netoliese kaimo centro – kryžkelės. Trybių prosenelis, tėvas ir dabartinis 
šeimininkas Antanas moka padaryti stiprų ir skanų miežio grūdo alų. Anksčiau 
senelis alų darydavo ne tik sau, bet ir kaimynams. Prisimename Antano Vyčo 
pasakojimą

„Vestuvėms ar šiaip džiaugsmingai šventei svarbiausia alus. Apie alų visi supranta, ir 
neduok Dieve, jei jis nors trupučiuką nenusisektų. odėl kviečiamas alui paruošti geriau-
sias aludaris – pyvorius. Pastarasis gana reiklus. Prieš apsiimdamas atlikti šį darbą, jis 
pirmiausia apžiūri salyklą: jam nepasakysi, kad geras – namie maltas. Rodyk ir pasakok, 
kaip jį daiginai: saulėkaitoje ar duonkepėje  mogus jam turi išaiškinti kaip mokinukas. 
Salyklui jis reikalauja tik šešiaeilių – dvieilių jam nerodyk. žtai kaime tų dvieilių mažai 
kas ir besėja. 

oliau jam išaiškink, kaip salyklą daiginai. Daug jis turi ir kitų klausimų: kiek 
dienų grūdai mirko, kur buvo daiginami: ant lentų ar asloje  Koksai buvo dieginio 
storis, ar jis tesiekė tik didžiųjų krumplių pirštus  Dar tu jam paaiškink, kaip salyklas 
buvo džiovinamas:

– Kai ėmėte salyklą trinti, ar išdžiūv  grūdai kėlėsi kuokštais  Ar neperlaikėte  
 gal plėktelėjo

r tik tada jisai prašo parodyti tą salyklą ir žarsto grūdus, paruoštus malimui, 
kurie jau nebeturi daigų – perleisti per sietą.

Jis žiūri, ar grūdai raustelėj , ragauja, ar tinkamas saldumas – nuo to priklauso ne 
tik stiprumas, bet ir spalva. amsesnis būna tik tada, kai salyklas džiovinamas duonkepėje. 
Saulėkaitoje džiovintas salyklas geram baliui, juo labiau vestuvėms, netinka, iš tokio būna 
balsvas alus. aigi alui svarbiausia salyklas. oliau jau seka patsai gamybos procesas.“ 
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Jonas Jakuška – malūnininkas, atsikėlęs iš Ragujų kaimo. Malūnas nepa-
prastas, o girnas suko variklis. Plačiai žinomam malūnui ir darbo nestigo. Jis 
sudarė rimtą konkurenciją vėjiniam malūnui. Šiuo metu nei paties Jakuškos, nei 
jo malūno nebėra.

Vadopalas buvo pramintas Paštoriumi. Jį taip dauguma ir vadino. Prie-
žastis – anksčiau, Smetonos laikais, vežiojo paštą. Šis kiemas, valdant jau sūnui, 
pirmasis išsikėlė į vienkiemį. Čia jis turėjo apie 30 hektarų žemės. emė buvo 
labai geroje vietoje, siekėsi su rijos upeliu. Tai buvo aiškiai pažangus ūkis. Ne 
veltui šeimininkas buvo paskirtas Daujėnų valsčiaus viršaičiu. Tada atvedė tele-
fono laidus į sodybą. Tai pirmasis telefono įvadas Smilgiuose. Šis ūkis Smetonos 
laikais buvo propaguojamas. Jam teikė įvairių paskolų. Galiausiai gavo dotaciją 
pasistatyti modernią jaują.

Smilgiuose visi ūkininkai sėdavo linus. Linas ne tik rengė žmogų, bet ir 
buvo prekė. Vadopalo jauja turėjo vieną skirtingą elementą – išmirkytus linus 
džiovino ant horizontaliai patiestų liukų.  juos šildė žemiau įrengtas ugniakuras.

Šis kiemas sovietų laikais buvo išdraskytas, žmonės represuoti ir daugiau 
į Smilgius nebesugrįžo.

kininkas Juozas Laurišionis, susidėjus tam tikroms aplinkybėms, išvažiavo 
į Ameriką. Ten jis ilgai neužsibuvo ir grįžęs sugalvojo pradėti naują amatą  iš 
molio Dumagirio ganyklose gamino nedegtas plytas. 

Nors technologija nesudėtinga, darbas nelabai sekėsi. Plytų gamybą teko 
nutraukti. Tada ėmėsi statyti vėjo malūną. Jo sienoms reikėjo lauko akmenų. Ta-
čiau tų akmenų nepasisekė pririnkti reikiamo kiekio – sienų statyba užsitęsė ir 
galų gale visai nutrūko.

Amerikonas Jonas Šukys į Smilgius atsikraustė irgi Smetonos laikais. Tačiau 
grįžęs iš Amerikos savo uždirbtą kapitalą panaudojo prekybai. Jis pasistatė dviejų 
aukštų namą, įrengė parduotuvę. Taip ir prekiavo, kol sovietmečiu jį represavo. 
Vėliau, vokiečių okupacijos laikais, vyresnysis sūnus Jonas įsivėlė į jų administra-
ciją ir buvo nubaustas. Ši šeima vėliau iš Smilgių išvažiavo, o dabar sugriautas 
ir jų dviejų aukštų namas – Smilgių kaimo pažiba. 

Kitoje kelio pusėje gyveno Lekerauskai, toliau – jų giminaitė Vileišienė. Ten 
į užkurius atėjo Mykolas Petrauskas. Jis žemės turėjo labai mažai, todėl pragy-
venimui prisidurdavo dirbdamas padienius darbus. Dažniausiai kasdavo šulinius.

Po karo, okupavus Lietuvą, pasipylė po kraštą rusai. Jų atsirado ir Daujėnuose. 
Tuo laikotarpiu Daujėnų viršaičiu buvo paskirtas rusas Salavjovas. Jis visai 

nemokėjo lietuviškai, o ir šiaip nepritapo prie žmonių – juk buvęs tik armijos 
viršila. Jį verkiant reikėjo pakeisti lietuviu.  tokio nesurado. Tik vėliau viršaičiu 
sutiko pabūti Mykolas Petrauskas. Tuojau ta šeima persikraustė į Daujėnus ir 
daugiau į Smilgius nebegrįžo, o tuo viršaičiu išbuvo gana ilgai – visus sunkiuo-
sius pokario metus.

Jono Anilionio sodyba buvo paskutinė į Vabalninko pusę. Jis gavo žemės prie 
pat namų ir keltis į vienkiemį jam nereikėjo. Tačiau tie, kurie pasiliko ir toliau 
gyventi kaime, daugiau žemės negavo. Jos negavo ir Anilionis. Todėl prisidurda-
mas pajamų pradėjo dirbti staliaus darbus. Vėliau įgudo ir tapo tikru staliumi. 
Jis turėjo ketvertą sūnų. Jonas perėmė tėvo ūkį ir nuo pat mažens pradėjo dirbti 
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pas Jakušką prie malūno variklio. Vėliau dirbo su gateriu. Turėjo puikų autoritetą. 
Dabar Smilgiuose Anilionio šeimos atstovų nebeliko.

Jonas Mikelinskas į Smilgius atsikėlė iš adeik lių apie 1926 m. Šis ūki-
ninkas turėjo apie 20 hektarų žemės. Naujai pasistatė trobesius, ypač gražiai 
įsirengė gyvenamąsias patalpas. Jo brolis klebonavo Debe kių parapijoje. Kartais 
jis atvažiuodavo paviešėti į Smilgius. 

Sovietų metais jis buvo represuotas, o sūnus, pasipriešinęs okupacijai dar 
nepilnametis, atsidūrė Šiaurės gulaguose.

Jonas Kubilius į Smilgius iš Maliūpių kaimo atsikėlė tuojau po karo. Jis 
dalyvavo kare ir grįžo apdovanotas medaliais. Nors ir nebuvo aktyvus sovietų 
rėmėjas, bet jį, kaip mažažemį, valdžia palaikė  pasiuntė mokytis į D tnuvą, į 
specialiai kolūkių pirmininkams rengti mokyklą. Ją baigęs, jis buvo išrinktas 
Na rių kolūkio pirmininku. Nuo to laiko daugiau į Smilgius nebesugrįžo. Sodybą 
pardavė Leonui Bieliauskui.

Vėliau netoli tos sodybos ant rijos upelio buvo pastatyta užtvanka, o prie 
jos – paminklinis akmuo 1863 m. sukilimui atminti.

Povilas Kazilionis iš Petrovkos kaimo buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs nugriovė 
likusius pastatus ir persikėlė į Smilgių kaimą. Tuo metu jis buvo nebejaunas ir 
jam sunku buvo dirbti kolūkyje. Su juo išvežtas sūnus nenorėjo grįžti į Lietuvą, 
mat ten baigė geologijos tyrimų institutą ir turėjo mėgstamą darbą. 

Mirus Kazilionio šeimai, sodyba buvo parduota.

Jonas Stuknys iš Maliūpių atsikėlė 19 2 m. Daugiausia 
jis dirbo traktorininku. Pasižymėjo darbe, todėl ne kartą ap-
dovanotas įvairiais prizais ir medaliu.

Jono Stuknio  
vestuvės  
Maliūpiuose
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Albertas Vadopalas į Smilgius atsikėlė apie 1986 m. iš id nių kaimo. Su-
sikūrus Smilgiuose kolūkiui „Raudonoji žvaigždė“, jis buvo išrinktas pirmininku. 
Šis kolūkis susikūrė anksti. Tuo metu vyko trėmimai ir galvijus perėmė kolūkis. 
Paskui valdžia apsižiūrėjo, kad kolūkio pirmininkas Albertas Vadopalas esąs buožė, 
ir jį iš kolūkio išvijo. Kolūkis krito kaip į balą. Netrukus jis buvo panaikintas ir 
sujungtas su gretimu.

Šis kiemas mums turėtų būti brangus dar ir todėl, kad Adelė Vadopalienė 
(Kiznaitė) turėjo brolį kunigą, Italijos profesorių Juozapą eliauską, kuris mokėsi 
Smilgių pradžios mokykloje, paskui Italijoje, Turino mieste. 1958 m. buvo pa-
kviestas į Romą profesoriauti Saleziečių universitete. Čia jis dirbo teisės fakultete. 
1963 m. paskiriamas Saleziečių namų ir abiejų popiežiaus spaustuvių direktoriumi. 
Jam suteikiama Vatikano pilietybė. Jis gauna daktaro laipsnį. Kunigui daktarui 
Juozapui eliauskui teko artimai bendradarbiauti su popiežiumi Pauliumi VI, 
aptarinėti spaudinių leidybos planus. Kun. dr. Juozapas eliauskas mirė 198  m. 
ir palaidotas Romoje, Saleziečių mauzoliejuje.

Šliažas Petras atsikėlė į Smilgius apie 1983 m. iš Maliūpių kaimo.
Tuo metu kaip tik buvo panaikinta Smilgių pradžios mokykla. Jis nupirko jos pa - 

statą. Pertvarkęs ten pat ir įsikūrė. Jaunystėje jis net 14 metų dirbo Pasvalio melioraci - 
jos mašinų stoties buldozerininku su galingu S-80 traktoriumi. Vėliau su žmona Emilija  
įsidarbino Smilgių gyvulininkystės fermoje ir ten dirbo iki pat kolūkio panaikinimo. 

 dabar truputis prisiminimų apie ministro viešnagę Smilgiuose.
1938 metais į Smilgių pradžios mokyklą atskriejo netikėta žinia  ministras Juozas 

Tonkūnas atvažiuoja  Tą naujieną mums patvirtino patsai mokyklos vedėjas Pladys.
– Ministras  Kas tai per žmogus  – susirūpinome mes, mokinukai.
Tada buvo ankstyvas pavasaris – varnėnai švilpavo prie mūsų pačių pada-

rytų inkilų. Smagumas, ir tiek  Didieji žemės ūkio darbai dar neprasidėję. Kelias 
į mokyklą buvo taip pažliugęs, kad vežimų tekiniai įsirėždavo iki pat ašių. Po-
laidyje pliurzą teškinome visur.

Girdėtą naujieną paskelbėme ir savo tėvams. Ministru susidomėjo ne tik 
mūsų šeima, bet ir kaimynai.

– Gal tu ne taip supratai  Kelias prastas. Argi juo išvažiuos automobilis  – 
rėmė į kampą mane tėvas.

Kitą dieną mūsų vedėjas Pladys prisakė
– Rytoj ateikite visi pasipuošę. Ministras atvažiuoja  Jei ko nors jis paklaustų, 

atsakykite aiškiai ir garsiai. Neniurzgėkite kaip visada sau po nosim. 
Tai mus labai sujaudino  nežinia, ko tas ministras gali paklausti.
– Geriausia rytoj iš viso į mokyklą neateiti, – nusprendė mano draugas ir 

kaimynas Augustas Čeponis.
Susitarėme – į mokyklą mes su Augustu ryt neisime – susirgsime ar kitą 

priežastį sugalvosime...
Lemtingą rytą, dar lovoje gulėdamas, motinai pranešiau, kad į mokyklą aš 

neisiąs, esą galva skaudanti. Tai nugirdęs, tėvas kad suriks
– Neprasimanyk  Skubiai lipk iš lovos. Ir aš su tavimi eisiu ministro pa-

žiūrėti. Atsimink, jis irgi mokėsi tavo mokykloje. Atvažiuoja pažiūrėti, kaip ji 
atrodo po daugelio metų.
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Taip mes su draugu Augustu, tėvo ir jo senelio Rapolo Čeponio lydimi, ne 
savo valia turėjome eiti susitikti su ministru. Jautėmės labai nejaukiai.

Mokyklos kieme susirinko ir daugiau kaimo žmonių – visi norėjo pažiūrėti 
į ministrą. Mus, mokinukus, vedėjas surikiavo po du ir nuvedė prie vartų, kur 
eglišakėm apipinta puikavosi arka.

dienojus prie tų vartų dailiai pričiuožė automobilis – toliau važiuoti jis 
jau nebegalėjo. monės pasitempė, o mūsų vedėjas nuskubėjo pasitikti brangiojo 
svečio. Mes prasiskyrėme, bet ministras į mokyklą nėjo, o pasisveikinęs su jo 
laukiančiais sodiečiais garsiai tarstelėjo

– Rapolai, tai čia tu  Daug metų praėjo, kai mes matėmės  Sveikas gyvas  
Kaip sekasi  – kreipėsi svečias į Augusto senelį Čeponį.

Ministras daugeliui žmonių spaudė rankas ir pasisuko eiti į mūsų vartų pusę.  
Mes pasistiebėme, kad atrodytume didesni, ir išdidžiai žiūrėjome ministrui į akis.  kla - 
sę mus pakvietė tik tada, kai ministras su vedėju apžiūrinėjo tvartą ir malkinę. ėjęs  
į klasę, ministras taip mūsų nieko ir nepaklausė, tik atsisveikindamas palinkėjo sėkmės. 

Ilgai stovėjome prispaudę nosis prie klasės langų stiklų ir žiūrėjome į tols-
tantį automobilį.

***
Petras Kairys pasistatė Smilgiuose trobesius ir pradėjo dirbti kolūkyje pa-

prastu buhalteriu, vėliau tapo vyriausiuoju ir juo dirbo iki pat mirties.
Jonas Balzarevičius, buvęs Jonišk lio kaimo kooperatyvo valdybos pirmi-

ninkas, panoro eiti dirbti į kaimą ir buvo išrinktas Smilgių „Naujojo gyvenimo“ 
kolūkio pirmininku. Jis nusipirko Smilgiuose buvusią Daujėnų valsčiaus kontorą 
ir ją susitvarkęs apsigyveno. Vėliau pastatą pardavė.

Juozas Lapėnas apie 1930 m. išsikėlė iš Smilgių kaimo į vienkiemį ir, gavęs 
papildomai žemės, pasistatė naujai pastatus. Jis turėjo du sūnus ir dvi dukteris. 
Sūnus Juozas, baigęs pradžios mokyklą, išvažiavo į Kauną ir į Smilgius jau nebe-
sugrįžo, o Stasys pasistatė Smilgiuose namus ir čia galutinai apsigyveno. Šis ūkis 
buvo stambus, turėjo daugiau kaip 50 hektarų, bet šeima nebuvo eksproprijuota. 
Stasys Lapėnas, atsiskyręs nuo tėvų, apsigyveno Smilgių centre prie pieninės.

Smilgių pieninė, įsikūrusi dar caro laikais, vis plėtėsi ir augo. Apie 1938 m. 
jau ne tik priėmė pieną, bet ir pradėjo gaminti sūrius, ir ne bet kokius, o olan-
diškus. Jie buvo brandinami čia pat, Jono Šukio rūsyje.

Petras Galvanavičius, atsikėlęs iš Maliūpių kaimo, pasistatė trobesius ir 
baigė čia savo amžių.

Bronius Vasiliūnas atsikėlė iš Maliūpių kaimo. Kadangi buvo gana aktyvus, 
paskirtas brigadininko pareigoms. Tas pareigas ėjo labai ilgai – kol panaikino 
kolūkį. Toliau dar ėmėsi ūkininkauti, bet tapęs pensininku ūkio vairą perleido 
sūnui, o tas pasistatė naujus ir išvaizdžius trobesius.

Mykolas Jodokas nusipirko iš Povilo Vyčo sodybą ir gyveno Smilgiuose 
iki pat mirties.

Mikšys apsigyveno Smilgių kaimo centre ir čia sulaukė pensinio amžiaus.
Petras Vadopalas, dažnai pravardžiuojamas Martynu, gyveno kaimo centre. 

Šiandieninė sodyba labai sunykusi, niekas joje nebegyvena. 



716

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Krasauskas turėjo vėjinį malūną. Tas malūnas pastaty - 
tas už Smilgių kaimo į Pasvalio pusę, kad gaudytų vakari-
nius ir šiaurinius vėjus. Sovietų valdžia malūną nusavino. 
Dabartiniu metu šį malūną valdo Krasausko duktė kartu su savo vyru ilmana-
vičiumi. Malūnas seniai nebeveikia. Jis tapo Smilgių kaimo etnografiniu paveldu.

Smilgių tvenkinys. 
J. Kliučiaus nuotr.
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Liukpetriai
Kazimiera ijolė Vadopalaitė

Li kpetriai – buvęs kaimas į šiaurę nuo Dauj¸nų. Kaimo nebėra. Iki Dauj¸nų 
2 km, iki P svalio 14 km. Pietiniu jo pakraščiu vingiuoja ríjos upelis (Pyves s int.). 
Per jį nutiestas tiltas. Per kaimą veda žvyrkelis į Dauj¸nus.

Gretimi kaimai  Smiµgiai, Maliūpiai, Čìkiškiai, Petrãičiai ir Lev niškiai.
Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio – Li kpetrių pavardės.
Kaimas minimas Dauj¸nų bažnytinių metrikų knygose nuo VIII a. pabaigos.
emė tose vietose akmenuota, molinga, sunki, pelkėta. rijos pakrantės 

apaugusios krūmais. Tačiau žmonės, įsigiję čia žemės, kūrėsi, statėsi sodybas, 
turėjo gyvulių. Ilgainiui kaimas plėtėsi.

Pagal dar caro laikais 1910 m. (rusų kalba) sudarytą kaimo planą, Li kpetriai 
užėmė 113 ha 16  m2 žemės plotą. Jame jau gyveno vienuolika ūkininkų  Antanas 
V dopalas, Juozas Gri skis, Povilas Ra duvė, Juozas ir Barbora ap stai, Juozas 
Giedrãitis, Aleksandras V dopalas, Kazimieras Nav kas, Kazimieras V dopalas, 
našlė Konstancija ap stienė, Petras Kubilìvičius, Konstancija Ga galas (Ga galienė ).

Šio plano eksplikacijoje nurodoma tinkama (ariama žemė, pievos) ir netinkama 
(upelio pakrantės, keliai, pelkėti plotai  durpynai ir kt. netinkama žemdirbystei) 
žemė. Bendrai buvo naudojamos ganyklos, miškai, keliai, tiltai.

1 1  m. iukpe i  kaimo emi  eksplikacija

Eil. 
Nr.

emės paskirtis Tinkama žemė (ha) Iš viso Keliai
Iš
 v

is
o 

ne
tin

ka
-

m
os
 ž

em
ės
 (
m

2 )

Iš
 v

is
o 

sa
vi
ni
n-

ka
s 
tu
ri
 ž

em
ės

Savininkai  
(vardas, pavardė)

Nr. Sodyba Ariama Pievos ir 
ganyklos

1. Antanas V dopalas 1   1,244 25,103 11,140  38,336   1,300 6,300 45,636
2. Juozas Gri skis 1   2,160 11,588  6,225  19,198   0,168 6,252 19,450
3. Povilas Ra duvė 1   1,440 13,438  4,1 3  18,121   0,1260 6,15 5 19,390
4. Juozas ir Barbora 

ap stai
1   1,440  3,149  1,6 5   4,216   – 6,15 5  4,216

5. Juozas Giedrãitis 1   1,360  3,149  1,6 5   6,136   0,135 6,15  6,136

Iš viso (1–5)   1,360  5,399  1,1 00   ,1059   0,135 0,135  ,1194

6. Aleksandras V dopalas 1   1,360  5,622  2,190   2,812   0,135 0,135  2,812
. Kazimieras Nav kas 1   1,360  2,219  1,124   3,232 413 6,413  4,333

8. Kazimieras V dopalas 1   1,360  3,15  1,124   3,15 413 6,413  3,15
9. Veronika ap stienė 1   1,360  2,113  1,226   3,996 413 6,413  3,996
10. Petras Kubilìvičius 1   1,360  3,1201  1,120   5,1 413 6,413  5,1
11. Konstancija Ga galas 

(Ga galienė)
1 313  3,120  1,120   5,313 413 6,413  5,313

Iš viso   3,1 1 1,1139 31,940 106,139   2,2 6 ,2 5

Pirmojo pasaulinio karo metais kaizerinė Vokietij  okupavo Lietuvą, pasiekė 
ir ramų lygumų kraštą, ten kaimiečius taip pat apdėjo įvairiausiais mokesčiais – 
reikalavo grūdų, maisto produktų, rekvizavo galvijus, ypač gerus arklius.
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1919–1920 m. Daujėnų valsčiuje buvo priimtas nutarimas priskirti gretimų 
kaimų gyventojams prižiūrėti ir patiems, savo lėšomis remontuoti tiltus, kaip ir 
žvyrkelius, einančius per kaimus. Tokia prievolė tenka ir liukpetriečiams. Jiems 
kartu su Smilgių, Maliūpių ir Levaniškių kaimais priskirtas Smilgių tiltas.

1923 m. pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, tuo 
metu Liukpetrių kaime ūkininkavo 9 ūkininkai, gyveno 55 žmonės. Vienų ūkiai 
buvo stambesni (po 45,21 ar 19 ha), kitų – smulkesni (po 2–5 ha). 

Stambiausias ūkis buvo Antano ir Veronikos V dopalų. Jie valdė 45 ha žemės 
plotą (vėlesniais, 1926 m. žemės rūšiavimo komisijos duomenimis, jau 48,05 ha). 
Tai mano seneliai iš tėtės pusės. Abu buvo kilę iš ūkininkų šeimų. Senelis (gim. 
18 0 m.) vedė ūkininkaitę Veroniką Kripait tę (gim. 1886 m.). Jiedu susituokė 
190  m. Daujėnų bažnyčioje ir pradėjo ūkininkauti Li kpetriuose. Čia pasistatė 
didelę sodybą  dvigalę ilgą gryčią, ilgą dviejų durų klėtį, tvartą, klojimą, pirtį. 
Susilaukė penkių vaikų – trijų sūnų ir dviejų dukterų. sigijo veislinių gyvulių, 
turėjo pieningų karvių, laikė kelias telyčias, augino paršavedes, avis, nemažai 
paukščių. Senelis ypač mėgo arklius. Turėjo jų keletą, laikė porą veislinių erži-
lų. Sekmadieniais, pasikinkęs ristūnus į lineiką, su babyte dardėdavo į bažnyčią 
Daujėnuose. Kaime žemę ardavo tik su arkliais, tad jie buvo didelis turtas. Deja, 
abu eržilus rekvizavo vokiečiai. kininkai turėjo ir visus reikalingiausius žemės 
ūkio padargus  dvižagrį ir paprastą plūgus, spyruoklines akėčias, medinį volą, 
arklines pjaunamąją ir grėbiamąją (grėbialką), arpą, įvairiausių medinių ir pintų 
rykų (kubilų, statinių ir kt.). Iš savo grūdų malė miltus, kepė duoną, sūdė ir rūkė 
mėsą, slėgė sūrius, mušė sviestą. Dukterys iš linų ir vilnų rateliu suko ir verpė 
siūlus. Turėjo dideles stakles, jomis audė čerkasą, drobes, lovatieses, staltieses, 
rankšluosčius. iemos vakarais mezgė vilnones kojines ir pirštines. Kaimo siuvėjas 
kaimynas Petras Grinskis pasiūdavo visiems tai, ko kam reikėjo.

Prie senelių sodybos buvo pasodintas  ha šilelis. Užaugo išlakus ūksmingas 
miškas. I a. pradžioje iš tos gražios sodybos teliko keli dideli plokšti prieklėčio 
akmenys, kelios kerotos senos obelys, vis dar subrandinančios skanių obuolių (ir po 
šitiekos dešimtmečių), trijų vyrų vos apkabinami keli (dar nenupjauti) galingi ąžuolai.

Kaip pasakoja daujėnietis Stasys Majãuskas, vaikystėje net 5 metus tarnavęs 
piemeniu pas šeimininkus V dopalus, 

„geri tai buvo ūkininkai, gana griežtoka, bet teisinga, santūri ir taupi šeimininkė visa-
da sumokėdavo sutartą sumą, dar ir apdovanodavo, o išgenant galvijus kaskart įdėdavo 
ganiavai maisto, niekada sekmadieniais neversdavo dirbti ir neduodavo papildomų darbų. 
Graži buvo ir jų didelė sodyba, vešlus sodas“.

Anksti mirė Veronikos vyras (apie 1919 m.), jai vienai teko užauginti penkis 
vaikus bei ūkininkauti, tad nuo jaunų dienų vaikai buvo skatinami prie darbų. 
Tvirtai savo rankose laikydama didelį ūkį, ji su šeimyna laiku suspėdavo nudirbti 
visus sunkius ūkio darbus.  kai du vyresnieji sūnūs Petras (gim. 1910 m.) ir 
Pranas (gim. 1909 m.) vedė, motina jiems skyrė po 21 ha žemės su šileliu ir po 
pusę namo nusikelti. Pati liko gyventi erdvioje 5 metrų kamaroje. Mes, anūkai, 
babyt  taip ir vadindavome – babytė-kamarytė.
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Jauniausią sūnų Antaną (1914–19 0) išleido į mokslus. Jis tapo žinomu Pas-
valio gimnazijos matematikos mokytoju, dramos būrelio vadovu ir režisieriumi.

Abi dukteris su gausiu kraičiu ištekino už ūkininkų  Adelę (gim. 1912 m.) 
į Rink nų ir ną (gim. 1908 m.) į Vízorių kaimus. Mirė babytė 1956 01 19. Abu 
seneliai palaidoti Daujėnų kapinėse.

Kiti ūkininkai, vidutiniokai, buvo Petras ir Apolonija (Paliutė, kaip ją visi vadino) 
V dopalai. Tai mano tėveliai. Veronikos sūnus Petras 193  m. vedė Apoloniją V do - 
palaitę, ūkininkaitę iš Levaniškių kaimo. Jie nusikėlė pusę motinos namo ir įsikūrė 
Liukpetriuose. Per porą metų susipirko sienojus, lentas ir prisistatė antrą gryčios galą  
su kamara, tvartą, klojimą, pirtį. sigijo gyvulių, paukščių.  Paliutė iš pradžių netoli  
gryčios įveisė didelį sodą (apie kurį pasakodavo mums net Sibire). Po langais 
įsirengė darželį, kieme buvo pastatytas aukštas kryžius. Dirbo žemę, augino javus, 
linus. Jiedu susilaukė penkių vaikų – trijų sūnų ir dviejų dukryčių. Darbšti ir tvar-
kinga ūkininkė verpė, turėjo stakles, tad audė drobes, mokėjo visokių ūkio darbų. 
Deja, toks ramus gyvenimas truko neilgai. Netrukus teko vienai arti, sėti ir akėti.

 a. 2–3 dešimtmetyje kaimo žemė buvo išrūšiuota, ūkininkai išskirstyti 
į vienkiemius, žemė permatuota, dvarų žemė suvalstybinta ir išdalyta po 6, 12, 
16 ha naujakuriams. Po 1920 m. žemės reformos, skirstant į viensėdijas, valstie-
čiai negailėjo žemės sodui. Gavę žemės, jie pirmiausia pasodindavo sodą, vėliau 
statėsi trobesius. Sodą ūkininkai mylėjo, genėjo, puoselėjo, veisė ir prižiūrėjo. Jį 
paveldėdavo iš kartos į kartą. Tėvų ir senelių sodintų obelų niekas nekirsdavo. 
buoliais vaišindavo atėjusius anūkus ar kaimynų vaikus, nors vaikai mokėdavo 

ir patys neretai pasiobuoliauti.
1926 m. Biržų apskrities žemės rūšiavimo komisijos duomenimis, Li kpetrių 

kaime gyveno jau 18 ūkininkų, dauguma jų – naujakuriai. emės gavo ir bežemiai 

Veronikos Vadopalienės šeima. Pirmoje eilėje (iš kairės): Veronika, Adelė  
antroje eilėje: Antanas, na, Pranas, sėdi Petras. š Adelės Vadopalaitės 
albumo
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bei mažažemiai (po 1–3 ha). Visų kaimo ūkininkų ariama žemė buvo priskirta III 
rūšiai, o pievos su ganyklomis – IV rūšiai.

Kaime ūkininkavo šie žmonės  Barbora Ra duvienė (3,1 ha), Juozas Gri skis 
(19,5 ha), Juozas Giedrãitis (12,5 ha), Juozas op stas (3,1 ha), Adolfas Jurkšãitis 
(3,5 ha), Kazys V dopalas (3,5 ha), Barbora Puškìvičienė (2,05 ha), Elžbieta 
Ra duvienė (2,05 ha), Vladas Siepkìvičius (2,05 ha), Pranas Ra duvė (2,05 ha), 
Grasė Rauduviet tė (2,5 ha), Veronika V dopalienė (48,05 ha), Barbora Atkoči nienė 
(2,5 ha), Elžbieta Matuzìvičienė (0,2 32 ha), Petras Kubilìvičius (5,5 ha), Pranas 
Bagínskas (2 ha), Petras Bagd nas (1 ha) ir na Puškìvičienė (1 ha).

Po sunkių darbų liukpetriečiai mokėjo ir pailsėti, o jaunimas – ir pasilinks-
minti. Šeštadienio vakarais iš visų pirtelių rūkdavo dūmai. Visi – pirma vyrai, 
paskui moterys su vaikais – eidavo praustis, išsivanoti, po to, persirengę švariais 
drabužiais, eidavo ilsėtis.  sekmadienio rytą kas ratuotas, kas batuotas visais 
keliais, takeliais, per laukus ir pievas traukdavo į bažnyčią. Merginos batelius 
(čebatus) nešdavosi rankose ir tik Šventabaloje nusimazgojusios kojas apsiaudavo. 
Pirmiausia eidavo į kapines susitikti su giminėmis, pasivaikščioti alėjomis, pasi-
dalyti naujienomis. 

Šeimos buvo tvirtos, laikėsi katalikiškų tradicijų, jas perduodavo iš kartos 
į kartą. Motinos ir močiutės mokė vaikus ir anūkus mylėti šeimą, Dievą, Tėvynę 
ir žemę, lietuviams visuomet buvusią dideliu turtu. Nuosavybės jausmas teikė 
jiems stiprybės ir jėgų gyvenimo verpetuose. 

pač dideli atlaidai Daujėnuose buvo Sekminės ir šv. Rokas. Per juos ir po 
šv. Mišių kapinėse susitikdavo visi giminaičiai. Aplankę išėjusiuosius kapinėse, 
pasikieminėję pas artimuosius miestelyje, visi kartu su kaimynais traukdavo namolio. 

Prieš didžiąsias metų šventes – Kalėdas ir Velykas – moterys švarindavo 
visus namus, tvarkė, šlavė, skalbė, vėdino visas kertes ir skrynias.  per gegu-
žines mojavas rinkdavosi prie kurio nors ūkininko sodybos kryžiaus, iš anksto 
papuošę jį vainiku ar beržo šakomis, pasimelsti, pagiedoti.  mojavas mielai eidavo 
ir jaunimas, nes žinojo, jog pasimeldę galės ir pašokti, ir padainuoti iki išnaktų. 
Vasarą vyrai ir vaikinai rinkdavosi į naktigones prie laužo arklių ganyti ir saugoti, 
eidavo per šienapjūtę patalkinti kaimynams. Būdavo smagu kartu papokštauti, 
į grėbėjėles pasižvalgyti, o grįžtant ir dainą užtraukti.  per Jonines merginos 
pindavo varduvininkams vainikus ir kabindavo prie durų. Kaip pasakoja Emilija 
Majãuskienė, dar adata prismeigdavo ir didelį popierinį voką, papuoštą rožytė-
mis, iškirptomis iš spalvoto gofruoto popieriaus, o ten šmaikštūs palinkėjimai ar 
koks siurprizas. Vaikinai iškeldavo stebulę su degančiu ratu – vainiku. Rudeniop 
prasidėdavo talkos  tai linarautis, tai bulviakasis, tai javapjūtė, tai kūlimas. Gas-
padoriai į talkas kviesdavo gimines ir kaimynus, paskui jiems talkino. Gražiai 
sutarė žmonės kaimuose.  po sunkių darbų šeimininkės visuomet suruošdavo 
gausias patalkių vaišes su alučiu šnekučiu. Jaunimas mielai eidavo ir į talkas, 
žinodami, jog paskui galės pasilinksminti, tad ateidami atsinešdavo smuikelį ar 
armoniką.  kai nuo Liukpetrių kaimo ataidėdavo daina, kaimynai sakydavo  
„Jau broliai V dopalai dainuoja.“ Visi trys broliai turėjo gražius balsus. Išgirdę juos 
dainuojant, neretai pritardavo Petraičių ar Čekiškio vyrai, nedrąsiai uždainuodavo 
ir trys Levaniškių V dopalaitės.
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Prasidėjęs Antrasis pasaulinis ka-
ras, vokiečių, rusų okupacijos sukrėtė, 
sugriovė ir pakeitė ramų, saugų kaimie-
čių gyvenimą. 1942 m. vokiečiai pradėjo 
visuotinį Lietuvos generalinės srities 
gyventojų surašymą. Liukpetriuose tuo-
met buvo 8 ūkininkai ir 45 gyventojai. 
Liukpetriečiai taip pat patyrė vienų ir 
kitų okupantų smurtą, žudynes. Rusai 
prievarta įsigalėjo 50 metų Lietuvoje. Jie 
ne tik žudė, šaudė, bet gyvuliniais vago-
nais išvežė darbščiausius, pasiturinčius 
valstiečius į Sibirą – senus, jaunus ir 
mažus, motinas su kūdikiais, jų vyrus 
areštavo, nuteisė myriop ar 25 metams 
į kalėjimus, lagerius. 1948 m. buvo 
areštuoti Liukpetrių kaimo ūkininkai 
Petras ir Pranas V dopalai už dalyva-
vimą 1941 m. sukilime, o Petras ir už 
tai, kad sužeistas prie Liepojos pateko 
į vokiečių nelaisvę. Petras nuteistas 
25 metams katorgos darbų anglių ka-
syklose Vork toje. Paleistas 1956 m., 
grįžo į Lietuvą 1958 m., mirė 19 5 m., 
palaidotas Daujėnuose. Pranas gavo irgi 25 metus lagerio Karagãndoje, kur netru-
kus ir mirė (1949 m.). Iš Li kpetrių 1949 m. pavasarį buvo išvežta į Sibirą Petro 
V dopalo žmona su penkiais mažamečiais vaikais, vienas jų buvo vos 9 mėnesių 
kūdikis. Mama žinojo, kad įtraukta į tremiamųjų sąrašus, tad bent spėjo duonutės 
išsikepti ir drabužius bei patalynę susikrauti. Šalome mes Sibire devynerius metus 
(Irk tsko srityje, netoli im s miesto). Paleido 1956 m., po metų atvažiavo tėtis, 
visi grįžome į Lietuvą 1958 m., aš su Levaniškių seneliais parvažiavau 195  m. 
Tačiau į Tėviškę neleido, važiuokit kur kitur. Ieškojome vietos kaip kokie bena-
miai. Teko apsigyventi netoli Vilniaus, Grigiškių gyvenvietėje. Tai svetimas, skur-
dus, sulenkėjęs ir surusintas kraštas. Ten tėvai pasistatė namus, ištekėjusi sesuo 
Adelė taip pat pasistatė dviaukštį namą, užaugino sūnų ir dukrą, turėjo keturis 
vaikaičius ir provaikaitį. Sesuo mirė 2011 09 03, palaidota Daujėnuose. Visi trys 
broliai sukūrė šeimas ir gyvena Grígiškėse.

Mūsų sodyba Liukpetriuose buvo išpuoselėta, ją suniokojo atėjūnai. Namą, 
kai tik mus išvežė, perkėlė į Daujėnus, jame įkūrė kolūkio (į kurį gąsdinimais ir 
grasinimais buvo suvaryti ūkininkai) kontorą.  mūsų klojime kelis dešimtme-
čius buvo kraunamas kolūkio šienas. Pirmasis kolūkio pirmininkas buvo Juozas 
Giedrãitis iš Liukpetrių. Tą klojimą, it vaiduoklį, stovintį vidury laukų, mes dar 
radome sugrįžę iš Sibiro. 

1990 m. valdžia grąžino mūsų 21 ha žemės. Deja, jos nebėra kam dirbti, 
nebeturim sveikatos, prarastos Sibire. 

Petras Vadopalas Vorkutos lageryje.  
š A. Vadopalaitės albumo
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Kaimą naikino ir pokario metų kovos su stribais, vietiniais pakalikais ir 
itin dažni partizanų susišaudymai su rusų kareiviais, kurie padeginėjo ir sprog-
dino sodybas, jei tik įtardavo partizanų rėmimu.  jaunimas stengėsi pabėgti iš 
kolūkio į miestus. Likęs senimas vargo, trobesiai nyko ir griuvo, kol nebeliko 
nė vieno gyventojo. Sodybų vietose auga krūmai, kai kur medžių guotai. olėse 
gali rasti pamatų akmenis ar šulinio rentinį. Dar išlikęs koks ąžuolas galiūnas 
primena buvusią sodybvietę.

Šaltiniai
L VA, f. K-61, ap. 2, b. 4, l. 2 6.
L VA, f. K-61, ap. 2, b. 333 (planai).
L VA, f. K-61, ap. 4, b. 2, l. 454.
LV A, f. 641, ap. 1, b. 1, l. 45–51.
LV A, f. 805, ap. 1, b. 64, l. .
Lietuvos apgyventos vietos: pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo 

duomenys, Kaunas, 1925.

Pasakojo
1. Stasys Majãuskas, gim. 1930 m. Čìkiškių k., gyv. Dauj¸nuose.
2. Emilija Majãuskienė (Kukor tė), gim. 1933 m., gyv. Dauj¸nuose.

Petro ir Apolonijos Vadopalų vaikai jau Lietuvoje. Stovi: Petras, Adelė, 
Jonukas, Kazytė ijolė, Antanas.  m. š K. . Vadopalaitės albumo
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Levaniškiai
Kazimiera ijolė Vadopalaitė

Lev niškiai – kaimas į rytus nuo Dauj¸nų. Iki Daujėnų apie 1 km, iki 
P svalio apie 14 km. Vakariniu kaimo pakraščiu teka ríjos upelis (Pyves s int.), 
jo pakrantės apaugusios krūmynais. emė akmenuota, molinga. Per kaimą veda 
žvyrkelis į Dauj¸nus.

Kaimas ribojasi su gretimais kaimais  Li kpetrių, Petrãičių (į š.), Puµciniškio 
(į r.), Val kų ir Barkla nių (į p.), į v. pusę – su Daujėnų miesteliu.

Lev niškių pavadinimo kilmė neaiški. Daujėnų bažnytinėse metrikų knygose 
minimas nuo VIII a. pabaigos.

Tačiau kaimo planas sudarytas tik 1921 m. Tuomet jis užėmė 22  ha 
165 m2 žemės plotą. Jame ūkininkavo 9 ūkininkai, kai kurie iš jų  a. antrajame 
ar trečiajame dešimtmetyje buvo sugrįžę iš Amerikos. Čia nusipirko žemės po 
20–40 ha ir kūrėsi, statėsi sodybas su visais ūkiniais pastatais. Prie jų užveisė 
didelius sodus, įsigijo veislinių galvijų, augino javus, linus, avis. Sodybą neretai 
apsodindavo medžiais. 

Pagal 1921 m. planą, kaimo ūkininkų žemė buvo suskirstyta į tinkamą ir 
netinkamą žemdirbystei. Tai buvo daugiausia pasiturinčių, tvarkingų ir darbščių 
ūkininkų kaimas.

1 1 m. plano eksplikacija

Eil. 
Nr.

Savininkų vardas, 
pavardė

So
dy

bo
s

Tinkama žemė 
(ha)

Iš viso  
tinkamos 
žemės

Netinkama 
žemė (m2)

Iš viso

Iš
 v

is
o 

sa
vi
ni
nk

as
 

tu
ri
 ž

em
ės
 

(h
a)

ariama pievos ha m2 keliai upeliai ha m2

1. Jonas V dopalas 1 16  6 22 9 91     –     – 22 9 91 22,9 91
2. Juozas ir Antanas 

Nav kai 
1 21 18 39 9 885   333     – 39 9 885 39,9885

3. Povilas, Petras,  
Juozas, na  
Vasili nai 

24 19 44 1 269 1 992     – 44 1 269 44,1269

4. Petras Kalv¸nas 1 24  3 28 6 564 3 285 2 550 28 6 564 28,6564
5. Jurgis Mickeli nas 1 10  3 21 9 411 3 630 1 00 21 9 411 21,9411
6. Antanas, Paulina,  

Veronika Mickeli nai 
1 23  – 23 8 8 3 450 1 000 25 8 2 25,8 2

. Ipolitas Stankìvičius 1 13 20 34 4 368 6 600     – 34 4 368 34,4368
8. Aleksas Nav kas 1  0,6540  –  1 3 432     –     –  0 3 432  0,9 42 

 0,3202 m2 
(su  
sodyba)

9. na Valuntukìvičienė 1  0, 352  0,2632  – 9 984   413     –  1 3 9 3  0,9984
10. Bendra kaimo  

ganykla
 6 4 394  6,4394

Iš viso kaimas užima 22  ha 165 m2 žemės plotą.
Jame, 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, gyveno tie  

stambūs ūkininkai ir 2 mažažemiai  iš viso 62 gyventojai.
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Stambiausi ūkininkai buvo Nav kai, Vasili nai, Kalv¸nai  vidutiniokai –
Mickeli nai, Stankìvičiai ir V dopalai.

Tarpukariu kaimas plėtėsi, radosi naujų gyventojų ir mažažemių. Mokėjo 
levaniškiečiai ne tik dirbti, bet ir linksmintis. Jie šventė svarbiausias metų šventes 
(Kalėdas ir Velykas), ypač išradingai ir nuotaikingai sveikindavo varduvininkus 
(Antanus, Jonus, Petrus ir nas). Sekmadieniais, ypač per atlaidus (Sekmines ir 
šv. Roką), visi  šeimininkai su visais žirgais ir lineikomis, o samdiniai ir jaunimas 
pėstute – traukdavo į Daujėnų bažnyčią. Atlaidams beveik kiekvienas ūkininkas 
pasidarydavo alučio šnekučio, kad galėtų pro šalį, į kitą kaimą, važiuojantį gi-
minaitį ar užsukusį kaimyną kuo pavaišinti. Šeimininkė irgi negailėdavo šaltų 
užkandžių  kumpio, dešrų, sviesto, o ir gardi būdavo kiaušinienė, neretai ir py-
rago iškepdavo iš vakaro. Jaunimas laukdavo šeštadienio pavakarių. Po šv. Mišių 
bažnyčioje susižinodavo, kur bus galima pasišokti, ten ir rinkdavosi, atsinešdavo 
kokią armoniką ar smuikelį.  visą gegužės mėnesį rengdavo prie kokio ūkininko 
sodybos kryžiaus mojavas, iš anksto apkaišę jį beržų šakelėmis ar papuošę ber-
želių vainiku. Po maldų ir giesmių ant pievelės ar kalnelio, apkaišyto berželiais, 
prasidėdavo pats linksmumas – šokiai, dainos, rateliai, žaidimai. Tamsiais rudens 
ir žiemos vakarais į didesnę svetingą gryčią burdavosi vyrai virvių iš kanapių 
vyti. Moterys su rateliais verpdavo ar vyniodavo siūlus. Visi linksmai pokštauda-
vo, smagiai kalbėdavosi ir dainą užtraukdavo. Smagiausios kaime būdavo talkos  
šienapjūtė su naktigonių laužu, linarautis, javapjūtė ir kūlimas.  talkas (ypač 
kūlę) kviesdavo giminaičius ir kaimynus. Jaunimas mielai eidavo į jas, žinodamas, 
jog po sunkaus darbo bus suruoštos 
patalkių vaišės, bus ir šokių, ir dainų, 
ir grėbėjėlių šypsenų.

Gausesnės šeimos vieną ar kitą 
atžalą stengėsi išmokyti amato pas gerą 
kaimo šeimininkę, siuvėją (kriaučių), 
batsiuvį (šiaučių), kalvį, račių ar ma-
lūnininką.  mokslus leisdavo tik vieną 
vaiką, tą, kuriam sekdavosi mokytis. 
Garbingiausios kaime profesijos buvo 
kunigo, daktaro, mokytojo, nors jas 
įgyti reikėjo nemažai lėšų. Tad daugu-
ma dukterų ištekėdavo už ūkininkų ir 
ūkininkaudavo, o kiti ūkininkaudavo 
tėvų ar senelių ūkiuose, paveldėdavo 
žemę iš kartos į kartą.

Jonas ir Barbora V dopalai buvo 
mano seneliai iš mamos pusės. Jų žemė 
(pagal 1921 m. kaimo plano ekspli-
kaciją) buvo arčiausiai Daujėnų, tai 
pati pirmoji sodyba. Artimiausi senelių 
kaimynai buvo Nav kai (į rytus), link 

Barbora Vadopalienė Amerikoje.  
š Adelės Vadopalaitės albumo
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rijos (į pietus) – Kalv¸nai, į pietus nuo Nav kų – Vasili nai, šalia Kalvėnų 
(į rytus) – Mickeli nai. Kaimo rytinėje pusėje prie ribos su Pulciniškio kaimu 
driekėsi bendra ganykla (6 ha 4 394 m2). Beveik visas kaimas buvo kompaktiš-
kai išsidėstęs rijos pakrantėje, į pietus – jau Barklainių žemės, tolėliau Valakų 
kaimo valdos.

Mano senelis (gim. 18  m.) buvo kilęs iš ūkininkų. Dar būdamas jaunas ir 
nevedęs  a. pirmajame dešimtmetyje išvažiavo į Ameriką. Jiedu ir susipažino 
Amerikoje, susituokė ir gyveno ne vienerius metus, susilaukė dukters Adelės (gim. 
1909 m.). Apie antrojo dešimtmečio pradžią jau buvo užsidirbę lėšų ir sumanė grįžti 
į Lietuvą. Levaniškių kaime nusipirko 22 ha (kitais duomenimis, 35 ar 25 ha) žemės 
ir pradėjo kurtis  pasistatė gražią, skarda dengtą gryčią, visus ūkinius pastatus, 
pasodino didelį sodą. Sodybą apsodino iš visų pusių medžiais. Turėjo gražių baldų, 
įsigijo veislinių galvijų, arklių. Buvo ir lineika, keli vežimai, uorė, būtiniausi ūkio 
padargai  plūgai, akėčios, spyruoklinės akėčios, arklinė pjaunamoji ir grėbiamoji 
(grėbialka), arpas ir kt. bei reikalingiausi mediniai ar pinti rykai. Seneliai labai mylėjo 
ir puoselėjo, prižiūrėjo savo žemę, ypač sodą. Kaip man per 2010 m. ekspedici-
ją pasakojo Petras Lipníckas iš Bal škių kaimo, jis dar iki šiol prisimenąs, kaip 
senelis net sušluodavo žemę, kurią ardamas lauko pakraštyje kartais užversdavo 
ant žolės.  jau kaip jis mėgo darbuotis sode  Dažnai jį genėjo, veisė, kryžmino 
įvairių veislių vaismedžius. Dar iki šiol buvę senelių kaimynai prisimena labai 
skanius jų obuolius, nes būdami vaikai, žinoma, neretai mėgdavo pasiobuoliauti 
senelių sode, mat žinojo, jog nei jų kas gaudys, nei užtikęs labai išbars.

Anksčiausiai sunokdavo skaniausi, tirpstantys burnoje alyviniai, šiek tiek 
vėliau avietiniai, paskui medumi kvepiantys įvairūs saldūniniai. Rudeniop gomurį 
džiugino kvapieji seringai, sultingieji pepinai, vėliausiai subręsdavo antaniniai, 
laikomi ant aukšto spaliuose. Tad obuolių pakakdavo ne tik iki Kalėdų.  jau 
kriaušių veislių irgi buvo ne viena. Gardžiausios buvo vadinamosios dūlės, o jų 
skonis ir kvapas  Prisimenu lig šiol. 

Lietuvoje seneliai susilaukė dar dviejų dukterų  Apolonijos (Paliutės, gim. 
1915 m., tai mano mama) ir nos (gim. 1921 m.), sūnus Jonas gimė 1913 m. 
kininkavo savo išpuoselėtoje sodyboje, užaugino keturis vaikus, išmokė amatų. 

Dukterys audė plonas drobes, staltieses, rankšluosčius, susikrovė gražaus kraičio, 
abi lankė bažnytinį chorą. Apolonija ištekėjo už Liukpetrių kaimo ūkininko Pe-
tro V dopalo. Pasistatę sodybą, ūkininkavo, deja, neilgai. Likimas lėmė, kad jai 
1949 m. teko Sibiro tremtinės dalia. Ją išvežė su penkiais mažamečiais vaikais. 
Visi grįžo 1958 m.

Sesers Adelės likimas irgi panašus į tremtį. Ji ištekėjo už turtingo ūkininko 
Mici no. Kai rusai okupavo Lietuvą, kad išvengtų Sibiro, jie pasikeitė net pavar-
dę, paliko visą turtą Lietuvoje ir su sūnumi Antanu ir dukterimi Stase pabėgo į 
Latviją. Apsigyveno Ba skės rajone, ten abu ir mirė, ten ir palaidoti (teta mirė 
2003 m., sulaukusi net 94 metų).

Jauniausia duktė na ištekėjo už Gaiži no ir apsistojo Šiauliuose.
Tragiškas likimas ištiko jų sūnų Joną. Vedęs, jis turėjo krautuvę Daujėnuose, 

prekiavo kartu su žmona, po kiek laiko išvyko gyventi į Kauną, turėjo dukterį. 
Bet okupantai rusai sugriovė ir jo gyvenimą. 1941 m. jis buvo areštuotas kaip 
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buvęs Lietuvos kariuomenės husaras, nuvežtas į Maskvą dingo be žinios. Rašėm 
raštus į Maskvą ir Vilnių. Atsakymo, žinoma, nesulaukėme. Kur dūla dėdės Jono 
kauleliai, iki šiol nežinome (manoma, kad Magad no nuodingose vario kasyklose).

„Geri, tvarkingi ir dosnūs, mėgstantys švarą ir tvarką ne tik namuose, bet visoje sody-
boje buvo Vadopalai.  koks gražus buvo jų namas, o kokie puošnūs baldai. pač gera 
ir linksma buvo babytė“, – prisimena Lev niškių kaimynė Jadvyga Bielia skienė 
(Kalvėnaitė), 2010 m. gyvenanti Bal škiuose.

„Pas V dopalus aš tarnavau pusmerge, o brolis – pusberniu. Šeimininkai visada dosniai 
atsilygindavo, dar ir dovanų gaudavom.  po mojavos, per vakaruškas, babytė pribėgdavo 
prie mano mamos nos Kalvėnienės, čiupdavo ją už parankės ir sakydavo: „Einam, nyte, 
pašokti kadrilį “ Ji buvo su visais geranoriška, draugiška. Aš su jauniausia jos dukra 
na (Ance) buvau vienmetė, tad būdamos kaimynės visur paauglystėje eidavom kartu.

 per gegužines mojavas mes su Ance norėjom atrodyti kaip senutės. Paėmėm didel  
gėlėtą amerikonišką babytės skarą ir perkirpom ją įstrižai. Apsigobusios tomis skaromis, 
sulinkusios it senučiukės, įsimaišėm į giedotojų pulkelį. Viskas puikiai pavyko, suvaidinom 
neprastai, tad vis mėginom tą pokštą kartoti. Vieną kartą taip besipuošiančias mus užtiko 
babytė. „  čia dabar kas “ – paklausė ji, bet labai nesupyko ir mums kailio neišpėrė.

Kartą,  m. pavasarį, aš atėjau pas senelius atlygio ir pamačiau baisų vaizdą. 
Jų kiemas buvo pilnas stribų ir rusų kareivių, namuose viskas suversta, išverstos skrynios, 

Vadopalų šeima Sibire. Pirmoje eilėje (iš kairės): Jonukas, Apolonija, 
seneliai Barbora, Jonas, Petras  antroje eilėje: Adelė, Antanas, Kazytė 
ijolė, Petriukas.  m. š Kazimieros ijolės Vadopalaitės albumo
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komoda, spinta, visi daiktai išmėtyti ant 
grindų. ai vietiniai pakalikai atvedė čia 
okupantus, kad išvežtų į Sibirą senelius. 
Jie išgraibstė gražiausius, vertingiausius 
daiktus. Senelis, pamat s mane tokią išsi-
gandusią, priėjo ir man į ranką įspraudė 
0 rublių, pavedėj s į šalį, parodė, kur 

sukrauti maišai su atlygiu, ir tarė: „  da-
bar bėk iš čia kuo greičiau, ryt pasiimsit 
tuos maišus, mus išveža į Siberiją“. Aš 
to kraupaus vaizdo negaliu pamiršti iki 
šiol, labai labai jų buvo gaila.“

Seneliai buvo ištremti 1948 m. 
gegužės 22 dieną. Juos nubogino net už 
Baikalo, į Buri tijos ATSR, aigr jevo 
rajoną. Gaila, kad vaikystėje jų neišsi-
klausinėjau, kaip jie ten gyveno beveik 
dešimt metų. Paleisti buvo 195  m. 
Buvo užsukę pas dukterį Apoloniją 
Sibire, iš ten aš kartu su seneliais 
grįžau į Lietuvą.

Babytė apsistojo Šiauliuose pas 
jauniausią dukterį ną. Neilgai džiau-
gėsi Lietuva, mirė 1959 m., palaidota 
Šiauliuose. Senelis iš pradžių pagyveno 
pas vyriausią dukterį Adelę Latvijoje, 
paskui pas Apoloniją. Mirė 1968 m. Grígiškėse (buv. Trakų r.), ten ir palaidotas.

Iš Levaniškių buvo ištremta ir daugiau ūkininkų. Pagal Daujėnų valsčiaus 
gyventojų, nukentėjusių sovietų okupacijos metais, sąrašą, buvo išvežti šie gyven-
tojai  Petras Debes s (gim. 1909 m.) ir jo sesuo Morta Debesãitė (gim. 1906 m.) 
(ištremti į Buri tijos ATSR, aigr jevo r.), tremtyje abu ir mirė  Genovaitė Gabalãitė 
(gim. 192  m.) ir jos brolis Algis (gim. 1931 m.  ištremti į T msko sr., Asíno r.), 
paleisti 195  m.  na Guščienė (gim. 1901 m., ištremta 194  m. į T msko sr., 
Asíno r.), paleista 195  m.  na Karanãuskienė (gim. 1924 m., išvežta 1948 m. į 
T msko sritį)  Veronika Stankìvičienė (gim. 1900 m., 1949 m. pateko į Krasnojãrsko 
kraštą, Uderėjaus r.), paleista 1956 m.

Trys broliai Valentinas, Petras ir Steponas Nav kai buvo partizanai, žuvo 
Daujėnų apylinkėse.

Pokariu, 194 –1948 m., ištremtųjų žemės buvo išdalytos buvusiems bežemiams 
ir mažažemiams. emės gavo Juozas Kalv¸nas (15 ha), Antanas Jurkšãitis (10 ha), 
Jonas Giedrãitis (9 ha, nes jau turėjo 6 ha). Tai buvo Levaniškių naujakuriai. 
 į ištremtųjų sodybas atsibastė visokie perėjūnai iš SSRS ir vietiniai išdavikai, 

pakalikai, nemokantys nei dirbti, nei ūkininkauti.

Apolonija Vadopalienė su vaikais Sibire.  
Pirmoje eilėje (iš kairės): Petriukas, Apolonija 
su Jonuku, Kazytė ijolė  antroje eilėje: Adutė, 
Antanukas.  m. Vil elmo Janiselio nuotr.  
š K. . Vadopalaitės albumo
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Graži, tvarkinga senelių Vadopalų sodyba, kaip ir kitos, buvo plėšiama, 
niokojama, laužoma, sodas kertamas. Sovietų laikais kelis dešimtmečius joje gyve-
no kelios šeimos, tad visiškai buvo nugyventa. Sodo obuolius visi rinko, kas tik 
netingėjo, ir net pardavinėjo. 2010 m. sodybą primena vien pamatų fragmentai, 
kelios senos obelys, sodybą juosianti medžių alėja. Suspaudė širdį, kai šią vasarą, 
per ekspediciją, pamačiau tik vidury geltonų rapsų lauko tą aukštų žalių medžių 
kvadratą, artimų žmonių sugriauto gyvenimo reliktą.

Sovietų okupacija kaimiečius užklupo iš pasalų, niekas nebuvo pasiruošęs 
tokioms pervartoms. Išbuožinusi ir išvežusi darbščiausius, t. y. „priešus“, sovietų 
valdžia saviškių, vietos parsidavėlių rankomis ėmė steigti kolūkius. Ir Levaniškius 
ištiko toks pats likimas. Surašė, grasindami Sibiru, visus į kolūkį, konfiskavo visą 
turtą. Vargo žmoneliai, bėgo iš kaimo jaunimas. Kaimas nyko, skurdo, trobesiai 
griuvo, sodus kirto, kol viskas ištuštėjo. 2010 m. vasarą Levaniškiuose tebegyveno 
tik viena senutė – Liucija Regina (Renė) Tribienė (gim. 1931 m., buv. Navakãitė).

Liūdna labai visą tai regėti.

Šaltiniai
L VA, f. R-61, ap. 2, b. 5, l. 159.
L VA, f. K-61, ap. 2, b. 3.33 (planai).
L VA, f. K-61, ap. 2, b. 3.33 I, l. 46.
L VA, f. 1250, ap. 4, b. 2 640, l. 224.
L VA, f. R-61, ap. 2, b. 4, l. 1 0.
LV A, f. 641, ap. 1, b. 1, l. 59–61.
LV A, f. 805, ap. 1, b. 64, l. .
Lietuvos apgyventos vietos: pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo  

duomenys, Kaunas, 1925, p. 2.

Pasakojo Jadvyga Bielia skienė (Kalv¸naitė), gim. 1921 m. Lev niškių k.
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Pulciniškių kaimo likimas
Vladas Vitkauskas

domaus ir gražaus kaimo, va-
dinto Puµciniškiu, būta. Ir savo istorija, 
ir įspūdingomis sodybomis, išsimėčiu-
siomis tarp Muzūrynės (taip senbuviai 
vadino) krūmų ir Raisgabalio pamiškių. 
Nuo Dauj¸nų miestelio už poros kilo-
metrų nutolęs, gal kilometro spinduliu 
išsibarstęs.

Puµciniškio (neretai vadinto ir 
Pulciniškiais) gyventojai – senbuviai, 
nors gatvinė kaimo dalis, prasidėjusi 
nuo Veronikos ir Juozapo Stumbrių so-
dybos, pastatyta kiek vėliau, jau I  a. 
pabaigoje ir po 1900-ųjų. Prisimenu, 
tarsi kokio miesto (kurio nė matęs 
nebuvau) gatve prabėgdavau, eidamas su vyresniais broliais į Lapėniškį grybauti 
ar riešutų rinkti.  buvo tai nuostabi kaimo ūlytėlė, nutiesta pro Mickeliūnų, 
Šimkevičių, Vilimavičių, Kalvėnų (vėliau – Stumbrių) gražias sodybas, išsidėsčiu-
sias eilute rytinėje kelio pusėje. Pavažiavęs ūlyčia į pietus, priartėji prie Val kų 
kaimo, didžiulės ūkininkų Baldyšių sodybos su erdviais iš molio drėbtais tvartais.

 Daujėnų pusę – nutįsę krūmai, Varstatu vadinti. Tarp jų – ir gretimo 
Lev niškių kaimo Vasiliūnų sodyba. Negaliu pamiršti Povilo Vasiliūno, man, kaip 
vaikui, palikusio nepamirštamą įspūdį. Senelis, taip jį vadindavau, dažnai, gal ir 
kasdien, krūmų takeliais ateidavęs pabėdoti pas mano tėvus, į senąją Baginskų 
sodybą. Dažnai virš namų praskrisdavo lėktuvai – gal keleiviniai, gal kokie kari-
niai. Vasiliūnas tuomet tekinom, neretai ir lazdelę, savo rankom dailiai išdrožinėtą, 
pametęs į šoną, bėgdavo laukan – gal jau amerikonai atskrenda  Galvą į dangų 
pakėlęs ilgai žiūrėdavo, vis kalbėdamas – ateis laikas  Ir vis kokią naujieną (na-
vyną) susakydavo – tai iš sūnaus, Kla pėdoje gyvenusio, tai kitų mokytų žmonių. 
Tik vėliau supratau, niekaip negalėjo susitaikyti su sovietų valdžia, vis tikėjo 
sugrąžinant Lietuvos nepriklausomybę.

Dabar stabtelkime Baginskų sodyboj. Kaip pasakojo mano motina, vietos 
žmonės – ir ne tik ūkininkai – laikydavo daug gyvulių. Juos ganydavę piemenys. 
Užeidavę ir lietūs, ir darganos, tad išmanesni žmonės pastatė trobelę piemenims 
sušilti – iš nulūžusių medžių rąstų, kirviais apkapotų ir aptašytų, šiaudais uždengė.

Buvus dūminė, su neįsivaizduojamai mažais langais. Tad atvykę naujakuriai 
Baginskai apie I  a. vidurį greta jos surentė gerokai erdvesnį, patogesnį būstą, jau 
geru namu pavadintą, ir gražiai įsikūrė. Beje, šioje troboje 18 2 m. gimė Pranciškus 
Baginskas  pagal archyvo dokumentus nurodytas ir adresas – Krinčíno parapija, 
Pulciniškių kaimas. 1900 m. į žmonas parsivežė ną Ramanauskaitę iš netolimo 
Smilt nės kaimo.  štai ir gandrai namus aplanko – gimsta pirmasis sūnus – 

Prisiminimais apie Pulciniškio kaimą su Vladu 
Vitkausku dalijasi Ksaverija Stumbrytė
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Broniukas – būsimasis profesorius. Po metų kitų gandrų netrūksta, troba pasirodo 
per ankšta – tenka statyti priestatą, kuriame įrengta jauki seklyčia ir kambarėliai.

Galbūt Baginskų sodyba, vėliau žinoma kaip Vitkauskų, ir buvo viena 
seniausių Pulciniškio kaime. Gal buvo ir senesnių – šiandien sunku besužinoti.

gi iš kur tas Pulciniškio vardas  Mano mamos tvirtinimu (ji turėjo puikią 
atmintį ir mums, vaikams, nuolat pasakojusi apie senus laikus), Puµciniškis (Pul-
ciniškiai) kilęs nuo kažkokio pono Pulcino, ruselio, kaip sakydavo, pavardės. Mat 
šis ponas iki kaimo atsiradimo čia šienaudavęs pievas. Su tuo šiek tiek siejasi ir 
pasakojimas apie rusakalbius. Pirmojo pasaulinio karo metais šiame kaime dažnai 
tekdavę matyti nepažįstamus žmones, juos vietiniai vadindavę biežincais. Pasakojo, 
kad mano senelis, senasis Baginskas, savo žemėje radęs biežinco lavoną. Išsigandęs 
nulėkė į Dauj¸nus, pranešė uriadnikui. Tas net negaišo laiko apžiūrėti kūno, įsakė 
kuo greičiau užkasti. Jei neskubės, pagrasino nubausti.

Daug įspūdingų prisiminimų būta apie kaimą. Gražiai atsiliepiama apie 
tvarkingą Navalinskų ūkį, besiribojusį su gretimo Petrãičių kaimo žemėmis. Visai 
šalia – nos Prakaitienės sodyba. Kiek tolėliau gyvenę Kvedarai.

Daugumos vietinių gyventojų, niekur neišvykusių ir mokslų nesiekusių, 
pragyvenimo šaltinis buvęs bene vienintelis – dirbti žemę, ūkininkauti. Būta ir 
tarnautojų.  štai Baginskų namuose išlikusiame archyviniame dokumente dėl 
Daujėnų valsčiaus Daujėnų apylinkės Levaniškių seniūnijos gyventojų, turinčių teisę 
dalyvauti Tautos atsiklausime Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo reikalu 

Pro esorius Bronius Baginskas (dešinėje) gimtojoje sodyboje su sesers 
nos sūnumi Petru Vitkausku.  m.
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2  m. sudarytas Pulciniškio  
gyventojų sąrašas
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192  m., šio kaimo gyventojos Marcijonės Kvedaraitės užsiėmimas įvardytas rank-
pelnyste. Matyt, turėta galvoje darbus, susijusius su buitiniais poreikiais, – siuvimą, 
audimą ir kt., kuriais ir duoną užsidirbdavo. M. Kvedaraitė kaip tik buvo garsi 
kaimo audėja. Šis dokumentas, ruoštas pasiremiant Savivaldybių departamento 
192  m. rugsėjo 3 d. aplinkraščiu, įdomus ir tuo, kad įvardytas seniausias šio 
kaimo gyventojas – 105 metų Tadeušas Kalvėnas. Seni žmonės pasakoja, kad jis 
mirė sulaukęs 115 metų.

Mažai kas beprisimena Elžbietos ir Rapolo Vaičekonių sodybą greta posūkio 
į Valakų kaimą, išnykusią pokario metais.

Tik minėta pietinė kaimo dalis, tiesia ūlyčia nusidriekusi į pietus, buvusi 
ant vos įžiūrimo kalnelio, aukštesnėje vietoje.  aplinkiniai vienkiemiai – pelkėtų, 
nesibaigiančių krūmų pašonėje. Ir Baginskų kiemas radosi prie pelkės, o vanduo 
per potvynius išsiliedavęs iki pusės sodybos. Vanduo apsemdavęs klėties akmenis, 
iki prieklėčio tiesiog reikėdavę bristi.

Smetonos laikais buvo suprojektuotas kelias nuo Daujėnų, einantis pro 
Baginskų, Šimkevičių ir kitas žemes. Vienam iš jų užprotestavus, projekto vyk-
dymas buvo nutrauktas. Tad paprastai kaimą pasiekti buvo galima tik vasarą, 
kai išdžiūdavo balos, o kitu metų laiku vargdavo ir arkliai, sunkiai traukdami 
ratus, ir žmonės, išmynę takus ir takelius tai pro Staliūnienės tiltą, tai tiesiai per 
ríjos brastą.

Didžiausia bėda šio kaimo šlapių žemių šeimininkams buvo lietingi metai. 
Kaip prisimenama, atrodo, 1936-aisiais iš laukų nebuvo parvežtas nė vienas grū-
das, nė viena bulvė – viskas buvo vandens apsemta ir pražuvo.

Dabar, kai kaime neliko nė vieno gyventojo, galų gale ir pats kaimas iš-
brauktas iš administracinio suskirstymo apskaitos, nutiestas puikus ir tinkamai 
prižiūrimas vieškelis.

Būta įdomių pasakojimų apie šio kaimo gyventojus. Antai įspūdingi prisimi-
nimai apie garsų kalvį ilį. Jis pasižymėjęs nepaprasta jėga ir visokiais impulsyviais 
poelgiais, neretai juokingais ir sveiku protu nesuvokiamais. Kai po kažkokios 
reformos neliko ilių šeimai žemės sklypo, jis rankomis nedidelę trobą išardęs, ją 
sukrovęs gretimai stovinčiame storame medyje ir iškart jame apsigyvenęs. Tačiau 
po kurio laiko vėjas nulaužęs šakas, statinys nukritęs ir subyrėjęs. Benamį pri-
glaudusi Vilimavičių šeima. Turėdamas stiprias rankas, tampęs didžiulius akmenis, 
juos skaldęs, daręs kryžius ir antkapius. Anot čekiškiečio Stasio Majausko, Micke-
liūnai, žinodami apie ilio auksines rankas ir gebėjimus, paprašė padaryti kryžių. 
Kalvis išrinko didžiulį akmenį, gal pusės tonos svorio, jį šiek tiek apdailino, prie 
jo pritvirtino nukaltą iš metalo kryžių. Šį paminklą pats vienas įsiritinęs į arklinį 
vežimą, pats vienas (gal arklio nedavę) vežimą nutempęs į Čìkiškio kaimą už 
gero kilometro ir pastatęs Mickeliūnų sodyboje. Pokario metais, sodyboje nelikus 
gyventojų, penketas samdytų stiprių vyrų vos pakėlę tą paminklą ir nelengvai 
nugabenę į Daujėnų kapines. Ten jis ir tebestovi.

iliui, kaip išmaniam kalviui, prireikę svarbiausio įrankio – priekalo. Nu-
pėdinęs į Panevėžį, ten įsigijęs šį plieninį daiktą, sveriantį daug daugiau nei 
centnerį, maišą su juo užsikrovęs ant kupros ir pėsčias, bet laimingas parkeliavęs 
Pulciniškin. Arba dar. Kaimynas Šimkevičius, dar būdamas paauglys, pasijuokęs 
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Kaimynų susitikimas  
Stumbrio sodyboje.  m.

200  m. Baginskų sodyboje 
iškilmingai atidengtas  
paminklinis kryžius  
pro . Broniaus Baginsko  
atminimui. Paminklą  
pašventino Panevėžio  
vyskupas Jonas Kauneckas.  
uotraukos iš Vlado  

Vitkausko asm. arc yvo
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iš kalvio, kai šis žaizdre iki raudonumo įkaitintą gelžgalį, nukritusį žemėn, plika 
ranka pačiupęs, suriko iš skausmo. Net dūmai išrūkę iš degančio delno. ilys 
įsiuto, čiupo didžiules reples, pritaikytas stambiems daiktams laikyti, jomis per 
juosmenį suspaudė nemenko sudėjimo bernioką ir taip pasuko aplink, kad šis 
skridęs aukštyn kojom per visą kiemą.

Beje, ilys mirė anksti, pervargęs nuo sunkių darbų, nuo ypač sunkios buities.
Kaimas įžymus ir mokslo žmonėmis. Čia gimė ir augo agrochemikas profe-

sorius Bronius Baginskas, jo jaunesnysis brolis mokslų daktaras Vladas Baginskas, 
pati jauniausia Baginskų atžala – biofizikas profesorius Armandas Baginskas.

Malūnų, lentpjūvių (tartokų) kaime nebūta. Vežimai su grūdais dardėjo 
Rasiuko malūnan į Daujėnus, pas Stankevičius į Levaniškių kaimą ir kitur. Beje, 
kiekvienoj kamaroj buvo savi malūnai – rankinės girnos, gal ir kasdien sukamos.

Buvo kaime ir išmanių ūkininkų. Kalvėnai turėjo kalvę, o prie Navalinskų 
klojimo veikė įmantri linų minamoji, tiltine vadinama, sukama arkliais. Išardyta 
tik prieš 1960-uosius. Pas Prakaičius – malksnų stogui dengti drožimo staklės. 
Šimkevičiai sukonstravo malūno tipo įrenginį šratams iš švino gabaliukų kočioti. 
Vasiliūnas buvo puikus stalius, turėjo daugybę visokių įrankių.  kiek kaime, 
gal ir pas tolimesnius kaimynus, sumūryta krosnių ir visokių mūrų auksinėmis 
Juozapo Stumbrio rankomis  Mano močiutė Baginskienė turėjo nuostabią Dievo 
dovaną – užkalbėti rožę, ir šia įtaigia paslauga džiaugėsi ne vienas išgijęs žmogus.

Pulciniškio kaimo namai dažniausiai buvę dviejų galų trobos iš rąstų, ke-
letas jų su prieangiais (gonkais). Sodybose buvo klojimai, daržinės, pirtys, klėtys, 
paprastai vienų durų. Unikalus kiemas buvęs pas Vilimavičius – keturkampiu 
sujungti ūkiniai pastatai su uždaru vidiniu kiemu. Tai sumažinta kopija gretimame 
Barkla nių kaime stovėjusios A. Krikščiūno sodybos. Savo unikalumu įdomus šis 
Krikščiūnų ūkinis pastatas buvo išardytas ir pervežtas į Lietuvos liaudies buities 
muziejų Rumšiškėse. Muziejaus darbuotojai šią sodybą pavadinę Daujėnais.

Dabar kaime belikusi vienintelė Vitkauskų sodybvietė, o jos akcentas – 
2003 m. pastatytas kryžius. Juo 100-ųjų gimimo metinių proga įamžintas profeso-
riaus B. Baginsko atminimas. Už puskilometrio dar žaliuoja išlikę senieji ąžuolai, 
menantys čia buvusį kaimo centrą, kartu ir darbščius šio kaimo žmones, išgy-
venusius įvairių sukilimų, karų, tremčių vargus ir netektis. Ir viltis bei svajones, 
dėl ko gyventa, dirbta, tikėtasi.

Sovietų laikais, melioruojant laukus ir neklausiant žmonių valios, trobesiai 
buvo perkelti arba nugriauti, sodai išnaikinti, medžiai iškirsti. Aplink liko tik 
didžiuliai laukai.
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Petraičiai – buvusi II Petrovka
Antanas Šimkūnas

Buvusio Petrãičių kaimo link dabar veda naujas žvyruotas kelias. Nuo Dauj¸nų 
jis eina į šiaurės rytus, pro Gasaitynę, pervažiavus ríjos tiltą pasisuka dešiniau, 
eina per Navakų, Baginskų, Šimkevičių žemes, į buvusią Dalin vą, Galini s, kol 
pasiekia P rijų vieškelį. Jeigu jūs, mielas skaitytojau, kada nors važiuosite šiuo 
žvyrkeliu, maždaug už 3 kilometrų kairėje kelio pusėje būtinai pamatysite garsų 
šio krašto eksponatą – Petraičių akmenį.

Kadaise šis akmuo tūnojo mūsų sodyboje, prie jaujos, giliai įsmegęs į žemę. 
Paviršiuje matėsi tik jo viršūnė, tačiau ir ant jos užlipti nebuvo lengva. Pirmojo 
pasaulinio karo metais po šiuo akmeniu senelis Ignas Šimkūnas buvo išsikasęs 
bunkerį, kad prireikus galėtų ten su šeima pasislėpti, maisto ir drabužių atsargų 
pasidėti. monės mano senelį, o vėliau ir tėvą vadindavo akmenio Šimkūnu, kad 
nesupainiotų su šalia gyvenusiu Jonu Šimkūnu, vėliau pasivadinusiu Šimkevičiumi. 
Kaimyninių kaimų senbuviai, džiovindami jaujoje linus, susėsdavo ant to akmens 
papypkiuoti ir mums, vaikams, įdomių istorijų papasakodavo.

1985 m. šiuo akmeniu susidomėjo melioratoriai. Ilgai aplink jį kasė žemę, 
kol pamatė, koks jis didelis. Tada penkiais galingais traktoriais pavilko jį link 
Puµciniškio, prie naujojo kelio, ir paliko Šimkevičių žemėje. Pasvalio rajono laikraštis 
„Darbas“ išspausdino nuotrauką ir straipsnelį „Pulciniškių akmuo“. Va, pamaniau, 
Petrãičiai ir savo akmens nebeturi. Parašiau laišką Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos Pasvalio skyriaus atsakingajam sekretoriui, buvusiam mano mokytojui 
Juozui Velžiui ir paprašiau ištaisyti klaidą, grąžinti tikrąjį akmens vardą, nes jis 
niekada iš mūsų sodybos, juo labiau į Puµciniškį nebuvo iškeliavęs.

J. Velžys kreipėsi į kraštotyrininką, akmenų tyrinėtoją Antaną Stapulionį, 
kuris reikalą greit sutvarkė ir man parašė, kad klaida ištaisyta ir, suderinus su 
Gamtos apsaugos komitetu, šis akmuo įteisinamas kaip gamtos paminklas, nes 
yra „retas, įdomus riedulys, puošiantis mūsų lygumų kraštą“. A. Stapulionio rūpesčiu 
prie kelio šalia akmens atsirado užrašas „Petraičių akmuo. Resp. reikšmės paminklas“.

Petraičių akmuo
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Tačiau apleistoje, beglobėje žemėje akmenį pradėjo gožti krūmai. Tik Daujėnų 
seniūnės Danutės alienės, vėliau seniūno Stanislovo Mackevičiaus rūpesčiu šis 
gamtos paminklas buvo deramai sutvarkytas  iškirsti krūmai, pakeistas užrašas, 
išgrįstas privažiavimas.

Petraičių akmuo – seniausias šių lygumų čiabuvis – pasirodė esąs stipres-
nis už visus čia gyvenusius, trobas stačiusius, kelius tiesusius, kelmus rovusius 
žmones. Jeigu jis prabiltų, įdomių dalykų papasakotų apie tai, kas čia dėjosi po 
ledynmečio, kai ilgam buvo paliktas ramybėje, iki sovietmečio, kai jam tą ramybę 
sudrumstė. Akmuo vienišas tūnojo tais laikais, kai aplink nebuvo nė vieno kaimo, 
tik ošė šimtametės girios. Paskui į tas girias atėjo naujakuriai, kirto krūmus, rovė 
pelkėse kelmus, pradėjo statytis trobas, kurti vienkiemius ir kaimus.

Petraičių kaimo gyventojai
Petraičių kaimas pradėjo kurtis apie 1850 m. Iš pradžių jis vadinosi II 

Petrovk , nes netoli Smiµgių viena Petrovka jau buvo įsikūrusi. Tokius pavadini-
mus davė, matyt, koks nors Petrovas, caro laikų valdininkas.

Pirmieji Petraičių kaimo gyventojai buvo Šimkūnai ir Akinskai.

„Mūsų šeimos šaknys ne čia, – pasakojo mano tėvas Juozas Šimkūnas. – Prosenelis 
Leonas Šimkūnas buvo kumetis Linkuvos dvare. Sudegus dvarui, Leono sūnus Jokūbas gavo 
2  ektarus krūmų ir pelkių šiame naujame  Petrovkos kaime. Kartu su juo 0 m. 
čia atsikėlė ir jo sūnūs gnas su Jonu.“ 

Ignas Šimkūnas vėliau tapo mano se-
neliu. Jo pase parašyta, kad jis 1858 m. 
sausio 2 d. gimė Albertiškių kaime, 
Kriuk  valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 
Jokūbas Šimkūnas su savo sūnumis 
pradėjo kurti sodybą. Kirto krūmus, 
rovė kelmus, statėsi trobesius, plėtė 
dirbamos žemės plotus. sikūrę broliai 
Ignas ir Jonas Šimkūnai bendrai dirbo 
apie 30 hektarų žemės. 1928 m. broliai 
nutarė pasidalyti žemę ir kiekvienas 
valdyti atskirus ūkius. Gegužės 6 die-
ną, dalyvaujant liudininkams ir vals-
čiaus atstovams, pasirašė sutartį, pagal 
kurią bendrai dirbtą žemę pasidalijo 
per pusę – po 16 hektarų kiekvienam. 
Sutartyje nurodoma, kad Jono Šim-
kūno žemė rytinėje pusėje ribojasi su 
Antano Akinsko žeme, pietuose – su 
Juozo Stumbrio ir Prano Baginsko že-
mėmis, vakaruose su Li kpetrių kaimo, 
o šiaurėje – su Igno Šimkūno žeme. 

Mano senelis gnas Šimkūnas (dešinėje)  
su sūnumi Juozu Šimkūnu
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 Igno Šimkūno žemė rytuose ribojasi 
su Antano Akinsko, pietuose su Jono 
Šimkūno, vakaruose – su Liukpetrių 
kaimo, šiaurėje – su Petro Kazilionio 
žemėmis. Jonas Šimkūnas sutiko išsikelti savo trobesius per trejus metus, nuo 1929 
iki 1933 m. Už trobesių iškėlimą Ignas Šimkūnas Jonui Šimkūnui sumoka 1 500 
litų – kasmet po 500 litų. Sutartyje nurodomi kiti įsipareigojimai  kaip prižiūrėti 
bendrą kelią, kaip tvarkyti mišką, kaip atsiskaityti su matininku ir pan. Sutartį 
Jonas Šimkūnas pasirašė jau pakeitęs pavardę – pasivadinęs Jonu Šimkevičiumi. 
Taip Petraičių kaime atsirado du atskiri ūkiai, valdomi brolių, tapusių kaimynais, 
su skirtingom pavardėm, kad žmonės jų nepainiotų.

Petraičių kaime tebuvo trys vienkiemiai  Šimkevičių, Šimkūnų ir Akinskų. 
Dabar neliko nė ženklo, kur buvo Akinskų, Šimkevičių sodybos. Visus pėdsakus 
nušlavė kolektyvizacija ir melioracija. Melioracija nepalietė tik Šimkūnų sodybos. 
Nors čia neliko nė vieno pastato, griovė, kas norėjo, tačiau tebeošia senelio Igno, 
jo sūnaus Juozo Šimkūno sodinti topoliai ir liepos, saugančios apleistą seną sodą 
ir šimtametį ąžuolą, sodintą senelio Igno gale trobos. na ir Antanas Akinskai 
vaikų neturėjo. Labai skrupulingai tvarkė ūkį, kaupė turtus, pirko žemės ūkio 
techniką, nenusileido kaimynams. Kai pokario metais mano tėvas Juozas Šimkū-
nas už 4 centnerius kviečių parsivežė iš Pasvalio kontribucinį vokišką motorą, 
Akinskas greit iš kažkur parsivežė nedidelę kuliamąją mašiną.  kai tėvukas man 
už kviečius nupirko gerą vokišką dviratį, tuojau tokią pat susisiekimo priemonę 
įsigijo ir Akinskas. Paskui ilgai mokėsi važiuoti dviračiu, nusistūmęs jį į pakrū-
mę, kad niekas nematytų, prisirišęs prie šonų porą pagalvių. Iki pat senatvės 
jau pasiligojęs Akinskas, likęs vienintelis kaimo gyventojas, rūpestingai prižiūrėjo 

Liko tik įdomi nuotrauka: na ir Antanas 
Akinskai šv sdami auksines vestuves su svečiais 
pėsčiomis išsiruošė į Daujėnų bažnyčią.  m.
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savo biteles, trobesius. Kartą atvažiavę jo aplankyti, radome ant šiaudinio jaujos 
stogo lopantį skylę, nors tos jaujos seniai niekam nebereikėjo. „Gal dar prireiks, – 
guodėsi mums kaimynas, – ką čia gali žinoti...“

Nebeprireikė nei tos jaujos, nei tos kuliamosios, nei to mūsų motoriuko. Tik 
vieną vienintelį kartą, nusivežę tą motoriuką pas Akinską, iškūlėme jo vasarojų. 
Paskui visą tą mechanizaciją teko kišti po šiaudais, slėpti nuo bolševikų, kad 
neišbuožintų. Po Akinskų mirties (Antanas mirė 19 9, na – 1981 m.) jų graži 
senovinė sodyba buvo nušluota nuo žemės paviršiaus.

Tragiškas Šimkevičių šeimos likimas
Toks pat likimas ištiko ir Šimkevičių sodybą, kurią jie pradėjo kurti 1929 m. 

Pasistatė nemažą rąstų namą, tvartą su daržine ir klėtį. Jų name 1940 m. buvo 
įkurtas Daujėnų pradinės mokyklos filialas.

Kai pirmosios sovietų okupacijos metais vyko vadinamieji Liaudies seimo 
„rinkimai“, čia buvo įrengta balsavimo būstinė. Vietos komunistai su raudonomis 
vėliavomis traukė per laukus į tą būstinę ragindami eiti kaimo žmones balsuoti. 
Man šiame name 1940 m. teko lankyti antrąjį pradinės mokyklos skyrių. Šimke-
vičių šeima gyveno antrame namo gale.

Veronika (1898–1985) ir Jonas (18 9–1965) Šimkevičiai išaugino tris vaikus  
Juozą (gim. 1922), Valeriją (gim. 1929) ir Anzelmą (gim. 1941).

Juozas Šimkevičius jau vokiečių okupacijos metais užmezgė ryšius su 
Lietuvos laisvės gynėjais, 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime, drauge su kitais 
daujėniečiais protestavo prieš sovietų 
okupaciją mitinge Daujėnų miestelyje. 
Artėjant antrajai sovietų okupacijai, 
Šimkevičių šeima dar bandė pasitraukti 
į Vakarus, nes žinojo, kad neišvengs 
represijų. Pasikinkė arklį, susikrovė į 
vežimą būtiniausius daiktus ir išvažiavo 
Vakarų link. Nuvažiavo tik iki Vašk  
ir grįžo, nes kelią į Vakarus jau buvo 
uždariusi sovietų kariuomenė. Juozas 
šeimoje jau nebesirodė, išėjo į partiza-
nus. 1944 m. sovietų kariai nugriovė 
Šimkevičių namą ir rąstus bei visą 
medieną išvežė į Tãlkonius. Ten šalia 
P svalio–P nevėžio plento atstatytame 
name įsikūrė kariškių štabas, vėliau 
kažkas apsigyveno. Tas Šimkevičių na-
mas – su trimis langais iš galo, apkaltas 
dailylentėmis ir nudažytas geltonai – 
tebestovi netoli plento iki šiol.

1945 m. rugpjūčio 30 d. pro mūsų 
sodybą, per Čìkiškį enkavėdistai vežė 
pirmuosius mūsų kaimo tremtinius – 

Šimkevičių šeima (iš kairės): Jonas, Anzelmas, 
Valerija, Veronika
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Veronikos ir Jono Šimkevičių šeimą. Buvo rami, saulėta diena. Kaimynai lauke 
pjovė avižas. Vaikai – Valerija ir keturmetis Anzelmas – sukinėjosi kieme. Nustėrau 
išgirdęs per lauką nuo Liukpetrių atburzgiantį sunkvežimį, prisėdusį ginkluotų 
enkavėdistų. Jie apsupo Šimkevičių sodybą, įsakė padėti dalgius ir ruoštis kelio-
nėn. Kokią golgotą paskui teko nueiti šiai šeimai, nežinojome, išskyrus tik tai, 
kad ji atsidūrė toli už Pêrmės. Kai po keturių dešimtmečių 1989 m. rugsėjo 1  d. 
Pasvalyjê per kraštiečių susitikimą vėl sutikau Valeriją Šimkevičiūtę, pirmiausia 
magėjo kuo daugiau sužinoti, ką jie išgyveno tremtyje.

Važiuojame su Valerija į Dauj¸nus. Jai rūpi rasti tėvelio kapą. Jis 1965 m. 
paslapčia, net šeimai nieko nesakęs, iš tolimos Permės atvažiavo į Daujėnus, tei-
ravosi žmonių, kur galėtų rasti savo sūnaus partizano Juozo kapą. Nieko neradęs 
ir neišsiaiškinęs, susinervino ir, eidamas Pasvalio gatve, sukniubo. Nepažįstamų 
žmonių buvo nugabentas į ligoninę ir ten mirė. Dar buvę gyvi jo kaimynai Petras 
Vitkauskas, Antanas Akinskas ir Juozas Šimkūnas palaidojo tremtinį Daujėnų kapinėse.

Pakeliui Valerija pasakoja. Klausausi ir negaliu atsistebėti  girdžiu tą pačią, 
iš vaikystės pažįstamą aukštaitišką šneką, kokią ji išsivežė iš gimtojo kaimo – 
neužterštą, nenuskurdintą, nepagražintą „brandaus socializmo“ naujadarais. Viską 
tremties pragare prarado, o šnektos – ne. Ir grįžta dabar ji kaip sunaikinto kaimo 
vėlė, primindama, kad ne viską galima sunaikinti, nors naikinama buvo „moks-
liškai“, planingai, ciniškai.

„Pirmiaus atveže un Daujėns.  mašino įlipa stribs Rupls Jons ir saka: „Dabar 
nuvešim, kur baltos meškos gyven...“ – pasakoja Valerija.

Ne, tos šnekos popieriuje neperteiksi, ją reikia girdėti. Klausausi ir bandau 
įsivaizduoti, kokias kančias teko patirti jų šeimai, kai nuvežę į K piškio gele-
žinkelio stotį, sugrūdo į gyvulinį vagoną, uždarė ten ir laikė keturias paras, kol 
suformavo ešeloną, kai jis riedėjo į šiaurę, kol Permės srityje pasiekė Mandalevą, 
kai paskui sunkvežimiu kratė iki Kudimkovo, iš ten – iki Gajnos rajono, kur keliai 
baigėsi, kai susodino į laivą ir Kamos upe neįžengiamais miškais toliau plukdė 
į šiaurę, kol išlaipino Monastirskajos kaime.

Paskui iki Pugmyso kaimo vežė arkliais. Ten ir apgyvendino po kelias 
tremtinių šeimas viename kambarėlyje. Iš karto visus pristatė prie miško darbų. 
Užgriuvo šalta žiema. Nuo bado ir šalčio žmonės mirė vienas po kito. Valerija, 
ištekėjusi už zarasiškio Algio Storalenkos, ten palaidojo savo sūnelį ir motiną. 
Daujėniečių padedami, pagal laidotuvių nuotrauką Daujėnų kapinėse suradome 
Valerijos tėvelio Jono Šimkevičiaus kapą, kur jis buvo palaidotas prieš 24 metus. 
Grįžusi iš tremties, Valerija apsigyveno Tu mante, aras  krašte, iš kur buvo 
kilęs jos vyras, miręs jau po tremties. Grįžo ir jų vaikai Emilija, Jonas, Petras su 
šeimomis, įsikūrė Visagine. Kai aplankęs juos Turmante Valerijos paklausiau, kas 
visos tos golgotos keliuose jai buvo sunkiausia, ji atsakė  „ švežimas iš namų. Vis 
skauda širdį dėl prarastos tėviškės ir artimųjų...“

Nėra pasaulyje tokių matavimo priemonių, kad būtų galima pasverti, išmatuoti, 
įvertinti praradimus ir kančias, kurias mūsų tautai atnešė atėjūnai. Jeigu ne tos 
audros, ne karai ir okupacijos, jeigu ne bandymai primesti mums svetimą tvarką 
ir žmones supriešinančią ideologiją, kaimų gyventojai, jų palikuonys ir toliau būtų 
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dirbę žemę, statę trobesius, auginę vaikus, vežę pieną į pieninę – kaip 1938-aisiais, 
kai visi draugiškai susėdę nusifotografavo Galíniuose, Vyčo sodyboje prie pieninės.

Pažvelkime atidžiau į šią nuotrauką. Ji mums primins ne tik anų laikų mūsų 
gerai nusiteikusius kaimiečius, bet ir baisiausią mūsų amžiaus tragediją, kai kaimynai 
buvo sukurstyti žudyti vieni kitus. Iki 1940 m. vasaros visi jie – pulciniškiečiai, 
čekiškiečiai, dalinaviečiai, galiniečiai – buvo ūkininkai ir vadindavo vieni kitus kai-
mynais. Sovietų okupantai juos suskirstė savaip  vienus padarė „liaudies gynėjais“, 
kitus – „liaudies priešais“, trečius – „buožėmis“ ir pabėgėliais. Nuo tada nebe jie 
patys, o svetimi reguliavo jų likimą. Vieniems žadėjo rojų, kitiems pragarą, ir paga-
liau visų gyvenimas buvo sujauktas. 1938 m. Vyčo pieninėje jie net neįsivaizdavo, 
kad po kelerių metų okupantai juos supriešins ir privers žudyti vienas kitą...

Gausiausia Petraičių kaimo šeima
Petraičių kaime gausiausia buvo Šimkūnų šeima. Senelis Ignas Šimkūnas 

(1858–1943) su tėvu Jokūbu Šimkūnu pradėjo kurti sodybą. Su pirmąja žmona 
Morta Galiauskaite iš Šukioni  turėjo dukras ną (Kalvėnienė, mirusi Daujėnuose) 
ir Antaniną (1908 m. išvyko į JAV, mirusi), sūnų Juozą Šimkūną (mirė Panevėžyje 

š kairės stovi: Domas Prakaitis (žuvo tarnaudamas okupantams), Albinas Vyčas  
(mir s Pasvalyje), Jonas Vasiliūnas (paimtas į reic o tarnybą, atsidūrė JAV), Leonas  
Šarkūnas (mir s Pasvalyje), neatpažintas, Bronius Vadopalas (nukankintas stribų), apalys  
Suveizdis (mirė grįž s iš tremties), Jonas Keršulis (partizanas, žuv s miške), gnas Auga  
(mir s Pasvalyje)  sėdi: Juozas Šimkūnas (išbuožintas ir išvarytas iš namų, mir s Panevėžyje), 
Valentinas avakas (partizanas, nukankintas stribų, kaip ir jo broliai Stepas ir Petras),  
Steponas Pilys (žuvo tarnaudamas okupantams), nežinoma, Anastazija Mackonytė-Arlauskienė, 
Juozas Mūrelis (partizanas, žuv s miške), nežinoma, Juozas Šimkevičius (partizanas, žuv s  
miške), Juozas Stumbrys, Petras Kazilionis, Vilimavičius (ūkininkai, jau mir )
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19 8 m.), dvynukus Moniką (Misevičienė, mirė 198  m., palaidota Skreb tiškyje) 
ir Petrą (mirė 1980 m. Panevėžyje). 

Mirus pirmajai žmonai Mortai, vedė Marcijoną Masilionytę iš Porijų, su 
kuria turėjo dukras Poviliną (mirė maža) ir Grasildą (Vadopalienė, mirė Daujė-
nuose 1969 m.).

Pirmoji mano senelio žmona Morta Galiauskaitė turėjo du brolius ir tris se-
seris, kurių viena – Šakenienė. Jos dukra Morta ištekėjo už Jono Klingos, grįžusio 
iš JAV. Jis buvo mano krikšto tėvas. Jie gyveno Dumbli nų kaime, Vabalni ko 
parapijoje. Pas juos dažnai lankydavosi kaimynas rašytojas Balys Sruoga, mėgdavęs 
krėsti pokštus. Kartą per vaišes susiginčijo su kaimynu, pačiupo nuo stalo tortą 
ir užvožęs jam ant galvos išėjo namo.

Mano krikšto tėvas J. Klinga buvo labai malonus, inteligentiškas, gražiai 
rengdavosi, liemenėje nešiojosi laikrodį su grandine. Kai per Sekmines važiuodamas 
iš Daujėnų užsukdavo pas mus pakermošin, visada atveždavo man dovanų arba 
įteikdavo vieną kitą litą. Mirė jis 195  m. Jo žmona Morta Klingienė senatvėje 
persikėlė gyventi į Kauną pas dukrą Pranutę Liutkevičienę, kur ir mirė 1994 m. 
Jos sūnus Jonas, veterinarijos gydytojas, gyvena Jonišk lyje. Turėjo dar du sū-
nus  Aloyzas gyveno Daujėnuose, vėliau Panevėžyje, kur ir mirė, Antanas mirė 
Kaune. Jis buvo tolimojo plaukiojimo kapitonas, su juo įdomiai keliavome, apie 
tai – vėliau. M. Klingienės (Šakenytės) broliai Jonas, Povilas ir Antanas Šakeniai 
jau mirę. Antanas Šakenis gyveno Amerikoje. 19 6 m. jis lankėsi Lietuvoje, buvo 
susitikęs su savo pusbroliu Juozu Šimkūnu. Jie prisiminė jaunas dienas, kaip pas 
panas važiuodavo. A. Šakenis pasakojo, kad mano tėvukas žmoną rinkosi tą, kuri 
skaniau valgyti duodavo, dėl to taip ilgai nevedė.

Iš mano dienoraščio
Vieną 19 2 m. liepos dieną atvykstame visi vaikai su tėveliu į Petraičius, 

susėdame kieme ant žolės po senelio sodintu šimtamečiu ąžuolu, įjungiu diktofoną 
ir pasineriame į prisiminimus.

„Aš ūkininkauti pradėjau 0  m., kai grįžau iš kariuomenės, – pasakoja tėvelis. – š 
mūsų septynių vaikų aš turėjau čia likti, nes brolis Petras išėjo dirbti pas Krinčino 
kleboną Požėlą, seserys ištekėjo, Antanina išvažiavo į Ameriką.“

„Kodėl taip ilgai nevedei, sulaukei net 0 metų “ – klausiame.
„ ebuvo kada. Reikėjo trobesius statytis, dirvonus plėšti. Daug ko trūko, o labiausiai 

dirbamos žemės. Grūdų duonai neužtekdavo, senelis važiuodavo į Pasvalį duonos pirkti. 
 kaip buvo sunku tą žem  arti  Metalinių plūgų nebuvo, ardavom mediniais arklais. 
okį kerėplą tėvas gnas buvo padirb s, reikėdavo užgulus spausti į žem , kad nesvyruo-

tų. Rankšluosčiu per kaklą prisirišdavau, taip ir ardavau trilinkas. Kai sužinojom, kad 
Panevėžy metalinius plūgus daro, nuvažiavau ten, į Montvilo abriką, kur dabar alaus 
darykla, ir užsisakiau. Parsivežiau laimingas tą plūgą. Susirinko visi žiūrėti, kaip čia 
arsiu. Kumelė buvo gera, patraukė. mė virsti vagos, gražu buvo žiūrėti. Po kelių dienų 
kažkas tą plūgą pavogė. Vėl važiavau į Panevėžį kito parsivežti. Paskui nusipirkome 
metalines akėčias, drapakus, dvižagrį plūgą. Vieno arklio jau nebeužteko, reikėjo antro. 
aigi ir pašaro reikėjo daugiau. žtat ir pirkom po gabaliuką pievas, ganyklas, krūmynus. 
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r šieno, ir malkų turėjome. š Gasaičio 
už 0 rublių nusipirkome Skuit . Vėliau 
prie Pulciniškio už  00 litų nusipirkome 
iš Jono Mockūno pustrečio ektaro pievų 
ir krūmų, atsirado Mockūnynė, kurią šie-
naudavome su dainingiausiais kaimynais. 
Suartose slėnesnėse ganyklose gerai aug-
davo linai.  juos auginti apsimokėdavo. 
Pasistatėm jaują linams džiovinti ir minti. 
š molio nusidrėbiau naują tvartą, rengiausi 
kitoms statyboms. 20 metų vienas šeimi-
ninkavau ir tik 2  m. kėliau vestuves.“

„Ar didelės buvo “
„ i, didelės. Alaus padariau iš  

centnerių miežių. Vestuvės buvo vasario 
 dieną. Sustojom visi, sugiedojom Lie-

tuvos imną. Svečių buvo pilna seklyčia 
ir gryčia. Visą savait  vyko vestuvės. uo 
pačiu metu ir ibas vedė. aigi skambėjo 
ir Petraičiai, ir ekiškiai.“

„  kas pripiršo Vaičekonių Bar-
boryt “

„Per Kalėdas su pasvaliečiu Miku 
Krasausku nuvažiavom į Ragujus. Jis ir 
užrodė. Buvo jauna, graži, tai ir suta-
rėm, kad atvažiuos mūsų ūkio apžiūrėti. 
Atvažiavo motina, sesuo na, viską ap-
žiūrėjo. Patiko, pradėjom rengtis vestuvėms. Kol užsakus bažnyčiai padavėm, kol rūbus 
pasisiuvom, žiedus nusipirkom – ir vasaris atėjo. Vestuvės buvo triukšmingos, senoviš-
kos. Atvažiavo kviesliai iš Ragujų. Kiek jie čia juokų prikrėtė. Mūsų kaimynai Juozas 
Stumbrys ir Adol as Jurkšaitis važiavo kraičio skrynių parvežti. r Ragujuose geras alus 
buvo, tai grįžo dainuodami ir virsdami sniegan su tom skryniom. aip prasidėjo nauji 
džiaugsmai ir vargai.“

Barboros ir Juozo Šimkūnų šeima gausėjo vos ne kasmet. Petraičių vienkie-
mio kieme su drobiniais marškinėliais vaikystę atšliaužiojo net aštuoni vaikai – 
šeši berniukai ir dvi mergaitės. Pirmasis atėjo Vladas (1929–1958), po to Antanas 
(gim. 1931), Petras (1933–1991), Bronius (1934–1984), Janina (gim. 193 ), Danutė 
(1938–1944), Juozas (gim. 1942), enonas (1946–2003). Kaip pasakojo mama, aš 
gyvenimo kelionę pradėjau trečią Sekminių dieną, antradienį. Kai išvažiavo visa 
gausi giminė, dalyvavusi pakermošyje, – tada ir pasirodžiau, padedant tetai nai 
Kalvėnienei.

Dar buvo likę Sekminių alaus, kai tėvuko sesuo Grasilda Vadopalienė iš 
Daujėnų ir Jonas Klinga iš Dumbliūnų vežė mane krikštyti pas Daujėnų kleboną 
Vincentą Baltrušaitį.

Vestuvinėje nuotraukoje mano tėveliai Barbora  
ir Juozas Šimkūnai
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Pirmieji mano mokslai buvo poterių mokymasis, ruošima-
sis pirmajai komunijai pas Veroniką Vadopalienę Li kpetriuose.

 1939 m. rudenį brolis Vladas, jau įkopęs į trečią 
pradinės mokyklos skyrių, nusivedė mane į Galinių kaimo 
Povilo Prakaičio sodybą, kur viename ilgo namo gale buvo 
įsikūręs Daujėnų Prezidento Antano Smetonos pradinės mo-
kyklos filialas.  mokyklą ėjau drebėdamas, nes brolis Vladas 
buvo mane prigąsdinęs, kad mokytoja vaikus ne tik bara, bet ir lupa. Nors pirmoji 
mano mokytoja P. Velžytė nei barėsi, nei lupo, tačiau mokykloje jaučiausi nekaip. 
Laisvėje buvo geriau. Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai, mokyklos filialas buvo 
perkeltas į mūsų kaimyno Jono Šimkevičiaus namą. Taigi mokykla mums buvo 
visai pašonėje. Tačiau vokiečių okupacijos metais su broliais jau turėjau vaikščioti 
3 kilometrus iki Daujėnų mokyklos, kurią baigiau 1944 metais.

Mama ir tėtis  
su savo atžalomis 
(iš kairės): Antanu, 
Vladu, Petru, Janina, 
Danute, Broniumi

Daujėnų mokyklos 
mokiniai  
su mokytojais.  
Aš – pirmoje eilėje 
pirmas iš kairės. 

 m.
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1944 metų rugpjūčio 31-osios rytas
Anksti pažadina mane tėvelis ir sako  „Renkis, važiuosim į Pasvalį.“ Pakin-

ko Bėrį, sukrauna į vežėčias medinę skrynelę su mano daiktais, keletą mamos 
kruopščiai sudėliotų ryšulių su maistu ir drabužiais, pasisodina mane šalia savęs, 
ir mūsų vežimas pajuda iš kiemo, lydimas smalsių mano brolių ir sesers žvilgs-
nių. Tai buvo svarbus įvykis mūsų šeimos gyvenime  iš gausaus vaikų būrio aš 
pirmasis palikau namus ir išvažiavau tęsti mokslų kitoje parapijoje.

Pasval s pasitiko gana nesvetingai. Gatvėse buvo pilna rusų kareivių, karinių 
sunkvežimių, patrankų. Tvyrojo slogus dulkių ir benzino kvapas. Sovietų kariuo-
menė traukė į Vakarus, kur tebevyko karas. kurdino mane tėtis Sodų gatvėje 
pas mamos seserį Agotą Vaičekonytę, gyvenusią viename mažyčio namelio gale. 
Ten tebuvo virtuvėlė ir vienas kambariukas, užgriozdintas tetos audimo staklėmis. 

Netrukus susipažinau su kitoje gatvelės pusėje gyvenusiu Vaidotu Spudu, 
kuris tapo geriausiu mano klasės draugu. Pradėjau lankyti antrą gimnazijos klasę, 
nes buvau baigęs Daujėnų pradinę mokyklą. Pasvalio gatvėse ir įstaigose buvo 
įvedama sovietų tvarka, tačiau gimnazijoje iš pradžių to nejutome. Mokytojavo tie 
patys mokytojai, klasėse ant sienų tebekabojo kryžiai, pamokos prasidėdavo malda. 
Tik iš klasės vadovo T. Glodo susirūpinusio veido supratome, kad reikalai krypsta 
ne į gera. Vis dažniau jis išsitraukdavo nosinę, nusibraukdavo ašarą ir sakydavo  
„ ežinau, kaip čia reikės gyventi, nebesuduriame galo su galu...“ Gaila mums būdavo 
auklėtojo. Kai kada surinkdavome pinigų, nueidavome į namus patalkininkauti. 
Vėliau savo auklėtojo netekome, jis buvo apkaltintas antisovietine veikla ir ištremtas.

Prie tetos Agotos Vaičekonytės trobelės aš su broliu Petru (kairėje)  
ir nuotraukos autoriumi pusbroliu Jonu Klinga
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Vieną rytą atėję į klasę nustebo-
me  ant sienos nebėra kryžiaus. Buvo 
pranešta, kad tikybos pamokos ateityje 
vyks bažnyčioje. Ten ir rinkdavomės. 
Tačiau mūsų gretos bažnyčioje pamažėle retėjo. Kai kurie mokiniai, neatlaikę 
spaudimo ir paveikti gražių pažadų, įstojo į komjaunimą ir bažnyčioje nebepasiro-
dydavo. Pagaliau tikybos pamokos bažnyčioje buvo visai nutrauktos, bet pamaldas 
daugelis mokinių lankydavo.  aš pradėjau patarnauti kunigams per mišias.

1946 metų vasario 8 diena
Išgirdome, kad už „antitarybinę veiklą“ buvo areštuoti 5 gimnazistai  Pe-

tras Gradinskas, Antanas Petrikonis, Vytautas Puteikis, Kazys Ranonis ir Leonas 
Gudas. Vėliau buvo suimti Pranas Mikelinskas, Algis Klemerauskas ir Vytautas 
Steponavičius. Daugiau apie jų likimą nieko nežinojome. 194  m. girdėjome paty-
liukais šnekant, kad P. Gradinskas mirė Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Tik Atgimimo 
metais, susiradęs Vilniuje P. Mikelinską, V. Puteikį, A. Petrikonį, sužinojau, kad 
šie drąsūs gimnazistai jau 1944 m. rudenį Pasvalio gimnazijoje buvo įkūrę slaptą 
antisovietinę organizaciją, spausdino ir platino antisovietinius atsišaukimus, už tai 
buvo nuteisti po 10 metų lagerio.

Kai Pasvalį pasiekė „buldozerinis“ ateizmas, reikėjo aukos, pavyzdžio, kad 
būtų galima pademonstruoti, kaip kovojama su „klerikalinių-buržuazinių prietarų 
skleidimu ir tarnavimu reakcinei katalikų dvasininkijai“. Gimnazijos komjaunimo or-
ganizacijos sekretorės N. Berzinytės iniciatyva man buvo pritaikyta tokia formu-
luotė ir 1948 m. pavasarį, baigiant laikyti ketvirtos klasės egzaminus, gimnazijos 
direktorius J. Avižonis pasirašė įsakymą pašalinti mane iš gimnazijos. Pirmą kartą 
gyvenime patyriau, kas yra priešiškas požiūris į žmogų. Komjaunuoliai ėmė ma-
nęs nebepažinti, nebesisveikinti. Ir ne tik komjaunuoliai. Kai vieną dieną užėjau 

Su klasės auklėtoju omu Glodu (stovi centre, 
aš – vidurinėje eilėje trečias iš kairės) prie  
gimnazijos.  m.
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į gimnaziją atsisveikinti su draugais, mane pamatęs direktorius J. Avižonis išpūtė 
akis ir prišokęs suriko  „Vaikeli, ko tau čia reikia  Prašau kuo greičiau išeiti...“

Nenusisuko nuo manęs tik artimiausi draugai. pač ramino lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja R. Vaitiekūnaitė, pasiūliusi parašyti skundą Švietimo mi-
nisterijai. Taip ir padariau. Tų pačių metų rudenį buvau grąžintas į gimnaziją, 
tačiau prieš tai visų mokinių akivaizdoje buvau pasmerktas už „tarnavimą reakcinei 
katalikų dvasininkijai“. Tai buvo pirmieji išbandymai, pirmieji susidūrimai su sovietų 
prievartos sistema. Deja, ne paskutiniai. 

Štai ką savo dienoraštyje užrašiau 1949 m. kovo 19 d. 
Gimnazijos kieme sutinku mokinį Petrą Glinskį. Jis man tyliai kužda į ausį  

„Antanai, šiąnakt jokiu būdu nenakvok namuose. Veš žmones. Privažiavo daug rusų...“ 
Pavakary bėgu į plentą prie žydkapio patikrinti, ar tikrai privažiavo tų rusų. 

Pamatau visą koloną sunkvežimių, daugiausia amerikietiškų studebekerių, atsiųstų 
Sovietų Sąjungai Antrojo pasaulinio karo metais, kad jie sėkmingiau kariautų su 
vokiečiais.  dabar... Skubu pranešti apie tai klasės draugams Antanui Valeikai, 
Algiui Kundrotui, Petrui Mulevičiui. Jų neberandu, jau išsilakstę. Bėgu namo. Iš 
miesto grįžta brolis Petras. Sutariame eiti nakvoti pas netoli gyvenantį senuką 
Miką Krasauską. Jis mielai priglaudžia mus savo kuklioje trobelėje. Kone visą 
naktį kalbamės apie prasidėjusius baisius laikus. Ta naktis praėjo ramiai. 

 štai kovo 25-ąją iš Petraičių kaimo atvažiavęs mūsų kaimynas A. Akinskas 
uždusęs įvirto į kambarį ir, užuot pasilabinęs, paklausė  „ a, ar nieko nežinai “ 
Kai pasakiau, kad nežinau, jis ėmė pasakoti, ką matęs. Link Pasvalio iš Daujėnų 
važiavo sunkvežimiai, pilni žmonių. Išvežė Povilą Vasiliūną, daug kitų šeimų, 
ieškojo Petro Navalinsko...

Kalbėdamiesi pamatėme iš Panevėžio atvažiuojant apie 30 tuščių sunkvežimių. 
„Greičiau važiuojam, – paragino A. Akinskas, – užtvers kelią, nebeištrūksim iš 

Pasvalio...“ Pažliugusiu, sunkvežimių išmaltu vieškeliu krypuoja mūsų vežėčios 
Daujėnų link, o mes visą kelią svarstome, ką darysime, jeigu namiškių nerasime... 
Pravažiavę Smilgi s, brolį Bronių siunčiame pas siuvėją Grinskį pasiteirauti, ar 
nieko neatsitiko namuose. Sužinoję, kad viskas gerai, pasiekiame Petraičius. Iš 
tolo matome kieme stovinčius tėvelius. Jie visada mūsų laukdavo ir džiaugdavosi, 
kai parvažiuodavome iš Pasvalio. Šį kartą susirūpinęs, persigandęs tėvelis prišoka 
prie vežimo ir ima bartis  „ ia dabar kas, visi bėga iš namų, slepiasi, o jūs ..“ – 
„Mieste dar baisiau, – sakau, – pilna kareivių, tikrina, krato, dar greičiau sugaus...“ 
„Akurat“, – pritaria man Akinskas.

Gryčioje randame iš Daujėnų atėjusią tėvelio seserį . Kalvėnienę, kuri 
sunerimusi išklauso mūsų naujienas, o išeidama pataria visiems namuose nena-
kvoti. Pritemus pasikinkome arklį, sukrauname kai kuriuos vertingesnius daiktus 
ir išvežame paslėpti pas kaimynus. Paskui pasiimu šiltesnių drabužių ir išeinu 
nakvoti pas kaimyną A. Akinską.

1949 metų kovo 26 diena
Nubudęs įtempiu klausą, ar dar neurzgia kur nors sunkvežimis. Ne. Tik 

virtuvėje na Akinskienė puodus bruzdina. Einu pas ją pasiteirauti, ar nieko 
blogo neįvyko. Sako, kad mūsų kieme dar matė vaikščiojančius namiškius. Jau 
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taisiausi į namus, bet kieme mane pamatęs A. Akinskas sulaikė  „ eik, dar palauk, 
pas jus nuėjo Juozas Stumbrys. Geriau būtų, kad niekas nematytų, jog tu čia nakvojai...“

Susirinkę visi namuose pusryčiaudami pro langą pamatėme nuo Mockūnynės 
atskubančią moteriškę. Kai priartėjo prie mūsų namų, pažinome. Tai buvo mūsų 
pusseserė Pranutė Bieliauskienė ( . Kalvėnienės dukra) iš Vabalninko parapijos 
Daržų kaimo. Kai uždususi įpuolė vidun ir tėvelis paklausė, kas atsitiko, ji atsakė  
„ aigi atbėgau žiūrėti, ar jūsų neišvežė. Baisu, kas darosi. Labai daug vabalninkiečių 
išvežė.“ Nuėjęs į Liukpetrius, mačiau, kaip stribų lydimi vežimai gabeno į kolchozo 
centrą išvežtųjų gyvulius, paukščius, grūdus, baldus...

1949 metų kovo 2  diena
Su mama ir broliais Vladu ir Petru einame į Daujėnų bažnyčią. Tėveliui prisa - 

kyta būti kolchozo valdybos posėdyje. Liukpetriuose sutinkame senutę Vadopalienę. Ji 
rauda, kad jai jau paskutinės dienos gimtinėje, mat šiąnakt išvežė jos marčią. Jos sū - 
nus Petras Vadopalas suimtas anksčiau už tai, kad 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime, 
o ties Liep ja buvo patekęs vokiečiams į nelaisvę, ir nuteistas 25 metams kalėjimo.

Daujėnuose užsukame pas tetą . Kalvėnienę. Pasigriebusi pupų maišelį, 
saldainių, mėsos gabalėlį, ji bėga į mokyklos kiemą, sausakimšą tremiamųjų. Ten 
perduoda ryšulėlį P. Vadopalo žmonai.

Daujėnai, Daujėnai, kuo jūs pavirtote... Mokykloje, kur mokytojai Mykolas 
Steponavičius, Kostas Kaminskas, Antanas Vadopalas mokė jaunimą gražių dalykų, 
dabar siautėja enkavėdistai, liejasi suimtųjų ašaros ir dejonės. Buvusioje Leibos 
Palkio parduotuvėje kvatoja girti stribai, 
o rūsyje girdėti kankinamųjų aimanos. 
Aikštėje, kur sekmadieniais būriuoda-
vosi linksmi, pasipuošę žmonės, da-
bar tuščia. Čia vis dažniau atvežami 
išniekintų partizanų lavonai. monės 
dabar bijo čia pasirodyti. Patvoriais, 
palei šventorių tyliai slenka bažnyčion 
šauktis Dievo pagalbos. Kai grįždami 
iš bažnyčios ėjome Liukpetrių gatvele, 
Grinskio troboje dar posėdžiavo kol-
chozo valdyba, o kieme moteriškės su 
pagaliais ir šluotomis vaikėsi iš tvarto 
pabėgusias badaujančias kolchozo kiau-
les. Pamačiusios, kad nebesugaudys jų, 
puolė į valdybos posėdį šaukdamos  
„Ar baigsit čia tupėti, visos kiaulės iš 
kolc ozo išsilakstė ..“

Valdybos nariai, tarp jų ir val-
džios atstovas iš Daujėnų J. Ruplys, nu-
traukė posėdį, apsupo Liukpetrių kaimą 
ir vėl sugrūdo žviegiančias kiaules į 
kolektyvinio „gyvenimo“ tvartą.

Seserys Grasilda Vadopalienė (mano krikšto  
motina) ir na Kalvėnienė (dešinėje)
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1949 metų kovo 30 diena
Išbrendu pėsčiomis į Pasvalį. Turiu šaukimą į komisariatą. Mane iš kie-

mo palydi ašarodama mama. Taip gaila jos  Sukrito visai, dieną naktį nebeturi 
ramios valandėlės. kį išdraskė, į kolchozą prievarta suvarė, o dabar vaikus 
pradeda imti kariuomenėn. Vyriausias brolis Vladas jau buvo iškviestas į komi-
sariatą. Brendu pažliugusiu keliu. Sutinku ne vieną vežimą, kuriais į kolchozą 
vežamas ištremtųjų arba „įstojusiųjų“ turtas. Jau pernai į kolchozą „pasiprašė“ 
visi stambiausi ūkininkai. Smulkesni dar laikėsi, tačiau ir tuos prispaudė. Vakar 
atbėgęs kaimynas A. Akinskas dejavo, kad nebeišlaikys mokesčių naštos, teks 
rašyti „prašymą“, kad priimtų į kolchozą. Net valdžioje esantis svainis Atstu-
pėnas pagelbėti nebegali.

Atklampojęs į Pasvalį, pirmiausia einu į komisariatą. Čia vieni mokiniai. 
Pereiname komisiją, visus suregistruoja ir įsako kuo greičiau važiuoti į Panevė - 
žį persišviesti rentgenu. Važiuojame. inoma, už savo pinigus. Kai vakare grį-
žau į tetos Agotos Vaičekonytės trobelę, ji apsidžiaugė  „Kur tu dingai, maniau, 
kad nebėra ..“

Ir ima pasakoti, kad mirė kaimynė Avižonienė, išsigandusi trėmimų, kad 
buvo suimta Lekerauskienė, kuri pas tetą buvo pasislėpusi, kad ji pati nega-
lėjo naktimis miegoti, nes Panevėžio link važiavo ir važiavo sunkvežimiai su 
tremtiniais.

„Išsivers patys...“
Pagaliau baigėsi mokslo metai. Po įvairiausių gandų ir neramumų birželio 28 

dieną keliauju į gimtuosius Petraičius, kurių jau pasiilgau. Dabar pats gražumas, 
pati žaluma ir laukų žydėjimas.

Už Girs dų jau matyti Daujėnai. Išdidžiai galvą pakėlęs majakas. alios 
šimtametės liepos, pro kurias kyšo bažnytėlės bokštai. Visuomet, kad ir iš kur 
keliaučiau, kai tik pamatau į kalną įsikibusį Daujėnų miestelį, jo žalius kontūrus, 
pasigirsta skambiausi pasaulyje varpai, nors dabar jiems įsakyta tylėti. Prisiarti-
nęs prie savo sodybos, klausausi ir savo ausimis netikiu  kieme vyrai dainuoja  
Skubu žiūrėti, kas ten dedasi. Gi Stasys Majauskas veda, o jį apstoję Ignas Auga, 
Jonas Mažeika, Vladas Galvanavičius, Vytautas Kazilionis, Petras Lipnickas, mano 
tėvukas, brolis Vladas „turavoja“. Pamatę mane, visi apsidžiaugia  „ , Antanai, 
eikš, padėsi dainuoti. Gana sielotis, tegul ir daina primena mūsų kančias.“

Vėl sustojame ratu, ir Stasiukas užtraukia  „Palinko liepa šalia kelio...“ Paskui 
dainavome apie baltą ligoninę ir sužeistą karį, apie sesutės raudas ir motulės 
ašaras. Stebėjausi, iš kur jie tokių gražių dainų išmoko. Pasirodo, Čekiškio, Pulci-
niškio, Liukpetrių, Petraičių kaimų vyrai po darbų vis sueidavo būrin padainuoti. 
Valdžios nurodymu kolūkyje buvo įvesta tokia tvarka  kiekvieną naktį pagal sąrašą 
trys keturi žmonės turėdavo naktimis vaikščioti po kaimus, žiūrėti, kad kas ko 
neuždegtų, kolūkio turto neišgrobstytų. Kai eidavo sargybon čekiškiečiai, tą naktį 
ramybės nebūdavo – nuo saulėlydžio iki saulėtekio skambėdavo visi aplinkiniai 
kaimai. Aš keletą naktų namuose prasikankinau to dainavimo besiklausydamas, 
o paskui ėjau karaulan drauge su vyrais. i, dainavom. pač Pulciniškyje, kur 
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daugiau merginų gyveno. Graudus buvo tas dainavimas, bet tik tai žmonės dar 
galėjo daryti savarankiškai – netekę savo ūkių, žemės, kaimynų, praradę viltį, 
kad kas nors greit pasikeis.

Prabėgo dar vieneri metai. Atėjo Kalėdos. Atostogų jau nebegavome, nes 
bolševikams Kalėdos – ne šventė. Šventėme jas Pasvalyje trys broliai  Petras, aš 
ir Vladas, kuris buvo atsiųstas į sąskaitininkų kursus. Anksti rytą nuėjome į baž-
nyčią, o grįžę surašėme „Mūsų aktą“, kurį baigėme tokiais žodžiais  „Vienbalsiai 
nutariame, kad kitas Šv. Kalėdas šv sime kitaip, bus apsivert ...“ Ir visi trys pasirašėme. 
Kai apie tai papasakojome iš bažnyčios grįžusiai tetai Agotai, ji nesišaipė iš mūsų, 
o visai rimtai pasakė  „Pamatysite, ateis laikas, jie patys išsivers...“

Po Naujųjų metų mus aplankiusiam kaimynui A. Akinskui pasakiau, kad 
Paryžiuje Vakarų valstybės pasirašė kažkokį paktą prieš Sovietų Sąjungą. „Kur tas 
laikraštis  – pašoko jis. – Duok man, parvešiu kaimiečiams paskaityti, bus džiaugsmo.“

Pačiupo „Valstiečių laikraštį“ ir išskubėjo namo.

1950 metų sausio 26 diena
Gimnazijos kieme darant rytinę mankštą, iš kažkur atsirado į stribą panaši 

žmogysta.
Artėjo prie mūsų ir šaukė  „ risdešimt pirmųjų metų naujokai, davaj siuda...“
Išdalijo visiems po du šaukimus (spravkes). Viename buvo nurodyta sausio 

2  dieną važiuoti į Panevėžį ir persišviesti rentgenu, kitame įsakyta vasario 4 
dieną prisistatyti į komisariatą. Klasė rimtai susirūpino. Teliko 13 mokinių. Kas 
bus, kai mes išvažiuosime „saugoti plačiosios tėvynės“?

1950 metų sausio 2  diena
Visą dieną praleidome Panevėžyje, bėgiodami iš ligoninės į polikliniką ir 

atgal, nes komisariatas kažką supainiojo. Kol išpainiojome ir viską susitvarkė-
me, atėjo vakaras. Likau nakvoti Panevėžyje pas dėdę Petrą Šimkūną. Jo žentas 
inžinierius Vladas Strockis neatsitraukia nuo „Telefunkeno“. Kai papasakojau, 
kad tampo komisariatas, jis pasakė  „ ekas. „Amerikos balsas“ pranešė, kad karas 
ant nosies...“

1950 metų vasario 18 diena
Šį šeštadienį mičiurininkų būrelis ruošia vakarą. Mes turime vaidinti A. Ar-

buzovo „Sugrįžimą į jaunystę“. Besirengiant vaidinimui, besigrimuojant prie ma-
nęs prieina mokyklos sargas ir klausia  „Ar ne pats būsi Šimkūnas  ia reikalauja 
kažkoks žmogus “

Išbėgęs į koridorių pamačiau panevėžietį dėdę P. Šimkūną. Jo susirūpinęs 
veidas sakė, jog atvyko su nelabai gera naujiena. Jis pranešė, kad nebegali Pane-
vėžyje ilgiau laikyti mūsų arklio, todėl atjojo į Pasvalį, pririšo Sodų gatvėje prie 
tvoros ir išėjo manęs ieškoti. Tuo kalbos ir baigėsi, nes jis skubėjo į traukinį. 
 man reikėjo skubėti į sceną. Tačiau neišėjo iš galvos nelauktas rūpestis – ką 

daryti su tuo arkliu  Negi į kolchozą atiduosi  Vakare su broliu Petru sutarėme – 
išjos rytoj su juo į Š kiškius, pas tetą Moniką Misevičienę.
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1950 metų vasario 24 diena
Grįžęs iš gimnazijos, pamačiau prie tvoros pririštą arklį su vežimu. Supratau, 

kad atvažiavo kažkas iš namiškių. Netrukus iš miesto grįžo mama. Suvargusi, 
sulysusi, veide – ironija. Išsitraukė iš rankinės raudoną knygelę ir baltą dėžutę. 
Ant knygutės bronzinėmis raidėmis užrašyta „ rdenskaja knižka“. Atvertęs pirmą 
puslapį, rusiškomis raidėmis perskaičiau  „Šimkūnienė Barbora Juozovna SSRS A  
Prezidiumo vardu apdovanojama „Motinystės šlovės“  laipsnio ordinu už  vaikų pa-
gimdymą ir išauginimą.“  baltoje dėžutėje ir pats ordinas – neišvaizdus ir šaltas, 
kaip ir visa apdovanojimo procedūra. Apžiūrėjome viską ir nežinojome, verkti 
ar juoktis. „ ai kur man dabar dėti “ – paklausė mama. „Pasilaikyk, prisisegsi, kai 
enkavėdistai atvažiuos vežti į Sibirą“, – pasakiau. 

 sovietų rekrūtus
1950 metų kovo 23 diena
Prasideda pavasario atostogos. Su kolchozo pirmininku A. Bernadicku va-

žiuojame į gimtuosius Petraičius. Taip norisi ramiai pabūti kaime, pasiklausyti 
varnėnų čiulbėjimo ir vyturėlių čirenimo.  vieškelis Daujėnų link taip subjauro-
tas, išmaltas, kad pora arklių vos tempia mūsų vežimą. Jau temo, kai pasiekėme 
Liukpetrius. Maniau, kad kolchozo raštinėje neberasiu brolio Vlado, o jis tebesėdi 
apsivertęs popieriais. Apsidžiaugė pamatęs mus su broliu Petru. Meta viską į šalį 
ir brendame pavasarėjančiais laukais namų link. Vladas pasakoja, kokia sunki 
diena buvusi. monės eina ir eina aiškintis, bartis, nes nieko negauna už darbą. 
Ir niekuo padėti jiems negalima. Kolchozo aruodai tušti, net sėklų trūksta. Baigėsi 
pašarai, o ganiava dar negreit prasidės. Iš rajono kasdien skambina ir reikalauja 
daugiau pieno, daugiau mėsos, ragina prisiimti socialistinius įsipareigojimus, kad 
būtų viršyti sėjos planai ir kad ji būtų atlikta „glaustais terminais“. Ne, ramybės 
dabar kaime nerasi, vieni rūpesčiai ir vargai

1950 metų balandžio 8 diena
Didysis šeštadienis. Prasideda kažkas panašaus į mobilizaciją. Karinio ko-

misariato šaukimu į Pasvalį iš mūsų kolchozo išvyksta Petras Lipnickas, Albinas 
Vyčas, mano brolis Vladas. Grįžęs iš komisariato pranešė, kad po kelių dienų 
teks išvykti į sovietų rekrūtus. Dabar kone kasdien Pasvalio geležinkelio stotyje 
liejasi palydinčiųjų ašaros, skamba graudžios naujokų dainos. Aną dieną didžiulis 
įkaušusių naujokų būrys bandė įvesti Pasvalyje savo tvarką. Griebė už ausų ir 
murkdė kiekvieną pasitaikiusį stribą. Vargšams naujokams nepasisekė, nes atsku-
bėję kareiviai paleido į darbą šautuvų buožes, o naujokai – baslius. Aišku, mūšį 
laimėjo „nenugalimieji“.

Kad neitume į bažnyčią, 19 valandą mums buvo įsakyta rinktis gimnazijoje, 
kur vyks paskaita. Pirmiausia nubėgome į bažnyčią, o paskui – į gimnaziją. Po 
paskaitos prasidėjo šokiai. Vaitojo muzikos mokytojo Baniulio tampomas akordeo-
nas, o salėje sukosi tik keletas komjaunimo aktyvistų. Mes sėdėjome salės gale ir 
laukėme, kas čia bus. Mus akylai stebėjo susiraukusi inspektorė Stasė Valkūnaitė. 
Grįžome namo taip ir nepašokę.
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1950 metų balandžio 9 diena
Velykos. Anksti rytą skubame į bažnyčią, o iš ten – į gimnaziją, kur šiandien 

organizuojama talka. Keletą valandų kasame duobes, sodiname medelius, tvarkome 
sporto aikštę. Komjaunimo aktyvistai kruopščiai visus suregistruoja. Tiems, kurių 
nebuvo, pažadėta sumažinti elgesio pažymius.

Grįžę daužome margučius. Tai mūsų šventė. Niekam nepavyks išbraukti 
jos iš mūsų gyvenimo.

1950 metų gegužės 6 diena
Pagaliau vėl galiu ištrūkti į savo gimtąjį kaimą. Minu dviratį jau pradžiū-

vusiu vieškeliu ir takeliais, grožėdamasis vaiskia žaluma ir pirmaisiais žiedais. 
Liukpetriuose, kolchozo raštinėje, randu popierius tvarkančią Valę Kalvėnaitę. Ji 
praneša, kad šį vakarą Pulciniškyje vyks gegužinės pamaldos, mojava. 

Tėviškės kieme sutinku mamą, brolį Vladą, kuris jau lyg svečias mūsų 
namuose – pirmadienį turi išvykti į kariuomenę. Sutariame keliauti mojavon į 
Pulciniškį. Per lauką atlinguoja dar vienas naujokas, Petras Lipnickas, užsikabinęs 
ant peties armoniką. Brolis Bronius pasiima smuiką ir jiedu, susėdę ant prieklė-
čio, taip gražiai užgroja, kad suvirpa ne tik mūsų širdys, bet ir visos Petraičių 
lygumos. Iš Čekiškio ateina Jonas ir Vytautas Kazilioniai, Vladas Galvanavičius, 
ir visi patraukiame į Pulciniškį. Kai ėjome pro Mockūnynę, Petras užgrojo gražų 
maršą, brolis Vladas mušė būgną, atgijo ši beržais ir lazdynais apaugusi pieva, kur 
taip neseniai ganydavome karves, kur per šienapjūtę tėvukas sukviesdavo talkon 
dainingiausius apylinkės vyrus ir kasmet tęsdavo tradiciją  išvaro po pradalgę, 
pakilnoja iš po lazdyno išsitraukę ąsotėlį su alum, sudainuoja šienpjovių posmą ir 
vėl žvangina dalgiais. Tą jų dainavimą žmonės girdėdavo ir Daujėnuose. Ir saky-
davo  „Va, jau šienapjūtė prasidėjo.“ Dabar Mockūnynė – kolchozo apleista, apžėlusi, 
išsiilgusi žvalių šienpjovių valiavimo. Priartėję prie Pulciniškio, Vilimavičių kieme 
pamatėme gausybę žmonių – pažįstamų ir nepažįstamų kone iš pusės parapijos. 
Mat kaimas dar beveik visas išlikęs, čia nemažai jaunimo, gražių merginų, taigi 

Smagu būdavo grįžti 
į gimtąjį kiemą
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nesunku susiburti. Vos sutilpome berželių šakom apkaišytoje klėtyje, kur ilgai ir 
gražiai giedojome. Po giesmių ir maldų kieme šokome iki vidurnakčio. Ne tiek 
iš linksmumo, kiek iš graudumo  juk pirmą kartą iš mūsų apylinkės tiek daug 
jaunų vyrų tenka išlydėti į kariuomenę. Jiems tai buvo atsisveikinimo vakaras. 
Niekas nežino, kur vilkės kareivio milinę ir ką gins.

1950 metų gegužės 8 diena
Pavakary giminaičiai ir draugai pradeda rinktis į Vlado palydas. Ateina 

Petras Lipnickas, Albinas Vyčas – jiems šis vakaras taip pat paskutinis tėviškėje. 
Kiaurą naktį Antanas Akinskas, Jonas Giedraitis, kiti kaimynai nesudeda akių, budi 
seklyčioje, suvokdami, kaip nelengva išsiskirti šiais sujauktais ir neaiškiais laikais.

1950 metų gegužės 9 diena
Atėjo metas kinkyti arklius, kuriuos subėgusios merginos gražiai apkaišiojo 

žydinčių ievų šakelėmis. Kai du ilgi poriniai vežimai, prisėdę naujokų ir palydin-
čiųjų, išriedėjo iš Čekiškio kaimo, prie šalikelės kryžiaus tėvelis sustabdė arklius 
ir pasakė  „Suklaupkime ir pasimelskime, kad jie sugrįžtų...“ Visi nusiėmė kepures, 
suklaupė. Merginos kūkčiojo, vyrų akyse sužvilgo ašaros. Neįprasta buvo ceremo-
nija. Susimąstymo ir graudulio vėliau neišsklaidė nei Kosto Augos akordeonas, nei 
Povilo Kalvėno būgnas. Tą dieną Pasvalio geležinkelio stotyje į sovietų rekrūtus 
išlydėjome tris vagonus vyrų.

Nepamirštamos tradicijos
1950 metų gegužės 28 diena
Sekminės. Apsiniaukė, pradėjo lyti, kažkur dundėjo perkūnija. Bet kaip gali 

nevažiuoti į Daujėnus  Juo labiau kad iš bičiulio Leono Šarkūno pasiskolinau 
fotoaparatą, iš Viktoro Karaliūno gavau fotojuostą, taigi galėsiu įamžinti atlaidų 
akimirkas. Sėdu ant dviračio ir minu kuo greičiau iš miesto. Vieškelyje nebegaliu 
minti. Ratai aplipo moliu – nė iš vietos. Nukrapštau ir vėl stumiuos kone iki 
kelių purvinas.

Daujėnuose žmonių buvo daug, netilpo net bažnyčioje. Sutikau daug pažįs-
tamų, giminaičių, suvažiavusių iš kitų parapijų. Su jais gražiai pabendravome pas 
tetą ną Kalvėnienę, kuri visada per Sekmines pasidaro alučio.  kaip neužsuksi 
pas Grasildą ir Joną Vadopalus, juo labiau kad Grasilda yra mano krikštamotė  
Čia visada esi laukiamas ir mylimas. Pusseserė Adėlė, pusbroliai Antanas, Jonas 
ir Petras dar apibars sužinoję, kad buvau Daujėnuose ir neužsukau.

Jau temstant keliauju į Petraičius. Einu ir galvoju apie brolį Vladą. Kur jis 
dabar  Dar negavome jokio laiško. Pirmos Sekminės be jo. Tuštėja mūsų kaimai. 
Vieni keleriems metams paimami kariuomenėn, kiti, radę progą, sprunka į miestą.

1950 metų birželio 13 diena
Baigėme laikyti egzaminus, perkeliami į šeštą klasę. Skirstomės atostogų, 

daug šnekamės apie ateitį. Ar besusirinksime visi  Klasės mažėja. Vyresnieji 
imami į kariuomenę, kiti išvažiuoja kur nors mokytis. Aš svarstau, ar nebūtų 
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geriau pereiti į progimnaziją, pabėgti nuo tų visų aktyvistų. Jau taip pabodo tie 
prievartavimai. Uždaro po pamokų kokioje nors klasėje N. Berzinytė ar K. Bitinas, 
duoda popieriaus lapą ir sako  „Rašykit pareiškimą stoti į komjaunimą. Kai parašysit, 
galėsit eiti namo.“

Sėdime keliese, žvalgomės, bet nerašome. Po kelių valandų ateina ir klau-
sia, ar jau visi parašėme. Tylime. Liepia pagalvoti iki kito karto. Taigi kasdien 
ir galvojame, ką daryti. Atsiranda vienas kitas, kuris parašo. Tačiau ne visų aki-
vaizdoje, o kažkur iškviestas, paspaustas, įbaugintas.

Vieną dieną mane buvo pasikvietęs net LKP Pasvalio apskrities komiteto 
sekretorius J. Morkūnas ir pasakė  „Girdėjau, rašinėji eilėraščius. Stok į komjaunimą, 
tuomet tavo tėvams nieko nedarysime...“ 

Visai nelinksma pasidarė. Kad eilėraščius rašinėju, jis išgirdo per radiją, mat 
respublikos moksleivių konkurse už eilėraštį „Puškinui“ laimėjau antrąją vietą. 
Apima vis didesnis nusivylimas. Kas iš tų mokslų, jeigu negali rinktis, ko nori. 
Štai sužinojome, kad iš dvidešimt trijų šių mokslo metų abiturientų vos keturi 
galės toliau mokytis. Kiti neturi teisės niekur išvažiuoti, negali stoti į jokią aukštąją 
mokyklą, nes jų laukia kariuomenė. Gali stoti tik į karo mokyklą.

1950 metų birželio 23 diena
Joninių išvakarės. Negaliu nustygti Pasvalyje, sėdu ant dviračio ir važiuoju 

į tėviškę. Liukpetriuose sutariame vainikuoti Joną Giedraitį. Turėdamas valandėlę 
laiko, apeinu gimtuosius laukus. Sustoju ganyklose, kurias vadindavome lieknu. 
Kiek piemenėlio dienų čia prabėgo, kiek visokių pokštų su broliais prikrėsdavome. 
Atsisėdu ant akmens ir klausausi. Tokia nyki tyla. Nebegirdėti, kaip Smilgiuose 
pupsi J. Jakuškos malūno motoras. Nuo Čekiškių nebeatplaukia gražūs Jono Valen-
tukevičiaus armonikos vinguriavimai. Raudona saulutė jau ėmė slėptis už Adolfo 
Jurkšaičio sodybos, ir aš patraukiau į Liukpetrius, kur jau buvo susirinkę nemažai 
pažįstamų. Merginos jau baigė pinti vainiką, kurį netrukus kalėme prie Jono durų. 
Kalėme taip stipriai, kad varduvininkui jokių abejonių nekiltų.  paskui sprukome 
slėptis į krūmus. Ten ilgai nelindėjome. Jonas visus sugaudė, susodino gryčioje 
ir išėjo į kamarą volės judinti. Paskui radome seną stebulę, pririšome prie ilgos 
karties ir uždegę iškėlėme, kad žmonės toli matytų, jog „buvo naktis Švento Jono...“

Kada ateis Amerika
1950 m. liepos 3 d. parsivežiau iš Pasvalio mažytį detektorinį radijo imtuvą 

su ausinėmis. Su broliais iškėlėme aukštą anteną, kad iš toli girdėtume, įkasėme 
įžeminimą, pastatėme tą plastmasinę dėžutę bjauriu pavadinimu „Komsomolec“ 
seklyčioje po šventaisiais paveikslais. Su broliu Petru užsidėjome ausines, pasukio-
jome rankenėlę ir net pašokę iš vietos suklusome – į mus įvairiausiomis kalbomis 
prabilo visas pasaulis, trumposiomis radijo bangomis pasiekęs mus iš Londono, 
Vatikano, Vašingtono...

Dabar kiekvieną vakarą gaudydavau „Amerikos balsą“, kitas radijo stotis. 
Gyvenimas tarytum pašviesėjo, atsirado vilties. Pasaulis, pasirodo, žino apie mūsų 
bėdas, praneša apie jas, kalba apie pavergtųjų tautų išvadavimą. Korėjoje vyksta 
karas. Sovietų Sąjunga vis pikčiau puola Ameriką, o ši atsikerta.
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Kur buvę, kur nebuvę kaimo vyrai užbėga ir klausia  „Antanuk, kas girdėt, 
ką sako radijas, kada ateis Amerika, ar bus karas ..“ „Bus, – atsakau, – Korėjoje jau 
duoda komunistams į kailį...“

Vyrai linksmesni čiumpa dalgius ir eina į pievas.
1950 m. liepos 1 –22 d. pirmą kartą lankiausi Vilniuje, kur su gimnazijos 

choru dalyvavome Dainų šventėje. Iš Pasvalio iki pat Vilniaus važiavome traukiniu. 
Didžiulį įspūdį paliko Vilnius, ypač Gedimino kalnas. Dainų šventė vyko stadi-
one. Joje dalyvavo apie 25 000 dainininkų ir šokėjų. Gražus renginys, tik gaila, 
skirtas ne laisvai, o okupuotai Lietuvai, kad vietos parsidavėliai galėtų pasigirti 
Maskvai – va, kaip gražiai džiaugiasi lietuviai per sovietų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 10-ąsias metines. Šventės repertuaras toks svetimas, taip priderintas 
prie Maskvos reikalavimų, kad net koktu darosi klausantis apie Staliną, Leniną, 
partiją. Net senojo Lietuvos himno atsisakyta. Skubiai turėjome išmokti naująjį, 
kuriam žodžius parašė A. Venclova. Grįžęs iš Vilniaus, vėl neatsitraukiu nuo 
radijo aparato. Padėtis pasaulyje darosi vis labiau įtempta. Visur tik ir kalbama 
apie pasaulinio karo grėsmę. Kad ir kaip keista, žmonės to karo laukia, nes tik 
taip tikisi išsivaduoti iš nelaisvės.

Rudeniop galutinai nutariau mokslus tęsti suaugusiųjų gimnazijoje, juo labiau 
kad reikėjo užsidirbti duonai. Tėvai niekuo padėti nebegalėjo. Tačiau suaugusiųjų 
gimnazijoje dar nebuvo dešimtos klasės. Daugiau kaip dešimt mokinių, mokytojai 
R. Vaitiekūnaitei patarus, pradėjome lankyti tokią klasę, nors valdžios sutikimo 
nebuvo. Po savaitės išgirdome liūdną žinią  klasės oficialiai nebus. Parašėme 
skundą Šiaulių srities švietimo skyriui, tačiau ir čia mūsų niekas nenorėjo girdėti. 
Nutarėme važiuoti į Vilnių.

Rugsėjo 20 dieną su Jonu Janušoniu nuvykome į Švietimo ministeriją. Čia 
gavome nurodymą vėl kreiptis į Šiaulių srities švietimo skyrių. Prabėgo dvi sa-
vaitės. Mokyklos nebelankėme. Darbo niekur negavau. Skaičiau knygas ir pas 
bičiulį Leoną Šarkūną klausydavausi radijo pranešimų iš užsienio.

Atėjo ir 1951-ieji. Gili, šalta žiema. mones apima vis liūdnesnės nuotaikos. 
Pavartau Bernardo Brazdžionio knygą „Per pasaulį keliauja žmogus“ ir vėl kišu 
palovin į savo skrynelę, po jos antruoju dugnu. Nejaugi neišsipildys poeto žodžiai

us visam pasaulyje komuna,
Kaip griaustinį tolimą girdžiu.
eteisybė greit pakyla, greit ir žūna,

Eina ji keliu bedugnėn ir slidžiu.

Ne ne, vilties neturime prarasti, nors praėję metai buvo tokie sunkūs. Daug 
draugų ir artimųjų jau kankinasi Sibire, daug jaunimo prievarta atsidūrė svetimoje 
kariuomenėje, likę kolūkiuose nebeužsidirba duonai. Nebegaliu tikėtis pagalbos iš 
tėvų. Namuose dar keturios mažamečių burnos, o tėtis už darbadienius beveik 
nieko negauna. Pagaliau radau šiokį tokį darbą žemės ūkio skyriuje. Ten dirbo 
mano bičiulio Antano Valeikos tėvas. Jis ir pasiūlė  girdi, nebijok, pasitrinsi, po-
pierius patvarkysi, vis šį tą užsidirbsi.
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1951 metų vasario 1 diena
Gavęs pirmą atlyginimą nusipirkau geresnį, mažą dvilempį radijo aparatą. 

Sumokėjau 200 rublių. Geresnis kainuoja 900 rublių. Tokį nusipirksiu, kai, pasak 
„Amerikos balso“, į okupuotus kraštus „grįš laisvė ir tiesa“... Tačiau ir su šiuo 
dvilempiu galima klausytis užsienio radijo stočių,  svarbiausia, kad nebereikia 
ausinių, gali visas būrys žmonių girdėti, ką sako radijas. Taip ir darome vakarais. 
Susirenka mano geriausi draugai, susėdame aplink aparatą ir klausomės patyliu-
kais, kad už lango kas negirdėtų. Vieną vakarą staiga išėjęs į kiemą pamačiau 
prie lango prisiglaudusią kažkokią žmogystą. Pamačiusi mane paspruko. Klausėsi, 
kas ten viduj dedasi.

1951 metų vasario 18 diena
Vyksta Lietuvos SSR AT rinkimai. Jau apie šeštą valandą ryto atsibaladojo 

su triukšmu agitatoriai, ragindami eiti balsuoti. Kai pažadėjau, jog ateisiu, jie iš-
sinešdino. Vakare, 19 valandą, mano mažame kambarėlyje susirinko apie dešimt 
artimiausių draugų pasiklausyti „Amerikos balso“. Išgirdome kalbantį buvusį Lietu-
vos prezidentą Kazį Grinių, kuris labai taikliai apibūdino padėtį Lietuvoje ir teikė 
vilties, kad taip nebus amžinai. Visiems pasidarė ramiau – yra žmonių, kurie mus 
guodžia, rūpinasi, ragina nenusivilti. Pasirėmęs smakrą lazdele, radijo klausėsi ir 
mano senas pažįstamas Mikas Krasauskas, gyvenantis Svalios gatvėje. Nušvito ir 
jo raukšlėtas veidas. Giliai atsidusęs, pasakė  „Bus teisybė, atgims mūsų Lietuvėlė...“

1951 metų vasario 25 diena
Saulėtas, gražus sekmadienis. Po pamaldų mieste sutikau visą būrį giminaičių  

dėdę Stasį Vaičekonį, tetą ną Kalvėnienę, svainį Juozą Mackevičių. Pradėjome 
šnekėti apie orą, o baigėme politika. Nuomonės sutapo, kad ilgiau taip nebus, 
kažkas turi įvykti. Vakare tą mūsų išvadą patvirtino „Amerikos balsas“. Kalbėjo 
poetas J. Tysliava, kiti išeivijos veikėjai, kurie teikė vilčių, kad šiemet Lietuva 
vėl bus laisva.

1951 metų gegužės 10 diena
Apie praeitį ir dabartį, karą ir taiką kalbamės pas siuvėją daujėnietį Trybę. 

Tai ir šilta, ir šalta matęs žmogus. Antrajame pasauliniame kare jis neteko kojos. 
Dirba namuose, tačiau jį varo į artelę, kur būtų apkrautas darbais ir mažai už-
dirbtų. Jis visaip priešinasi kolektyviniam darbui. Iki Sekminių žada pasiūti man 
kostiumą. Trybė gyvena prisiglaudęs pas Navicką, kuris 1939 m. mano tėviškėje 
statė didelį klojimą.

Prisimename, kaip dešimt vyrų dviračiais atvažiuodavo į Petraičius, gražiai 
statė, o dar gražiau dainuodavo vakarais prie ąsotėlio. Tą klojimą uždengė čerpė-
mis, kurių priliedino daujėniečiai Antanas ir Povilas Mačiukai. Jie turėjo traktorių 
ir kuliamąją. Rudenį ir žiemą važinėdavo po visą parapiją kuldami, o vasarą 
liedino čerpes ir ritinius šuliniams. Tokie žmonės bolševikams nepatiko, kam su 
savo technika „išnaudoja darbo žmones“. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 
Mačiukams grėsė Sibiras. Antanas išėjo į partizanus, pateko į nelaisvę, atsidūrė 
konclageryje. Grįžęs gyveno Ba skėje. Slapstėsi ir Povilas.
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„ ai sugriovė visiems gyvenimus, – sako Navickas. – aip gražiai 
žmonės kūrėsi, statėsi, pirko tec niką, kad lengviau būtų dirbti, o 
dabar tapo kalti, kam norėjo gražiau ir turtingiau gyventi.“

1951 metų rugpjūčio 31 diena
Prabėgo nepaprastai karšta vasara. Ryt – rugsėjo 1-oji. Susirinko iš kaimų 

visi draugai ir pažįstami. Buvau nuėjęs į suaugusiųjų gimnaziją. Direktorius 
P. Jaudzemas apsidžiaugė, kad jau yra dešimta klasė ir kad ją lankys nemažai 
„pabėgėlių“ iš dieninės gimnazijos. Ir mūsų mylima mokytoja R. Vaitiekūnaitė 
perėjo į vakarinę, kuo toliau nuo bitinų ir berzinyčių.

1951 metų spalio 2 diena
Pusseserė na Nakčerytė, parėjusi su kibiru vandens iš kaimyno, vos pra-

vėrusi duris, prašneko  „Prastos naujienos. Veža žmones.“
Eidamas pro turgaus aikštę, tuo pats įsitikinau. Panevėžio link važiavo 

sunkvežimiai su žmonėmis ir daiktais. Liūdnais, nuo ašarų paraudusiais veidais 
į praeivius žvelgė jauni ir seni, žilos moterys, vaikai ir tėvai su kūdikiais ant 
rankų. Prie plento, išsirikiavę keliomis eilėmis, stovėjo kareiviai. Jie buvo ap-
sikarstę šautuvais, granatomis, kulkosvaidžiais, kad apsisaugotų nuo „liaudies 
priešų“. Beveik visą dieną tremtinių pilni sunkvežimiai dardėjo Panevėžio link, 
tušti grįždavo atgal. Juose sėdintys enkavėdistai kvatojosi ir nurodinėjo vairuo-
tojams, kur važiuoti.

1951 metų lapkričio 6 diena
Rytoj – „Spalio revoliucijos“ 34-osios metinės. Šiandien visose įstaigose ir 

kontorose piešiami plakatai, kabinami transparantai, leninai, stalinai, molotovai 
ir kiti sovietų vadai. Parduotuvių languose sukraunama viskas  batai, drabužiai, 

Vieni  m. statė, 
kiti  m. nugriovė
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gėrimai, skurdūs maisto produktai. Visiems darbininkams ir tarnautojams įsaky-
ta rytoj 9 valandą atvykti į savo įstaigas, kad paskui visi išsirikiavę, nešdami 
raudonas vėliavas, plakatus, vadų portretus, pražygiuotų gatvėmis, pro tribūną 
Turgaus aikštėje, kur Gražinis ir Bagaslauskas šauks  „ ra “ Jei šventė, tai šventė. 
Manau, nusipirksiu bent baltos duonos. Nueinu prie parduotuvės, o ten – karas. 
Suprakaitavęs milicininkas bando atkurti tvarką, miniai šaukdamas  „ utilkit, ne-
sistumdykit, stokit į eil , revoliucija atėjo, o jūs “ Aiškiai trūksta milicininkų. Mat 
rytą daug jų išsiuntė į kaimus budėti, kad švenčių dienomis nekiltų kokių nors 
bruzdėjimų ar provokacijų. staigose užplombuotos visos rašomosios mašinėlės, 
kad kas nepasinaudotų spaudos laisve.

Didžiulė baimė persekioja šią sistemą. Ir ji vis nori plėstis, kalba apie taiką, 
o galvoja apie karą, apie tai, kaip užgrobti visą Vokietiją, kaip okupuoti visą 
Korėją, kaip su Maskvos batlaižių džouenlajų, kimirsenų pagalba įsiskverbti į 
kitus kraštus. Mūsų krašte taip pat nesibaigia karas su okupantais. Enkavėdistai 
ir kariuomenė siaučia miškuose, kaimuose, bando galutinai palaužti partizanų 
pasipriešinimą. Pasvalio ir Daujėnų aikštėse dažnai matome išniekintus partizanų 
lavonus. Kaip neplyšta motinų širdys, kai jos mato ten savo vaikus  Ar ateis 
laikas, kai tose aikštėse stovės partizanų ir jų motinų paminklai

Bolševikai išsigando kryžiaus
Prasidėjo 1952-ieji. Vilties ir tikėjimo metai. Na, šiemet tai tikrai kas nors 

bus – apie tai tik ir šnekama. Sausio 5 dieną nutariau aplankyti namiškius. 
Pėsčiomis nuėjau į Petraičius. Vos įkėliau koją į kiemą, prie manęs prišoko nuo 
girtavimo pamėlynavusia nosimi apylinkės pirmininkė S. Staliūnienė ir ėmė šaukti  
„Va, susirinko visi antanai, petrai kryžiaus statyti...“

Nesuprasdamas, kas dedasi, einu toliau. iūriu – Balčiūnas, Bagdonas, ap-
stoję tėvelį, rėkia  „ ai tu, buože, čia viską organizavai “

Matydamas, kad čia kažkas negerai, smukau į vidų, ten radau išsigandusią 
mamą, seseris, brolius. Vos spėjus pasisveikinti, visas partijos ir komjaunimo akty-
vas sugriuvo gryčion dar labiau įsiutęs. Klojo ant stalo kažkokius popierius, rėkė, 
rašė, o tėtis atsakinėjo  „Eikit nuo mano galvos, ko čia kvailių ieškot, aš nieko nežinau.“

„Šį vakarą  valandą ateisit į Daujėnus, į miliciją, – įsakinėjo iš pykčio įrau-
dęs komjaunuolis Balčiūnas ir pridūrė  – Štai sąrašas. Praneškit, kad čia išvardyti 
asmenys rytoj mums prisistatytų.“ Supratau, kad visą tą širšyną sujudino prie 
Čekiškio kelio pastatytas kryžius. Jį pastatė Čekiškio kaimo jaunimas. Kadangi 
tėtis buvo brigadininkas, tai jį ir užpuolė. Nelikau nepasmerktas ir aš. „Palauk, 
pranešim rajonui, parašysim c arakteristiką, nevažinėsi kryžių statyti“, – iškošė pro 
dantis S. Staliūnienė.

Norėjau pasakyti, kad nieko nežinojau apie tą kryžių, tik atėjau namiškių 
aplankyti, tačiau visa kompanija jau buvo išgarmėjusi. Labiausiai mane stebino 
tai, kaip pasikeitė Balčiūnas, Bagdonas, kurie anksčiau sveikindavosi, kalbėdavo 
su manimi, o dabar tapo tarsi bejausmiais automatais. Vėliau pas mus atėjo ke-
letas čekiškiečių. Tėtis pasakė, kad daugeliui jų S. Staliūnienė įsakė prisistatyti į 
apylinkės tarybą ir pasiaiškinti, o jie tik nusišypsojo ir tarė  „Mes jiems nusuksime 
sprandus, tegul tik užkabina...“
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Sekmadienį, kai sidabriniai saulės spinduliai žaidė ant apšerkšnijusių tvorų 
ir stogų, prie Čekiškio kelio iš tolo švietė aukštas baltas medinis kryžius. Kiek jis 
baimės įvarė bolševikams  Po kelių dienų iš Pasvalio atlėkė visas būrys sekretorių, 
instruktorių, visi puolė mano tėvuką, nors jis nebuvo joks organizatorius. Virš 
mūsų namų tvenkėsi juodi pavojaus debesys, nors prie kryžiaus buvo pritvirtinta 
lentelė su užrašu  „Viešpatie, apsaugok taiką.“

1952 metų vasario 5 diena
Nutariau atsisakyti darbo žemės ūkio skyriuje, nes jis trukdo mokytis. 

Paskambinau į tėviškę ir išgirdau, ko nesitikėjau  sąskaitininkė pranešė, kad tė-
vus išbuožino ir pašalino iš kolchozo. Viską atėmė ir pasakė  „Eik kur nori arba 
keliausi į Sibirą...“

Ką dabar daryti  Aš nebedirbu, tėvai bedarbiai, išvaryti iš „Stalino rojaus“.

1952 metų vasario 11 diena
Mūsų mokyklos dramos būrelis buvo išvažiavęs dviem dienom gastrolių 

į Bíržus, ten vaidinome P. virkos „ emę maitintoją“. Kai grįžau iš Bíržų, iš-
girdau liūdną žinią, kad tėvai su nepilnamečiais mano broliais Broniumi, Juozu, 
enonu ir seserimi Janina pabėgo iš namų. Atvykęs kaimynas P. Vitkauskas 

papasakojo, kad iš Panevėžio sunkvežimiu atvažiavęs giminaitis V. Strockis pa-
dėjo namiškiams susikrauti, kas pakliuvo po ranka, ir apsiverkę išvažiavo. Tuo 
pačiu Čekiškio keliuku, prie kurio stovėjo naujas ąžuolinis kryžius.  mes tuo 
metu su broliu Petru Biržų scenoje vaidinome „ emę maitintoją“. Aš dainavau 
Taručio dainelę

Liu čiu dralia, aš naujakurys,
ik vieną kepur  šiandien beturįs...

Susėdome su broliu ir tariamės, ką daryti. Nebėra Petraičiuose mūsų namiš-
kių, nebeturime tėviškės. Ten dabar švilpauja vėjai, o tuščiuose namuose siautėja 
prasigėrusi Staliūnienė su Balčiūnu ir grobia viską, kas dar liko. Sutarėme kol 
kas likti Pasvalyje, baigti mokslus.

1952 metų gegužės 30 diena
Šiandien – paskutinė diena mokykloje. Mūsų klasė, nors ir nedidelė, vos 

dvylika mokinių, išsiskirstydama kokių nors sentimentų nejautė. Gaila buvo skirtis 
su tokiais mielais draugais kaip Vaidotas Spudas, Janina Strazdaitė, nutė Valec-
kaitė, Jonas Janušonis. Su jais viskuo dalijausi, vaidinau dramos būrelyje, buvome 
visada vienas kitam atviri. Per susirinkimą mokyklos direktorius P. Jaudzemas 
supažindino su mokslo metų rezultatais, paskelbė, jog mane be egzaminų perkelia 
į vienuoliktą klasę. Padėkojau mokytojams, palinkėjau draugams geriausios sėkmės 
ir pasakiau, kad šią mokyklą turiu palikti.
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1952 metų birželio 1 diena
Daujėnuose – Sekminių atlaidai. Nuotaika pati liūdniausia. Važiuoju į Dau-

jėnus, sutinku daug bičiulių ir artimų žmonių, o svarbiausia – motiną, atvykusią 
iš Panevėžio. Jos veide gilias raukšles įrėžė pastarųjų metų vargai ir rūpesčiai. 
Aplankome kapines, kur palaidoti mano seneliai, sesutė Danutė, mirusi ketverių 
metų nuo difterijos. Dėl to mama išliejo marias ašarų. Nuo Daujėnų kalnelio 
matome boluojančius savo sodybos stogus. Giliai giliai suspaudžia širdį. Niekas 
Petraičiuose mūsų nebelaukia. Kaip būdavo smagu po pamaldų, pasiraičius kel-
nes, užsimetus ant pečių batus, ristis nuo kalnelio žemyn pievose ir parugėse 
išmintais takeliais, bristi per rijos brastą, eiti pro pažįstamų kaimynų sodybas. 
Vos per Sekmines pareidavome namo, privažiuodavo su arkliais pilnas kiemas 
vežimų, o juose – skrybėlėti dėdės ir gražiomis skarelėmis apsigobusios tetos, 
tokios mūsų mylimos ir laukiamos. inojome, kad be lauktuvių niekada neatva-
žiuos, visus gausiai apdalys saldainiais ir dovanomis. Pakermošis tęsdavosi ne vieną 
dieną. Tėvelis padarydavo gero alaus, pakviesdavo muzikantą, o giminės tai ir 
kviesti nereikėjo – visi žinojo, kad per Sekmines „po visam“ būtina kviestam ar 
nekviestam važiuoti į Petraičius.  ko nevažiuoti  Pavasario darbai baigti, alaus 
padaryta, kitaip ir būti negali.  štai dabar viskas kitaip.

Sugrįžimai į tėviškę
Nors žiaurios praėjusio amžiaus audros mano tėviškę nušlavė nuo žemės 

paviršiaus, o sovietmečiu ir gimtasis Petraičių kaimas buvo išbrauktas iš visų sąrašų, 
aš vis tiek nesutinku su tais, kurie sako, jog nebeturiu tėviškės. Juk niekas negali 
išbraukti iš mano paso ir kitų dokumentų to fakto, kad gimiau Petraičių kaime, 
Pasvalio rajone. Niekas negali iš atminties išbraukti to, kas nuo mažens įaugo į 
kraują, kas lydi tave visą gyvenimą. Liko džiaugsmų ir vargų prisiminimai, tėvų 
ir kaimynų pasakojimai, dainos, nuotraukos, liko tas nepamirštamas peizažas, su 
kuriuo dažnai lygini visa, ką sutinki ir pamatai savo gyvenimo kelionėje. Dažnai 
eidamas Vilniaus gatvėmis, stebėdamas gausėjantį automobilių srautą, įsivaizduoju 

Su tėveliu Juozu 
Šimkūnu dažnai  
aplankydavome  
griaunamą sodybą. 
Kartą atvažiav   
neberadome nei  
trobesių, nei  
svirties prie šulinio...
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bevažiuojantis tėvuko arkliu tempiamu vežimu duobėtais keliukais ir stebiuosi, 
kaip greit viskas keičiasi ir mainosi. Kad ir kokį gyvenimo kelią nueitum, niekad 
negali pamiršti, kad jis prasidėjo gimtinėje. Kad ir kur būčiau, visada Kalėdas, 
Naujuosius metus sutinku jausdamas gimtosios gryčios šilumą.

Ir ne man vienam šitaip. Meilės tėviškei jausmo persmelkti gražiausi mūsų 
poetų, rašytojų, dailininkų darbai.  koks ilgesys, koks sielvartas praradus tėviškę 
kankino mūsų brolius tremtinius, išeivius, priverstus ieškoti prieglobsčio svečiose 
šalyse. Prisimenu jaudinantį epizodą, kurį Vilniuje, Mokslų akademijoje, pristatant 
knygą „Užaugau Pasvaly“, papasakojo šviesaus atminimo pasvalietis, bažnytinės 
teisės profesorius Pranas Vaičekonis. Kartą sovietmečiu jis važiavo į savo gimtąjį 
Pasvalį, į Skreb tiškio parapijos Šu kiškių kaimą, atostogų iš Romos, kur tuomet 
studijavo. Vienas pažįstamas jo kraštietis, taip pat gyvenantis Romoje, paprašė 
atvežti saują pasvalietiškos žemės. Ji buvo atvežta ir išpilta Italijoje, prie lietuvių 
pastatyto kryžiaus. Pradėjo žydėti prie jo lietuviškos gėlės. Ateina čia lietuviai, 
savo tėviškes prisimena, pasimeldžia.

Savo tėviškę, gražius pasvaliečių darbus, skatinančius dvasinį atgimimą, 
primenančius senas tradicijas, istoriją, kultūrą, dažnai pagarsindavau per Lietuvos 
radiją laidoje „Pasaulis ir Lietuva“, kai kuriuos tarptautinius įvykius susiedamas 
su tuo, kas vyksta mano gimtajame krašte. Ir štai vieną dieną „Vakarinėse nau-
jienose“ perskaitau Jono Rumšos straipsnį „Pasaulis ir... Pasvalys“. Jo autorius 
priekaištauja man, kad kalbėdamas apie įvykius pasaulyje, dažnai prisimenu ir 
Pasvalį. Tai buvo keistas priekaištas. Todėl netrukus jis sukėlė laikraščio skaity-
tojų atsaką. siplieskė diskusija, kurios dalyviai ėmė ginti mane ir priekaištauti 
J. Rumšai. Maža to, diskusijos dalyviai ėmė peikti mūsų žurnalistus, kad jie nu-
sisuka nuo to, kas vyko ar vyksta jų gimtinėse, kad pamirštamos mūsų ištakos, 
tradicijos, kultūra, istorija, o pernelyg žavimasi svetimybėmis, pigiais užsienio 
masinės kultūros surogatais. Parašiau ir aš straipsnelį „Vakarinėms naujienoms“, 
pavadintą „Viskas prasideda nuo tėviškės“. Jame, be kita ko, rašiau  

„Man atrodo, kad žmonės, kurie pamiršta savo tėvišk , ir Lietuvos nemyli. odėl labai 
nustebau, kad p. Jonas Rumša, komentuodamas mano radijo laidas, kelia tokį klausimą: 
„Kas būtų, jeigu kiekvienas savo laidose imtų visaip propaguoti savo gimtąsias vietas “ 
Atsakau: „Būtų labai gerai, p. Rumša, nes mes niekada nebesugrąžinsime skolos savo 
tėviškėms, kurios pus  amžiaus buvo griaunamos, niekinamos jų tradicijos, laisvės kovos, 
dvasinės vertybės, taigi jų propagavimo niekada nebus per daug.“ 

Išspausdinusi šį straipsnelį, laikraščio redakcija po mano pavarde pridėjo tokį prie-
rašą  „Vilnius – Pasvalio rajonas, Petraičių kaimas.“ Atseit jeigu jau taip nori šlovinti 
savo tėviškę, mes tau prirašysime ne tik tą vietą, kur dabar gyveni, bet ir tą, iš kur 
esi kilęs. Man ta ironija netgi patiko. Juk tai primena mano visų pradžių pradžią.

„Per Sekmines Petraičiuose vėl dainavo...“
Sutinku Vilniuje gyvenantį pasvalietį. Kaip visuomet  kas naujo, kas gero  Ir 

jis man sako  „Skambinau giminaitei į Daujėnus, ji sakė, kad per Sekmines Petraičiuose 
vėl dainavo...“ Net nusikvatojau po tokio pranešimo. Jau keli mėnesiai praėjo po tų 
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Sekminių, o žmonės jų nepamiršta. Ir aš jų nepamirštu. Daugiau kaip po pusės 
amžiaus į kaimą, kuris išbrauktas iš visų sąrašų, į sodybą, kur teliko tik apžėlę 
pamatai ir senelio sodintas ąžuolas, pakvietėm susirinkti savo giminės – Šimkūnų 
ir Vaičekonių – palikuonis iš Pasvalio, Kauno, Vilniaus, Pakr ojo, šeimos draugus, 
kaimynus, – taip, kaip darydavo mūsų tėvai per Sekmines. Tai buvo panašu į 
avantiūrą – kviesti svečius, kai nebėra nei gryčios, nei seklyčios su ilgais baltais 
stalais, nei klėtelės, nei kamaros su išpampusiom alaus statinėm, nei kiemo, kad 
galėtum ant žolės išsitiesti. Atsirado visko. Atvažiavę iš vakaro, atkovojom iš 
brūzgynų kiemą. Buvęs kaimynas, Vaškų seniūnas Vladas Vitkauskas benzininiu 
pjūklu iš nuvirtusio seno topolio pripjaustė trinkų – turėjom kur ąsotėlį su alum 
pastatyti. olėse suradom seną šulinį, turėjom vandens. sirengėm laužavietę, o visa 
kita nežinia iš kur atsirado.  sekmadienį „po visam“ beveik šimtas žmonių čia 
jautėsi kaip namuose. Vaišinomės Daujėnų seniūno Stasio Mackevičiaus atsivežta 
Vitalijos Stankevičienės duonele ir saldumynais. Kaip senais laikais, dainingasis dėdė 
Stasys Vaičekonis, pusbrolis Petras Vaičekonis, kaimynas Stasys Majauskas užvedė 
dainą ir ji vėl nuaidėjo iki Daujėnų. Tai buvo prasmingas giminės pasisveikinimas 
ir atsisveikinimas su besibaigiančiu dramatišku  amžiumi. Nueina jis istorijon su 
savo karais, okupacijom, vargais ir praradimais, su atgimusia daina Petraičiuose.

Kai nėra stalo, tinka 
ir topolio kaladė...

 Petraičius atvyko 
net Girsūdų moterų 
ansamblis,  
vadovaujamas  
Petro Samulėno. 
uotraukos  

iš autoriaus  
asm. arc yvo
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Čekiškiai
Vladas Galvanavičius

Kiškiai davė kaimo 
pavadinimą

Čìkiškių kaimas buvo vienas gražiausių ir įdomiausių Dauj¸nų valsčiuje. 
Jis pradėjo kurtis I  a. pradžioje, kai čia pasirodę naujakuriai nusitiesė keliuką 
nuo P svalio–Vabalni ko vieškelio ir jo abiejose pusėse pradėjo dėti pamatus savo 
trobesiams. Vietovė buvo niūri  aplink krūmai, balos, miškai, kur karaliavo vilkai, 
šernai, kiškiai. Iš čia ir kaimo pavadinimas – čia kiškiai, Čekiškiai.

emė buvo padalyta rėžiais. Platusis rėžis buvo 20 × 100 metrų, siaura-
sis – 10 × 100 metrų. Tokių rėžių turėjo visi čekiškiečiai. emė stukeliuose – tai 
to paties ūkininko žemė, paskirstyta per kelias vietas, kad kiekvienam gyventojui 
būtų po lygiai žemės pagal derlingumo kriterijus. Stukelių buvo Morkūno, Mic-
keliūno, Ragausko, Vilimavičiaus, Augos, Galvanavičiaus ir Pleškos ūkiuose. Po 
1939 m. žemę permatavo ir kiekvienai šeimai dar pridėjo iš bendros dirbamos 
žemės. Visi Čekiškių kaimo gyventojai buvo atsikėlę gyventi iš Daujėnų kaimo 
(dabar – miestelis). Visi jie buvo grytelninkai ir bežemiai.

š ekiškių ulytėlės 
teliko tik užrašas
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Kelias per Čekiškių kaimą buvo vadinamas ūlyčia. Patys ūkininkai kelią 
remontuodavo akmenimis, surinktais iš savų laukų. Sodybos buvo aptvertos kar-
čių ir statinių tvoromis, kad gyvuliai neišeitų į daržus, į kiemus ir nepridarytų 
žalos. Iki 1939 m. karvės buvo ganomos palaidos dideliame lauke tarp Kazilionio, 
Lipnicko, Majausko, Vilimavičiaus sodybų.

A. Smetonos prezidentavimo laikais Čekiškių kaime iki 1940 metų ganė 
palaidas karves 3 kiemų – Augos, Vilimavičiaus ir Majausko žmonės. 

Prieš išgenant karves į lauką, ustovas su triuba išeidavo į ūlyčią ir duoda-
vo signalą. Pirmiausia gyventojai karves išvarydavo į ūlyčią ir tik tada piemuo 
gindavo jas į lauką.

Čekiškių šilelis buvo bendras. Jame buvo ir iki šiol išliko duobės – linmar-
kos, skirtos ūkininkų linams mirkyti. Tai kastuvais iškastos duobės. Iš pietinės 
šilelio pusės į šiaurinę apie 20 metrų nuo pakraščio duobės išsidėsčiusios eile 
rytų–vakarų kryptimi. 15 duobių iškasta Čekiškių kaime, o viena linmarka į 
šiaurę nuo šių duobių priklausė Petr vkos kaimui. Bendras šilelio plotas dabar 
yra 1,800  hektaro.

Šiuo metu dar yra 20 gyvų čekiškiečių. Vyriausias iš jų yra gimęs 1926, 
jauniausia – 19 3 m.

1923 m. surašymo duomenimis, Čekiškių kaime gyveno 60 gyventojų, buvo 
14 kiemų (ūkių).

Esu sukaupęs informacijos apie kiekvieną kaime gyvenusią šeimą, jose au-
gusius vaikus, nes ir pats šiame kaime gimiau ir augau. 

Senoji ekiškių kaimo ūlyčia. ekiškiečiai su savo giminėmis  
ir kaimynais smagiai šv sdavo šeimos šventes ir pakermošius  
pas Bronislavą ir Petrą Kazilionius
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e as i  Kons ancija a eikos augino sūnų Joną, 
dukteris Adelę, Elžbietą, Salomėją. Tėvai ūkininkavo, sūnus 
Jonas taip pat dirbo žemę, o dukterys ėjo tarnauti pas stam-
besnius ūkininkus.

o ilas i  ulija ilima i iai turėjo keturis sūnus – Aleksą, Antaną, Povilą, 
Albertą, ir dvi dukteris – Pranę, Ulėsę. Povilas išvyko į Argentiną, ten apsigyveno 
ir nebegrįžo į Lietuvą. Antanas buvo geras siuvėjas. Albertas žuvo kare. Buvo 
kalbama, kad užėjo ant minos.

elikso i  e onėlės ajausk  šeima buvo įsikūrusi Vadapolo sodyboje. 
Petras Vadapolas ir jo žmona Salomėja turėjo dukterį Petronėlę, kuri ištekėjo už 
elikso Majausko. Jie užaugino sūnų Stanislovą. Stanislovo senelis buvo stalius. 

Jis mokėjo gaminti kubilus, roges. Turėjo arklinį inventorių.
n anas i  al ina o k nai užaugino dukterį Reginą, sūnus Algį ir 

Antaną. Tėvas Antanas turėjo nuosavą kalvę, pastatytą iš lentų. Dumplės buvo 
rankinės. Kalvis kaustė arklius, gamino metalo gaminius, kaustė roges, ratus, taisė 
plūgus, akėčias, arklinius kultivatorius (drapakus).

e as i  o a ickeli nai turėjo du sūnus – Petrą ir Joną. Petras buvo 
revoliucionierius, už dalyvavimą Kauno įgulos sukilime 1920 m. buvo sušaudytas. 
Tėvams mirus, žemę dirbo sūnus Jonas su žmona Apolonija, kuri buvo siuvėja.

n anas i  na al ana i iai gyveno ir tvarkėsi buvusioje Juozo ir Mortos 
Kubilių sodyboje. Galvanavičiai turėjo keturis vaikus – Vladą, Valeriją, Emiliją ir 
Vincentą. Galvanavičiai augino linus. Parduodavo P svalio turguje arba žydams. 
Turėjo kojomis minamą mašiną linams brukti, todėl galėjo gaminti linų pluoštą. 
Antanas buvo stalius, statybininkas. Mokėjo gaminti plytas iš molio  mynė molį 
su dviem arkliais. Plytas pardavė, nusipirko žemės iš kaimyno Juozo Pleškos. 
Iš medžio Antanas gamino arklinį inventorių, kubilus. Gamino daug kinkomųjų 
lankų. Užaugusi dukra Valerija buvo gera siuvėja. Šio amato ją išmokė kaimynė 
Apolonija Mickeliūnienė.

uo as i  e a le kos savo vaikų neturėjo. Jie įsisūnijo pusbrolio Pleškos 
sūnų Petrą. Juozas buvo savamokslis veterinarijos gydytojas.

Antanas ir Morta Augos užaugino sūnus Igną, Joną, Konstantą, dukteris 
Aldoną ir Apoloniją. Jų kalvė stovėjo prie pat ūlyčios. Sūnus Ignas buvo kalvis. 
Gamino metalo gaminius, tam reikalingą žaliavą pirko iš parduotuvės Pasvalyjê. 

Petro Morkūno pasas 
 m. išduotas 

vokiečių
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Kaustė arklius, roges, ratus. Tėvas Antanas ir kiti du jo sūnūs buvo muzikantai. 
Tėvas ir Jonas grojo smuiku, o Konstantas – akordeonu. Tėvas buvo šiaučius  
siuvo batus, arkliams pavalkus. Motina Morta buvo siuvėja.

1934 m. Augų sodyboje prie gyvenamojo namo buvo pristatyta seklyčia, 
kieme iškastas šulinys. Ant rentinio yra užrašas „ 0 metai. Mačiukas iš Daujėnų“.

Mirus Konstantui Augai, jo žmona Aldona 2004 m. pardavė šią sodybą. 
Dabar Augų namuose kuriasi Virginija Masienė. Galbūt ji čia ir apsigyvens. Jau 
pastatytas naujas namas, iškasti du tvenkiniai. Šeimininkė verčiasi žemės ūkiu, 
augina žirgus. Tai vienintelė Čekiškių kaime išlikusi sodyba.

inco i  e onikos a ausk  vaikai buvo Vincenta, Stasė ir Antanas. Sū-
nus Antanas buvo skrebas. Tėvas Vincas irgi buvo skrebas, tačiau neilgai, apie 
metus. „Vienok, po tam, kas tau bus ateity“, – vis kartodavo Vincas. Sūnus Antanas 
skrebavo Krinčíno apylinkėse, Pabiržėje. Vėliau dingo iš Lietuvos ir apsigyveno 
Rygoje, ten gyveno iki mirties. Vincas buvo geras giedotojas laidotuvėse.

kolas i  polonija e auskai turėjo tik vieną dukterį Apoloniją. Ji 
ištekėjo už Mykolo Juodoko. Tėvas buvo mūrininkas – statė tvartus iš molio, 
pamatus betonavo, ėjo dirbti pas žmones.

o ilo i  nos a ioni  šeima augino dukterį Malviną ir sūnų Petrą. 
Vaikai tarnavo pas ūkininkus, nes žemės turėjo tik 20 arų. Povilas buvo geras 
siuvėjas.

ol as i  na alen uke i iai užaugino sūnų Joną, garsų kaimo muzi-
kantą. Adolfas vertėsi prekyba. Pirkdavo ir parduodavo ąsočius, puodynes, vazas. 
Turėjo tik 3 hektarus žemės. Adolfo tėvas Juozas tarnavo rekrūtuose 25 metus. 
Grįžęs iš rekrūtų gavo hektarą žemės.

o ilas i  milija i ai augino sūnų Lionginą ir dukterį Genę. Šeima 
turėjo 22 hektarus žemės. Tai buvo prasta žemė, daug pelkių (liekno), buvo ir 
miško. Povilas buvo Li kpetrių seniūnijos seniūnas (iki 1940 m. Čekiškių kaimas 
priklausė Liukpetrių seniūnijai). 

e o i  onisla os Ka ilioni  vaikai buvo Apolonija, Daunorija, Genė, 
Jonas. kininko šeima turėjo 10 hektarų žemės ne rėžiais. Turėjo arklinius žemės 
dirbimo padargus.

ono i  elės Ka ilioni  šeima turėjo vieną dukterį Apoloniją ir tris sū-
nus – Antaną, Vytautą ir Stanislovą. Ši šeima turėjo 10 hektarų žemės ne rėžiais.

onas i  polonija ipnickai užaugino sūnų Petrą ir dukterį Vincentą. Tu-
rėjo tik hektarą žemės. Javus kuldavo spragilais. jo uždarbiauti pas ūkininkus.

Čekiškių kaimo papročiai ir tradicijos
Nesvarbu, kokia buvo šeimos materialinė padėtis, kokia socialinė kilmė – 

ūkininkai, amatininkai, samdiniai, – visiems reikėjo dirbti. Neretai dėl šeimos 
materialinių sunkumų vaikai labai anksti pradėdavo dirbti. Mama šaltais žiemos 
vakarais verpdavo, ausdavo, tėtis virves vydavo, o senelis krepšius iš vytelių pynė.

Nuo mažens tėvai vaikus mokė, kaip reikia elgtis namuose ir svečiuose.
Užėjus pas kaimynus reikėjo pasisveikinti  „Garbė Jėzui Kristui“, jeigu jie val-

go, sakyti  „Skalsink, Dieve.“ Einant pro dirbančius žmones, reikėjo jiems palinkėti  
„Padėk, Dieve“, einant pro kryžių – nukelti kepurę ir pasakyti  „Garbė Jėzui Kristui.“
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Jau nuo 5–6 metų vaikus mokydavo poterių. Poterius reikėjo kalbėti garsiai 
kartu su tėvais ir jokių sunkumų nekildavo. Vaikai nuo 5 metų prižiūrėdavo 
mažesniuosius, padėdavo namų ruošoje, šėrė gyvulius. Nuo 6 metų jau ganė 
žąsis, nuo  metų – karves. Darbams galo nebuvo. Mamos mokė dukteris verpti 
pirmiausia pakulas, paskiau – linus. Nuo 10 metų mama leisdavo dukterims sėsti 
prie staklių, mokė, kaip austi dvinytį audeklą. Tėvai reikalavo, kad vaikai pri-
žiūrėtų tvarką namuose. Mergaitėms vis kartodavo, kad stalas būtų švarus, lovos 
paklotos, asla iššluota. Mergaičių pareiga buvo skalbti visos šeimos drabužius, 
prie iškastos vandens duobės velėti žlugtą. Skalbti buvo ypač sunku žiemą, nes 
muilo nebuvo, iš pelenų gamindavo šarmą ir kultuve velėdavo žlugtą lediniame 
vandenyje. Mergaitės nuo mažens ravėjo daržus, vėliau grėbė šieną, rišo rugius, 
rovė ir bruko linus. Vaikai kartu su tėvais ėjo talkininkauti pas kaimynus į kūli-
mo talkas. Pabaigtuvėms šeimininkai suruošdavo vaišes, būdavo linksma, grodavo 
armonika, visi šokdavo iki vėlumos. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai buvo 
draugiški, be piktumų. Tėvai su sūnumis pasigamindavo visus medinius žemės 
dirbimo padargus, įrankius. Vaikams pagamindavo mažesnius įrankius. Tėvai 
patys sunkiai dirbo ir vaikų nelepino. Supratimas, kad reikia dirbti, buvo nuo 
mažens tarsi įaugęs, todėl nereikėdavo vaikui kelis kartus kartoti. Vaikai žinojo 
savo pareigas ir jas vykdė neraginami.

Kaimiečiai žvelgė į mėnulį
Čekiškių kaimo gyventojai žiūrėjo, kokia mėnulio fazė, ir pagal ją rikiavo 

savo darbus. Buvo ir kitokių su gamta susijusių pastebėjimų, kurie galėjo lemti 
darbų sėkmę, laukų derlingumą, turėjo įtakos žmonių sveikatai.

Buvo manoma, kad nereikia sėti javų, kai danguje jaunas mėnulis, nes tada 
miežiai suklumpa, išplaukia ir krenta į žemę. Tokie pasėliai neatsparūs kenkėjams. 
Sakydavo, kad „jaunu kert kirminai“. Manyta, kad javus geriausia sėti priešpilnyje 
ar pilnatyje. Avižas sėti, kai ievos pražysta, tik ne kryžiaus dienomis (tai trys 
dienos prieš Šeštines, per kurias lankomi su gelsvėmis kaimo kryžiai, maldose 
prašoma palankesnio oro  jei sausa – lietaus, jei lietinga – sausros). Tomis dieno-
mis pasėtos avižos „suklups augdamos“.

Agurkus sėti buvo patariama alyvoms žydint. Ir kartu turi sėti moteris su 
vyru „porikėj, tada geriau mezga“. Dar tam tikslui labai tinkamas laikas, kai kar-
vės genamos namo, „labai mezg“, bet svarbiausia sąlyga – mėnulio pilnatis arba 
bent priešpilnis. kininkai stengėsi nesėti pučiant žiemių vėjui. Bulves pasodinus 
per jauną – „žydi ir žydi“. Tam darbui parenkamas mėnulio pilnaties laikas ir 
kad danguj būtų daugiau debesiukų. Bulvių derlių pranašauja eglių kankorėžiai. 
irnius sėdavo „į galą mėnulio“, kad nekirmytų, ir dar per pirmąsias tris savaitės 

dienas, nes savaitės pabaigoje pasėjus tik kas septintas žiedas užsimegsiąs. Tokia 
nuostata tiko ir pupoms.

Gėles sodinti reikia jaunam mėnuliui esant – geriau žydi. Gražūs žiedai 
susiformuoja gėles persodinus pilnatyje.

belis sodinti patariama priešpilnyje.
Avis kerpa esant jaunam. Kai veršelį atsiveda pilnaty, atskirti nuo karvės 

reikia priešpilnyje. 
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„Vištą sodinti ant kiaušinių – per jauną mėnulį, didesnės užaugs.“
u ens a ai. Kopūstų per jauną nedėti – bus minkšti. Agurkus – tik į 

galą mėnesio. Kiaulę pjauti po pilnaties, į galą mėnesio arba artėjant į pilnatį ir 
tik pučiant žiemiui. Tada verdant mėsą, oda neatkrenta, o kad kirmėlės nepultų, 
skerstuves reikėtų pataikyti ne ketvirtadienį. Pasninko dieną mėsos rūkyti nega-
lima – sukirmys. Tam tinka tarpija (tamsusis metas tarp seno ir jauno mėnulio).

Mėnulis darė įtaką ir žmogaus gyvenimui. Gerai, kai vaikai gimsta pilnaty. 
Gimę pilnam stojus ir pradžioje savaitės būna sveikiausi ir laimingiausi. Senam 
mėnuliui esant gimęs auga susitraukęs, piktas  jaunam – ilgai išlaiko jaunatvišką 
išvaizdą. Tik besilaukianti moteris turėtų būti linksma, su niekuo nesibarti, nieko 
neužkabinti, nieko svetimo, net uogelės, neimti...

Merginoms kasas kirpti patardavo jaunam mėnuliui esant, nes tada atau-
ga stipresni plaukai. Karpas galima nugydyti gale mėnesio su ašučiu užrišus ir 
palaikius, kol nukris, arba ant lininio siūlo reikia užmegzti tiek mazgelių, kiek 
suskaičiuota karpų  tą siūlą padėti po lašais nuo stogo, užkasti toje vietoje, – kai 
supus, karpos pranyks.

ėli  a eliai. Jie buvo neatskiriama kiekvienos sodybos dalis  kaip žmo-
gui rūbas, taip darželis namams. Darželis buvo sodinamas dėl grožio. Jis teikė 
džiaugsmą, nusiraminimą  gėlė – tai džiaugsmas ir grožis. Darželyje suoliukas 
prie sienos – atsisėsi ir pailsėsi. Ramybės vieta. Kaip malonu į žiedus pasižiūrėti.

pač darželis buvo svarbus mergaitėms. Iš jo sprendė apie mergaičių darbš-
tumą, gražumą. Jei darželis netvarkingas, tai ir „kavalierius nemylės“. Mergaičių 
gražiausi darželiai, daugiau laiko jos turi. Užrašydavo ant nuotraukos  „ arp gėlių 
vakare prisimink ir mane.“

Darželį rengė prie gyvenamojo namo. Tik labai retai sodindavo kur nors 
kitur. Svarbiausia, kad arti nebūtų medžių pavėsio. Gėlės geriausiai auga pietų 
ar rytų pusėje (ryto saulė geriausia gėlėms). Gatviniuose kaimuose ir miestelyje 
to nežiūrėjo, nes visi darželius rengė tarp namo ir gatvės.

Darželio pakraščiuose sukasamos pailgos lysvės, o viduryje apvalios arba 
keturkampės. Gėlių lysves vadino lovelėmis. Lovelių kraštus tvirtino įvairiais bū-
dais – apdėdavo akmenukais, juos baltai nudažydavo kalkėmis arba apsodindavo 
saulutėmis, narcizais, rūtomis.

Darželiuose ar šalia jų sodindavo dekoratyvinius krūmus  bezdus (paprastosios 
alyvos – Syringa vulgaris), diemedžius (Artemisia abrotanumi). Prie vartų – erškėčius 
(Rosa). Jų būdavo baltų, raudonų ir geltonų pilnavidurių. Sodindavo jazminus 
(darželinis jazminas – P iladelp us coronarius racemosus).

Gėlių sėklų moterys pasirinkdavo savo darželiuose, nusipirkdavo. Sėklomis 
ir gėlių krūmeliais dalydavosi kaimynės, draugės.

Kol paaugdavo dukterys, darželį prižiūrėdavo mama. Būdamos 8–10 metų 
dukterys jau perimdavo darželį. Jam tvarkyti niekas neskyrė atskiro laiko, mergaitė 
turėjo dirbti įvairius darbus, o darželį tvarkė, kai visi ilsėjosi ar atsiguldavo popiečio.

Garbingiausia gėlė buvo rūta. Moterys mėgo visas žydinčias gėles, bet la-
biausiai tas, kurių lapai ar žiedai turėjo skanų kvapą. Tai baltosios lelijos, pinavijos. 
Kai kurioms moterims patiko gėlės, kurios visą vasarą žydi. Vertino baltas gėles, 
o geltoni žiedai nebuvo mėgstami. Net geltonos spalvos drabužių nenorėjo dėvėti.
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Senovėje sakydavo, kad visi kvapnūs augalai yra vaistai, o kartūs – nuo-
dingi, išskyrus mėtas.

Džiovintų melisų arbatą žmonės gėrė nuo kojų traukulių. Drignės tiko 
dantims gydyti. Medetkų arbatą nuo kosulio gėrė, taip pat prieš gimdymą ir po 
gimdymo. Mėtų į vėdarus dėjo, gėrė nuo plaučių uždegimo. Nasturtomis gydė 
plaučių uždegimą, jų lapus ant skaudulių uždėdavo. Mėtų duodavo žmonėms 
ir gyvuliams nuo pilvo skausmų. Pribuvėjos naudojo ramunėles, mėtas, melisas. 
Šios žolės malšindavo skausmą po gimdymų.

Džiovintos gėlės būdavo pakaišomos virš trobos po gegnėmis, dedamos į 
lininius maišelius ir laikomos pastogėje.

Kaimo šventės
a a ieniai. Varduvininkams vainikuodavo duris. Pindavo vainiką, kaldavo 

aplink duris. Moteriai vainiką pindavo iš rūtų, žiemą iš bruknių, kadagių, egliša-
kių. Vasarą – iš ąžuolo, uosio, beržo, klevo lapų.  vainikus prikaišiodavo gėlių, 
stengėsi prikalti, kai niekas nemato  prikala ir pasislepia. Kitą dieną vaišindavo, 
jei žinojo, kas prikalė.

es u ės. Rūtos buvo pagrindinė vestuvių puošmena. Iš jų jaunajai pynė 
vainikėlį, kuris buvo tokio dydžio kaip vestuvinis žiedas. Jaunajam ir svotams 

Apolonijos Kazilionytės krikštynos. Stovi (iš kairės): Barbora Šimkūnienė, na Vadopalienė,  
Povilas ibas, Paulina Šimanauskienė, Juozas Šimkūnas, Paulina Kazilionytė, Antanas  
Šimkūnas, neatpažinti, iš krašto – Veronika Šimkevičienė  antroje eilėje: Petras Kazilionis,  
Bronislava Kazilionienė, Emilija ibienė, Juozas Šimanauskas (iš aujasodžio), Konstancija  
Kanapeckienė, Jonas Šimkevičius  priekyje: Jonas Kazilionis, Bronius Vadopalas, Genė ibaitė, 
Petras Kukurys, Antanas Kukurys, Vytautas Kazilionis.  m.
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tik prisegdavo po rūtų šakelę. Pamergės galvas apsikaišydavo rūtomis. Iš rūtų 
išpindavo pirmąsias jaunųjų vardų raides gero sprindžio didumo ir pakabindavo 
ant sienos, kur jaunieji sėdi. Jauniesiems ant stalo apvainikuodavo stikliukus ir 
stiklines. Jei žiemą mažai turėjo rūtų, tai stalą ir sieną puošė mirtomis.

alių rūtų žiemai išlaikydavo įvairiai. Vieni tiesiog darželyje rūtas apvož-
davo moliniu puodu, apdėdavo eglišakėmis ir apklodavo kailiniais, kiti laikydavo 
rūsyje (sklepe). Kai kas iškasdavo lauke duobutę, rūtas prieš šalimą nupjaudavo, 
surišdavo. Padarydavo kapčiuką  sustatydavo, apdėdavo lentelėmis. Lenteles api-
pildavo žemėmis. Gražiai išsilaikydavo. Tai senolių patirtis.

ai o u ės. Anksčiau mirusiesiems nenešdavo gėlių. Tik jaunus mirusiuosius 
puošė rūtomis. Mirusįjį paguldo į karstą, uždega šventintas ir vaškines žvakes. Dvi 
viename gale ir dvi – kitame iš karsto šonų. Senam ir jaunam. Jei mirė jaunas 
vaikelis, rūtomis apdėdavo visą karstą. Jauniems pynė ilgus vainikus iš ąžuolo 
šakų ir nešdavo, išlydint iš namų.

oja a. Tai gegužinės pamaldos. Visą gegužės mėnesį žmonės melsdavosi 
Marijai. Altorėlį įrengdavo seklyčioje ar klėtyje. Sueina iš viso kaimo ir meldžiasi. 
Visi gieda.

olinė. Per olinę nešdavo šventinti javų varpas ir darželio gėles. Pirmąkart 
varydami į ganyklą gyvulius, apsmilkydavo kadagiais, rūtomis, olinės žolėmis.

ai us ėli  nau ojimas. Gėles nešė bažnyčiai papuošti, žiemą nešė mirtas. 
Per pirmąją Komuniją mergaitėms dėjo ant galvos rūtų vainikėlį. Berniukams – 
vainikėlis ant žvakės, dar prisegdavo rūtų ant krūtinės.

Gėlių be reikalo neskindavo, norėjo jomis džiaugtis darželyje. Tegul puoš gam tą,  
apie namus kvepės. Jei jau reikėdavo kam skinti, tai su gailesčiu, ne su malonumu.

ikėjimas  lem ies enklai. Atramos ir stiprybės ieškota Bažnyčioje ir tikė-
jime. Didieji mirties šaukliai – kaukiantis šuo ir gaidžio balsu giedanti višta. Šunį 
mušdavo, o vištą paprasčiausiai nukirsdavo, kad mirties neišgiedotų.

monės daug reikšmės teikdavo sapnams  jei sapnuoji kraują – kas nors iš 
giminių mirs. Jei sapnuoji traukiamą arba ištrauktą dantį, taip pat reiškė mirtį. 
Jei sapnuoji tekantį kraują, uogas – reikia laukti artimo žmogaus mirties. Mirtį 
reikšdavo sapne matyti vežamą mėšlą, šiaudus, šieną, valyti arba šluoti. Tada 
sakydavo, kad žmogų iššluos arba išveš. Jei miręs žmogus sapne kviečia pas 
save ir su juo kalbėsi, tai ir pats gali labai greitai numirti, bet jei neklausysi ir 
nesikalbėsi – išvengsi greitos mirties.

Per šermenis ir laidotuves saugodavo, kad niekas nepaduotų kitam žirklučių, 
degtukų, žvakių ar kt. daiktų virš gulinčio lavono, kad nesutrukdytų sielai išeiti. 
Kas turėdavo, uždegdavo žvakę grebenyčią. Ją visada šventindavo per Grebenyčias.

Turtingesnieji paskutinį rūbą ruošdavosi iš anksto arba ištikus bėdai pirkda-
vo naują. Vargingiau gyvenantieji saugodavo vestuvinius (šliūbinius) rūbus arba 
išeiginius drabužius, kad būtų tinkami paskutinei kelionei. Seni žmonės turėdavo 
iš anksto pagamintus karstus, pasimatuodavo.

Lydint į bažnyčią iš namų vežime prie karsto sėdėdavo karsto nešėjai, kartais 
artimieji. Iš paskos eidavo arba važiuodavo giedotojai, kiti lydintieji. Laidojant 
vienas duobkasys lipdavo į duobę priimti karstą. Duobės niekuo nepuošdavo. 
Savižudžius priglausdavo pakaruoklių kapeliai.
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Vaikų auklėjimas šeimoje
Patirtis perduodama iš kartos į kartą. Didelę įtaką daro socialinės kultūri-

nės krašto raidos sąlygos. Kiekviena šeima savaip prie jų prisitaiko ir koreguoja 
vaikų auklėjimą pagal savo pasaulėjautą, religinius ir politinius įsitikinimus. Visa 
tai priklauso nuo kultūrinių poreikių, tarpusavio santykių ir nuo šeimos materi-
alinių išteklių.

Buvo smerkiama tinginystė, apsileidimas  „Darbas gėdos nedaro“, „Kur daržely 
dilgėlė, ten mergelė tinginė“. Griežtai buvo draudžiama keiktis, rodyti liežuvį, vartoti 
žodį „velnias“, taip pat „ubagas“. Kiekvienoje sodyboje buvo kryžius. Mergaitės 
juos gražiai puošdavo gėlėmis. 

Iš vaikų buvo reikalaujama mandagumo, pagarbos tėvams, vyresnio amžiaus 
žmonėms. Atvažiavus į svečius dėdei, tetai, vaikai pasisveikindami privalėjo pa-
bučiuoti jiems ranką. Kai namuose būdavo svečių, vaikai nesėsdavo kartu prie 
stalo, į suaugusiųjų kalbas neįsiterpdavo, turėdavo tuo metu būti lauke ar kitame 
kambaryje. Vaikams buvo draudžiama šaipytis iš elgetų, sakydavo  „ evalu dy-
vintis, nes tavo vaikai gims invalidais.“ Vaikščiodavo pakiemiais elgetos, prašydavo 
duonos ir kitokio maisto. Kadangi žmonės vaikščiojo tik pėsčiomis, užeidavo į 
bet kurį kiemą ir pailsėdavo, pernakvodavo. Patalpų durys buvo nerakinamos. 
Vagių nebūdavo. monės buvo dievobaimingi, tikėjo Dievą, todėl ir nevogė. Tė-
vai retai bausdavo vaikus už blogą elgesį ar išdaigą, nes buvo gerbiami, vaikai 
stengėsi būti paklusnūs. Nusikaltę berniukai nuo tėvo gaudavo diržo, o motina 
vaikus bausdavo žaba (beržinė košė). Kartais bausmei vaiką statydavo į kampą, 
klupdydavo ant žirnių arba asloje. Už gerai atliktą darbą ar gražų elgesį vaikelį 
pagirdavo, kad paskatintų, iš turgaus ar iš atlaidų parnešdavo saldainių, riestainių 
(baronkų). Tėvai ir kaimynai vaikus vadindavo malonybiniais vardais  „Petriuk, 
Juozuk, Sauliuk, nyte, Bronyte“ ir t. t.

Nemažą įtaką vaikams darė kaimo žmonės. Kaimynai vaikus pamokydavo 
darbų, pagirdavo už darbštumą, gerą elgesį. Reikalui esant pabardavo, bet tėvams 
neskųsdavo. Kaimo gyventojai jautė atsakomybę už bendruomenės narių elgesį, 
nes „jeigu kitas blogai daro, o tu nieko nedarai, tai irgi dalyvauji nusikaltime.“

Anksčiau pirktinių žaislų vaikai neturėdavo, mergaitės pasisiūdavo skudurinių 
lėlių, iš karvių plaukų susiveldavo kamuoliukus, kuriuos ridendavo, mėtydavo. 
Vasarą vaikai mėgo žaisti gaudynes, slėpynes (kavotynes), raudavo ropę, mušdavo 
ripką. iemą čiuoždavo su medine pačiūža, vėliau su metaline, bet tik ant vienos 
kojos. Ant ledo įsirengdavo suketę – karuselę su kartimi, prie kurios pritvirtinę 
medines rogutes, važiuodavo ratu.

Nuo mažų dienų vaikai buvo mokomi gerbti ir globoti gamtą. Draudimai 
buvo tokie  „ egalima teršti vandens, nes numirus teks jį gerti“, „Jei spjausi į ugnį, 
liežuvis nudegs“, „Jei trypsi žol , gyvuliai neturės ko ėsti.“ Nusikaltimas buvo draskyti 
žolę, lapus, šakas. Tėvai aiškindavo, kad medeliui skauda, kad gyvūno negalima 
kankinti, nes jis jaučia kaip žmogus, o ugnis yra šventa, negalima jos mušti. Jei 
jos negerbsi, ji gali įsižeisti ir daug bloga padaryti. Tėvai mokė gerbti žemę, nes 
ji mūsų maitintoja.

Daug malonių išgyvenimų vaikai patirdavo sulaukę tradicinių švenčių. 
Labiausiai laukiamos buvo Kūčios ir Kalėdos. Kūčioms gamindavo tradicinius 
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pasninko valgius  šutintus kviečius, grūstas kanapes, virtas pupas, avižinį kisie-
lių. Atsirado paprotys puošti eglutę saldainiais, obuoliais ir pačių pagamintais 
papuošalais  spalvotu popieriumi, kankorėžiais, žvakutėmis. Prie Kūčių stalo sės-
davo visa šeima kartu su samdiniais ir visi laužydavo kalėdaitį (plotkel ). Prieš 
valgymą ir po jo atsistoję pasimelsdavo. Poterius kalbėjo visi kartu ir garsiai. 
Pavalgę kiekvienas traukdavo iš po staltiesės šiaudą – žiūrėjo, kas ilgiau gyvens. 
Merginos, išbėgusios į lauką, klausydavosi šunų lojimo, kad sužinotų, iš kur 
piršliai atvažiuos. Suaugusieji vaikams sakydavo, kad vidurnaktį gyvuliai kalba. 
Stebuklai Kūčių naktį liudija kūdikėlio Jėzaus gimimą.

Tėvai vaikus mokė dainuoti. Dainuodavo dirbdami lauke, namuose ar per 
šventes. Ilgais žiemos vakarais vaikams dainuodavo lopšines, seneliai sekdavo 
pasakas, žinomas dar iš savo vaikystės. 

Čekiškių kaimo kryžiai
1943 m. rugpjūčio mėnesį Čekiškių žmonės sutarė, kad kaime reikia pastatyti 

kryžių. eliksas Majauskas ir Antanas Galvanavičius nuvažiavo į Lebeníškių kaimą, 
užsakė pagaminti kryžių, sutarė kainą. Patys rusai atvežė pagamintą kryžių. Če-
kiškiečiai pastatė, užsakė Mišias. Šį Kryžių pašventino kunigas eliksas Ereminas. 
Antano Galvanavičiaus namuose buvo pietūs. Užrašas ant kryžiaus buvo toks  
„Jėzau, Jėzau, gelbėk mus nuo karo pavojaus.“

Kai 19 2 m. Čekiškių kaime vyko melioracija, šį kryžių su traktoriumi nu-
vertė ir sudaužė. Sudaužytą kryžių čekiškiečiai gabalais parsivežė namo.

1990 m. kryžius vėl buvo atstatytas, bet kitoje vietoje, prie Pasvalio–Vabal-
ninko vieškelio. Dabartinis kryžiaus užrašas toks  „Viešpatie, saugok mūsų ėvyn .“

1950 m. Čekiškių kaimo jaunimas sugalvojo pastatyti ąžuolinį kryžių. Vytauto 
Kazilionio sodyboje augo daug ąžuolų. Išrinko vieną, nupjovė ir ten pat klojime 
gamino kryžių. Vyriausias meistras buvo Jonas Mažeika, o kiti tik padėdavo. 
Kryžių gamino po darbo, vakarais, slaptai. Darbas tęsėsi dvi savaites. Paskui 
susirinkęs jaunimas statė kryžių. Iš Petro Kazilionio paėmė arklį, nuvažiavo ir 
įkėlė į vežėčias, nuvežė į vietą ir rugpjūčio naktį pastatė. Ant kryžiaus užrašė  
„Viešpatie, meldžiame taikos visame pasaulyje.“ Tais pačiais metais gruodžio mėnesį 
vėlai vakare kryžių pašventino kunigas Antanas Rameikis. 

Apylinkės pirmininkė Skolastika Staliūnienė pamatė pastatytą kryžių ir pra-
nešė saugumui. Penkis organizatorius pakvietė į Pasvalio prokuratūrą  Stanislovą 
Majauską, Vladą Galvanavičių, Vytautą Kazilionį, Joną Mažeiką, Konstantą Augą. 
Jie pasisamdė advokatą. Prokuroras priteisė tik už nupjautą medį 800 rublių. 
Nurodytą pinigų sumą vyrai tuoj pat sumokėjo. Jaunimo kryžius stovėjo prie pat 
sankryžos, netoli Petro Kazilionio namų. Medinis kryžius supuvo, todėl 1965 m. 
rudenį buvo nupjautas. Kryžių nupjovė Konstantas Auga.
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Čekiškių kaimo palydėjimas
Antanas Šimkūnas

1990 m. vasarą Emilijos Majauskienės telefono skambutis 
iš Dauj¸nų buvo netikėtas ir lakoniškas. Kryžius atstatytas. 
Alaus padaryta. Laukiame Dauj¸nuose liepos  dieną. Pamaldos 
bažnyčioje 12 valandą.  Vilniuje – Dainų šventė. Niekur 
važiuoti nesiruošiau. Na, bet šventė yra šventė, nors ir tautinė.  čia – kaimo 
laidotuvės. Paskutinė proga susitikti su čekiškiečiais po priverstinio išsiskirsty-
mo prieš 40 metų. Iki šiol tebesigailiu, kad negalėjau nuvažiuoti į čekiškiečių 
susibūrimą prieš 10 metų, kai buvo gražiai palydėta iš kaimo išsikelianti Vlado 
Galvanavičiaus šeima. Dabar iš buvusių 15 sodybų čia beliko viena... Tačiau 
joje gyvenantys Aldona ir Kostas Augos taip pat pakėlė sparnus. Kai čia jų 
neliks, čekiškiečiams nebebus kur susirinkti. Neliks nė ženklo, kad kaimo būta. 
 kokie buvo Čìkiškiai (taip kaimą nuo seno vadino jo žmonės)... Nežinau, ar 

galėjo kas pralenkti juos darbštumu, linksmumu, dainingumu. Gal todėl, kad 
kaimas kūrėsi labai sunkiai, kastuvais atkovodamas žemę iš liekno, brūzgynų, 
gal todėl, kad buvo kompaktiškai išsidėstęs prie tiesios ūlytėlės. Visi susigyvenę, 
draugiški. Savas kalvis, savas siuvėjas, savas muzikantas. Daug kas norėdavo 
patekti į čekiškiečių vakaruškas ir mojavas.  mums, vaikams, ganantiems karves 
kaimyniniame Petrãičių kaimo vienkiemyje, visam gyvenimui į atmintį įstrigo 
Jono Valentukevičiaus armonikos vaitojimai, Igno Augos kalvės dundesys, Stasio 
Majausko vedamos senovinės dainos. Daug ką gražaus ir prasmingo esame gavę 
iš Čekiškio kaimo žmonių.

Taigi važiuoju pas juos. Pas tuos, kurie išsibarstė po visą Lietuvą, ir tuos, 
kurie atgulė Daujėnų kapinėse – jiems buvo skirtos iškilmingos šv. Mišios. Jomis 

Paskutinis čekiškiečių 
susitikimas Augų 
sodyboje
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prasidėjo šis čekiškiečių susibūrimas. Po mišių – kryžiaus 
pašventinimas prie Smiµgių–Vabalni ko vieškelio ties buvu-
siu Čekiškių kaimu. Šį akmeninį kryžių čekiškiečiai pastatė 
1943 m. prie savo ūlytėlės, melsdami Dievą taikos. Pro šitą kryžių pokario metais 
buvo vežami tremtiniai, naujokai į armiją, pro jį išvažiavo ir dauguma čekiškiečių, 
priverstų palikti gimtąjį kaimą.

19 2 m. melioratoriai tą kryžių nugriovė, sudaužė. Tačiau žmonės jį paslėpė 
ir išsaugojo.  dabar atstatė kaip paminklą į istoriją palydėtam kaimui. Augų 
seklyčioje, gurkšnodami skanų alutį, prisiminėme linksmus ir liūdnus nuotykius, 
kalbėjome apie tai, ar šiandien žmogus vėl susigundys ūkininkauti ir pamils žemę. 
Seniausias kaimo gyventojas Adolfas Valentukevičius buvo griežtos nuomonės  
miestietis geruoju prie žemės nebeis. Pamilti žemę gali priversti tik vargas, ne-
darbas, duonos ieškojimas. Jis papasakojo apie savo senelį, kuris desintiną liekno 
Čìkiškiuose gavo 25 metus atitarnavęs caro rekrūtuose. Atėjo, pažiūrėjo – pelkynas, 
kelmai iki juosmens, balos, ir sako  „ ia šarka šūdo neneš...“ Grįžo toliau eiguliauti 
į žuolpamūšę.  ten jau raštas atėjęs iš Maskvos  tie, kurie gavo žemės, tegul 
eina jos dirbti. Nuo eiguliavimo atleido. Tada pasiėmė kastuvą ir atėjo į Čekiškių 
liekną kelmų rauti. 

Ignas Auga prisiminė, kaip jo senelis atjodavo iš Daujėnų su kastuvu to 
liekno melioruoti. Bijodavo nuo arklio toliau nueiti, vilkai apstodavo. Jis mokėda-
vo vilkus pamėgdžioti (vobyti). Aūūū... Vilkai atsiliepdavo velniabaloj. iūrėk, ir 
ateina vakare prie laužo... Vilkynė čia buvo pasiutusi. Ir toj pasiutusioj vilkynėj 
žmonės sukūrė gražiausią kaimą.  dabar ar daug atsirastų tokių aistringų žemės 
mylėtojų   tai I. Auga atsakė  „ e, nedaug, nes žmonės neturi garantijų. ia reikia 
jauno, prieškarinio žmogaus, kuris turėtų kantrybės ir sveikatos.  kur tokių berasi “ 
Antanas Morkūnas, kurio tėvas turėjo ūkį Čekiškiuose, porina  

„ ia gražu būtų gyventi, aš gal grįžčiau, bet žmona – niekuomet. Sunku būtų įsikurti. 
Jeigu kaimiečiui kas padėtų, jeigu būtų kokie kooperatyvai, asociacijos, gal bendrom jėgom 
ką nors padarytume. Atskirai kiekvienam – sunku.“ 

ekiškiečiai prie 
atstatyto kryžiaus
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Paskutinė kaimo gyventoja Aldona Augienė džiaugėsi, tiek žmonių matydama 
savo seklyčioj. Vyras, melioratorius, visai savaitei išvažiuoja. „Aš lieku viena, net 
kalbėti užmirštu, – sako ji. – Atsibodo, nebenoriu daugiau čia gyventi...“ Prisiminėm 
senas čekiškiečių dainas. Tik niekas aplinkui jų nebegirdėjo. Visur tik žalios 
lygumos. Šaltos ir abejingos. Kaip velėna ant kapo. Praėjus keletui metų, mirė 
K. Auga. Jo žmona Aldona pardavė sodybą ir išsikėlė gyventi į Pasvalį. Taip ir 
palaidojom Čìkiškius. Tik tos laidotuvės tęsėsi ne dvi dienas, o daugiau kaip 40 
metų – nuo to laiko, kai čia žmonių gyvenimą ėmė reguliuoti atėjūnai. Grįžęs į 
Vilnių, įvairiose instancijose bandžiau išsiaiškinti, kiek pokario metais šitaip Lie-
tuvoje palaidota kaimų, kurių net pavadinimai jau išbraukti iš knygų ir žinynų, 
kuriems niekas net kryžių pastatyti negalėjo. Niekur tokios statistikos neradau. 
Tik visur sakė, kad labai daug.
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Galiniai – darbščių žmonių kaimas
Marijona Varneckienė (Prakaitytė) 

Pačiame Daujėnų valsčiaus pakraštyje, prie miško, už kurio jau prasidėjo 
Vabalninko valsčius, buvo šlapios, krūmais apaugusios žemės. Jose kūrėsi žmonės, 
kurie neturėjo daug pinigų, bet norėjo ūkininkauti, turėti savo žemės ir susikurti 
gražų, pasiturintį gyvenimą. Tokią viltį skatino žemė – tikras juodžemis buvo po tais 
krūmais ir brūzgynais. monės čia atėjo pasiryžę statyti namus, kastuvais ir kirviais 
išrauti krūmus, suarti ir išlyginti laukus, iškasti griovius, kad nutekėtų vanduo. 

Manoma, kad apie 1915–1920 metus šioje vietovėje pradėjo kurtis pirmosios 
viensėdijos. Apgyvendinamos vietovės pavadinimas – Galiniai – tiksliai apibūdino 
jos geografinę padėtį.

inansų ministerijos entralinio statistikos biuro leidinyje Lietuvos apgyven-
dintos vietos, kuriame skelbiami pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 1923 metų 
surašymo duomenys, Daujėnų valsčiaus ribose nurodytas ne Galinių kaimas, o 
dar tik Galinių viensėdija. Nurodyta, kad tuo metu buvo 3 ūkiai, kuriuose gyveno 
19 žmonių, iki artimiausios geležinkelio stoties – 1  km, iki pašto Daujėnuose – 
6 km. Biržų rajono Daujėnų valsčiaus Gervinų seniūnijos mokestiniais apdėjimo 
reikalu rūšimis paskirstytų žemių sąraše, 192  m. kovo 31 d. patvirtintame Biržų 
apskrities žemės rūšiavimo komisijoje, minimi Galinių kaimo ūkininkai – Antanas 
Šarkūnas ir Elžbieta Vyčienė. 

Kitų archyvinių dokumentų apie Galinių kaimą ir jo gyventojus rasti nepavyko. 
Daujėnų bažnyčios, kurios parapijoje buvo Galinių kaimas, archyvas neišsaugotas. 
Sudegė gaisro metu. Galinių kaimo ir jo vienkiemių ribas, galiojusias 1940 metais, 
Pasvalio rajono Daujėnų agrarinė tarnyba atkūrė 1995 metais, kai buvo ruošiami 
žemės nuosavybės grąžinimo dokumentai. Šios tarnybos protokoluose rašoma, 
kad apie Galinių kaimą nėra archyvinės medžiagos, todėl buvo nutarta atstatyti 
nuosavybės teisę į žemę pagal žemės rūšiavimo medžiagą, Pasvalio notaro Balio 
Urbanavičiaus 1940 metų aktų knygos „Akto 1 Nr. išrašą“, Lietuvos Valstybinio 
Archyvo pažymėjimą Nr. 02-38-T  pagrindas . R- 43, ap. 2, b. 8 . Taip pat 
buvo nutarta atsižvelgti į vietinių gyventojų ir kviestinių asmenų parodytas ribas, 
Panevėžio V I inž. S. Bajelytės braižytas ribas buvusios Daujėnų žemės ūkio 
įmonės plane. inome, kad atstatant kaimo ribas kaip patikėtiniai dalyvavo buvę 
kaimo gyventojai Leonas Šarkūnas, Antanas Vyčas, Alfoncas Prakaitis. Kviestiniai 
buvo Kostas Auga, Aldona Stakionienė, Angelė Šidlienė, Aleksandra Augienė, 
Liucija Daugelienė.

Pagal Daujėnų agrarinės tarnybos dokumentus 1940 metais Galinių kaime 
gyveno 5 ūkininkai. Tai buvo Petras Pleška, Povilas Prakaitis, Alfoncas Vyčas ir 
Elžbieta Vyčienė, Antanas Šarkūnas. Nedidelį 3,40 ha žemės sklypelį dirbo Reše-
vičius, bet jis nebuvo tos žemės savininkas. 

Kaimas užėmė 96, 0 ha žemės. Didžiausias ūkininkas Galinių kaime buvo 
Povilas Prakaitis. Jis valdė 3 ,68 ha žemės. Elžbieta Vyčienė ir Alfoncas Vyčas 
turėjo 26,12 ha žemės, Petras Pleška – 20 ha, Antanas Šarkūnas – 11,50 ha. Gy-
ventojas Reševičius dirbo apie 3,40 ha žemės.
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 Šiaurėje Galinių kaimas ribojosi su Dalinavos kaimo buvusiais ūkininkais 
. Tuskėnu ir J. Piliu, rytuose – su valstybiniu mišku, pietuose – su Suveizdiškio 

kaimu ir vakaruose – su Pulciniškio kaimu. 
Galinių kaimo žmonės išvengė tremties, nes nebuvo labai turtingi. Vieną 

naktį sunkvežimis su kariškiais buvo atvažiavęs į stambiausio ūkininko Povilo 
Prakaičio sodybą. Povilo Prakaičio šeima buvo didelė. Visa dešimtis iš miego 
prikeltų, išsigandusių basų vaikų glaudėsi prie šiltos krosnies. Sako, kad kariškiai 
pasigailėjo vaikų ir paliko šeimą gyventi savo namuose. Kiti kalba, kad Povilo 
Prakaičio broliai buvo bežemiai ir aktyviai talkino naująjai valdžiai. Tai jie ir 
paprašė, kad brolio šeimos neišvežtų į Sibiro šaltį. Dabar sunku pasakyti, kaip 
buvo iš tikrųjų.

Pokario metais pradėtas vykdyti žemės nusavinimas ir kolūkių kūrimas 
neaplenkė Galinių kaimo gyventojų. Pavyko surasti išlikusį 194  m. rugpjūčio 
5 d. emės apskaitos žiniaraštį, kurį sudarė Lietuvos TSR emės ūkio ministerijos 
emės tvarkymo ir sėjomainų valdyba. Sąraše išvardinti visi Galinių kaimo ūki-

ninkai jau vadinami nebe ūkininkais, o tik žemės naudotojais. Detaliai nurodyta 
kiek ir kokios žemės jie valdė, kokiu pagrindu buvo suteikta žemės nuosavybė ir 
kita pasiruošimo žemės nacionalizavimui ir kolektyvizacijai reikalinga informacija. 
kininkai buvo spaudžiami mokesčiais ir visaip gąsdinami, kol „savo noru“ įstojo 

į Daujėnų kolūkį. monės neteko žemės, kolūkiui turėjo atiduoti žemės dirbimo 
techniką, gyvulius, dalį pastatų. Prasidėjo tikras badmetis. Buvę ūkininkai negalėjo 
išmaitinti savo gausių šeimų iš tų jiems paliktų 60 arų žemės. Buvo galima auginti 
tik vieną karvę, vieną kiaulę. Dažnas reiškinys kaime buvo, kai atvažiuodavo 
arkliais kinkyti vežimai ir išveždavo ūkininkų turėtus grūdus, lašinius. Gyventojai 
visaip slėpė maisto atsargas, nes surinkėjai neklausė, kiek kas gali duoti, paimdavo 
viską, ką rasdavo. Už darbą kolūkyje pinigų niekas nemokėjo. Metų pabaigoje 
skaičiuodavo po keletą kilogramų grūdų už darbadienį.

Buvusių ūkininkų vaikai žiūrėjo kaip įsikurti miestuose, kur jie matė ge-
resnes perspektyvas, galėjo užsidirbti, mokytis. Kaimas tuštėjo. 

1985–1986 metais praėjus melioracijai, visi kaime likę namai, kuriuose gy-
veno tik seneliai, buvo nugriauti. Vieni gyventojai išvyko gyventi pas vaikus, kiti 
įsigijo gyvenamosius namus Daujėnų miestelyje.

Melioracija buvo vykdoma labai brutaliai. Gyventojams išmokėjo nedideles 
kompensacijas, o jau tada atvažiuodavo buldozeriai ir griovė trobas.  griaunamus 
pastatus buvo žiūrima kaip į visiškai atgyvenusią senieną. Niekas nė nekalbėjo, 
kad reikėtų išsaugoti bent kelias sodybas kaip etnografinę ar istorinę vertybę. 
198  metais Galinių kaimas liko visiškai tuščias. Iš Daujėnų apylinkės gyvenamųjų 
vietovių sąrašo Galinių kaimas buvo išbrauktas.

Dabar Galinių kaimas atkurtas iš naujo. kininko Alfonso Prakaičio ūkis 
buvo įregistruotas 2005 m. birželio 8 d. (Lietuvos Respublika emės ūkio ministe-
rija kininko įregistravimo pažymėjimas P Nr. 010301 ). Nuo tos datos Galinių 
kaimas vėl atsirado Daujėnų seniūnijos gyvenamųjų vietovių sąrašuose. 

Susigrąžinęs tėvo žemę, stambiausio kaimo ūkininko Povilo Prakaičio sūnus 
Alfoncas Prakaitis atrado senus tėvo sodybos brėžinius ir pagal juos atkūrė ūkį. 
Dabar jame sėkmingai ūkininkauja. Vykdo ekologinę žemdirbystę, augina gyvulius, 
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paukščius. Kartu gyvenantis ir ūkininkaujantis Alfonso sūnus Kęstutis Prakaitis 
sukūrė gražią šeimą. Augina penkis sūnus ir vieną dukterį.

Alfonsas ir Kęstutis Prakaičiai kiek galėdami gaivina prisiminimus apie 
kaimą, jo istoriją. 2010 metais birželio mėnesį jų iniciatyva Galinių kaime prie 
kelio pastatytas kryžius toje vietoje sušaudytiems partizanams atminti. Iniciatyvą 
rėmė Daujėnų seniūnija.  kryžiaus pašventinimo iškilmes susirinko daug šiame 
ir aplinkiniuose kaimuose išaugusių žmonių, jų artimųjų. 

Nors dokumentinės medžiagos apie Galinių kaimą yra labai mažai, tačiau 
jis gyvas čia gimusių ir augusių žmonių, jų vaikų atmintyje ir širdyse. Vyresnių 
žmonių prisiminimai, spaudoje publikuoti straipsniai papildys Galinių kaimo is-
toriją, padės suprasti ir pajausti čia gyvenusių žmonių likimus. 

Sugriovė gražų gyvenimą
Pasakoja Galinių kaimo ūkininko Povilo Prakaičio sūnus Leonas Prakaitis.

Leonas Prakaitis gimė 192  m. Krinčino valsčiuje rajone Raudonpamūšio 
vienkiemyje. Nuo 1935 metų kartu su tėvais persikėlė gyventi į Galinius. Baigė 
Daujėnų mokyklą. Vėliau mokėsi Panevėžio amatų mokykloje, įsigijo šaltkalvio 
mechaniko specialybę. Vėliau mokėsi Vilniaus Politechnikumo energetikos skyriuje. 
Jį baigė 1950 metais.Vilniaus universitete neakivaizdiniu būdu studijavo ekono-
miką. Nuo 1945 metų iki mirties (2012 m.) gyveno Vilniuje. Dirbo Garo katilų 
priežiūros inspekcijoje inspektoriaus ir grupės vadovo pareigose. Nuo 198  metų 
nebedirbo. Užaugino dvi dukteris – Margaritą ir Almą. Jos abi yra pedagogės. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

 Galinių kaimą persikraustėme  metų pavasarį, balandžio 2  d., iš Biržų apskrities 
Raudonpamūšio vienkiemio. en Povilas Prakaitis, kaip savanoris buvo gav s  a žemės. 
Jis gimė  0 0 Pulciniškio kaime, Daujėnų valsčiuje, Pasvalio rajone. Spalio 20 d. 
Povilą Prakaitį pakrikštijo kunigas Bričkus. ėvai – Girsūdų valsčiaus valstietis Juoza-
potas ir na Prakaičiai iš Pulciniškio kaimo. Kūmai buvo Pranas Bašinskas ir Elžbieta 
Kučinskaitė. (Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knyga. rašo numeris .) arnavo 
savanoriu nuo  m. liepos  d. iki 2  metų lapkričio 2 d. uo 0 m. gyveno 
Krinčino valsčiaus Raudonpamušio kaime. Apdovanojimo liudijimas r. 2 , išduotas 

2 metų gegužės  d.
Per 0 metų tėvas spėjo gražiai sutvarkyti savo ūkelį. ia užsuk  žmonės paste-

bėdavo perkunsargį, kurio kitose sodybose dar nebuvo. Jo geras vaikystės draugas Al on-
sas Vyčas, gyven s Galinių kaime, pasakė, kad Galiniuose jo kaimynas ibas parduoda 
ūkį, pats persikelia į Vabalninko valsčių. Siūlė tėvui pirkti tą ūkį, norėjo, kad vaikystės 
draugas ūkininkautų šalia.

Kartu su tėvais Povilu Prakaičiu ir Elžbieta Prakaitiene iš Raudonpamūšio į Gali-
nius be man s dar atvyko vyriausiasis brolis Vytautas, už mane jaunesni Antanas, Jonas 
ir sesuo Valerija, kuri buvo dar visai maža. Kiti broliai ir seserys Genovaitė, Al onsas, 
Petras, Kostas, Liucija, Marijona ir Veronika gimė jau Galiniuose. 

ibo ūkis buvo nemažas –  a žemės,  a miško. Pastatai buvo seni, apleisti, 
be stogų. emė apaugusi krūmais, daug dirvonuojančių plotų. Buvo nepaprastai daug 
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akmenų. Per tuos akmenis arklys negalėjo patraukti plūgo, negalima buvo panaudoti 
javų pjovimo mašinų ar kitokios žemės ūkio tec nikos. ėvas ėmėsi tvarkyti žem . Jis 
buvo didelių užmojų, energingas žmogus. Savo svajonėse turėjo labai aiškią būsimo 
ūkio viziją. Džiaugėsi, kad žemės daug ir jo gausiai šeimai neteks dirbti samdiniais 
pas kitus ūkininkus. Jis atkakliai siekė savo tikslo. Pats labai daug dirbo ir prie darbo 
pratino vaikus. Prisimenu, pirmiausia rinkome akmenis, metėme juos į krūvas. Paskui 
tėvas akmenis pardavė Panevėžio kelių statybos įmonei. uo metu buvo tiesiamas kelias 
Panevėžys–Pasvalys.

Po to rovėme krūmus, arėme dirvonus. uo pačiu buvo suplanuotas ir padarytas 
paviršutinis dirvos drenažas – iškasti grioviai, kuriais nutekėdavo vanduo. ėvas užveisė 
kultūrines pievas. Aš ir dabar prisimenu, koks buvo gražumas, kai jos sužaliavo. emei 
grožį suteikė ne tik lygūs laukai, bet ir tiesūs drenažo grioviai, tėvo sukasti ir tvarkingai 
prižiūrimi keliukai. 

Dar vienas darbų etapas buvo pastatų sutvarkymas. Pats tėvas pjovė medžio 
plokšteles, vadinamas gontais ir jomis perdegė stogus. Buvo iš pagrindų sutvarkytas 
gyvenamasis namas, daržinė, svirnas, gyvulių tvartas. Pasodino didelį sodą, visą sody-
bą gražiai įrėmino medžių eilės – beržai, liepos, netoli gyvenamojo namo ošė gražuolis 
ąžuolas. Visus žemės, kelių tiesimo ir trobesių tvarkymo darbus tėvas padarė stebėtinai 
greitai – per  metus. Paskui daugiau laiko skyrė ūkininkavimui.

ėvo ūkyje buvo auginami javai, linai. Daržas buvo sodinamas tik savo šeimos 
poreikiams. Pardavimui augino bekonus, turėjo  melžiamas karves. Pieną vežė į kaimyno 
Vyčo ūkyje įsikūrusį pieno supirkimo punktą. Separuotą pieną parsiveždavo atgal ir juo 
šėrė kiaules. Augino 20 avių – mėsai, vilnai, kailiams. urėjo  darbinius arklius, laikė 
apie 00 vištų, daug žąsų, kalakutų. Grūdus, bekonus, paukščius ir kiaušinus, vilną ir 
avis parduodavo Pasvalio kooperatyvui.

kis buvo didelis, darbų daugybė, bet tėvas retai kada samdė pagalbininkus. Jis 
pats daug dirbo ir vaikai neturėjo kada dairytis į šalis. Visi turėjo savo pareigas. Man 
buvo –  metai, bet jau turėjau vienas ganyti avių bandą. uo ryto iki vakaro. Mama 
atnešdavo pavalgyti ir vėl likdavau vienas su avelėmis. Buvo ir šalta, ir karšta, ir lietus 
lijo. Basos kojos buvo suskeldėjusios, skaudėjo, perštėjo.  mokyklą galėjau eiti tik tada, 
kai baigdavosi ganiava. Kitiems vaikams taip pat užteko ūkiškų darbų. Jiems dar reikėjo 
pasirūpinti mažesniais broliais ir sesutėmis, kai mama dirbdavo darže, melždavo karves 
ar šerdavo kiaules.

Būdavo gera, kai vakare po visų darbų šeima susirinkdavo prie didelio stalo. Visi 
persižegnodavome, tėvas paimdavo kepalą duonos, padalindavo po riek . Jei bent trupinė-
lis duonos nukrisdavo ant žemės, pakeldavome jį ir suvalgydavome. š pagarbos duonai. 
Maisto ant stalo niekada netrūko. 

ėvas buvo mažiau religingas, bet mama kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią, 
vaikus mokė maldų. Puoselėjo bažnytines šventes. Kažkokia stebuklinga aura dengė ma-
mos rengiamas Kūčias, Kalėdas, Velykas. ėvas akcentavo patriotinį auklėjimą. Kalbėjo 
vaikams apie tai, kad esame didi tauta – lietuviai – ir turime tuo didžiuotis. Kartu 
su tėvu mokėmės patriotinių dainų. Mokykloje taip pat buvo minimos tautinės šventės, 
giedamas valstybinis imnas, kalbamos maldos už Lietuvą. Manau, jog iš tų laikų iki 
pat Atgimimo sąjūdžio mus lydėjo tos maldos ir dainos, kurios išugdė laisvės troškimą. 
Ši šviesa nebuvo užgesusi lietuvių širdyse.
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Sovietmečio laikais dažnai buvo aiškinama, kad nepriklausomos Lietuvos kaimas 
buvo šiurkščių sermėgų gadynė. odėl norėčiau papasakoti, kaip mano tėvai puošėsi patys, 
kaip rengdavo vaikus. Mama pati verpė vilną, linus. Paskui ausdavo puikius vilnonius 
audinius paltams, čerkesus (vilna su medvilne) kostiumams, sijonams, plonas drobeles audė 
marškiniams ir palaidinėms. Storesnės drobės buvo skiriamos patalynei. Gražiais raštais 
mirgėjo lininiai rankšluosčiai. Kaimo gryčiose akis džiugindavo spalvotos lovatiesės, iš po 
kurių matėsi balti mezginiai. Baltos lininės staltiesės taip pabūdavo puošiamos mezginiais.

iemą ateidavo į namus siuvėjas. Jis gyvendavo ir dirbdavo tol, kol apsiūdavo 
visą šeimą. Kailiadirbiams būdavo atiduodami išdirbti avikailiai. Gražių ir šiltų kailinių 
užteko visiems. Mama primegzdavo kojinių ir raštuotų pirštinių. Kaimo žmonės mokėjo 
patys nusivelti veltinius, kad per šalčius kojoms būtų šilta. Buvo ir pro esionalių vėlėjų. 
Jie, gav  vilnos, galėjo už nedidelį atlygį apauti visą šeimą.

ž  kilometrų nuo Galinių kaimo buvo Daujėnai. Juose buvo bažnyčia, paštas, 
vaistinė, dirbo elčeris. Galiniai priklausė Daujėnų parapijai, todėl kaimo gyventojai 
eidavo į šią bažnyčią melstis. Kunigas kiekvienais metais lankydavosi mūsų namuose, 
atvažiuodavo kviečiamas pas ligonį. Šioje bažnyčioje buvo krikštijami vaikai, laidojami 
mir  žmonės. Prie bažnyčios veikė moterų tretininkių būrelis, kurį lankė ir mano mama 
Elžbieta Prakaitienė. 

ėvas buvo apsišviet s ūkininkas. Jis prenumeravo periodinius leidinius „ kininko 
patarėją“, „Lietuvos ūkininką“. Pažangiai tvarkė savo ūkį. Kiti kaimo gyventojai ateidavo 
su juo pasitarti dėl ūkininkavimo, prašydavo, kad užpildytų kai kuriuos dokumentus. e-

Giminės šventė ūkininko Povilo Prakaičio namuose. Pirmoje eilėje (iš 
kairės): Juozas Stumbrys, Veronika Stumbrienė, Mykolas Kairys, na 
Kairienė  antroje eilėje: Povilas Prakaitis, Elžbieta Prakaitienė, Antanas 
Janonis, Morta Ramonienė (visos E. Prakaitienės seserys su vyrais)
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retai susirinkdavo ir visas kaimas, kai reikėjo aptarti bendrus kaimo gyvenimo klausimus. 
Gegužės mėnesį mama išpuošdavo seklyčią, prie durų pastatydavo kvepiančius berželius. 
Vakarais prieidavo daug moterų, jos atsivesdavo vaikus. Visi kartu kalbėjo Šv. Marijos 
litaniją, rožančių, giedojo gegužines giesmes. 

ėvai ir kiti kaimynai gražiai sugyveno tarpusavyje. Arčiausiai gyveno Antanas 
Šarkūnas ir jo žmona Barbora Šarkūnienė. Antanas Šarkūnas buvo siuvėjas, Šarkūnienė 
mėgo rankdarbius, gražiai mezgė. Jų troboje visada būdavo švaru, gražu. Dabar abu 
Šarkūnai ir jų vaikai yra mir . Pasvalyje gyvena Leono Šarkūno našlė Adelė Šarkūnienė.

Al onsas Vyčas buvo tėvo vaikystės draugas. Jis dirbo žem  ir buvo įsteig s pieno 
surinkimo punktą. 

Sunkiai vertėsi ir vargingai gyveno Reševičius. Jis dirbo tik ,  a žemės, gyveno 
mažoje pirkioje, gyvulius laikė moliniame tvarte. Augino  vaikus.

Rudenį, pasibaigus lauko darbams, prasidėdavo javų kūlimas. Būdavo rengiamos 
talkos. Kūliamąją aptarnaudavo 20 ir daugiau žmonių. Vaikų arti neprileisdavo, bet mes iš 
toliau matėme, kaip sukasi ir ūžia mašina, kaip darniai dirba kiekvienas talkininkas. Vieni 
kėlė javus, kiti tvarkė jau iškultus šiaudus, treti prižiūrėjo ir keitė maišus grūdų. Mama 
tuo metu su pagalbininkėmis ruošdavo patalkius. Šiai progai visada būdavo padaroma 
miežinio alaus, pjaunamas bekonas, kepami pyragai. Labiausiai būdavo gerbiami mašinieriai, 
kurie turėjo kuliamąją ir talkų metu ją valdė. Mašinieriai buvo sodinami už stalo pačioje 
garbingiausioje vietoje. Linksmybės ir dainos užsit sdavo iki vėlumos. Paskui mašinieriai 
pasiimdavo savo kuliamąją ir išvažiuodavo. Kitą dieną jie kūlė jau pas kitą ūkininką. 

iemą kaimiečių gyvenimą gražiai paįvairindavo piršlybos ir vestuvės. Atvažiuodavo 
piršlys melagis, atveždavo jaunikį. Kalbėjo apie gražų jaunikio ūkį, pieno upes ir kisie-
liaus krantus. Paskui keli vežimai patraukdavo paskui piršlį apžiūrėti gražaus gyvenimo. 
okio atvejo, kad tėvai savo dukrą varu išvarytų už nepažįstamo vyro, aš neprisimenu. 

Jauni žmonės pasakydavo tėvams, kad norėtų susituokti. Jei tėvai neprieštaraudavo, tai 
ir prasidėdavo ši pramoga, tradicija. Po piršlybų jaunieji paduodavo bažnyčioje užsakus. 
Apie tai kunigas viešai paskelbdavo per pamokslą. Po keturių savaičių vykdavo vestuvės.

Vasarą kaimo jaunimas rinkdavosi į gegužines. Aikštel  apkaišydavo beržais. Ap-
važiuodavo aplinkinius kaimus, iškabindavo skelbimus, surasdavo muzikantus.  gegužines 
susirinkdavo daug jaunimo. Dažniausiai grodavo armonika, jai pritardavo smuikas. Geri 
muzikantai buvo Jonas avakas, Jonas Auga. Kaime, skirtingai negu uždarose salėse, 
labai gražiai skamba muzika, jos garsai sklinda toli ir virpina širdis. Maloniai ir pakiliai 
nuteikia pati gamta, žvaigždėtas dangus virš galvos. Jaunimas šokdavo iki paryčių.

 metais rugsėjo  dieną, kūlimo talkos metu atėjo žinia apie karą. Buvo pranešta, 
kad vokiečiai užpuolė Lenkiją. Vėliau apie spalio mėnesį sužinojome, kad Sovietų Sąjunga 
grąžino Lietuvai Vilnių. Sovietų Sąjunga vedė derybas su Lietuva dėl rusų karinių bazių 
steigimo Lietuvoje. Kitais metais pradėjo statyti bazes. Lietuvos prezidentas Antanas Sme-
tona pabėgo. Prisimenu, kaip tų pačių metų birželio  dieną, grįž  iš Pasvalio žmonės 
kalbėjo mat  rusų armiją. Visiems patiko, kad ši armija sugrąžino mūsų sostin  Vilnių. 

Vokiečiai nepasiekė mūsų kaimo. Karas praėjo pro šalį. Mes girdėjome susišaudymų 
aidus, kurie vyko priešų kariuomenėms susitikus kelyje Pasvalys – Vabalninkas. Virš galvos 
skraidė lėktuvai. Mes buvome pamokinti, kad skrenant lėktuvui, nebėgiotume po kiemą.

 metais grįžo rusai. Vilniaus grąžinimo džiaugsmą pakeitė raudos dėl rusų 
vykdytų tremčių, dėl žemės nacionalizavimo ir kitų sunkių bėdų. Rugsėjo mėnesį atėjo 
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seniūnų sąrašas, kurie jauni vyrai turės tarnauti rusų armijoje. iekas nenorėjo eiti į rusų 
kariuomen . Vyrai išsislapstė miškuose, kasėsi bunkerius. aip prasidėjo partizaninis judėjimas. 
Kaimo gyventojams tas laikotarpis buvo sunkus. Vyko nuolatinės kratos ir persekiojimai iš 
valdžios pusės. Reikėjo rūpintis miškuose besilapstančiais broliais partizanais. Jiems reikėjo 
maisto, vaistų. aktimis partizanai belsdavosi į ūkininkų duris, prašydavo maisto. Prisime-
nu, kaip vieną naktį atėjusiam miško broliui tėvas neturėjo ką paduoti valgyti. usivedė jį 
į tvartą ir atidavė gyvą avį. „ ia mums tik vienam kartui pavalgyti,“- pasakė patizanas. 

Mūsų kaimo gyventojų tremtis nepalietė. Aš labai skaudžiai pergyvenau savo my-
limo mokytojo Mykolo Steponavičiaus tremtį. Jį išvežė  metais birželio mėnesį. uo 
laikotarpiu buvo įvykdytos pirmosios tremtys. Kitos, daugiau masinės tremtys prasidėjo 

–  metais. Daug žmonių išvežė iš kaimyninių kaimų. 
Apie 0 metus, kai jau buvo į Sibirą išvežta daug ūkininkų, prasidėjo stiprus 

spaudimas dėl kolektyvizacijos. kininkai buvo spaudžiami stoti į kolūkius. Juos apdėjo 
didžiuliais mokesčiais, įvairiomis prievolėmis. Kai nebeturėjo jėgų priešintis, ūkininkai pasi-
rašė, kad atsisako turėtos žemės ir savo noru stoja į kolūkį. š karto buvo nusavinama jų 
žemė. Šeimos poreikiams atmatuodavo 0 arų sklypą prie namų. Kolūkiui reikėjo atiduoti 
gyvulius, žemės dirbimo tec niką. ėvo tvarte padarė kolūkio arklides. Visus varė dirbti 
kolūkyje, bet atlyginimo nemokėjo. Kaimiečiai, kad galėtų išmaitinti šeimą, slėpė gyvulius, 
grūdus. aip buvo sugriautas visas gražus ūkis, visas gyvenimas, šeimos ateitis, kurią 
taip atkakliai, taip sunkiai kūrė mano tėvas, motina ir mes, visi vaikai. ėvas dar svajojo 
pastatyti gražų didelį mūrinį namą. Jau buvo atvež s raudonų plytų. Bet nebepastatė. 

 metų kovo  d. per radiją atėjo žinia, kad mirė Stalinas.  valdžią atėjus 
ikitai ruščiovui, buvo didelis dėmesys skirtas kolūkiams. Maždaug po metų už darbą 

pradėjo mokėti pinigais, kolūkiai įsigijo daugiau žemės ūkio tec nikos, kolūkyje pradėjo 
dirbti žemės ūkio specialistai. Apie  metus pradėjo grįžti pirmieji tremtiniai. Vykdant 
komunistų partijos suvažiavimo direktyvas kaimuose buvo pradėti tiesti keliai, pradėta 
vykdyti laukų melioracija. Dėl šios melioracijos daugelyje kaimų nebeliko gyventojų ir jie 
buvo išbraukiami iš gyvenamųjų vietovių sąrašų. aip atsitiko ir Galinių kaimui. 

Mūsų šeimą saugojo angelai
Aldonos Augienės (Pleškaitės) prisiminimai apie Galinių kaimą.

Petro ir Barboros Pleškų šeima žemę Galinių kaime paveldėjo iš senelio. Jau 
gyveno Galiniuose, kai 1935 metais gimė jų dukra Aldona. Pleškų šeima turėjo 
20 hektarų žemės. Apie 10 hektarų buvo ariama žemė, 5 hektarus užėmė pievos 
ir ganyklos ir beveik 5 hektarus – krūmynai. Pleškų trobesiai, daržas ir sodas 
užėmė tik 25 arus žemės. 

Petras Pleška mirė 1982 metis, Barbora Pleškienė – 1992 metais. Abu palaidoti 
Daujėnų kapinėse. Jų dukra Aldona Augienė (Pleškaitė) šiuo metu gyvena Pasvalyje. 

ėvai buvo darbštūs žmonės, žemė derlinga. Gyvenome pasiturinčiai. Jeigu kitose šeimose 
buvo daug vaikų, tai aš pas tėvus buvau viena. Man užteko visko, ko reikėjo. Mokiausi 
Galinių pradinėje mokykloje. ėvai augino gyvulius, turėjo melžiamų karvių, veislinių 
kiaulių, laikė paukščių. Kai aplinkui prasidėjo tremtys, tėvai ir kiti kaimo gyventojai 
prasitardavo, kad Pleškoms vargu ar pavyks išvengti Sibiro. a bėda mus stebuklingai 
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aplenkė. Visa šeima išvažiavome svečiuotis pas gimines į Latviją. Kai po kelių dienų 
grįžome namo, neatvažiavus iki Pasvalio, žmonės mus perspėjo, kad greitai grįžtume atgal 
į Latviją, nes jau ieško, kad išvežtų į Sibirą. ėvas greitai apsuko vežimą, ir mes vėl 
sugrįžome pas gimines. en jau buvo kolūkiai. Dirbome įvairius darbus, gyvenome ne 
savo namuose. Labai ilgėjomės savo namų, ūkio. iekam nebuvome padar  nieko pikto, 
bet kaip nusikaltėliai turėjome slapstytis. 

štekėjau už mūsų krašto vaikino Kosto Augos, kuris gyveno ekiškių kaime, vos 
keli kilometrai iki Galinių. š mūsų namų nieko nebebuvo lik , tik keli medžiai. Kiek 
vėliau, už –  metų grįžo į Lietuvą ir tėvai. Jie apsigyveno netoli Panevėžio. 

ai ką išgyveno mūsų šeima, netekusi savo ūkio ir namų, buvo labai skaudu, bet 
mes guodėmės mintimi, kad toks gyvenimas vistiek geresnis už Sibiro tremtį. 

Antrasis pasaulinis karas taip pat galima sakyti aplenkė Galinius. Mes tik girdėjome 
skraidančius lėktuvus, į Guodžių pus , kur ėjo vieškelis Pasvalys – Vabalninkas, vykdavo 
susišaudymai. Mes girdėjome šūvius, bombų sprogimus. Kaimą pasiekdavo ir dūmų kvapas. 

Kai buvo grąžinta žemė, jos nebebuvo kam dirbti. Vyrą Kostą Augą pakirto liga. 
Vaikų mes neturėjome. Aš dėl sveikatos negalėjau dirbti žemės, tai persikėliau gyventi 
į Pasvalį ir čia gyvenu. 

Dažnai prisimenu Galinius, nelengvą savo ir tėvų dalią. Atlaikėme visus mums 
siųstus išbandymus. Su ilgesiu prisimenu Galiniuose gyvenusias Vyčų, Šarkūnų, Prakaičių 
šeimas. Jie buvo sumanūs ir darbštūs ūkininkai, augino gausias šeimas. etekus žemės, jų 
vaikai nenorėjo dirbti kolūkyje, visi išsibėgiojo į miestus, kaimas liko visiškai tuščias. Kai 
žemė buvo grąžinta, jauni žmonės nebesugebėjo grįžti atgal, ūkininkauti. ebejautė savo 
ryšio su žeme, nebeturėjo šaknų. Manau, kad toks gausus jaunimo išvykimas į užsienius, 
yra tiesioginė prievarta įvykdytos kolektyvizacijos ir žemės nacionalizavimo pasekmė. Jeigu 
vaikai iki šiol būtų gyven  kaime, ūkininkav  kartu su tėvais, dabar kaimai nebūtų tušti.

Grįžo ir ūkininkauti pradėjo vienas buvusio ūkininko Povilo Prakaičio sūnus Al-
onsas. Jis atkūrė savo tėvo sodybą. Jo iniciatyva iš naujo atkurtas Galinių kaimas. Kiti 
aplinkiniai kaimai nebesugrįžo iš praeities.

Antanas Šarkūnas niekada nebuvo  
kolūkietis
Iš Adelės Šarkūnienės prisiminimų.

Antano ir Barboros Šarkūnų šeima Galinių kaime turėjo 13,50 hektaro žemės. 
Dirbamos žemės buvo 6,50 hektaro, 2 hektarus sudarė pievos ir beveik penki 
hektarai buvo apaugę krūmynais.

Gimė Antanas Šarkūnas 1880 metais. Būdamas jaunas, laimės ieškojo Amerikoje. 
Šeimos albume išliko Antano nuotrauka, daryta 1912 metais Amerikoje, iladelfijoje.

 Galinių kaimą Antanas Šarkūnas atvyko kaip užkurys, vedė našlę Barbo-
rą. Šeima augino du sūnus – Povilą, gimusį 1920 metais ir Leoną, gimusį 1922 
metais, taip pat 2 dukteris – Valeriją (gim. 1924 m.) ir Skolestiją (gim. 192  m.)

Nei pats Antanas Šarkūnas, nei jo šeima nebuvo linkę prie žemės darbų. 
Jiems labiau patiko amatai. Antanas Šarkūnas buvo geras siuvėjas, žmona Barbora 
daug mezgė. emę dirbo tik šeimos poreikiams. Augino javų duonai, daržus, 
turėjo nedaug gyvulių. 
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Antanas Šarkūnas. 
JAV. 2 m.

Šarkūnų sodyboje. š kairės: Barbora Šarkūnienė, 
Leonas Šarkūnas, jo uošvis Mikulėnas, Antanas 
Šarkūnas, Birutė Šarkūnaitė.  m. 
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Šarkūnų šeima (viršuje). š kairės sėdi:  
Morta Kvedorienė, Barbora Šarkūnienė,  
Antanas Šarkūnas, stovi: Skolastija,  
Valerija, Leonas. 2 m.

Adelė ir Leonas Šarkūnai  
su dukra Birute.  m.
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Skolestijos Šarkūnaitės ir Jono Mieliausko vestuvės.  m.

Moksleiviai prie Galinių pradinės mokyklos.  m.  
uotraukos iš Adelės Šarkūnienės asm. arc yvo
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Galinius visada supo miškai...  
20 0 m. J. Kliučiaus nuotraukos
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Šarkūnai nemėgo politikuoti, šeimos gyvenimas buvo gana uždaras. Sekma-
dieniais ir per šventes visi eidavo į bažnyčią. Šv.Kalėdas, Velykas, Sekmines ar 
kitas šventes švęsdavo šeimos rate.

Gyveno tvarkingai, namai visada buvo švarūs, papuošti Barboros rankdar-
biais, tačiau prabangos nebuvo. Šarkūnai išaugintus javus kūlė spragilais, nes 
neturėjo iš ko pasisamdyti kuliamosios, kaip tai darė kiti ūkininkai. Dėl neturtingo 
gyvenimo jiems negrėsė tremtis į Sibirą, sovietinė valdžia nelaikė jo savo priešu, 
tačiau Šarkūnas, toli gražu, nebuvo lojalus naujajai valdžiai. Jis vienintelis Galinių 
kaime atsisakė stoti į kolūkį. Tai dar labiau apsunkino jo dalią. Turėjo mokėti 
didelius mokesčius. Buvo toks laikotarpis, kai liko be arklio. Kaimo gyventojai dar 
prisimena, kaip Šarkūnas padarė specialius pavalkus karvei ir taip suarė žemę. 
Dėl sunkumų neišdavė savo principų, norėjo likti laisvu ūkininku. 

Paaugę vaikai kiekvienas savarankiškai kūrė savo gyvenimus. Nė vienas iš 
jų nepanoro ūkininkauti. Leonas Šarkūnas slapstėsi, nenorėjo tarnauti rusų kariuo-
menėje. Kai jį pagaliau sulaikė, liepė dirbti Daujėnų valsčiuje raštininku. Raštingų 
žmonių tuo laikotarpiu labai trūko. Leonas 1948 metais vedė Guodžių kaime 
gyvenusią Adėlę Mikulėnaitę. Jauna šeima pradėjo gyventi Pasvalyje. Adėlė buvo 
gera siuvėja, vėliau išmoko kirpėjos amato ir šį darbą dirbo penkiasdešimt metų. 
Leonas Šarkūnas baigė Panevėžio statytos technikumą, dar 2 metus studijas tęsė 
Vilniaus Statybos institute. Studijų nebaigė dėl gana sunkios finansinės padėties 
šeimoje. Negalėjo dažnai važinėti į Vilnių, ten nuomotis kambarį ir pan. 

Valerija baigė Panevėžio buhalterinės apskaitos technikumą. Buvo ištekėjusi. 
Užaugino sūnų Vytautą ir dukterį Reginą. Panevėžyje gyveno ir įvairius darbus 
dirbo Skolestija Šarkūnaitė (Mielinskienė). Ji užaugino dukterį Aliną.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Galiniuose buvusią Šarkūnų žemę su-
sigrąžino vaikai, anūkai. 

Dabar abu Šarkūnai ir visi jų vaikai jau mirę. Šarkūnų šeimos kapas yra 
Daujėnų kapinėse. Pasvalyje gyvena Leono žmona Adėlė. Ji yra pensininkė. Jų 
dukra Birutė Šarkūnaitė gyvena ir dirba Vilniuje. 

Vyčų šeimos istorija saugoma nuotraukose
Galiniuose gyvenusi Alfonso ir Marijonos Vyčų šeima 194  metais, pagal 

išlikusius emės apskaitos žiniaraščius, turėjo 26 hektarus žemės. Iš jų 45 arai 
buvo skirti sodybai – trobesiams, daržams, sodui, uogynui. Dirbo 12 hektarų že-
mės, apie  hektarus užėmė pievos, 6 hektarus – ganyklos. Pasvalyje gyvenantis 
ir dirbantis Kauno technologijos universiteto Elektronikos inžinerijos bakalauras 
Amandas Vyčas domisi Galiniu kaimu, kuriame gyveno jo tėvai, seneliai ir pro-
seneliai. Jis renka nuotraukas, užrašo svarbiausius šeimos gyvenimo įvykius. 

Amandas Vyčas saugo 1936 metų Vyčų sodybos nuotrauką. Pasak Amando, 
ši nuotrauka gali būti pirmoji jo tėvelio Albino Vyčo gimtos sodybos Galiniuose 
nuotrauka. 

Nuotraukoje prieš trobą matosi medinis kryžius. Ten buvo palaidotas pro-
senelis Juozas Vyčas. Dabar akmenėlis Juozo Vyčo atminimui guli prie šeimos 
kapo paminklo Daujėnuose. emiau iškalta – „ UV S DID . KARE“.
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Garsus agronomas Antanas Vyčas 
yra Amando senelio brolis. Amandas jį 
mažai prisimena. Todėl radęs informa-
cijos apie garsųjį Antaną Vyčą žinias-
klaidoje, saugo ją kaip šeimos relikviją. 
Iš visų publikacijų sudėliojo savo pro-
senelio gyvenimo ir veiklos biografiją. 

Antanas Vyčas gimė 1909 metais, 
Galiniuose. 1935 metais baigė Dotnuvos 
žemės ūkio akademiją. Kelerius metus 
dirbo linų pluošto kokybės ekspertu ir 
kontrolieriumi. Linų pluošto kokybės 
tyrimų klausimais stažavosi Belgijoje, 
Danijoje ir Vokietijoje. 

1939 m. pabaigoje Antanas Vy-
čas buvo paskirtas Naujosios Vilnios 
linininkystės bandymų stoties vedėju. 
Karo metu, bombai pataikius į stoties 
pastatą, buvo sunaikintas beveik visas 
inventorius, sumaišyta linų selekcinė 
medžiaga. Stotis buvo likviduota, o 
vėliau buvusiame Savitiškio dvare ne-
toli Panevėžio įsteigta nauja bandymų 
stotis. Antanas Vyčas paskirtas jos di-
rektoriumi. Mokslininkas padarė karo 
metu susimaišiusios linų selekcinės 
medžiagos atranką, atrinko, išgrynino 
ir padaugino veislės Vaižgantas linus. 

194  m. Savitiškio bandymų sto-
tis reorganizuota į Lietuvos valstybinės selekcijos stoties Savitiškio atraminį punktą, 
specializuotą linų tyrimams. Linų selekcijos skyriui vadovavo Antanas Vyčas.

1963 m. prie Savitiškio bandymų stoties buvo priskirtas Upytės tarybinis ūkis, 
tapęs stoties eksperimentiniu ūkiu. kyje vykdyti kai kurie agrotechnikos gamy-
biniai bandymai. 1965 m., Upytėje pastačius bandymų stoties pastatą ir perkėlus 
visą inventorių, sėklas bei kitas medžiagas, Savitiškio bandymų stotis persikėlė 
į naujas patalpas. Nuo 1965 m. stotis buvo pervadinta Upytės bandymų stotimi. 
Jai liko vadovauti direktorius Antanas Vyčas, juo dirbo iki 19 1 m. pavasario. 
Antanas Vyčas žuvo 19 1 m., eidamas 62-uosius metus. 

Dirbdamas vadovaujamą darbą, Antanas Vyčas aktyviai darbavosi ir linų 
selekcijos srityje, vienas ir su bendraautoriais parašė daug straipsnių, knygų ne 
tik apie linų selekciją, bet ir apie auginimą bei agrotechniką. 

Upytės bandymų stoties laboratorijų korpuso fojė 2009 metais atidengta 
buvusio direktoriaus Antano Vyčo 100 metų jubiliejui skirta atminimo lenta.

... Kai jau turėjo fotoaparatą „Sme na“, Amandas pats pradėjo daryti šeimos 
nuotraukas. otografuoja ir dabar. 

Sutvirtinimo šventės metu. Šeimos istorijos  
autorius Amandas Vyčas (kairėje) su dėde 
Valentinu Vyču, kurį pasirinko sutvirtinimo 
krikštatėviu. Šiluva. Apie  m. 
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Vyčų sodyba.  m.

Al onso ir Marijonos Vyčų šeimyna. Pirmoje eilėje (iš kairės): stovintys 
berniukai Albinas Vyčas ( 2 – ) ir jo brolis Bronius Vyčas ( 2 –

). Virš Broniaus galvytės – vaikų mama Marijona Vyčienė, o šalia 
stovi jų tėtis Al onsas Vyčas ( 02– ). Kairėje sėdi vaikų močiutė 
Elžbieta Vyčienė ( 2– ). Šalia – jos dukra Pranciška Baginskienė. 
Apie  m.
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Po dvylikos metų. Pirmas  
iš kairės – Amando dėdė  
Antanas Vyčas ( – )  
šalia stovi Marijona Vyčienė   
viduryje – Petras Vyčas (jau-
niausias dėdė), šalia –  
Elžbieta Vyčienė ( 2– ) 
ir Valentinas Vyčas ( –

). Apie  m. 

Dėdės iš mamos pusės –  
Andrius Kuprys ir Petkūnas – 
Amerikoje. Apie  a. pr.
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Vyčų šeima ūkininkavo. Laikė 
gyvulių, augino javus, daržoves. Vyčai 
turėjo pieno surinkimo punktą, kurio 
paslaugomis naudojosi visi aplinkiniai 
ūkininkai. Kai buvo nusavinta žemė ir įkurtas kolūkis, Vyčų sodyboje šeiminin-
kavo Amando dėdės Antano šeima. Amandas su tėvais gyveno Pasvalyje, bet 
vaikystėje teko ne kartą pabuvoti Galiniuose. 

„Su tėveliu, sėd  ant motociklo, karts nuo karto atlėkdavome, – prisimena Amandas. – 
šsukus iš Vabalninko kelio, iki senelių sodybos buvo apie pora kilometrų kaimo keliuko. 
Šiame kelyje tėvelis leisdavo ir man pavairuoti motociklą. ia bandžiau vairuoti ir automobilį 
„ aparožietį“. Buvo dar gyva močiutė. varką vedė dėdės Antano šeimyna. Su pusbroliu 
Broniumi ir pussesere Gene daug bėgiodavome ir žaisdavome sodyboje. Vėliau, mirus 
tėčiui, viskas nutrūko... Dėdė Antanas persikėlė į Girsūdus, Galiniuose nieko nebeliko.“

Kaip sakė Amandas, gimtosios žemės trauka yra tokia didelė, kad jis, pa-
siėmęs savo sūnų Martyną, atvažiuoja į tą vietą, kur anksčiau gyvavo Galinių 
kaimas. Prisimena čia anksčiau gyvenusius ir jau Anapilin išėjusius prosenelius, 
senelius, tėvus, dėdes, tetas. Buvo daug džiaugsmo, kai galinietis Alfonsas Prakaitis 
plačiame ir tuščiame lauke, kur po melioracijos nebebuvo likę jokių ribų, parodė 
tą vietą, kur anksčiau buvo Vyčų žemė. Amandui ji atrodo šventa. Amandas turi 
ką papasakoti savo sūnui Martynui ir dukrai Simonai. Su vaikais dažnai varto 
albumus, kuriuose sukaupiama visa šeimos istorija.

Šaknų beieškant. Amandas su sūnumi Martynu  
Galiniuose ant protėvių žemės. 200  m. 
uotraukos iš Vyčų šeimos albumų



792

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Dalinava – gyva tik prisiminimuose
Angelė Šidlienė ( arbutaitė)

Gimiau  m. Dalinavos kaime, Biržų ra - 
jono Daujėnų valsčiuje. ėvas Petras ar - 
butas ir motina Elžbieta arbutienė bu vo  
valstiečiai. šlikusiuose dokumentuo se rašo - 
ma, kad  m. šeima turėjo 2 a žemės.  
Aš – jų vienintelė dukra. Baigiau Galinių 
pradin  mokyklą, vėliau Daujėnų septyn-
met  ir Pasvalio gimnaziją.  m. pra-
dėjau dirbti Šukionių bibliotekoje. Dirbda -
ma mokiausi Vilniaus universitete, studija - 
vau bibliotekininkyst . niversitetą bai giau  

 m. Vėliau dirbau kaimo mokyklose, dės - 
čiau lietuvių kalbą. Vadovavau Būginių mo - 
kyklai. Biržų partijos komiteto unkcionie-
riui Kazimierui Bitinui nepatiko, kad mokyklai vadovauja buožių vaikas. Reikalavo, kad įsto - 
čiau į partiją. Kai atsisakiau, likau paprasta mokytoja ir šį darbą dirbau iki pensinio amžiaus.

Šiuo metu gyvenu Biržų rajono Būginių kaime su vyru Romualdu Šidla. Būginių 
žemėje, grąžintoje vietoj tėvams priklausiusios Dalinavoje, ūkininkauja dukra Anžela. 
Auga anūkas Mantas.

Dalin vos kaimo žemės priklausė G odžių dvaro ponui emnolonskui, 
žmonių vadinamam imilinsku. Dalinavos kaimo vietovė vadinosi Gaidynė. Pasa-
kojama, kad ten buvo apleista žemė, krūmai ir kažkoks prašalietis eidamas rado 
gaidį. Kaip jis ten pakliuvo – nežinia. Gal iš vanago ar lapės nagų bus pabėgęs. 
Tą vietovę ir pavadino Gaidyne. 

Miškas, kuris augo tarp Čìkiškio kaimo ir Dalinavos ir tęsėsi nuo kelio 
Vabalni kas–Pasval s į pietus, buvo vadinamas Desperencija. To miško pietinė 
dalis vadinama Skujyte. Miškas, esantis už Dalinavos į Guodžių pusę, vadinosi 
Velniabalė. Nuo Vabalni ko toliau į pietus, buvusio Steponiškio pusėje, augo 
miškas, vadinamas Vidumiške. 

Desperencijos miške, ties Čekiškio kaimo gyventoju Auga, buvo toks kalnelis 
nedidelis, aplink būdavę daug lazdynų ir skruzdėlynų, vadinosi Lapkalnis. Sako, 
čia būdavę daug lapių olų. 

Pradinė mokykla buvo Prakaičio namuose Galínių kaime ir vadinosi Galinių 
pradinė mokykla. Vėliau, išvežus Dalinavos gyventojus Tamuliūnus, pradinė mo-
kykla buvo perkelta į jų namus, bet ir toliau vadinosi Galinių pradinė mokykla. 
Dar vėliau pradinė mokykla atidaryta Galinių kaimo gyventojo Pleškos namuose.

Apie  a. trečiąjį dešimtmetį iš Amerikos grįžę lietuviai pirko iš dvaro 
žemės. Taip čia pradėjo kurtis šeimos – Everasto Tamuliūno, Jono Parčiausko, 
Jono Navako, iprijono Tuskėno. Susikūrė kaimas, kuris pavadintas Dalinavos 
vardu – nuo žodžio „dalyti“ (dalyti žemes). 

Angelė arbutaitė. Veronikos Adamonytės nuotr.
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Nusipirkę žemės žmonės statėsi gyvenamuosius namus, ūkinius pastatus, 
įsigijo gyvulių, žemės ūkio įrankių. Stipriausias kaimo gyventojas buvo Everastas 
Tamuliūnas. Jis turėjo apie 40 ha žemės, kuliamąją, gyvulių, samdė darbininkus. 
Su savo kuliamąja talkindavo kitiems ūkininkams, o už tai kaimynai atidirbdavo 
jo ūkyje, padėdavo kulti javus. Prie kuliamosios reikėjo apie 20 žmonių. 

Jo šeima buvo ištremta į Sibirą. Jauniausia duktė Pranė Rusickienė (Tamu-
liūnaitė) šiuo metu gyvena Alytujê. Jos anūkas Paulius Valatkevičius, žurnalistas, 
dirba Lietuvos televizijos laidoje „Pinigų karta“. 

Mano, Angelės Narbutaitės, šeimoje buvo penki asmenys – motinos tėvai 
Jonas ir Adelija Parčiauskai ir mano tėvai – Petras ir Elžbieta Narbutai.

Mano senelis Jonas Parčiauskas, grįžęs iš Amerikos, Dalin voje pirko 18 ha 
žemės – 6 ha miško ir 12 ha ariamos. Dukrai ištekėjus, žemę dirbo kartu su žentu 
Petru Narbutu. kyje pagrindinė jėga buvo arkliai. Šeima turėjo du stiprius arklius 
ir kelis prieauglius. Turėjo arklinę pjaunamąją mašiną, vokišką grūdų sėjamąją, 
grūdų valomąją – arpą, arklinę kuliamąją mašinėlę. emę dirbo su dvižagriu plū-
gu, virbalinėmis ir spyruoklinėmis akėčiomis (drapaku), turėjo medinį volą. Javus, 
šieną vežė su uore. Turėjo medinius ratus, o per šventes į kermošių važiuodavo 
su lineika, arklį pakinkydavo prašmatniais pakinktais (šorais). 

Laikė tris karves, pieną daugiausia patys sunaudodavo, dalį nešdavo į 
Puµciniškyje esančią nedidelę pieninę. Augino porą kiaulių, veršelių, avių, paukščių. 
kis buvo pusiau natūrinis. Pienu ir jo produktais, mėsa apsirūpindavo patys savo 

ūkyje. Pirkdavo tik silkių, kurių atveždavo iš Ryg s. Duoną kepdavo iš ruginių 
miltų, o jei rugiai peraugdavo, tai į duonos raugą įdėdavo bulvių. Kepdavo duoną 
ant kopūsto arba ajerų lapų krosnyje. Mėsą sūdydavo arba rūkydavo.

Geriausią pašarą, dobilus, duodavo arkliams, darbiniams arkliams duodavo 
avižų. Karvėms tekdavo tik šiaudai, jų ganyklos buvo prastos – pieva, miškas. 
Gyvulius rišdavo namuose nuvytomis virvėmis prie kuolų. Virves namuose nuvy-
davo senelis iš linų. Linus augindavo, apdorodavo, o džiovindavo Akinsko jaujoje.

Iš linų ir avių vilnos verpdavo siūlus. Iš jų ausdavo drobes, rankšluosčius, 
staltieses, lovatieses. Turėjome nuosavas stakles. Iš vilnonių siūlų mezgė kojines, 
megztinius, pirštines.

Panašiai vertėsi ir kitos kaimo šeimos – Jono Navako, iprijono Tuskėno 
ir Pilio. Mūsų ir Jono Navako šeima dar samdė piemenis.

Karas
Užklupus karui, kaimo gyvenimas dar pasunkėjo. Keliu Pasvalys–Vabalnin-

kas važiuodavo vokiečiai ir rusai, dažnai įvykdavo susidūrimai, susišaudymai. 
Guodžių žemėje, netoli buvusio emnolonsko dvaro, buvo aerodromas. Ten lėk-
tuvai ūždavo dieną naktį. Dar prisimenu, kaip pas mus apsilankydavo vienas 
rusų lakūnas. Senelis buvo kariavęs rusų caro armijoje, mokėjo kalbėti rusiškai. 
Lakūnas mane pasisodindavo ant kelių ir pavaišindavo silke. Atnešdavo dar tokių 
geltonų kruopų, gal sorų. 

Mes, vaikai, buvome įbauginti lėktuvų ūžesio, bijojome, kad vokiečiai neuž-
mestų bombų. aisdavau su Tamuliūnų Pranute lauke. Kai tik išgirsdavome skren-
dant lėktuvą, griūdavome ant žemės ir taip gulėdavome, kol lėktuvas praskrenda. 
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Prisimenu vokiečius. Jie rašinėjo žmonių gyvulius ir dalį jų paėmė vežti į 
Vokietiją. Mūsų kaimo žmonės slėpė gyvulius, nes jei rastų daugiau, tai išvež-
tų į Vokietiją. Balandžio mėnesį vyko gyvulių surašymas. Visas kaimas karves 
išvedė į mišką, ten jos buvo tol, kol vokiečiai baigė surašymą. Prisimenu, kaip 
žmonės anksti rytą ir vėlai vakare, prikimšę maišus pašaro, nešdavo paslėptiems 
gyvuliams į mišką.

Prisimenu, kaip degė Bíržai.  šiaurės pusę rūko juodi dūmai, smarkiai 
šaudė. Tėvelis sakė, kad šaudo iš katiušų. Mano šeima, bijodama, kad neuždegtų 
namų, daržinėje buvo išsikasusi didelę duobę, į kurią įdėjo medinę skrynią su 
geresniais drabužiais, apavu ir kitais brangesniais daiktais. Manė, jei sudegtų 
namai, tai liktų nors patys svarbiausi daiktai ir apranga. 

Tremtis
Prasidėjus žmonių tremčiai, mūsų šeima taip pat buvo susidėjusi ryšulėlius ir 

laukė, nes nežinojo, kokiu metu atvažiuos sunkvežimis ir lieps kraustytis. Kai kurie 
Dauj¸nų skrebai gąsdino  „Patikrinsim jus, jeigu valgote prie vieno stalo, subendrinsim 
žem  ir išvešim į Sibirą.“ Tėvelio vardu buvo 9 ha žemės, senelio vardu taip pat 
9 ha. Iš viso būtų buvę 18 ha. Tai jau kvepėjo Sibiru.  dar tėvelis netylėdavo, 
su jais pasiginčydavo. Ačiū Dievui, likome Lietuvoje. Bet labai skaudu buvo, kai 
išvežė artimiausius kaimynus Tamuliūnus. 

Išveždavo naktį. Iš vakaro atvykdavo į Dauj¸nus rusų kariuomenės sun-
kvežimis. monės vieni kitiems pranešdavo ir naktį jau laukdavo. Tokių svečių 
sulaukė ir Tamuliūno šeima. Su rusais kartu važiuodavo ir vietiniai Daujėnų skrebai, 
nurodydavo vietą. Mano atminimu, išvežė tik vieną motiną su dukterimi. Tėvas 
pasislėpė namo rūsyje. Buvo pavasaris, rūsys pilnas vandens, tai niekas nebelipo 
žiūrėti ir jam tuo kartu pasisekė. Duktė Stasė nežinia kur pasislėpė ir paliko. 
Baimės ir siaubo iškankintą šeimą išdraskę „svečiai“ išvyko su nedideliu grobiu. 

Aušo rytas, tekėjo saulė. Mes, kaimynai, jautėmės prastai. Prisimenu, kaip 
iš ryto savo namus palikusi bėgo Stasė, užsimetusi ant pečių kažkokį švarkelį. 
Likusieji dar slapstėsi, bet juos sugaudė ir išvežė. 

Išaušus rytui, visų akys krypo į Tamuliūno namus. Klaikuma. Bliauna nešerti 
gyvuliai, kieme kaukia mažas šunytis, laukdamas savo šeimininkų. 

Prisiminimai apie partizanus
Mes gyvenome Bíržų apskrities P svalio rajono Daujėnų valsčiuje, Dalinavos 

kaime. Mūsų kaimas buvo nedidelis, vos penkios sodybos su žeme. Kaimą supo 
miškai. Aplinkiniuose miškuose slapstėsi partizanai, dar vadinami baltaisiais ar 
miškiniais, o raudonieji juos vadino banditais. Raudonųjų, arba tuometinių liaudies 
gynėjų, vadinamų skrebais, tikslas buvo bet kokiais būdais sunaikinti partizanus. 
Skrebams talkino okupacinė kariuomenė.

Kadangi mes gyvenome tarp miškų, o netoliese buvo kelias Pasvalys–Va-
balninkas, čia dažnai užsukdavo ir vieni, ir kiti. Tai buvo labai nesaugu. Būdavo 
tokių atvejų, kai naktį ateidavo baltieji, o dieną po kaimą siautė skrebai. Baltieji pas 
mus užsukdavo naktį. Išgirsdavome, kad kieme piktai puola šuo – jau aišku, kad 
kažkas ateina. Pasibeldus pirmasis durų atidaryti eidavo tėvelis Petras Narbutas. 
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Partizanai pas mus būdavo mandagūs, ko nors paklausdavo, pasiteiraudavo apie 
skrebų apsilankymus, paprašydavo maisto. Kartą tėvelis atidavė avį, iš Tuskėno 
gavo bekoną. Tamuliūnas jiems duodavo miltų. Kitą kartą mūsų paprašė duoti 
ženklą apie skrebų buvimą kaime. Lange reikėjo įdėti didelį baltą popieriaus lapą, 
kad jie nuo miško matytų ir žinotų, jog eiti pavojinga.

Kaime žinota apie Kęstučio ir Birutės vardais pavadintus partizanų būrius. 
Vieni iš jų nešiojo ilgus plaukus, gal kaip skiriamąjį ženklą. Man pačiai teko ma-
tyti, kaip partizanai dienos metu vorele, vienas paskui kitą, vado vedami, praėjo 
pro mūsų namus į kitą mišką. Visi buvo ilgais surištais plaukais. 

Dažnai apsilankydavo skrebai. Šie buvo įžūlūs. Atėję į namus demonstruo-
davo jėgą, žvangindavo ginklais, šaudydavo. Vieną dieną vienas skrebas, atsistojęs 
mūsų kieme, iššaudė visą apkabą šovinių, nukreipęs automato vamzdį į miško 
pusę. Atseit gąsdino banditus. Man, kaip vaikui, jie sukeldavo didelę baimę, ne-
jauku buvo ir suaugusiesiems. 

Mes neturėjome vaikystės, gyvenome suaugusiųjų gyvenimą, pilną baimės, siau bo  
ir nevilties. Mūsų žaislai buvo iššautų šovinių tūtelės. Jų buvau pririnkusi visą dėžę.

Vieną siaubingą naktį teko išgyventi ir mano šeimai. Vakare į mūsų kie-
mą užėjo didelis būrys, apie dvidešimt ginkluotų skrebų su šunimi. Jie pareiškė 
nakvosią pas mus. Mūsų trobelė buvo maža – didesnis kambarys ir virtuvė su 
dviem lovomis. Jie susitelkė didžiajame kambaryje. Mes, visa šeima, susispietėme 
virtuvėje ir didžiausioje baimėje nemiegojome iki ryto. Bijojome, kad neužeitų 
partizanai ir nesusišaudytų. Tada galėjome ir mes visi žūti, ir namai būtų sude-
ginti. Atvykėliai keitė sargybą visą naktį. Aš padėjau galvą ant mamutės kelių, 
nes bijojau žvanginamų ginklų ir šunų. Ačiū Dievui, laimingai sulaukėme ryto. 
„Svečiai“ pasikėlė ir išėjo. Tėvelis juos išleido ir suabejojo, kodėl jie visi iš pat 
ryto puolė prie šulinio gerti, ar nebus ko išnešę. Mat mūsų karvė nusilaužė koją. 
Ją papjovė ir pridėjo daug dešrų, kurias išrietę sukabino klėtyje. Persigandęs tė-
velis užmiršo užrakinti klėtį. Nuėjęs pažiūrėti, neberado nė vienos dešros. Visos 
buvo išneštos. Tai taip elgdavosi vadinamieji liaudies gynėjai. Ne veltui žmonės 
juokaudavo, kad skrebai banditų ieško stalčiuose.

Mūsų kaimelis nedidelis, bet jame atsirado du komunistinių pažiūrų žmo-
nės – Steponas Pilis ir iprijonas Tuskėnas. (Steponas Pilis buvo mano krikštatėvis, 
bet vėliau susidėjo su komunistais, buvo nušautas ir palaidotas Daujėnų miestelio 
aikštėje.) Jie eidavo į Dauj¸nus ir ten susirinkimuose sakydavo prakalbas, užsilipę 
ant statinių. Jų idėjoms nepritarė namiškiai, bet jie neklausė. Barė juos ir kaimo 
vyrai. Veltui. 

Kur žuvo Steponas Pilis, neprisimenu, o apie iprijoną Tuskėną žinau gerai. 
Buvo taip. Vasaros pavakarys. Mes einame parvaryti karvių į namus. Matome, 
kad nuo miško (nuo Čekiškio pusės) eina du ginkluoti vyrai. Tuskėnas prieš tai 
du kartus buvo įspėtas. Paskutinį kartą jam buvo atkeršyta. Išdaužyti visi namo 
langai, bet jis varė savo. Tą lemtingą vakarą jis skaldė malkas ir, pamatęs gin-
kluotus vyrus, įbėgo į kambarį, pasiėmė kailinukus, iššoko pro seklyčios langą 
ir pasileido į priešingą mišką, vadinamą Velniabale. Ginkluoti vyrai jį pastebėjo 
ir nubėgo iš paskos. Saulei nusileidus, kaimo vyrai girdėjo, kaip miške barėsi, ir 
galiausiai išgirdo šūvį. Viskas buvo aišku. 
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Rytą atėjo verkdama Tuskėnienė ir prašė padėti surasti vyro kūną, kad ga-
lėtų palaidoti. Kaimynai nesutiko eiti į mišką, bijodami patys turėti nemalonumų. 
Tada ji pasikvietė savo brolius. Lavoną rado miške, uždengtą eglišakėmis. Nuvežė 
į Daujėnų kapines ir palaidojo be jokių ceremonijų. Paskui našlė Elena Tuskėnienė 
pasakė  „Ko norėjo, tą ir gavo.“ Daugiau jų šeimos niekas nelietė. 

1945 m. rudenį mano tėvelis buvo ką tik grįžęs iš karo. Jis su mama išėjo 
į talką Steponiškyje pas Sivicką kulti javų su arkline kuliamąja. Pradėjus ruoštis 
kūlimui ir kinkyti arklius, atvažiavo iš Daujėnų pilna mašina skrebų, ginkluotų 
automatais ir kulkosvaidžiais. Jie pasakė, kad kūlėjai iškinkytų arklius, nes bus 
didelis susišaudymas, gali nušauti ir arklį, ir žmonėms nesaugu. Jie taip ir padarė. 
Po kurio laiko prasidėjo susišaudymas. 

Aš tuo tarpu likau namuose su seneliais. Senelis išėjo į kiemą ir, užgirdęs baisų  
kulkų švilpimą, parbėgo į kambarį. Visi sugulėme už mūrinės sienelės, kad nenušautų.

Galinių pradinėje mokykloje (pas Prakaitį) besimokantys vaikai sugulė kartu 
su mokytoja ant grindų. Nutilus šūviams, pas talkininkus į Sivicko kiemą vėl 
atėjo skrebai, liepė kinkyti arklius ir vežti lavonus į Daujėnus. Vežė juos ir mano 
tėvelis. Prikrovė ratus šiaudų ir tuos kruvinus, suvarpytus kulkų kūnus išvežė. 
Dar vienas skrebas, priėjęs prie mano tėvelio, pasakė  „ r tu nešioji juodą dėm , 
gerai, kad išsipirkai, o priešingu atveju gulėtum šalia tų lavonų.“ (Mat tėvelis nėjo į 
karą, jį paėmė tik 1944 metų gale.) 

Mano tėvelis nėjo į kariuomenę, kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Jis 
neišėjo į mišką, bet dirbo savo ūkyje. Kai sužinodavo, kad vyks gaudynės, pasi-
traukdavo į Vabalninko kraštą pas gimines. Praėjus tam vajui, vėl grįždavo. Tiesa, 
buvo išsikasęs duobelę avių garde, užklojo ją lentomis ir šiaudais, bet ja neteko 
pasinaudoti. Vieną žiemos dieną jis su seneliu vežė iš Linkiamiškio (Panevėžio 
giria) medieną. Buvo numatęs statyti gyvenamąjį namą ir klojimą javams. Buvo 
pietų metas. Jie, atvežę sienojus, pašėrė arklius lauke ir užėjo pavalgyti pietų. 
Mums bevalgant, sugarmėjo skrebai į kiemą, suėjo į vidų. Tėvelis dar spėjo palįsti 
po lova, bet avėjo baltais iki kelių veltiniais ir jie jį išdavė. Liepė lįsti iš po lovos  
„Rankas aukštyn “ Iškratė visas kišenes, rado lenktinį peilį ir medinį sulankstomą 
metrą. Viską sviedė ant grindų, liepė rengtis ir važiuoti.  mano senelis Jonas 
Parčiauskas stovėjo kambary prie krosnies. Vienas skrebas trenkė jam šautuvo 
vamzdžiu per ranką – nutraukė sausgysles, permušė raumenis. „Sakei, kad banditų 
pas jus nėra, o kam dar melavai “

Tėvelį išvežė į Daujėnus, uždarė. Vėliau išvežė į Bíržus ir į kariuomenę. 
Prieš išveždami kankino. Pakabino už rankų, įkaitino geležį ir mušė per šonus, 
krūtinę, reikalavo pasakyti, kur yra bunkeriai su ginklais. Po tokių „procedūrų  
buvo kruvini marškiniai. Labai bjaurus buvęs skrebas pavarde Taujanskas. Kai 
tėvelis po metų grįžo iš karo, ant šonų ir krūtinės buvo matyti didžiuliai randai. 

1950 m. aš mokiausi Daujėnų septynmetėje mokykloje, penktoje klasėje. 
Per pertraukas bėgdavome į sporto aikštelę, kur buvo kopėčios, skersiniai. Mes 
ten žaisdavome. Netoliese buvo ilga daržinė. Ir štai vieną rytą išvydome kraupų 
vaizdą. Prie daržinės iš lauko pusės susodinta gal apie dešimt lavonų. Jie dar 
nebuvo sustingę. Skrebai juos sodino prie sienos, tampė už plaukų, spardė ko-
jomis ir fotografavo. 



797

I I J A  A I  I I J A

Kolūkių steigimas
Apvalę Lietuvą nuo „buožių“, kaip juos vadino okupantai rusai ir vietos 

komunistai, iššaudę partizanus miškuose, pradėjo kurti kolūkius. Seniūnijose buvo 
šaukiami žmonių susirinkimai. Liepdavo pasirašyti, kad stoja į kolūkį. Dalis žmo-
nių, pilni baimės, parašė pareiškimus, kiti dar delsė. Tuos, kurie neįstojo, gąsdino 
visokiomis sankcijomis ir išvežimu į Sibirą. Mano tėvelis, rodos, dar vienus metus 
nestojo į kolūkį, bet vėliau įstojo, nes nebeturėjo išeities. Jam gailėjo arklių. Vieną 
jauną kumelaitį buvo dar paslėpęs Pajiešmìniuose, o kitus atidavė Dauj¸nams. 

Paslėpė tėvelis ir pakinktus ant aukšto po spaliais, ir lineiką. Visi tikėjosi, 
kad gal kas pasikeis, bet niekas nesikeitė.

Li kpetrių kolūkio pirmininku buvo išrinktas Giedraitis. Tėvelis buvo revizijos 
komisijos pirmininkas. Siaubingi buvo metai – nei uždarbio, nei ateities. monės 
nemokėjo gyventi turėdami 60 arų žemės. Toje žemėje neleido sėti rugių, kviečių. 
Neleido laikyti ir arklio. Kas turėjo arkliuką, tam uždėjo didelius mokesčius ir 
turėjo atsisakyti uždarbio. Už darbadienius nieko negaudavo. 

Iš pradžių Dalinavos žemės niekas nedirbo. Čia tik ganydavo kolūkio arklius. 
Mano tėvai išvyko į Latviją ir ten trejus metus dirbo. Ten buvo geresnis gyveni-
mo lygis, uždirbdavo grūdų, daugiau pinigų. Vėliau jie grįžo į Lietuvą, pasistatė 
namą Vabalninko rajone, A čiškiuose. Nugriovė Dalinavos namus. Liko tik sodas. 
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Pasivaikščiojimas po Naujasodį
Ginta ingaitė

Praėjo beveik šimtas metų – ir palyginti trumpas, 
ir gana ilgas laikas kaimo atsiradimo, augimo, tapsmo 
istorijai. Nykstanti atmintis ir tuštėjančios sodybos gra-
sina užversti to kaimo įvykių, žmonių, su jais susijusių 
išgyvenimų lapą.  vis dėlto daugeliui Nauj sodžio 
kaimo gyventojų ar jo išeivių mintyse iškyla tolima ar 
dar visai nesena praeitis, išgyvenimai ir vaizdai vietos, 
kur buvo lemta gimti, augti, bręsti, gyventi daug metų. 
Iki šiol išleistose knygose, straipsniuose apie Dauj¸nų 
apylinkes Naujasodžio kaimas minimas vos kelis kartus.

Šiame straipsnyje apžvelgiama Daujėnų valsčiaus 
Naujasodžio kaimo formavimosi ir gyvavimo istorija, 
apimanti istorinei atminčiai reikšmingą laikotarpį. Per 
nepilną kaimo gyvavimo šimtmetį Naujasodžio įvykiai 
kito kartu su istorine visos valstybės raida, visuome-
ninio ir socialinio gyvenimo naujovėmis. Daugiausia 
faktinių žinių Lietuvos centrinio valstybės archyvo 
dokumentuose yra apie kaimo sklypų dalybas, nau-
jakurių rūpesčius. Tarpukario žemės reformos suformuotame kaime iš 23 buvusių 
sodybų sklypų iki šiol savo protėvių sodybose (ar netoli jų vietų) tegyvena vos 
kelios šeimos. Jų narių ir kitų Naujasodžio kaimo gyventojų asmeniniais atsimi-
nimais, liudijimais siekiama atkurti Naujasodžio kaimo istoriją.

Kaimo formavimas ir kūrimasis
Jei kada kas nors vaikščiodamas Daujėnų kapinių alėjomis užmestų akį P -

nevėžio link, Moli nų miško horizonte neišvengiamai pamatytų keletą išretėjusių 
sodybų. Be abejonės, bėgantis laikas šį skaičių ištaisė ir sumažino, tačiau geogra-
fiškai būtent apie 2 km į pietvakarius nuo seniūnijos (seniau – valsčiaus) centro 
Daujėnų yra įsikūręs Naujasodžio kaimas. Kaimynystėje kaimo žemės susieina su 
Bal škių kaimu, Barkla nių kaimu ir Moliūnų mišku. 

Naujasodžio kaimas ir jo apylinkių žemės bei miškų plotai iki 1921 m. 
administraciniu atžvilgiu priklausė Bíržų apskrities Daujėnų valsčiaus Baluškių 
dvarui (dar kitaip vadinamam palivar-
ku), kurio savininkas buvo dvarininkas 
Benediktas Karpis (1 34–1805).1 1921 m. 
Lietuvoje pradėta žemės reforma, ku-
rios vienas pagrindinių uždavinių buvo 
sumažinti bažnyčios ir dvarininkų že-
mės valdas bei žeme aprūpinti kariškius 
ir bežemius, Baluškių dvaro neaplenkė. 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo by - 

1 Joniškėlio dvarų savininkas, filantropas, 1 94 m. 
sukilimo dalyvis ir mecenatas. Kaip ir daugelis kitų 
to laiko bajorų, užsikrėtęs prancūzų enciklopedistų, 
fiziokratų ir ypač J. J. Rousseau idėjomis, aiškiai 
pasisakė už valstybės reformą ir ypač už valstiečių 
baudžiauninkų būklės pagerinimą, dėl to buvo 
vadinamas „geruoju kumečių ponu“. 1 92 m. jis 
pastatė Joniškėlio mūrinę bažnyčią. Aktyviai rėmė 
1 94 m. sukilimą prieš rusus, būdamas Kauno 
centrinės deputacijos narys. Lietuvių enciklopedija, 
South Boston, 195 , t. 4, p. 88.

Ginta ingaitė
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loje apie Baluškių dvaro išparceliavimą2 rašoma, kad Benediktas Karpis, Lietuvos 
lenkas, Biržų apskrityje valdęs apie 20 dvarų – 4 552 ha žemės be miško, be at-
lyginimo privalo perleisti valstybei Baluškių dvarą (pats dvarininkas niekada jame 
negyveno). Komisijos protokole konstatuota, kad 361 ha Baluškių dvaro žemės 
nuo 1911 m. faktiškai valdo ir ją dirba nuomininkai ūkvedžiai broliai Boleslovas 
ir hrizostomas Geniai. 1921 m. rudenį Biržų apskrities emės tvarkymo komisija 
pradėjo priiminėti kariškių ir mažažemių gyventojų prašymus šio parceliuojamo 
dvaro žemei gauti. Aprašytame žemės plote buvo dvaro trobesiai – gyvenamoji 
troba su svirnu, klojimas, daržinė, klėtis, darbininkų gyvenamosios trobos, lozaunė. 
Taip pat pažymėta, kad dvarui priklausančioje žemėje gyvena 10 ordinarininkų 
(dvaro darbininkų, kumečių), trobelninkų, kurių šeimynas sudaro 3 žmonės. 

emės tvarkymo komisija iš dvaro žemės suformavo 23 sklypus  1  iš jų 
tinkamų ūkiams (po 1 –22 ha), 2 sklypai (35 ha) suraikyti po 1,52 ha Daujėnų 
kaimo mažažemiams, o 4 sklypus (po 2–4 ha) paskyrė „visuomenės, švietimo, kultūros 
ir viešųjų reikalų naudai“ – mokyklai, kapinėms, prieglaudai ir žvyrynui. Ministerijos 
atsiųstas agronomas ir matininkas įvertino dalijamą Baluškių dvaro žemę taip  

„Daug krūmų, akmenuota. emės maždaug vienodos, paviršius – pilnas smėlio su juo-
džemiu, poviršis – molio su žvyru, vietomis šlyno, daugelyje vietų sunkiai pralaidžios, 
nuotakumas mažas. Rinkos bei susisiekimo atžvilgiu Baluškių dvaro žemė yra blogesniame 
padėties patogumo rajone.“3 

Būtent žemės rūšis lėmė nežymų kiekvieno sklypo ploto skirtumą  prastesnių są-
lygų šeimininkams buvo atriekta šiek tiek daugiau. Prašymų žemei gauti sulaukta 
apie 60, iš jų atrinkti žemės reformos reikalavimus atitinkantys kandidatai. Kaip 
prisimena naujasodiečiai, sklypus pasiskirstė traukdami burtus. Taigi dokumentai 
skelbia, kad suskaldyto dvaro žemės sklypai 1922 m. gegužės 8 d. oficialiai pa-
dalyti taip  1 sklypas – bežemiui Jonui iplinskui, 2–3 sklypai – Daujėnų kaimo 
mažažemiams, 4 sklypas – kariškiui Povilui Šimkevičiui, 5 – kariškiams Petrui ir 
Povilui Karobliams, 6 – bežemiui Juozui Stumbriui,  – kariškiui Andriui Liukpetriui, 
8 – kariškiui Juozui Šimanauskui, 9 – bežemei Barborai Pisarskienei, 10 – kariškiui 
Petrui Kripaičiui, 11 – kariškiui Juozui Vyčui, 12 – kariškiui Juozui Bajoriūnui, 
13 – kariškiui Jonui urauskui, 14 – bežemiui Jonui Babrevičiui, 15 – kariškiui 
Stasiui hainauskui, 16 – kariškiui Vincentui Šalkauskui, 1  – kariškiui Petrui 
Trybei (Uršulės sūnui), 18 – Petrui Trybei, 19 – kariškiui Antanui Kukoriui, 20 – 
žvyrynui, 21 – mokyklai, 22 – kapams, 23 – prieglaudai.4 Kiek vėliau, 192  m., 
Petras ir Povilas Karobliai pusę savo sklypo sutiko susikeisti su Daujėnų parapi-
jos katalikų bažnyčia  Povilas Karoblis 
mainais gavo tokį patį plotą žemės 
Moliūnų dvare.5

Kaip matyti, kaime žmonės akty-
viai reiškėsi jau nuo 1921 m. – nauja-
kuriai dalyvavo sklypų dalybų proce-
se, kai kurie net turėjo dvaro žemėje 
varganus trobesius, ūkelius. monių 

2 Lietuvos centrinis valstybės arc yvas (toliau – L VA), 
f. 1248, ap. 15, b. 23 , p. 2.

3 en pat, p. 6.
4 Daugiau duomenų apie sklypų paskirstymą ir jų 
gavėjus žr. priede ir Naujasodžio kaimo 1 ir 2 
žemėlapiuose. Pastaba  archyviniuose dokumentuose 
pavardės daugiausia rašytos fonetiniu pagrindu, 
straipsnyje pateiktos sutikslintos ir pakoreguotos.

5 L VA, f. 1250, ap. 2, b. 212, p. 38.
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Biržų apskrities Daujėnų valsčiaus aujasodžio 
kaimas – išparceliuoto Baluškių dvaro žemės 
padalinimo planas. 2  m. balandžio mėn.  
2 d. L VA, . 2 0, ap. , b. 2 2 0, p. 



801

I I J A  A I  I I J A



802

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

emės re ormos valdybos nutarimas išparceliuotą Baluškių dvarą  
pavadinti aujasodžio kaimu. 2  m. spalio mėn. 2 d. L VA,  
. 0, ap. , b. 2 , p. 
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prisiminimuose žemės gavę Baluškių dvaro darbininkai buvo laikomi senbuviais, 
„tikraisiais“ naujasodiečiais. Iš archyvų galima spręsti, kad po oficialaus žemės 
padalijimo iškart imta kurtis, rūpintis statybomis, žemės ūkio darbais, o nuo 
1924 m. jau privalėta mokėti išperkamuosius žemės mokesčius. Tačiau nieko 
nuostabaus, kad pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis 
Daujėnų valsčiaus gyvenamųjų vietų sąraše Naujasodžio kaimo pavadinimo nėra. 
Dokumentai liudija, kad suskaldyta dvaro teritorija pavadinta Naujasodžiu tik 
1926 m. (žr. 3 paveikslą). Pavadinimas nėra itin originalus6, bet puikiai atspindi 
tarpukario Lietuvos tikrovę – naujų kaimų, sodžių kūrimąsi. Vis dėlto vertėtų 
Naujasodžio kaimo įkūrimo data laikyti 1921 metus, ypač kad taip manė patys 
naujasodiečiai  tais metais naujasodiečių iniciatyva kaimo prieigose, klebonui 
Vincentui Baltrušaičiui priklausančiame žemės plote, buvo pastatytas ir nuolat 
prižiūrimas akmeninis kryžius kaimui atminti (sovietmečiu kryžių tie patys so-
diečiai perkėlė nuo plečiamų Baluškių fermų į Daujėnų bažnyčios šventorių, kur 
jis stovi iki šiolei).

Pamažu kūrėsi Naujasodžio kaimo ūkiai. Visi gavo panašaus dydžio sklypus, 
tad didesnių ūkininkų kaime nebuvo. Dauguma naujakurių naudojosi lengvatomis 
gauti sėklos ir miško trobesių statyboms. Tačiau iš bankininkų ataskaitų matyti, 
kad pirmieji savarankiško ūkininkavimo metai buvo sunkūs ir finansiškai sudė-
tingi (pvz., iki 192  m. po vieną kasmet privalomą paskolos įmoką įmokėjo tik 6 
naujasodiečiai iš 18, paskolos imtos beveik kasmet kasdieniams neatidėliotiniems 
ūkio reikalams, palūkanos buvo didelės). Gyvenimo pradžiai beveik visi naujaku-
riai susirentė tik mažas, suspaustas gryteles, kurias vėliau gerino. kininkavimo 
sėkmę daug lėmė turima žemė – priaugusi krūmų, medžių, todėl pirmiausia ją 
reikėjo paversti dirbama. 

Pirmųjų dirbta daug ir sunkiai  pagrindiniai įrankiai būdavo pjūklas, kirvis, 
kastuvas, kinkydavo po du arklius, kirsdavo medžius, didžiulius krūmus, raudavo 
kelmus, kapodavo šaknis. Kaip prisimenama, kaimynų, ypač miško pusėn, per 
krūmus būdavo beveik nematyti, kiek šviesiau tik žvelgiant į Daujėnus. Didesnių 
kelių per Naujasodį nebuvo, kiek didėlesni – vieškeliai – tęsėsi kaimo pakraščiuose  
nuo Moliūnų iki Baluškių ir nuo Baluškių iki Barklainių. Mažieji keliukai apaugę 
krūmais, prie sodybų žaliavo ne tik didesni medžiai, bet ir girelės, miškeliai, 
užsinešdavę bruknėmis. Naujasodžio žemėse vanduo ilgai laikosi, žmonės šalia 
sodybų kasdavo jiems reikalingų linmarkų ar griovių, kurie greit apaugdavo alks-
niais. Labiau nuo gamtos rūstybės vargdavo slėniau įsikūrusieji – dažnai būdavo 
užliejami visi pasėliai, javai. pač lietinga buvo 1928 m. vasara, atnešusi nederlių, 
lietūs nuplakė ir 1932 m. – archyvuose išsaugota nemažai naujasodiečių prašymų 
dėl liūčių sunaikinto derliaus atidėti paskolų mokėjimą ar suteikti naują paskolą 
sėklai. Kaimo senbuviai prisimena, kad daktarą retas kuris galėdavo pasikviesti, 
matyt, todėl beveik nėra kiemo, nepatyrusio vaiko mirties. Tačiau sunkiau ar 
lengviau versdamiesi kaimo gyventojai pamažu stojosi ant kojų. 

Apie 1930 m. gyventojų skaičius Naujasodyje išaugo, pagausėjo savarankiškai 
ūkininkaujančių šeimų – kas savo žemę pardavė (pvz., Andrius Liukpetris Povilui 
Drobuliui, Jonas Kukoris pirko iš Ba-
joriūno), kas atsivadino gyventi gimi- 6 Lietuvoje yra apie 30 kaimų tokiu pavadinimu.
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naičius (Jonas urauskas atriekė gabalėlį pusbroliui Antanui Mikalauskui ir sesers 
Grinevičienės šeimai), kas atsidalijo šeimynoje (pvz., Petras Kripaitis atidalijo savo 
broliui Kaziui Matuzevičiui, broliai Pisarskiai, Šalkauskai sklypus dalijosi tarpusavy). 
Galima sakyti, kad visi kaime buvo žemdirbiai. Vienas kitas mokėjo kokios nors 
meistrystės  J. urauskas dirbdavo kubilus, K. Matuzevičius gerai dengė stogus, 
Šimkevičius pats pasistatė plytinę, degdavo plytas. Sodiečiai pamažu gerino savo 
ūkius  statėsi naujesnius namus, daug sodybų turėjo savo klojimą, klėtį ar pirtį. 

1938 m. Naujasodžio kaimo žemės savininkai kreipėsi į Biržų apygardos žemės 
tvarkytoją, prašydami pertvarkyti „dvarą parceliuojant nepatogiai pravestus kelius.“  
Gyventojų rašte skundžiamasi, kad kasdien tenka važiuoti į Daujėnų grietinės 
nugriebimo punktą ar su kitais reikalais, o esami keliai gana duobėti, pavasario 
ir rudens metu sunkiai išbrendami, daugiausia palikti palei sklypų sienas, todėl 
važiuojantiems nuo pamiškės tenka daryti daug bereikalingų, stačių vingių. Dėl 
staigių pasisukimų vargiai įmanoma išvažiuoti su ilgais medžių vežimais ar į 
ūkį atsikviesti kuliamąją. Nors ne visi kaimo gyventojai sutiko su siūlomu naujo 
kelio projektu, tačiau daugumos pritarimu 1939 m. 6 metrų platumo kelias į 
Daujėnus buvo patiesintas ir pratęstas 
palei Daujėnų kaimo sieną.

Prie statomo didesnio namo – Veronika ir Kazys Matuzevičiai  
su vaikais. Stovi (iš kairės): Stasė (gim. ), Vladas ( –200 ),  
na ( –200  ant kelių – Bronė (gim. ) ir Adėlė (gim. ). 

Apie 0 m. š Adėlės ingienės (Matuzevičiūtės) albumo

 L VA, f. 1250, ap. 2, b. 164, l. 4.
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Janina ir Emilija Kukorytės  
prie savo namų. Apie 2 m.  
š Stasės Matuzevičiūtės albumo

Linksmas naujasodiečių susibūrimas.  
 m.  

š Kazimieros Šalkauskaitės albumo
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Naujasodiečiai pamena, kad didesnių rietenų kaime nebūta. Kaimynai labiau-
siai sutardavo su artimiausiais kaimynais, su giminėmis. Naujasodyje susikūrė daug 
jaunų šeimų, susigiminiavo nemažai kaimynų. Beveik kiekviename kieme būdavo 
po keturis penkis vaikus, kuriems bendri žaidimai teikdavo daug džiaugsmo. 
Vaikai mokytis eidavo į Daujėnų mokyklą, nors, kaip prisimena, kartais tekdavo 
pasimokyti tik kelis mėnesius  jei namuose būdavo darbymetis, reikėdavo ganyti, 
padėti nuimti derlių. Kaime būrėsi daug draugiško jaunimo. Nors daugiausia 
kiekviena šeimyna dirbdavo savo žemę, bet linus raudavo pulkais, talkindavo prie 
kūlimo. Po didesnės talkos ir po kermošiaus būdavo ir alaus, papokštaudavo, 
vakarais ir pašokdavo, ir padainuodavo, ir žiedą dalydavo. Naujasodiečius, kaip 
ir daugumą tarpukario Lietuvos žmonių, sujungdavo krikščioniškos šventės, atlai-
dai  Sekminės, Šv. Rokas, Angelai Sargai. Su šypsena pasakoja, kaip iš pamiškės 
stengdavęsi išgirsti gegužinių pamaldų (mojavos) giesmes pas Vyčus, o girdėdavo 
tik varles lieknuose. Gerai, kad garsios mojavos būdavo pas Kukorius... 

Kone idilišką ir paslaptingos dvasios pripildytą jaunystės pasaulį, kuriame 
natūraliai derėdavo ir sunkus kasdienis darbas, ir šėlstantys vaikai, ir baltos į 
atlaidus einančių moterų skarelės, ir pagarbi senatvė, neskubrūs kaimynų pokal-
biai, su laiku užtemdė artėjančio karo nuojauta. Vaikiškuose naujasodiečių prisi-
minimuose įstrigo vaizdas  šiltas pavasario pavakarys, tyku, saulė leidžias. Kieme 
vaikai bezyliodami aplink kelis susėdusius kaimynus, klausos  „Kars bos, grait kars 
bos. Kėp reiks išnešt gyvybį, kėp reiks žemį dyrbt “ Karas ir užėjo. 

Pokario ir sovietmečio patirtys
Karo metai ir pokaris – sudėtingiausias ir skaudžiausias laikotarpis ne 

vieno kaimo istorijoje. Naujasodžio senbuviai prisimena vokiečių pasitraukimą  
išeidami žygiavo per kiemus, manydamiesi maisto. Šalkauskai, nujausdami tokį 
apsilankymą, nudūrė dvi kiaules ir suleido jas į šulinį. Pavojui praėjus džiaugėsi 
išsaugoję savo šeimynai maisto...

Ryškesni prisiminimai susiję su rusų armijos manevrais  vieškeliu pro Baluški s 
važiuojantys tankai, žemi lėktuvų antskrydžiai. Daug darbingo amžiaus vyrų buvo 
pašaukti į kariuomenę. Keletas naujasodiečių – Trybė, Kripaitis, Šalkauskas – buvo 
išvaryti su arkliais ir vežimais rinkti kareivių lavonų. Pamačius lėktuvus, jiems 
tekdavo su visais arkliais sprukti į krūmus. Antrojo pasaulinio karo fronto linija 
Naujasodžio labai neužkabino, tačiau karas gerokai nustekeno žmones.

Vis dėlto daug baisesnis ir žiauresnis dalykas už patį karą buvo ne nepriteklius, 
fronto grėsmė, bet valdžių, santvarkų kaita ir su tuo susiję įvykiai. Santykius tarp 
sodiečių būtų galima įvardyti paprastais žodžiais  sunkiausia buvo gyventi tarp savų. 
Išryškėjo priešingos stovyklos, dažniausiai net ne politikos nulemtos, o bandymo 
išlikti gyviems, išlaviruoti. Pamiškės gyventojai labai gerai žino tokio laviravimo 
kainą. Kaip prisimena senbuviai, neaišku, kas naktį pasibels – partizanai iš miško 
ar stribai iš Daujėnų. Ir tie, ir anie ne tik baugindavo, bet ir plėšikaudavo, rodė 
savo pranašumą. „Vaikai, ož pečios “ – dažnas posakis ne vienoje pokario sodyboje. 

Rodos, didesnio masto susišaudymų Naujasodyje išvengta. Kažkuriais metais 
po karo, Šv. Roko atlaidų naktį, iš savo namų buvo išvestas ir šalia krūmingos 
kryžkelės nušautas miško sargas, taigi valdžios žmogus, A. Mikalauskas. Sodiečiai 
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pasakoja, kad Mikalauskai buvę paprasti neturtingi žmogeliai, todėl ir varyti prie 
apylinkės darbų. Atėjus partizanams tas slėpęsis ant aukšto, ir vedamas laukan 
vis kartojęs  „Jei aš kalts, vardan Dievą tėvą ir Šventosios Dvasios...“ Toks pat likimas 
ištiko Antaną Šalkauską su žmona – jie prie savo namų buvo nušauti miškinių. 

Rusų bortiniai sunkvežimiai jau po karo į Naujasodį važiavo tris kartus  
pirmuosius išvežė urauskus, antrąjį kartą – Bubrevičių šeimą, paskui ištrėmė 
Šimkevičių šeimyną.  tuščią Bubrevičių namą pasiprašė hainauskų šeimyna, 
Šimkevičių gryčia buvusi išdaužyta, o urauskų trobon atvežė rusių moterų. Kurį 
laiką jos ten gyveno, aplinkinius stebindavo kasdamos ką tik pasodintas bulves. 
Pasakojama, kad pro šalį važiuodami stribai šovę į urauskų klojimą ir kilęs di-
delis gaisras, pamažu sunykusi ir sodyba. Po tremties metų į Naujasodį gyventi 
sugrįžo Bubrevičiai, Šimkevičių vaikai.

Gyvenimas vis tiek bėgo savo vaga – žmonės dirbo žemę, šventė įprastas 
šventes, tuokėsi. Pokario laikotarpį apgaubė įtampa, nerimas ir baimė. Dabar net 
sunku pagalvoti, kaip komunistinis režimas supriešino žmones, kaip tekdavo bijoti 
dieną gražiai besišypsančio kaimyno, vakare ateinančio su šautuvu, kaip tekdavo 
pavojingai vairuoti tarp skirtingų ideologijų ir pažiūrų. Pokario mėsmalė sumalė 
ne vieną gyvenimą ir draugystę. Ši tema vis dar draskančiai skausminga ne tik 
naujasodiečiams, bet ir visai Lietuvai, informacija labai prieštaringa, todėl vertėtų 
vengti kategoriškų vertinimų. Pateikti faktai ir prisiminimai dar kartą paliudija, 
kokį nežmonišką susipriešinimo ir neteisybės laikotarpį teko išgyventi pokario 
žmonėms. tampa tvyrojo visą pokarį, nuoskaudos tebetvyro iki šiol.

Naujasodžio kaime, kaip ir visoje Lietuvoje, kolektyvizacija pradėta 1949–
1950 m. emdirbiai po karo jau buvo pradėję atkurti savo ūkius, nepaisydami 
didelių mokesčių ir prievolių, savo žemėje tikėjosi dirbti savarankiškai. Tačiau 
kaip ir visiems „tarybiniams žmonėms“, teko prisitaikyti prie kolchozo sąlygų  
dirbti bendrai, žemę ir savo rankomis statytus klojimus atiduoti kolūkiui, gyvulių 
laikyti, kiek leidžiama. Vienai šeimai buvo duodama po 60 arų žemės, mažai 
ar didelei šeimai – viena karvė. Nors ir sumaniai puoselėjami, menki sklypeliai 
neatstojo buvusių individualių ūkių. 

Kolūkyje dirbti reikėjo kiekvieną dieną, per šventadienius ir šventes, atly-
ginimai, nors palaipsniui didėjo, buvo gana maži. mones varydavo dirbti ir į 
miškus, arkliais traukti sienojų. Už nežmoniškas normas keturių asmenų šeima 
per mėnesį gaudavo 150 rublių... Iš pradžių dirbta daugiausia rankomis – vyrai 
dalgiais pjaudavo pievas, moterys grėbdavo šieną, tik vėliau atsirado sunkiosios 
technikos. Aišku, ir kolūkyje laikai pamažu keitėsi, gerėjo įvairūs gamybiniai 
rodikliai, tačiau kolektyvinis darbas į žmonių sąmonę įdiegė daugiau aplaidumo, 
abejingumo. Sovietmečio pradžioje Naujasodžio vienkiemių žemės buvo priskiria-
mos Barklainių žemdirbystės padaliniui, vėliau visi aplinkiniai kaimai sujungti į 
Daujėnų kolūkį. Matyt, todėl pamažu sunyko aiškios kaimo ribos, pakraščiai buvo 
nugnybti Baluškių ir Daujėnų naudai. Dabar dalis pirmykštės Naujasodžio kaimo 
teritorijos tarsi natūraliai priskiriama pastariesiems kaimams. 

19 4 m. per kaimą perėjo melioracija. Atliktas milžiniškas darbas – nu-
sausintos įmirkusios žemės. Kita vertus, po melioracijos kaimas pradėjo greitai 
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tuštėti. Senbuviai prisimena, kad kaimo gyventojams kategoriškai neliepė keltis 
į gyvenvietę, tačiau norintiems pasilikti vienkiemiuose vis dėlto teko atlaikyti 
valdžios spaudimą ir prievartą. Išsikėlė dauguma  kai kas nebematė prasmės 
gyventi tolimame vienkiemyje šalia kolūkio nusavintos žemės, gal kas tiesiog 
norėjo geresnių sąlygų, geresnių kelių, kiti susigundė už persikėlimą – sodus, 
pastatus – mokamais pinigais (mokėjo 4–5 tūkstančius rublių). Šiaip ar taip, iki 
paskutinio melioracijos etapo Naujasodyje gyvų sodybų teliko devynios. Greitai 
ir tų devynių dalis ištuštėjo, nes žmonės paseno, išmirė. 

 nepriklausomybės dešimtmečius Naujasodžio kaimas įžengė nuo savo 
klestėjimo laikų gerokai pasikeitęs. Gyvybingoje, per 100 žmonių tarpukary iš-
laikiusioje Naujasodžio žemėje, 2001 m. Lietuvos gyventojų ir būsto surašymo 
duomenimis, gyveno 16 žmonių (  vyrai, 9 moterys). Kaimo senbuviams buvo 
grąžintos nuosavybės teisės į turėtą žemę, tačiau didelė jos dalis nebeapdirbama 
pačių naujasodiečių, nuomojama aplinkiniams ūkininkams. Daugelis atsisakė gy-
vulių, ypač pensininkai. Jauna yra tik viena šeima, kiti persikėlė į gyvenvietes, 
darbo ieško ir kuriasi miestuose. Šiuo metu Naujasodyje gyvena alensų šeima, 
Romanas Toleikis (našlys, Šimanauskų žentas), Pyragiai (Stumbrių giminės ainiai), 
Čingos (Matuzevičių ir Vyčų giminės šaka), Šalkauskų, Karoblių palikuoniai. 

Naujasodžio kaimas atlaikė ilgą ir sudėtingą istorijos kelią. Galima sakyti, 
kaimo pirmeiviai kruvinu prakaitu atsikovojo žemę iš miškų, krūmų, akmenų ir 
lieknų, gynė ją nuo visokių perėjūnų. Gausi Naujasodžio kaimo bendruomenė 
įkūnijo tipiškam prieškario Lietuvos kaimui būdingas savybes  pamaldumą, žemės 
vertinimą ir meilę, kantrumą, atjautą, pagarbą, nepaprastą darbštumą, pagaliau – 

Juozas Pyragis (iš gretimo Barklainių kaimo) prie pjaunamosios su  
aujasodžio merginomis: (stovi iš kairės) Stasė Matuzevičiūtė, Kastė 
rybaitė, Janina Kukorytė, Gėnė apustaitė, Bronė rybaitė, Stasė  

Piragytė. Apie  m. š Stasės Matuzevičiūtės albumo
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patį tarpusavio ryšį, bendravimą. Galbūt todėl net išdraskytuose, siaubtuose, trem-
tuose, emigravusiuose, supainiotuose protuose neišblanko vaikams ir vaikaičiams 
perduodamas gimtinės vaizdas. Vietoj daugelio Naujasodžio sodybų šiandien 
plyti plynas laukas, vis dėlto niekaip neįmanoma sakyti, kad Naujasodžio nebėra 
ar nebebus. Praeities archyvuose atgyja negrabia rašysena surikiuoti prosenelių 
parašai, džiaugsmai ir godos. Kaimas gyvuoja tol, kol ten gyvena žmonių, tvir-
tai įsikibusių į gimtąją žemę, kol yra gyvųjų, kurių mintyse kaipmat išsirikiuoja 
pamirštos sodybos, menkiausi žolynai ir takeliai, tykaus vakaro ar skirtingas 
kiekvienos trobos kvapas, kol jų ausyse klega senojo kaimo gyventojų balsai. Visi 
šie žmonės yra mūsų atminties turtas. 

Pasakojo
1. Adėlė Čingienė (Matuzevičiūtė), gim. 1945 m., gyv. Nauj sodžio k.
2. Emilija Majauskienė (Kukorytė), gim. 1933 m., gyv. Dauj¸nų k.
3. Stasys Majauskas, gim. 1930 m., gyv. Daujėnų k.
4. Stasė Matuzevičiūtė, gim. 1935 m., gyv. Panevėžyjê.
5. Kastė Pečiulienė-Trybaitė, gim. 1925 m., gyv. Bal škių k.
6. Kazimiera Šalkauskaitė, gim. 1932 m., gyv. Naujasodžio k.

Po 0 metų vis dar gyvybingoje proprosenelių sodyboje. Matuzevičių 
ir Vyčų giminės ainiai su šeimomis švenčia Jonines. 200  m. 
autvydo Margio nuotr.
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Priedas
1922 m. gegužės 8 d. Biržų apskrities emės tvarkymo komisijos nutarimu 

paskirti išskaidyto Baluškių dvaro sklypai.

Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

1. iplinskas Jonas  
(bežemis),  
Baluškių dv.

Nr. 1,  
14 ha

iplinskas Jonas. Bežemis,  
nemoka jokio amato tik 
dirbti žemę, 8 metai  
tarnauja kumečiu  
(ordinarininku) Baluškių 
dvare  apdirba žemę,  
atlieka ūkio darbus. Turi 
ūkiui reikalingo smulkaus 
inventoriaus ir savo 
gyvulių  karvę, telyčią, 4 
avis ir 2 kiaules.

iplinskas Jonas (gim. 1883, 
38 m.), žmona na (gim. 
188 , 34 m.), 4 dukterys  
Bronislava (gim. 1914,  m.), 
Valerija (gim. 1916, 5 m.), 
Barbora (gim. 1918, 3 m.),  
Kazimierina (gim. 1920, 1 m.).

2. Šimkevičiai Pranas 
ir Povilas (kariškis), 
Val kų k.

Nr. 4,  
1  ha

Šimkevičius Povilas.  
Tarnavo Lietuvos  
kariuomenėje nuo 1919 
iki 1921 m. („paliuosuotas 
dėl nustojimo spėkų sulig 
Sveikatos komisijos“). Prieš 
stodamas į kariuomenę 
užsiėmė žemdirbyste. Pats 
žemės neturi (tėvas valdo 
16 dešimtinių su trobom).

Šimkevičius Povilas (gim. 
189 , 24 m.), tėvas Juozas 
(gim. 186 , 54 m., gyvena 
atskirai Valakų k.), motina 
Elžbieta (gim. 18 5, 46 m.), 
broliai  Pranas (gim. 1898,  
23 m., gyvena su savo  
šeimyna atskirai), Jonas (gim. 
1900, 21 m., tarnauja Lietuvos 
kariuomenėje), Antanas (gim. 
1903, 18 m.). Seserys  Petronė 
(gim. 1899, 20 m.), Elžbieta 
(gim. 190 , 14 m.), Adelė 
(gim. 1908, 13 m.), Kastė (gim. 
1910, 11 m.), Veronika (gim. 
1915, 6 m.).

3. Karobliai Petras ir 
Povilas (kariškiai), 
Bauk  k.

Nr. 5,  
12 ha

Karoblienė Petronė.  
Bežemiai. Sūnus Povilas  
nuo 1919 m. liepos 15 d. 
tarnauja Lietuvos  
kunigaikščio Vytenio  
9-ame pėstininkų pulke.  
Antras pilnametis sūnus 
Petras taip pat tarnauja  
Lietuvos kariuomenėje. 
Motina našlė, su likusiais 
vaikais priversta tarnauti 
pas ūkininkus. Prašo  
pragyvenimui „kąsnelio 
nuosavos žemės“ išrūpinti 
sūnų vardu, iki jiems  
sugrįžtant iš tarnybos, leisti  
jai naudotis ir valdyti. Turi  
nuosavą karvę, avį ir kiaulę.

Vaikai  Povilas (gim. 189 ,  
24 m.), na (gim. 1898, 23 
m.), Petras (gim. 1899, 22 m.), 
Alfonsas (gim. 1905, 16 m.). 
Našlė motina Petronė (gim. 
1861, 60 m.).

 Duomenys sąrašui sudaryti paimti iš Daujėnų vals-
čiaus Baluškių dvaro parceliacijos bylos Nr. 211, 
L VA, f. 1248, ap. 15, b. 23 .
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Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

4. Stumbris Juozas  
(bežemis),  
Baluškių dv.

Nr. 6,  
1  ha

Stumbris Juozas. Bežemis, 
10-ti metai su šeimyna  
gyvena Baluškių dvare  
tarnaudamas kumečiu  
(ordinarininku), dirba  
dvaro žemę, jokio amato 
nemoka. Išparceliavus  
Baluškių dvarą, bus  
priverstas pasišalinti iš jo 
(„kuriam darbavaus  metus 
ir daug spėkų išgaišinau, 
o prašalintas nebeturėsiu iš 
ko bepragyvent“). Nuosavi 
gyvuliai  3 karvės, 1 telyčia, 
9 avys ir kiaulė. Turi žem-
dirbystės įrankių.

Stumbris Juozas (gim. 1891,  
30 m.), žmona na (gim. 
1893, 28 m.), sūnus Petras 
(gim. 1920, 1 m.), motina  
Domicėlė (gim. 18 1, 50 m.).

5. Liukpetris Andrius 
(kariškis),  
Miesteliškių k.

Nr. ,  
1  ha

Liukpetris Andrius.  
Tarnauja Lietuvos  
kariuomenėje nuo 1919 m. 
liepos 14 d. Taip pat  
kariškis ir brolis Jonas  
(25 m.). Tėvas ir motina  
su kitais vaikais valdo 2 
dešimtines žemės su  
trobomis Miesteliškių  
kaime. Turi arklį, 2  
karves, avių, smulkių  
gyvulių, žemės įrankių. 
Baluškių dvaro žemė nuo 
Miesteliškių yra per 4  
varstus ir ribos nesueina. 
Pats prašytojas prieš  
stodamas į kariuomenę  
užsiėmė žemdirbyste prie 
tėvo, nuosavos žemės  
neturi, nevedęs.

Liukpetris Andrius (gim. 189 , 
24 m.). Tėvas Povilas (gim. 
1852, 69 m.), motina Gražina 
(gim. 1869, 52 m.), broliai  
Juozas (gim. 1891, 30 m.), 
Jonas (gim. 1896, 25 m.,  
tarnauja Lietuvos 
kariuomenėje), An- (   
neįskaitoma) (gim. 1905,  
16 m.), sesuo na (gim. 190 , 
14 m.).

6. Šimanauskas Juozas 
(kariškis savanoris), 
Baluškių k.

Nr. 8, 
18 ha

Šimanauskas Juozas. Tarna-
vo kariuomenėje, anksčiau 
užsiiėmė žemdirbyste. Šiuo 
metu žemę nuomoja. Turi 
arklį, 2 karves, 2 avis, 2 
kiaules ir reikalingo ūkiui 
inventoriaus.

Šimanauskas Juozas (gim. 
1898, 25 m.), žmona Izabėlė 
(gim. 1891, 30 m.), motina 
Domicėlė (gim. 18 1, 50 m.).

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

. Pisarskienė Barbora 
(bežemė),  
Baluškių dv.

Nr. 9,  
1  ha

Pisarskienė Barbora.  
Bežemė, 9 metai su  
šeimyna tarnauja Baluškių 
dvare kumečiais, dirba  
dvaro žemę, atlieka kitus 
ūkio darbus. Vyras,  
besidarbuodamas dvare, 
praėjusiais metais, 1920 m. 
rugpjūčio mėn., mirė.  
Vyresnysis sūnus  
Konstantas didžiojo karo 
metu mobilizuotas į rusų 
kariuomenę, bet iki šio  
laiko negrįžo. Našlė su 
trejetu jaunesniųjų sūnų ir 
toliau darbuojasi dvare.  
Prašo nuosavos žemės. 
Nuosavi gyvuliai  2 karvės, 
jaučiukas ir karvytė, 4 
avelės. Iš padarinių  akėčios, 
ratai, rogės ir kt.  
žemdirbiški įrankiai.

Pisarskienė Barbora (gim. 18 1, 
50 m.), sūnūs  Juozas (gim. 
1902, 19 m.), Antanas (gim. 
1904, 1  m.), Julijonas (gim. 
1905, 16 m.).

8. Kripaitis Petras  
(kariškis),  
Li kpetrių k.

Nr. 10,  
1  ha

Matuzevičienė Elžbieta. 
Kreipiasi pirmutinio tikro 
sūnaus Petro Kripaičio 
vardu. Sūnus nuo 1919 m. 
liepos mėn. iki šiol  
tarnauja Lietuvos  
kariuomenės 9-ame  
pėstininkų pulke, prašo  
žemės iš išparceliuoto  
Baluškių dvaro. Šeimyna 
bežemė, nemoka jokio  
kito amato, tik dirbti  
žemę. Tarnauja pas  
ūkininkus. Antras vyras  
Matuzevičius turi nuosavą  
gryčią ir gyvulių  1 karvę,  
1 telyčią, 2 aveles ir kiaulę. 
Taip pat smulkaus  
inventoriaus ir padarinių. 
Sūnus bežemis, nevedęs.  
Iki sugrįžtant iš  
kariuomenės sūnui, sklypas 
laikinai pavedamas naudotis 
jo motinai.  

Kripaitis Petras (gim. 189 ,  
24 m., tarnauja Lietuvos  
kariuomenėje). Našlė motina  
Elžbieta Matuzevičienė (gim. 
1865, 56 m.), broliai  Kazys  
(gim. 1899, 22 m., nuo  
kariuomenės pareigų atleistas), 
Marcelinas (gim. 1900, 21 m., 
tarnauja Lietuvos  
kariuomenėje), Juozas (gim. 
1908, 13 m.), Lionginas (gim. 
1911, 10 m.), sesuo Pranciška 
(gim. 1905, 16 m.).

(t sinys)



813

I I J A  A I  I I J A

Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

9. Vyčas Juozas  
(kariškis), Smiµgių k.

Nr. 11,  
19 ha

Vyčas Kazys. emės prašo 
sūnų vardu  Juozas ir  
Antanas tarnauja Lietuvos  
kariuomenėje. Sūnūs prieš 
stodami į kariuomenę 
užsiimdavo žemdirbyste, 
nevedę. Vyčas valdo 6  
dešimtines žemės su  
trobesiais, gyvuoju ir  
negyvuoju inventoriumi. 
Juozui Vyčui skirtas  
sklypas laikinai valdyti 
pavedamas jo tėvui.

Vyčas Kazys (gim. 1858,  
63 m.), žmona Elžbieta (gim. 
18 8, 43 m.), sūnai Juozas 
(gim. 189 , 24 m.), Antanas  
(gim. 1899, 22 m.), abu  
tarnauja Lietuvos  
kariuomenėje  Jonas (gim. 
1902, 19 m.), Petras (gim. 
1905, 1  m.), Mykolas (gim. 
190 , 14 m.). Duktė Veronika 
(gim. 1909, 12 m.).

10. Bajoriūnas Juozas  
(kariškis), Vízorių k.

Nr. 12,  
18 ha

Bajoriūnas Juozas.  
 Lietuvos kariuomenę  
mobilizuotas 2 kartus   
pratarnavęs nuo 1919 m. 
rugpjūčio 15 iki 1920 m. 
kovo 18 d. ir nuo 1920 
m. spalio 5 d. iki 1921 m. 
sausio 18 d. Bežemis.  
Grįžęs neturi iš ko  
pragyventi su savo šeimyna. 
ra nuosavas arklys, karvė, 

padarinių ir kitų įrankių 
apdirbti žemei.

Bajoriūnas Juozas (gim. 1885, 
36 m.), žmona Veronika (gim. 
1891, 30 m.), sūnūs  Bronius 
(gim. 1914,  m.), Juozas (gim. 
1920, 1 m.).

11. urauskas Jonas  
(kariškis), Vizorių k.

Nr. 13,  
18 ha

urauskas Povilas. Šeima 
bežemė, užsiima  
žemdirbyste (dabar  
urauskas užsiima rankų 

darbu). Sūnus Jonas nuo 
1919 m. liepos 14 d.  
tarnauja Lietuvos  
kunigaikščio Mindaugo 4 
pėstininkų pulke. Kaipo 
ištikimas kareivis turi gauti 
iš valstybės žemės. Prašo 
leidimo naudotis sūnaus 
žeme. Turi 1 karvę, telyčią, 
2 avis, 2 kiaules, ratus,  
plūgą, akėčias ir kt.  
smulkių įrankių.

urauskas Povilas (gim. 1865, 
56 m.), žmona Petronėlė (gim. 
1861, 60 m.). Vaikai  Jonas 
(gim. 189 , 24 m., tarnauja 
Lietuvos kariuomenėje), duktė 
Konstancija (gim. 1901, 20 m.).

12. Babrevičius Jonas,  
(bežemis),  
Baluškių dv.

Nr. 14,  
21 ha

Babrevičius Jonas. Bežemis, 
8 metai tarnauja kumečiu  
Baluškių dvare. Turi  
kuriuos ne kuriuos  
žemdirbystės įrankius ir 
nuosavų gyvulių  3 karves, 
1 telyčią, 9 avis, 2 kiaules.

Babrevičius Jonas (gim. 1886, 
3  m.), žmona Saliomėja (gim. 
1896, 2  m.), vaikai  Jonas 
(gim. 1909, 12 m.), Pranas 
(gim. 1915, 6 m.), Antanas 
(gim. 1918, 3 m.), Juozas (gim. 
1920, 1 m.).

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

13. hainauskas Stasys 
(kariškis), P rijų k.

Nr. 15,  
20 ha

hainauskas Stasys.  
Jaunesnysis puskarininkis, 
tarnavęs Pilėnų  
kunigaikščio Margio 6 
pėstininkų pulko kuopoje. 
Su žmona pradėjo gyventi 
atskirai nuo tėvų, dirba  
truputį žemės. Nuo  
Porijų k. iki Baluškių  
dvaro – 3 verstai. Turi 
arklį, karvę, avių ir kitokių 
gyvulių, įrankių.

hainauskas Stasys (gim. 1894, 
25 m.), žmona Veronika.  
Tėvas Jonas (gim. 1851,  
0 m.), motina Kazimiera 

(gim. 18 1, 50 m.), brolis  
Vladas (gim. 1895, 26 m.).

14. Šalkauskas Vincentas 
(bežemis),  
Baluškių dv.

Nr. 16,  
1  ha

Šalkauskas Vincentas. 
Bežemis, 15 metų tarnauja 
Baluškių dvare kumečiu. 
Dirba dvaro žemę ir kitus 
ūkio darbus. Prašo  
nuosavos žemės. Turi 3  
karves, 2 telyčias, 2  
kiaules, 5 avis, ratus,  
plūgus ir kitokio  
žemdirbystės inventoriaus.

Šalkauskas Vincentas (gim. 
18 1, 50 m.), žmona na 
(gim. 1881, 40 m.), sūnūs   
Jonas (gim. 1902, 19 m.), 
Antanas (gim. 190 , 15 m.), 
Petras (gim. 1908, 13 m.), 
Povilas (gim. 1910, 11 m.), 
Vladas (gim. 1913, 8 m.)   
dukterys  Stefanija (gim. 1915, 
6 m.), na (gim. 1919, 2 m.).

15. Trybė Petras, sūnus 
Uršulės (kariškis), 
Girs dų k.

Nr. 1 ,  
19 ha

Trybė Petras. Tarnavęs  
rusų kariuomenėje viršila.  
 Lietuvos kariuomenę 
mobilizuotas 2 kartus  nuo 
1919 m. birželio 10 d. iki 
1920 m. kovo 12 d. ir nuo 
1920 m. lapkričio 3 d. iki 
1921 m. sausio 24 d. Grįžęs 
neturi nuosavos žemės nei 
trobos  turi karvę, kiaulių ir 
smulkių padargų.

Trybė Petras (gim. 1890,  
31 m.), nevedęs. Tėvas Petras 
(gim. 1855, 66 m.), motina  
Uršulė (gim. 1865, 55 m.). 
Brolis Povilas (gim. 1892,  
29 m.).

16. Trybė Petras  
(kariškis), Smilgių k.

Nr. 18,  
20 ha

Trybienė Liudvina. Prašo 
žemės sūnui Petrui kaipo 
kariškiui. Kariuomenėje  
tarnauja ir sūnus Juozas. 
Trybienė valdo 10  
dešimtinių žemės su  
trobesiais. Turi arklį, 2  
karves, avių, kiaulių ir 
žemės inventoriaus.

Našlė Trybienė Liudvina (gim. 
18 0, 50 m.). Sūnūs  Juozas 
(gim. 189 , 24 m., tarnauja 
Lietuvos kariuomenėje), Petras 
(gim. 1899, 22 m., tarnauja  
Lietuvos kariuomenėje), 
Antanas (gim. 1903, 18 m.). 
Duktė na (gim. 1901, 20 m.). 
(Pastaba. „Juozas rybė dar be-
tarnauja kariuomenėj ir nepristatė 
kariuomenės dalies liudijimo, to-
dėl sklypas r.  buvo pavestas 
vienam Petrui ribei.“)

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

1 . Kukoris Antanas  
(kariškis),  
Girsūdų k.

Nr. 19,  
22 ha

Kukoris Antanas. ra  
Lietuvos kariuomenės  
kūrėjas savanoris, įstojęs į 
jos eiles 1919 m. gegužės 
15 d. Apdovanotas kūrėjų 
savanorių medaliu.  
Tarnavo Lietuvos  
kariuomenės artilerijos  
pulko 1-ojoje haubicų  
baterijoje. Pastaba  padavęs 
prašymą dėl žemės iš  
Baluškių dvaro 1921 m. 
kaip kariškis, laukė  
atsakymo iki 1923 m.  
gegužės 2 d. Tas pats  
sklypas kituose  
dokumentuose buvo  
paskirtas Boleslovui ir  
hrizostomui Geniams.  

Antanas Kukoris atleistas 
nuo išperkamųjų mokesčių 
už žemę, nes „nustoj s 
sveikatos betarnaudamas  
kariuomenėje“.

Kukoris Antanas (gim. 1896, 
25 m.). Tėvas Jonas (gim. 
186 , 54 m.), pamotė na 
(gim. 1881, 40 m.). Broliai  
Jonas (gim. 1905, 16 m.), 
Kazys (gim. 1908, 13 m.). 
Seserys  Seliomėja (gim. 1901, 
20 m.), Veronika (gim. 1904, 
1  m.), Valerija (gim. 1906, 
15 m.).

18. vyrynas Nr. 1,  
2 ha

Neįkurtas  žemė  
neatlygintinai atiduota  
Daujėnų valsčiaus žinion.

19. Mokykla Nr. 1,  
3 ha

20. Kapai Nr. 1,  
4 ha

21. Prieglauda Nr. 1,  
3 ha

Daujėnų valsčiaus valdyba 
nutarė steigti prieglaudą 
beturčiams, seniems,  
negalintiems dirbti  
asmenims ir vaikams  
našlaičiams, jiems įkurti 
švietimo skyrių.

22. 24 Dauj¸nų kaimo 
mažažemiai

Nr. 2–3,  
1  ha,  
18 ha

Atkočiūnas Jonas 1,52 ha (1922 m. pažyma) Atkočiūnas 
Jonas (46 m.), žmona Barbora 
(45 m.), vaikas Petras (12 m.), 
povaikiai  Kazys (18 m.),  
Juozas (16 m.), Veronika  
(20 m.)

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

Baliūnas Jonas 1,52 ha Bežemiai Baliūnas Jonas (52 m.), žmona 
Marijona (40 m.), sūnus  
Povilas (20 m.), duktė na 
(23 m.)

Baliūnas Stasys 1,52 ha Nėra duomenų

Baradinskas Jonas 1,52 ha Baradinskas Jonas (54 m.), 
žmona Marijona (5  m.),  
dukterys na (22 m.),  
Marijona (19 m.), Palionija  
(16 m.), Grasina (14 m.).  
Sūnus Vincas gyvena atskirai.

Jurkšaitis Juozas 1,52 ha Jurkšaitis Juozas (58 m.),  
žmona Paulina (40 m.)   
motina Viktorija (100 m.). 
Sūnus Povilas (26 m.) tarnauja 
Lietuvos kariuomenėje,  
Adolfas (30 m.) gyvena  
atskirai. Lionginas (10 m.), 
duktė Marijona (28 m.),  
Konstancija (14 m.).

Kubilius Kazimieras 1,52 ha Nėra duomenų

Likerauskas Motiejus 1,52 ha Nėra duomenų

Liūdžius Kostantinas 1,52 ha Liūdžius Kostantas (36 m.).

Mileris Povilas 1,52 ha Nėra duomenų

Milneris Falko 1,52 ha Nėra duomenų

Milneris Leiba 1,52 ha Milneris Leiba (36 m.),  
nevedęs (pirklys), turi  
gyvenamąjį namą.

Milneris Šalomas 1,52 ha Tarnauja Lietuvos  
kariuomenėje. Prieš  
stodamas į kariuomenę  
užsiėmė žemdirbyste,  
nevedęs.

Milneris Šalomas (gim. 1898), 
tėvas Leimachas bežemis  
(68 m.), motina revė (  
neįskaitoma) (50 m.), broliai 
Šlioma (26 m.), Leiba (21 m.) 
tarnauja Lietuvos kariuomenėj,  
Gralnis (1  m.). Seserys   
Rachelė (14 m.), erga (12 m.), 
Esta (10 m.).

Milneris elikas 1,52 ha Nėra duomenų

Morkūnas Antanas 1,52 ha (1922 m. pažyma) Morkūnas 
Antanas (50 m.), žmona  
Seliomėja (45 m.)

Skaudenis  
Dominikas

1,52 ha Skaudenis Dominikas (36 m.), 
žmona Paulina (25 m.), duktė 
na (1 m.), tėvas Juozas  

( 5 m.), motina na (6  m.).

(t sinys)
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Eil. 
Nr.

Kam paskirta žemė, 
kandidato  
gyvenamoji vieta

Paskirto 
sklypo  
Nr. ir  
plotas (ha)

Kas pateikė prašymą,  
trumpas turinys

Šeimos sudėtis pagal Daujėnų 
valsčiaus viršaičio liudijimą 
1921 m. rugsėjį

Švaikauskienė  
Agnieška 

1,52 ha Turi 3 deš. žemės prie  
Čekiškių ir savo  
gyvenamąjį namą su  
sklypu (plečium) Daujėnų 
apskrity.

Švaikauskienė Agnieška  
(60 m.), našlė, sūnai  Juozas 
(32 m.) negrįžęs iš rusų karės, 
Jonas (2  m.), Povilas (25 m.) 
negrįžęs iš rusų karės,  
Antanas (23 m.) tarnauja  
Lietuvos kariuomenėj,  
dukterys  Veronika (30 m.), 
Petronelija (28 m.).

Švaikauskienė  
Barbora 

1,52 ha (1922 m. pažyma)  
Švaikauskienė Barbora (35 m.), 
našlė, duktė Emilija (8 m.)

Tamulionis Jurgis 1,52 ha Turi 2 arklius, 5 karves,  
2 kiaules, 6 avis.

Tamulionis Jurgis (4  m.), 
žmona Emilija (35 m.),  
dukterys Stanislava (8 m.), 
Joana (4 m.), Ksaverija (1 m.).

Urbonienė na 1,52 ha Turi gyvenamąjį namą  
„ant kito plečiaus“.

Urbonienė na (40 m.), vyras 
Antanas (43 m., negrįžęs iš 
rusų karės ir nėr žinios), 
sūnus Antanas (13 m.), tėvas 
Kairis Juozas (90 m.).

Vadopalienė Morta 1,52 ha Nėra duomenų

Vaidalavičius Kazys 1,52 ha Vaidalavičius Kazys (23 m.), 
žmona Veronika (26 m.), sūnai 
Antanas (1,5 m.), Povilas  
(1,5 m.).

Vaišvilaitė Juozapota 1,52 ha Vaišvilaitė Juozapota (46 m.).

Valentavičienė  
Veronika

1,52 ha Nėra duomenų

Vileišis Liudvikas 1,52 ha Turi gyvenamąjį namą  
„ant kito plečiaus“.

(1922 m. pažyma) Vileišis Liu-
dvikas (26 m.), žmona Kristina 
(28 m.), duktė  
Stanislava (1 m.).

(t sinys)
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Porijai liko tik prisiminimuose
Valerija Karoblienė

P rijų kaimas kūrėsi miškingoje 
vietovėje, ali sios gírios glėbyje, šalia 
vieškelio, vedančio Vabalni ko, P nevė-
žio ir Dauj¸nų link. Šioje girioje tvyro-
jo didžiulė pelkė, iš kurios trykšdavo 
šaltinis. Senovėje žmonės sakydavo, 
kad tas šaltinis veržiasi oran (į orą). 
Taip iš pelkės ištekantis upelis gavo 
rijos vardą, o šalia įsikūrusi gyven-

vietė buvo pavadinta P rijais. Tai buvo 
viena didžiausių gyvenviečių Daujėnų 
valsčiuje. Dabar baigia sunykti daugiau 
kaip 50 tuščių sodybų.  kaimo ateitį 
žvelgia vos keletas jaunų šeimų. Viena 
augina 5 vaikus, dvi – po 4 atžalas, 
4 šeimos – po 2 vaikus. Vargu ar jie 
ūgtelėję liks čia tęsti savo senelių ir 
tėvų tradicijų. Dabar Porijuose tik viena 
pardavėja turi nuolatinį darbą. Keletas 
moterėlių darbuojasi Dauj¸nuose. Vi-
sos kitos – namų šeimininkės, verčiasi 
natūraliu ūkiu. Kadaise Porijai skam-
bėjo nuo artojų ir šienpjovių dainų. Gausios ūkininkų šeimos išleido į gyvenimą 
daug darbščių, stiprių vyrų, tikrų savo krašto patriotų. Neatsitiktinai P rijai bene 
labiausiai nukentėjo nuo sovietų okupacijos. 1944 m. visi šaukiamojo amžiaus 
vyrai atsisakė eiti į sovietų kariuomenę, įsijungė į partizanų gretas. Partizanai čia, 
miškingoje vietovėje, remiami vietos gyventojų veikė gana aktyviai, padarydami 
okupantams daug žalos. Štai kodėl sovietų okupantai čia rengė daugiausia kru-
vinų egzekucijų, šaudymų, trėmimų. Nuo jų nukentėjo daugiau kaip pusė kaimo 
gyventojų. Jau 1944–1945 m. į Stalino gulagus buvo ištremti Bronius Masilionis, 
Vladas Navalinskas, Česlovas Dainoras ir kt. Tremtinių sąrašas kasmet ilgėjo. 
Tremtyje mirė Jonas Navalinskas, jo žmona Konstancija, Jonas Petrulis, Elena 
Šatienė, buvęs Daujėnų valsčiaus viršaitis Jonas Vasiliauskas su žmona Anele. 
1953 m., kai partizaninis pasipriešinimas jau buvo palaužtas, Panevėžyje buvo 
nušautas partizanas Antanas Liukpetris. uvo visi Porijų kaimo vyrai, nesutikę 
tarnauti okupantams. Jų atminimas niekada nebus pamirštas. Buvusio partizano, 
politinio kalinio Stasio Masilionio rūpesčiu netoli Porijų kaimo, Mik¸nų pušynėlyje 
šalia vieškelio, kur žuvo nemažai partizanų, pastatytas gražus paminklas visiems 
šio krašto laisvės ir nepriklausomybės gynėjams.

Nepataisomą žalą Porijų kaimui, kaip ir visam Daujėnų valsčiui, jo žmonių 
gyvensenai ir tradicijoms padarė prievartinė kolektyvizacija ir melioracija. Darbas 

aip atrodė pagilintas rijos upelis.  m. 
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 metų rugsėjo pirmoji  
su mokiniais

Su Porijų mokiniais.  
 m. 
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kolchoze buvo tikra vergovė. Blogai besimokančius vaikus bardavo  „ esimokysi, 
eisi kolc ozan vargti...“

Vaikai, baigę tuometinę Daujėnų septynmetę, vėliau devynmetę mokyklą, 
pagal planą buvo siunčiami į profesines mokyklas, o gavę kvalifikuotą darbininko 
specialybę, jie jau nebenorėjo grįžti į kolchozą. Taip kaimas pamažu nyko, jame 
liko tik pensininkai ir neįgalieji.

Nuo 1936 m. Porijuose veikė pradinė mokykla – tikras mūsų kaimo šviesos 
ir kultūros židinys.

 Porijų pradinę mokyklą dirbti atvykau 1963 m. rugsėjo 1 d. Tada ji vadi-
nosi Mikėnų pradinė mokykla. Ją lankė 28 mokiniai. Visų keturių klasių mokiniai 
mokėsi kartu. Darbas buvo gana sunkus. Mokiniai ateidavo į mokyklą be jokio 
pasiruošimo, nors užaugę darbščiose šeimose. Tai buvo tikri gamtos kūdikiai, 
viską žinantys apie savo gyvenamąją aplinką, laukus, mišką, kur auga grybai, kur 
lapės ola, kur didžiausias skruzdėlynas. Su tokiais vaikais buvo lengva kalbėtis 
apie gamtos pažinimą. Kai 19 8–1980 m. buvo organizuotas respublikinis gamtos 
globos konkursas „Pažink ir gausink Tėvynės gamtos turtus“, mūsų mokykla ak-
tyviai jame dalyvavo. Turėjome daug nuotraukų, vyko daug renginių, ekskursijų, 
sodinome medelius, mokyklos teritorijoje buvome iškėlę 40 inkilų. Porijų parke 
globojome gulbes, fazanus, povus. Mūsų darbas buvo puikiai įvertintas. Mokykla 
laimėjo pirmąją vietą. Buvome pakviesti į Vilnių. Ten tuometiniai švietimo ir 
miškų ūkio ministrai mokyklą apdovanojo I laipsnio diplomu, o tris geriausius 
mokinius – vertingomis asmeninėmis dovanomis. Trejetą metų mokykloje puika-
vosi pereinamasis respublikinis prizas. Tai buvo didžiulės meilės mūsų gamtai 
įvertinimas.

Gražu būdavo, kai vaikai palaukėm, miško takeliais rugsėjo pirmąją nešini 
jurginų puokštes traukdavo į savo mylimą mokyklą. Dabar jų išvaikščioti takeliai 
jau užžėlė.

Porijų parke  
globojome gulbes. 
uotraukos iš  

Valerijos Karoblienės 
albumo
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„Buva Biarklainių trys ailas,  
lika trys bobialas...“
Vienas kaimo istorijos dokumentas

Parengė Povilas Krikščiūnas

Buvusias Barklainių sodybvietes dabar beatsektum tik pagal senuosius 
medžius ant kalnelių. 20  m. Povilo Krikščiūno nuotr. š asm. kolekcijos

1 Baniūnų sodyboje tuomet gyveno Pečiukai.

sisukęs į „Versmės“ leidyklos organizuotos ekspedicijos sūkurį, užėjau pas 
savo pusseserę daujėnietę Domicelę Kripaitienę. Rūpėjo užrašyti dar vaikystėje 
atmintin įstrigusias dainas, ne kartą girdėtas jos dainuojamas su seserimis, teto-
mis ir dukromis per vestuves ar išleistuves į kariuomenę. Nukrypus kalbai apie 
kitus giminaičius, jinai parodė savo tėvo Jono Jasiūno sudarytą mano gimtųjų 
Berkla nių, kažkada pervadintų Barkla niais, gyventojų sąrašą. Tada dar planavau 
parašyti straipsnį apie viso kaimo istoriją, tad taip netikėtai atsiradęs dokumentas, 
liudijantis čia buvus didelę gyvenvietę, iškart sudomino. Sąraše aprašyto kaimo 
dabar tikriausiai nebeįsivaizduoja net pačios vyriausios čiabuvės  26 kiemai su 
143 gyventojais, valdžiusiais 53  ha žemės  Taip būta įvykdžius 1922 m. sumanytą 
žemės reformą, suskaldžiusią kaimus į vienkiemius.

Tačiau laikas viską rikiuoja savaip. Anot prieš keletą metų nugirsto posakio, 
„buva Biarklainių trys ailas, lika trys bobialas“. Tas iš tikrųjų tris buvusias sodybviečių 
eiles, nuo pamiškių besirikiuojančias link Dauj¸nų ir Nauj sodžio, dabar atsektum 
tik pagal keturkampiškai ant kalnelių susodintus medžius. Jas, praeito šimtmečio 
viduryje dar gyvas, prasidėjusias Baniūnų1, Uršulės Talačkienės, Pranckūnų, Valės 
Maskoliūnienės ir Mikšių sodybomis, dar mena ir mano karta. Dabar begyvenama 
tik vienoje, vidurinėje eilėje, tad tikėtina, kad dokumente skelbiami faktai sudo-
mins ne tik dabartinius gyventojus, bet ir jų giminaičius ar išeivius iš šio kaimo.

Deja, įnikus į rašinius apie kitus, su kaimų istorijomis nesusijusius dalykus, 
laikas katastrofiškai tirpo, ir straipsnio idėja vis labiau tolo. Dėl to apsisprendėme 
tekstą paskelbti kaip savarankišką šaltinį galimiems vėlesniems istorikų tyrinėjimams. 
Tiesa, apsižiūrėjus, kad esama kartojamos medžiagos, jis įdėtas ne visas  iš tikrų-
jų tekstas pradedamas kitu gyventojų sąrašu, pavadintu „Sąrašas Berklainių kaimo 
gyventojų kaip kėlėsi į vienkiemius nuo 
2  iki 2  metų“. Dauguma gyventojų 
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nurodomi tie patys, tik antrajame sąraše 
daugiau duomenų. Nors kai kur tikrai 
derėtų, čia jis pateikiamas iš esmės 
neredaguotas. Taisytos tik rašybos klai-
dos ir pašalinta retkarčiais pasitaikiusi 
tarmiška fonetika. Palikta autentiška 
leksika, nekeista žodžių tvarka, beveik 
neliesta skyryba (tik, padėjus taškus, 
kai kurie ilgesni savarankiški fragmentai 
suskirstyti sakiniais). Taip pasielgta dėl 
to, kad skyrybos ženklai originale dėti 
tik kur ne kur ir, nežinant tikrosios 
autoriaus minties, ją itin greit galima 
iškreipti. Be to, esama keleto visiš-
kai neaiškių frazių (pvz., „  metais 
buvo miško plėšiku vadinamais (plienčikais) 
sušaudytas“). Tokiais atvejais geriausia 
palikti pirminį teksto pavidalą. Taip 
pat pasielgta su asmenvardžiais ir vie-
tovardžiais – juk kartu su kitais dar 
nesunkiai surenkamais dokumentiniais 
įrodymais apyrašo pavadinimas liudija 
tikrąjį, vietos žmonių žinotą ir vartotą, 
o ne kalbininkų savaip suredaguotą 
pavadinimą...

***
a klaini  kaimo en oj  s a as 1  me

Eil. 
Nr.

Pavardė ir vardas Šeimos sudėtis Kiek žemės turėjo Pastabos

1. Jasiūnienė Morta 6 asmenys 32,5 ha
2. Bernadickas Petras 4 asmenys 32,5 ha
3. Krikščiūnas Aleksas  asmenys 33,5 ha
4. Kviadaras Bronius 2 asmenys 33,5 ha
5. Kripaitis Juozas 5 asmenys nuomininkas
6. Vaičiūnas Lionginas 5 asmenys 33,5 ha
. Grinskis Antanas 4 asmenys 33,5 ha

8. Stankevičius Mykolas 8 asmenys 33,5 ha
9. Šinkevičius Petras 5 asmenys 33,5 ha
10. Mėkelienė Veronika 5 asmenys 1  ha
11. Mėkelienė Seliomija 4 asmenys 1  ha
12. Mėkelis Jonas 8 asmenys 16 ha
13. Mėkelis Juozas 3 asmenys 1 ha aklas
14. Tamulionis Juozas 4 asmenys 33,5 ha
15. Piragienė Elzė 8 asmenys 33,5 ha
16. Baniūnas Juozas  asmenys 33,5 ha
1 . Kriščiūnas Antanas 6 asmenys 33,5 ha
18. Alešiūnas Petras 10 asmenų 33,5 ha
19. Navalinskas Antanas 8 asmenys 33,5 ha
20. Mėkelis Vincas 6 asmenys 16 ha

Dokumento autorius Jonas Jasiūnas. ežinomo 
otogra o nuotr., data nenurodyta. L R t 0
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Eil. 
Nr.

Pavardė ir vardas Šeimos sudėtis Kiek žemės turėjo Pastabos

21. Grinskis Jonas 5 asmenys 1 ha
22. Gaigalas Adomas 5 asmenys bežemis
23. Mėkelis Povilas 5 asmenys bežemis
24. Kviadaras Jonas 6 asmenys 1 ha
25. Maskoliūnienė Valė 4 asmenys bežemė
26. Vaičiūnienė Anelė 3 asmenys bežemė

Nekurie atsižymėję Barklainių kaimo  
gyventojai
1. asi nas u is, miręs 191  m. Prie caro nekurį laiką bū-

damas seniūnas laikė savo namuose mokyklą už kurią prisėjo keli 
mėnesiai Panevėžio kalėjime pasėdėti.

2. e na ickas e as laikė nemažą sodą ir buvo mylėtojas 
bičių. Laikė jų nemažai.

3. K ik i nas leksas buvo kelis kartus perrenkamas seniūnu 
ir šiaip gabus žmogus buvo.

4. K ipai is uo as prieš išsikėlimą į vienkiemius ilgus metus 
nuomavo Kviadaro Prano žemę. Labai buvo darbštus žmogus su 
šeima savo visuomet pirmas apsidirbdavo darbus ir mėgdavo gražiai 
pavažinėti po kermošius. Juozas buvo geras muzikantas, o dukterys 
dainininkės.

5. inke i ius e as buvo nekurį laiką į Ameriką nuvažiavęs, 
bet nepatiko, ir vėl sugrįžo. 1918 metais buvo miško plėšiku vadina-
mais (plienčikais) sušaudytas. Sunkiai pagijo, bet žmogus nugyveno, 
kaipo invalidas.

6. ėkelienė e onika labai darbšti ir sumani moteris su 
mažamečiais vaikais sugebėjo persikelti į vienkiemius.

. ai i nas ion inas buvo prie caro Pirmajame kare mobi-
lizuotas. Buvo papuolęs vokiečiams į nelaisvę. Daug vargo prisiėjo 
pernešti, ir buvo geras muzikantas ir šiaip draugiškas žmogus.

8. ėkelis uo as mažažemis prie caro tarnavo Rygoje policijoj. 
1905 m. per revoliuciją malšinant sukilusius buvo per galvą sužeistas 
ir apako. Prie caro gaudavo pensiją, o kai 
caras žlugo pensijos nebegavo. Pragyvenimas 
buvo labai sunkus aklam žmogui reikėjo 
visokie darbai dirbti, bet šiaip buvo drau-
giškas žmogus, dainininkas.

9. ėkelis onas, tai darbštus drau-
giškas žmogus.

10. ėkelis incas gyvenęs Lenin-
grade ir vedęs žmoną rusę tai atvykęs 
Lietuvon visą šeimą apkrikštijo į katalikų 
tikybą. Reikia priminti vėl, kad pas Vincą 
gyveno jo brolis Jonas, vadinamas „bijū-

(t sinys)

itulinis dokumento 
puslapis. Skenuota 
nuo originalo.  
š Domicelės  
Kripaitienės kolekcijos
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nėliu“. Tarnavo Pirmajame kare, buvo vokiečių nelaisvėj daug teko 
vargo pernešti, šiaip buvo nevedęs.

11. amulionis uo as darbštus, kol persikėlė į vienkiemius 
ir mirė būdamas dar vidurio amžiaus.

12. i a ienė l ė tvirta moteris. Vyrui mirus paliko nemaža 
šeima reikėjo užauginti ir darbai apdirbti, bet darbšti moteris viską 
galėjo atlikti.

13. ani nas uo as darbštus žmogus gavęs vienkiemy daug 
žemės pasistatė gerus trobesius.

14. K i i nas n anas apsišvietęs kultūringas iš jo šeimos 
buvo Jonas išėjęs į kunigus.

15. le i nas e as tai vikrus ir darbštus žmogus sukūręs 
didelę šeimą.

16. a alinskas n anas darbštus religingas žmogus sukūręs 
didelę šeimą.

1 . ėkelis o ilas Berklainių kalvę sumanė ir darbštus dalyvavo 
Pirmajame 1914 m. kare buvo vokiečių nelaisvėj daug vargo patyrė.

18. ai alas n anas tai ratininkas darbštus žmogus.
19. K ia a as onas tai gana darbštus žmogus sukūręs ne-

mažą šeimą.

š tų šeimų kurias šiame sąraše pažymėjau daug yra išvažinėj  po visas pasaulio šalis, 
nuodaugiausiai tai Amerikoj. Važiavo ieškoti darbo ar geresnės laimės, nes Lietuvoj prie 
caro buvo sunku pragyventi su didesne šeima. r iš tų kuriuos paminėjau sąraše, jau 
visi yra mir  tik vienas Kriščiūnas Antanas, eidamas  metus dar gyvena.
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Kolūkiai buvo kuriami prievarta
Stasys Mackevičius

Javų kūlimas  
Porijuose Liukpetrių 
sodyboje.  

2 m. ruduo

Praėjo daugiau kaip dešimt pavasarių, kai į Lietuvą,  
į Daujėnus, į šio krašto kaimus, atėjo atgimimas, Lietuvos 
nacionalinio išsivadavimo judėjimas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kaimas atsidūrė kryž-
kelėje. Gal ne kryžkelėje, bet prie didelio, plataus kelio pradžios...

Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai buvo artojai, laisvieji valstiečiai, darbštūs 
ūkininkai ir Nepriklausomos Lietuvos metais visi, kas neturėjo žemės, labai jos 
troško, galvą už ją guldė, o gavę – brangino. Kitas ir per Atlantą plaukė vien 
dėl to, kad Amerikoje užsikaltų pinigo ir, sugrįžęs į Lietuvą, nusipirktų žemės. 
Seniau žemė buvo vertybė, kuri nei skęsta, nei pūva, nei dega, nei ją kandys 
suėda. „Dėk pinigus į žem  – tai geriausias reikalas “ – sakydavo tremtyje dešimt 
metų išbuvęs mano tėvas.

Dar nesenais laikais trys ketvirtadaliai mūsų žmonių gyveno vienkiemių 
kaime, buvo ganėtinai sotūs. Tačiau dirbo sunkiai. Tuomet dažnas kaimiškų mies-
tų ir miestelių gyventojas laikė jei ne arklį, karvę, tai bent paršą, vištų pulką, 
turėjo savo daržą. Todėl duonos užteko visiems ir didžiausių negandų metais. 
Pokario metais sovietų valdžia pradėjo Lietuvos ūkio ir žmonių gyvenimo griovi-
mą. Prievarta, kolektyvizacija, urbanizacija, integracija vis tolyn ginė žmogų nuo 
jam šventos žemės. Taip iš jo buvo išmušamas šeimininko jausmas, slopinama 
valstietiška išmintis, iš kartos į kartą perduota ilgaamžė patirtis. Mus apgaulingai 
tikino ir guodė, kad visa tai neišvengiama, kad visa tai naujo socialistinio kaimo, 
naujos Lietuvos labui.

Prievartinis kolūkių kūrimas Dauj¸nų krašte prasidėjo 1948–1949 m. Tuo metu 
žmonės buvo išvarginti trėmimų, šaudymų ir didelių prievolių. Stoti į kolūkius 
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vengė, labai nenoriai rašė pareiškimus. Kolūkiai buvo kuriami prieš valstiečių 
valią. Atvažiavę iš P svalio „agentai“, nesugebantys atskirti rugių nuo dirsių, su-
kviesdavo vyrus ir moteris į Daujėnų miestelio centrą, laikydavo po kelias dienas 
ir naktis, grasino – jeigu nestosite į kolūkį, jums bus blogai.

Atvykę į steigiamuosius susirinkimus Pasvalio mašinų ir traktorių stoties 
direktorius Muraška, agronomas Juozas Baltakys, rajono vadovai Adomas Gražinis, 
B. Šlekonas ir kiti aiškino kitur sukauptą kolūkių patirtį, o vietinių pavyzdžių 
nebuvo. Susirinkimuose žmonės žvalgėsi vieni į kitus, bijojo paskubėti, kad ne-
susilauktų kaimynų priekaištų. Pakenčiamai gyvenantys, sugebantys verstis be 
pašalinės paramos ūkininkai tūpčiojo, žvalgėsi pro langus, nenorėdami prarasti 
savo gyvenimo padėties. Tik mažažemiai gniaužė plunksnakočius ir sunkiai brė-
žė kreivas raides popieriaus lapuose. monės dėjo į bendrą krūvą tai, ką buvo 
uždirbę sūriu prakaitu, kas juos maitino, rengė, šildė – žemę, karves, arklius, 
padargus, pašarus... Visa tai kėlė nesmagų jausmą, todėl susirinkimuose tvyrojo 
tarsi pakasynų nuotaika. Išrinkti ar paskirti kolūkio pirmininką irgi buvo didelis 
galvosūkis atvažiavusiems iš rajono veikėjams. Mat pirmininkas turėjo atitikti dau-
gelį reikalavimų, rašytų ir nerašytų. Turėjo būti „savas“, prijaučiantis okupantams 
žmogus, ne per daug bijoti partizanų, nusimanyti apie ūkininkavimą. Panašūs 
reikalavimai buvo ir brigadininkams.

1946–1950 m. penkmečio planuose buvo numatyta atkurti ikikarinę žemės 
ūkio gamybą. Tačiau to padaryti nepavyko. 1940 m. vidutiniškai iš hektaro buvo 
gauta 9,4 cnt grūdų, o 1950 m. – tik ,9 cnt. Maži buvo ir gyvulininkystės ro-
dikliai. Prie šių planų nuosmukio prisidėjo partizanų kovos, taip pat dirbančių 
žmonių sabotažas  kūlimo, sėjos metu sukdavo į šalį dalį sėklos, grobstė paša-
rus. Vien tik 1951 m. respublikos teismai iškėlė 4 0 bylų už visuomeninio turto 
grobstymą. Protestuodami prieš okupantus, žmonės padeginėjo pastatus, šiaudus, 
plėšė sandėlius, naikino gyvulius.

Suvarytiems į kolūkius žemdirbiams paliko tik po 60 arų žemės, leido laikyti 
tik vieną melžiamą karvę. Pirmieji metai buvo labai sunkūs. monės dirbo vel-
tui – be jokio atlyginimo. Darbus visus nudirbdavo arkliais – tie net neatlaikydavo 
krūvio, nemažai jų krito. Pirmieji kolūkiai buvo smulkūs, silpni, neekonomiški, 
todėl pradėta stambinti. Kolūkių rentabilumas ir ekonominė padėtis priklausė nuo 
pirmininkų ir specialistų gebėjimo tvarkytis.

Vargana kolūkio 
tec nika dirba laukus 
Steponiškyje. ia bus 
sėjami linai.  m. 
gegužė.  
š Antano Krikščiūno  
asm. arc yvo
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Pirmasis Bal škių kaime 1948 m. balandžio 6 d. buvo įkurtas „Pergalės“ 
kolūkis. Pirmuoju pirmininku išrinko Bronių Banelį. Jis pirmininkavo penkerius 
metus. Vėliau pirmininkauti pradėjo na Rakickienė. Kolūkio kontora buvo įsi-
kūrusi Gaigalų namuose.

1949 m. pavasarį įkuriamas kolūkis „Jaunoji Gvardija“, kuriam priklausė 
Dauj¸nai, Daujėn liai, Li kpetriai, ríjos vienkiemis. Pirmininku tampa Povilas 
Vadopalas. Tuo pačiu metu Lev niškių, Čìkiškio ir Puµciniškio kaimai įkuria 
stambų kolūkį ir pavadina jį „Komjaunuolio“ vardu. Pirmininku išrenkamas Jonas 
Giedraitis. Kontora buvo įsikūrusi Povilo Vasiliūno namuose. Li kpetrių kaimas, 
priklausęs „Jaunosios Gvardijos“ kolūkiui, 1950 m. panoro prisijungti prie „Kom-
jaunuolio“ kolūkio dėl patogesnės geografinės padėties. Prijungtasis Liukpetrių 
kaimas sudarė visą atskirą, vadinamąją ketvirtą brigadą.

Kiek vėliau 1949 metais Barkla nių ir Nauj sodžio kaimų gyventojai įkūrė 
„Šviesos“ kolūkį. Šio kolūkio vadovu išrinko Juozą Straževičių, brigadininkais – 
Juozą Vyčą, Juozą Pyragį. „Šviesos“ kolūkis, be kitų gyvulių, veisė ir augino 
paukščius. Raštinė buvo įsikūrusi Antano Krikščiūno sodyboje.

1949 m. kovo 29 d. įkuriamas kolūkis „ rija“. Jį sudarė Pute kių, Val kų, 
Barklainių (dalis) kaimai. Pirmininkavo Jonas Talačka, vėliau Jonas Mikšys, An-
drius Kuprys. Kontora įsikūrė Jurgio Baniūno sodyboje.

Porijų kolūkyje silosuojami kukurūzai. Šalia – siloso bokštas.  
Ant arklio – siloso mynėjas Antanas Krikščiūnas. 0 m. rugpjūtis.  
š Antano Krikščiūno asm. arc yvo
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Netrukus įsikūrė ir kolūkis „Pio nierius“. Jį sudarė P rijų kaimo žmonės. 
Pirmininkauti ėmėsi Jonas Dainoras, po jo Kostas Kubiliūnas, Stasys Povilonis. 
Raštinė įsikūrė Jurgio Navalinsko sodyboje.

Tą patį pavasarį iš Balčíškių, Mažioni , R kšalaukio, Mik¸nų ir Šaka nių 
kaimų buvo sukurtas kolūkis „Laisvė“. Šiam kolūkiui vadovavo Stepas Tamulionis.

1950 m. rugsėjo 10 d. kolūkiai „Jaunoji Gvardija“, „Pergalė“, „Šviesa“ buvo 
sujungti ir pavadinti „Daujėnais“. Pirmininke išrinkta na Rakickienė. Buvęs 
kolūkis „Jaunoji Gvardija“ tapo pirma brigada, kolūkis „Šviesa“ – antra, kolūkis 
„Pergalė“ – trečia brigada. 1952 m. sausio mėnesį buvęs „Komjaunuolio“ kolūkis 
prisijungė prie „Daujėnų“ kolūkio ir sudarė ketvirtą brigadą. 

1950 m. rugsėjo 19 d. susijungė „Laisvės“, „ rijos“, „Pionieriaus“ kolūkiai 
ir pasivadino „Porijais“.

Pagaliau po visų jungimų liko du gan stambūs „Daujėnų“ ir „Porijų“ ko-
lūkiai. Jiems vadovavo Alfonsas Raugalė ir Jonas Stankevičius. Galutinai kolūkiai 
susijungė 19 6 m. gruodžio 30 d. Liko tik „Daujėnų“ kolūkis. Pirmininku išrinktas 
Jonas Stankevičius, buhaltere Bronė Banelienė. Po kolūkių „jungtuvių“ brigadų buvo 
atsisakyta, jų vietoje įkurti Porijų ir Daujėnų gamybiniai padaliniai. Porijų padaliniui 
vadovavo Petras Masilionis, Jonas Stipinas, Antanas Černiauskas. Daujėnų padalinio 
vadovais dirbo Jonas Kliukas, Klemensas Navickas, Pranas Vyčas, Petras Pyragis. 
Susiformavus dideliam „Daujėnų“ kolūkiui, dirbo šie pirmininko pavaduotojai ga-
mybos reikalams  Antanas agrys nuo 1954 iki 1960 m., Julijonas Poškus nuo 19 6 
iki 19 9 m., Stasys Mackevičius nuo 1980 iki 1992 m. Vyriausiaisiais agronomais 
dirbo ilgametis „Mūšos“ kolūkio pirmininkas Vaclovas Goštautas, Jonas Burkaus-
kas, Vincas Šidlauskas, Jonas Simonavičius, Algis Stanislovaitis, enonas ironas.

Vyksta pokalbis tarp pirmininko pavaduotojo gamybos reikalams Stasio 
Mackevičiaus (sėdi viduryje), automec aniko Juozo Klovo (sėdi dešinėje) 
ir kombainininko Kazimiero avako.  m. š seniūnijos arc yvo
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Linų lauke Daujėnų kolūkio pirmininkas Jonas 
Stankevičius ir agronomas linininkas Bronius 
evulis.  m. š Stasio Mackevičiaus  

asm. arc yvo

emės ūkio technikos reikalais 
kolūkių laikais rūpinosi vyriausieji inži-
nieriai Antanas agrys, Jonas Drebulis, 
Antanas Morkūnas, Petras Rimkūnas, 
Kazimieras Staškevičius.

Kolūkių ekonomiką skaičiavo ir  
planus sudarinėjo vyriausieji ekonomis-
tai  na Radikaitė, Kazimieras Bitinas, 
Danutė Bernadickienė, Regina Armo-
navičiūtė, Genovaitė Poškuvienė, Ka-
zimiera Mackevičienė.

1992 m. „Daujėnų“ kolūkis tapo 
žemės ūkio įmone. Laikinu administra-
cijos vadovu dirbo Algis Stanislovaitis. 
Tais pačiais metais liepos  d. žemės 
ūkio įmonė įregistruota Daujėnų žemės 
ūkio bendrovės pavadinimu. Pasikeitė 
žemės ūkio įmonės statusas – bendrovė 
ėmė dirbti laisvos rinkos sąlygomis, 
bet išsilaikyti negebėjo. Paimti kreditai 
iš valstybės gerokai viršijo išlaidas. 
Visą amžių dirbę žmonės prarado savo 
pajus, turtą, atlyginimus, nes teismo 
antstoliai areštavo paklausų turtą, pri-
klausantį žemdirbių pajams, dėl negrąžintų daugiau kaip milijono litų skolų. 
Dėl šių priežasčių Daujėnų žemės ūkio bendrovės nariai 2000-ųjų rudenį nutarė 
bendrovę likviduoti.

Dalis buvusių kolūkiečių tapo ūkininkais. kininkauja Petras Karoblis, Egidijus 
Karoblis, Petras Tamulionis, Petras Pyragis, Pranas Vyčas, Egidijus igmantavičius, 
Antanas Krikščiūnas, Jonas Stipinas, Petras Masilionis, Antanas Urbonavičius. 
Nemažai yra smulkių ūkininkų, turinčių iki 10 ha žemės. Dauguma iš jų dirba 
atsiimtą savo tėvų žemę, kiti nuomoja iš valstybės ar fizinių asmenų.

Po skaudžių sukrėtimų ir prievartos mūsų kaimas pamažu keliasi naujam 
gyvenimui.
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Gimtinės prisiminimai neblėsta
Povilas Vitkauskas

Šienapjūtė gimtinėje. 
 m. 

Nors jau prieš daug dešimtmečių palikau gimtinę, tačiau gimtojo Dauj¸nų 
krašto prisiminimas neblėsta. Visą laiką lyg kino juostoje lydi brangūs vaizdai  
nuostabus gimtinės peizažas, mieli žmonės, įdomūs susitikimai. 

Atsimenu vaikystę, kai iš Puµciniškio vienkiemio takeliais eidavome į Dau-
jėnus. Vietomis takelis būdavo kaip įmūrytas tarp akmenų, kuriuos ant žemių 
ribų suversdavo kaimynai. 

Didelę žalą kraštovaizdžiui padarė didžiųjų akmenų sprogdinimas. Akmenys 
dunksodavo kaip kupetos, kaip kalneliai. Vienintelė paguoda, kad išliko Šimkūnų 
sodyboje po karklais pasislėpęs Petrãičių akmuo. 

Nors pokario laikai buvo sunkūs, daug šviesių atsiminimų išliko apie sutik-
tus žmones. Visi buvo išsigandę, kiti iš baimės ir bėdos prisidarydavo. Atsimenu, 
antroje klasėje vakare išėjau į Maliūpių kaimą pas siuvėją Miliauską pasimatuoti 
siuvamų drabužių. Siuvėjo neradau namie, jis tvarkė „cukrinių normą“... Sutemus 
grįžo, pamatavo. Išėjau jau naktį, ėjau pamiške. Mama buvo įspėjusi, kad prie pat 
miško krašto nereikia eiti, nes ten stovėjo namelis, kur plėšikų buvo sudeginta 
moteriškė – gali pasivaidenti. Pasukau pro runkelių krūvomis nukrautą lauką. 
Staiga išgirdau šūvį ir kulkas, prašvilpusias virš galvos, po to dar antrą šūvį. 
Supanikavau, parkritęs pradėjau raudoti. Po kiek laiko prie manęs pribėgo vyras, 
mane pakėlė, šiaip taip papasakojau jam, kur gyvenu. Parvežė namo, pasirodo, 
jis sąžiningai saugojo socialistinę nuosavybę nuo vagių.

Labai gerai atsimenu kaimynę Veroniką Stumbrienę. Ji dažnai mums padė-
davo. Vieną kartą, kai mes jau buvome gan suaugę, mama mūsų buvo mirusi, 
žiūrim, ateina kaimynė, pasiramsčiuodama dviem lazdomis, vos traukdama kojas. 
Vaikeliai, jūs našlaičiai, aš jums padėsiu. Mums šiek tiek buvo juokinga, bet 
kaimynė atkakli – sako, aš turiu dvi rankas, dešimt pirštų, reikia tik rasti man 
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darbo. Mes atsiminėme, kad turim krūvą negliaudytų pupelių. Grįžę iš laukų 
radome visas pupeles išlukštentas. 

Būdamas Vabalninkê užsukau pas mūsų tolimą giminaitį, buvusį žinomą 
Daujėnų krašto ūkininką Povilą Navazelskį, bolševikų ištremtą į Sibirą. Kai jis su 
žmona grįžo iš tremties, jiems gyventi gimtajame Daujėnų krašte sovietų valdžia 
neleido. Tada jie apsigyveno Vabalninke, sunkiai vertėsi, neteko regėjimo. Kai 
aplankiau juos, Povilą Navazelskį pamačiau kieme klūpantį ir skaldantį malkas. 
Paklausiau, gal padėti. „Ne, – atsakė jis, – man čia tik užsiėmimas, negaliu gi nieko 
neveikdamas būti –- apčiupinėju kiekvieną pagalį, pasidedu patogiai ir kertu“. Tada 
pagalvojau  iš kur tas anų laikų žmonių darbštumas, pareigingumas, iš ko tyčio-
davosi bolševikai.... 

195  m. dviem savaitėms buvau išvežtas pas tetą į Skreb tiškio kraštą 
žąsų ganyti. Už „darbą“ gavau 5 rublius. monės, mane vežę namo, užsuko į 
P svalio turgų. Prie įėjimo pamačiau du milžiniškus maišus naginių, pagamintų 
iš naujų automobilio kamerų. Mes tais metais ganėme kolūkio veršiukus. Mama 
padejuodavo, kad anksčiau būdavo patogus apavas – naginės. Nutariau nupirkti. 
Pardavėjas be 6 rublių nekalba. Ilgokai užtrukome turguje, išeidamas pamačiau, 
kad naginių biznio žmogus nepadarė – maišai buvo pilnutėliai. Už 5 rublius 
nusipirkau porą naginių. Turbūt tais metais naginių verslas Pasvalyjê pasibaigė.

Mokslas
Paskutiniais I  a. šimtmečio metais jaunuoliai, norintys įstoti į gimnazijas, 

turėjo laikyti rusų kalbos egzaminą. Jį galėdavo pakeisti gimtosios, kuria buvo 
laikoma lenkų, egzaminas. Lev niškių kaimo turtingi gyventojai Mickeliūnai (jų 
buvo dvi šeimos) savo vaikus leisdavo tobulinti lenkų kalbos žinias pas mano 
prosenelę Baginskienę. 

Iki Pirmojo pasaulinio karo už adreso užrašymą ant voko buvo atsilyginama 
1 kg sviesto. Gal todėl tada mokslas ir buvo patrauklus  Po karo greit sumažėjo 
atlygis už rašymo paslaugas, dar vėliau visai išnyko. 

kūrus Daujėnų mokyklą (1910 m.), buvo pertvarkytas mokymas  Daujėnų 
mokykloje iki 1918 m. mokėsi tik berniukai, o Smiµgių mokykloje – tik mergaitės. 
Smilgių mokytoja rusė, rodos, Liudmila, neleisdavo net per pertraukas kalbėti 
lietuviškai. Už tai mergaites bausdavo liniuotės kirčiu į delną. Mano mama apie 
1913 m. baigė pirmą klasę, išmoko rusiškai skaityti bei rašyti, visam gyvenimui 
išmoko eilėraštį Pi -pa , oi oi oi, umiraet zaičik moi“. Beje, tais laikais egzaminai 
buvo vadinami kvotimais, pertraukos tarp pamokų – rekreacijomis.

Nors smetoniniais laikais lankančių mokyklą vaikų ir raštingų žmonių dau-
gėjo, bet dauguma mokėsi tik tiek, kad pramoktų skaityti ir rašyti. Apie tai galima 
spręsti iš mano tėvelio istorijos Lietuvos kariuomenėje. 1932 m. jis buvo pašauktas 
tarnauti Kaune. Pirmomis tarnybos dienomis vyko atranka į puskarininkių moky-
klą. Pirmiausia atrinko tuos, kurie buvo baigę ar buvo mokęsi gimnazijose – jų 
buvo nedaug. Toliau atrinko baigusiuosius pradines mokyklas – jų irgi neužteko. 
Teko rengti egzaminus tiems, kurie buvo bent kiek pasimokinę, mokėjo skaityti 
ir rašyti. Taip tėvelis, kuris buvo baigęs pirmą ade kių mokyklos skyrių, buvo 
priskirtas prie išsilavinusiųjų, tapo puskarininkiu.
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Stojant į gimnaziją, reikėdavo laikyti kvotimus ir būti tinkamo amžiaus. 
Dėdė B. Baginskas, 1918 m. sugalvojęs mokytis (jam tėvas leido tik sulaukus 15 
metų), galėjo stoti tik į trečią klasę. 

Autentiški pasakojimai leidžia pajusti tų laikų dvasią.
Mano senelis apie kokius 1892 m. su kaimynais Kaziu iliumi ir Pyragiumi 

buvo išvykę uždarbiauti į Peterburgą. Ten išlipę iš traukinio visiškai pasimetė – 
girdėjo nesuprantamą rusų kalbą, nežinojo, kur eiti. Visi sustoję ir apsikabinę 
apsiverkė. Vėliau jie susirado lietuvių bei lenkų, su kuriais galėjo susišnekėti, 
pradėjo dirbti. Tačiau jiems nesisekė, po metų dvejų grįžo namo. Iš Peterburgo 
parsivežė tik didelį veidrodį, kuris išlikęs ir iki šių dienų, keletą žurnalų. do-
miausia, kad viename žurnale buvo nuotraukos su įvairiausių formų pypkėmis. 
Buvo jų kaip saksofonai suraitytų iš elnio ragų segmentų, įvairiomis figūromis 
išraižytų statinaičių su paauksuotais dangteliais, kur dedama taboka. Kai mes 
buvome maži, žaisdavome su panašiais daiktais. Grįžusį ilių apniko pypkių 
manija, jis pradėjo savo motinos žemę pardavinėti, pirkti iš aplinkinių dvarponių 
pypkes. Baginskai turėjo senų laikų mokyklinį gamtos vadovėlį „Dievo galybė“. 
Knygos viršelyje buvo pavaizduotas pirmykščių žmonių gyvenimas medžiuose. 
Matyt, tos knygos įkvėptas ilius irgi bandė įsikurti didžiuliame medyje, kol 
audra jo iš ten neišpurtė. Jam mirus, pypkės kažkur pasiliko, dalis atsirado pas 
Baginskus. ilius buvo labai stiprus, jis skaldydavo akmenis, darydavo paminklus. 
Vienintelėje išlikusioje Pulciniškio sodyboje ir dabar dar guli akmuo su iškalta 
skyle ir styrančiais geležies strypais. To akmens ilius nepajėgė perskelti. Jis tapo 
paminklu šiam garsiam apylinkės keistuoliui. 

1918–1920 metų įvykiai 
Mama atsimindavo, kad 1918–1920 m. po Daujėnų kaimus vaikščiojo labai 

gražus, aukštas vyras iš Čìkiškių kaimo Petras Mickeliūnas. Jis agitavo už naują, 
laimingą gyvenimą ir negirdėtą komunistų partiją. Dauj¸nuose pas kurpių Prakaitį 

Mano palydėtuvės  
į armiją. Sėdžiu šalia 
kaimyno A. Akinsko. 

 m.
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buvo įsteigtas agitacinis punktas, kuris sovietinėse enciklopedijose vadintas Dau-
jėnų valsčiaus revoliuciniu komitetu. Vyko agitacija už naują laimingą gyvenimą. 
Paprasti žmonės nelabai susigaudė, apie ką kalbama, jiems patiko pažadai gyventi 
geriau. Mano senelis Pranas Baginskas susiviliojo tomis kalbomis ir įstojo į tą 
partiją. Parėjęs namo pasakė senelei, ta išsigando, atsiminė – kunigėlis apie tuos 
parmazonus kažką blogo yra sakęs. Ji nuėjo pas kunigą, kuris liepė nedelsiant išstoti 
iš tos partijos, kitaip neduosiąs išrišimo. Seneliui nieko neliko, organizatorius jį 
išbraukė, tik negrąžino rinkliavos mokesčio. 

P. Mickeliūnas, būdamas vyr. puskarininkiu, kaip Kauno kareivinių sukili-
mo 1920 metais organizatorius, buvo pakeltas pulkininku. Sukilimui pralaimėjus, 
jį sušaudė. Sovietų laikais Kaune dabartinė Baterijos gatvė ilgą laiką vadinosi 
P. Mickeliūno vardu. Čekiškių kaime, jo gimtojoje sodyboje, buvo pastatyta mar-
murinė atminimo lenta, kuri dar prieš kelerius metus stovėjo.

Iškart po Pirmojo pasaulinio karo pas Šimkūnus vyko vestuvės, vedė Jonas 
Šimkūnas, vėliau tapęs Šimkevičiumi. Piemenims buvo išnešta statinaitė alaus, 
liepta būti už klojimo, nesimaišyti vestuvininkams. Mano dėdė Bronius Baginskas, 
būsimasis profesorius, taip prisigėrė, kad kojų nebepavilko. Mamai teko jį tempti 
namo. Beje, dėdei tai buvo pirmas ir paskutinis prisivaišinimas. Jis liko abstinen-
tas. Jau senas būdamas man pasakojo, kad labiausiai jį pritrenkė tėvo laikysena. 
Kai jis atsikėlė, rado tėvą „atsipagiriojantį“. Tėvas iš karto puolė sūnui siūlyti 
alaus, o jam vien alaus kvapas kėlė neviltį. Paskui tėvas pradėjo vaizduoti, kaip 
sūnelis vilko kojas, griuvinėjo. Dėdė sakė, kad jam būtų buvę kur kas lengviau, 
jei tėvas jį būtų atvanojęs arba bent išbaręs. 

Senelė buvo gimusi 18 1 m. ir augusi Smilt nės kaimelyje. Jos motina 
jaunystėje buvo baudžiauninkė. Puµciniškyje ir aplinkiniuose kaimuose ji buvo 
pagarsėjusi kaip užkalbėtoja nuo rožės ir kitų ligų. Net 12 metų iki mirties se-
nelė buvo akla. Pas ją dažnai ateidavo žmonės skųsdamiesi įvairiais ištinimais, 
norėdami pagalbos. Senelė prašydavo mūsų, vaikų, atnešti tamsaus popieriaus 
(gausiai išlikusių smetoninių mokyklinių sąsiuvinių viršelių). Ji imdavo kreidą 
ir sukamaisiais judesiais beveik ištisai nubaltindavo vieną popieriaus pusę, visą 
laiką melsdamasi. Sakydavo, kad kalba poterius ir prašo Dievo pagalbos. Baltąją 
popieriaus pusę reikdavo pridėti prie ištinusios vietos, ją prispausti, aprišti. Pa-
galbos dažniausiai prašydavo pagyvenę, tikintys žmonės. Vieną kartą, atsimenu, 
iš Daujėnų gydyti ištinusio žando atėjo garsus komjaunuolis. 

Senelė mokėjo skaityti druką, t. y. spausdintą tekstą. Jai piemenaujant Stači nų 
kaime pas ūkininkus Tonkūnus, skaityti iš maldaknygės išmokė Tonkūnienė. Gar-
sioje Tonkūnų šeimoje, kur augo ir buvęs smetoninis švietimo ministras Juozas 
Tonkūnas, tebuvo tik viena knyga – maldaknygė, atspausdinta lenkų raidynu. 

Prisiminimai apie kleboną eliksą Ereminą 
Su kunigu eliksu Ereminu nuo pat vaikystės tekdavo matytis, girdėti jo 

balsą pamaldose, dar dažniau su juo tekdavo susitikti ir bendrauti nuo 1955 metų, 
kai tapau mišių patarnautoju (klapčiuku). Labiausiai mane sudomindavo kunigo 
pamokslai. Jis turėjo šį tą donelaitiška – parapijiečiams pateikdavo praktiškų buities 
patarimų. Bažnyčia pagyvėdavo, kai kunigas pradėdavo diktuoti sultinio virimo 



834

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

receptus. Tačiau jam buvo būdinga 
neapeiti ir tikrų nelaimių, kurios aplan-
kydavo parapijiečius. Atsimenu, vieną 
kartą mes dviese su kunigu stovėjom 
prie altoriaus. Jis, palipęs ant laiptelių, 
kreipėsi į parapijiečius, sakydamas, kad 
reikia padėti vargingai gyvenančiai šei-
mai, kurioje auga 5 mažamečiai vaikai, 
ištikus negandai – kritus jų paskutinei 
karvei. Aš nustėrau iš netikėtumo, mat 
kalbėjo apie mūsų šeimą. Mirus Šim-
kūnienei, iš sakyklos kunigas paprašė 
pasimelsti už Panevėžyjê mirusios geros 
buvusios parapijietės vėlę.

Kunigas parapijiečiams padėda-
vo, patardavo ligos atveju. Buvo kalba-
ma, kad jis kažkur mokėsi medicinos. 
Mano tėvelis dažnai konsultuodavosi 
su kunigu dėl mano sveikatos. Pasi-
rodo, aš dažniau sirgdavau negu jis 
vaikystėje. Kunigas per tas ligas visam 
amžiui liko nuo vaistų priklausomu 
žmogum. Jis tokį pat likimą progno-
zuodavo ir man. Vienais metais Daujėnų felčeris man nustatė pleuritą. Kunigui 
diagnozė sukėlė įtarimą. Tėveliui pasitarus su juo, buvo pasiūlyta nuvažiuoti į 
Panevėžį pas privatų gydytoją ir išsitirti. Iš tikrųjų, man buvo nustatyta angina. 
Dėl tokios „veiklos“ vietos felčerio aplinkos žmonės kunigą nepalankiai vertino. 
Vieną kartą tėvelis padejavo, kad lašiniai baigėsi, teks gyventi sausai. Kunigas 
pasiūlė nueiti į vaistinę ir ten nusipirkti žuvų taukų – tai puikus ir labai pigus 
(svarbiausia ) riebalas. Taip mes kurį laiką mitome žuvų taukais, kurių iš vaistinės 
atsinešdavome puslitriniais buteliais, – kepdavome blynus, darydavom padažus.

Kunigas Ereminas mokėjo bendrauti su žmonėmis. Šaltomis žiemos dienomis, 
sekmadieniais po pamaldų į jo namus susirinkdavo keletas parapijiečių. Vieną iš 
jų – Kukorienę jis vis vadindavo pani Kukorevičiene, sakydamas, kad taip kilmingiau 
skamba. Sunegalavęs kunigas mišias laikydavo be baldų esančiame kambaryje 
su improvizuotu altoriumi, kurį puošė puikus kryžius. Aš tapdavau vieninteliu 
patarnautoju. Iš kunigo prieangio žmonės iš karto patekdavo į virtuvę. Visi už-
ėję stebėdavo šeimininkės darbą. Pagrindinis patiekalas, atrodo, buvo kubeliais 
supjaustyti ir riebaluose kepami burokėliai. Mama, kartą per Sekmines eidama į 
bažnyčią, rado į skepetą suvyniotus apie 50 (stalininių) rublių. Ji paprašė patarimo, 
kaip elgtis su pinigais. Kunigas paėmė pusę sumos ir pažadėjo aukoti mišias už 
pinigus pametusį žmogų, likusi dalis liko mamai. Kunigas paaiškino, kad rasto 
daikto nevalia iš karto pasisavinti, reikia ieškoti būdų, kaip padėti pametusiajam. 
Po karo kolūkiuose buvo tokia tvarka, kad kolūkiečiams arklį sklypeliui apdirbti 
duodavo tik sekmadieniais. Labai dievota buvusi mano mama netoleruodavo darbo 

Prie šventoriaus mišių patarnautojai:  
P. Vitkauskas, V. Kietis, J. Kukoris, J. Mėkelis
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šventą dieną. Kurį laiką tai buvo mūsų 
šeimos problema. Vieną kartą, grįžusi 
iš bažnyčios, mama pareiškė, kad kunigas Ereminas sakė, jog ne nuodėmė dirbti 
sekmadienį, jei to negalima padaryti kitomis dienomis. Tik neaišku, ar kunigas 
tai sakė per pamokslą, ar asmeniniame pokalbyje.

Kunigas Ereminas mėgo humorą. Vienais metais, po Velykų, sakydamas 
pamokslą šnekėjo apie meteoritus. Pasakė, kad kritęs meteoritas negali būti labai 
pavojingas – jis gali tik nusvilinti ūsus lauke gulinčiam, velykinio alaus padauginu-
siam parapijiečiui. Pats kunigas privačiai pasakodavo apie savo linksmus nuotykius. 
Apsirgęs jis buvo įsodintas į ratus ir vežamas į Pasvalio ligoninę. Kaimynystėje 
gyvenusi felčerio žmona pribėgusi paklausė  „Gal, kunigėli, jau apsirg s visą aukso 
puodą išsikasėt “ „ aip, – atsakė, – išsikasiau, tik dar vieną užkastą pasilikau “

Kai kada kunigas mane pasikviesdavo į savo kambarį. domiausia buvo 
jo katė Pribuišė. Jis su kate pasišnekėdavo. Klausdavo  „Pribuiše, ar nori mėsos “ 
Atsakydavo  „ oriu.“ – „ ai bėk pas šeiminink .“ Katei grįžus klausia  „Ar gavai 
mėsos “ Atsako  „Ne.“ Vėl bėga, grįžusi sako  „Gavau.“ Po šiai dienai man ne-
aišku, kokiu būdu katė buvo išmokyta aiškiai kalbėti. Kunigas klausdavo, kaip 
mokytojai įrodinėja Dievo nebuvimą. Jis pats, kalbėdamas apie Dievo buvimą, 
dažnai pasiremdavo genijų ir garsių žmonių samprotavimais. Labiausiai jam prie 
širdies buvo poeto A. Puškino mintys apie Dievą knygoje „Kapitono duktė“. Jis 
man cituodavo dešimtis ištraukų iš šio kūrinio. Tos ir kitų knygų eilutės beveik 
ištisai buvo subraukytos įvairių spalvų pieštukais. Gaila, kad knygos buvo rusiškos, 
o mano tos kalbos žinios tuo laiku buvo minimalios, mažai ką tesuprasdavau. 
Kunigas minėdavo, kad rusiškas knygas jis skaito tik išleistas iki revoliucijos, nes 
po jos daug kas buvo pakeista.

Prisimenu kunigo laidotuves. 1962 m. aš jau mokiausi Pasvalio vidurinėje 
mokykloje, buvau svarstomas už bažnytinę veiklą Dauj¸nuose. Per laidotuves 
stengiausi būti lydinčiųjų pulkelio gale, apeigas stebėjau kaip svetimas praeivis. 
Baimė dėl savo ramybės neleido net arčiau prieiti prie man artimo žmogaus karsto.

Laisvalaikiu mėgstu drožinėti...
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Mano gyvenimas Daujėnuose
Salomėja Aldona Latoškinienė (Likaitė)

Gimiau 1930 m. Mieli nų kaime, Vabalni ko valsčiuje (dabartinis Bíržų r.). 
Mano tėvai Lionginas ir Petronėlė buvo ūkininkai. Baigiau Vabalninko vidurinę 
mokyklą ir tobulinimosi kursus, kurie rengė mokytojus. 1950 m. pradėjau dirbti 
Kiemėnų septynmetėje mokykloje. Dirbau dvejus metus. Toliau Kiem¸nuose dirbti 
neleido, nes nenorėjau stoti į komjaunimą. Tada nuėjau pas Švietimo skyriaus vedėją 
ir paprašiau, kad neišsiųstų labai toli nuo šeimos. Pasiūlymą dirbti Dauj¸nuose 
priėmiau gana palankiai. Prisiminiau, kaip vaikystėje su tėvais važiavome į Se-
kmines. Mačiau daug vežimų pakeltomis ienomis, saldumynų prekiautojus prie 
šventoriaus. 

1952 m., kai atvykau į Dauj¸nus mokytojauti, miestelis atrodė skurdžiai, 
namukai maži, seni. Pati mokykla buvo palyginti tvarkinga. Buvau gamtos ir 
geografijos mokytoja. Man šie dalykai buvo prie širdies. Vaikams galėjau daug 
pasakoti apie augalus, gyvūniją, rodyti žemėlapyje pasaulio kraštus ir kalbėti 
apie juos. Gera buvo jausti, kad vaikai smalsūs, atidžiai klausosi. Jie ruošdavosi 
pamokoms, gerai atsakinėdavo. 

Buvau klasės auklėtoja, gamtininkų būrelio vadovė. Turėjome bandomuosius 
laukelius, kuriuose vaikai savo rankomis sėjo ir sodino augalus, laistė juos, ravėjo. 
Kaimo vaikams tai nebuvo naujiena, tačiau išsamesni pasakojimai apie atskirus 
augalus, jų ypatybes domino vaikus. Mūsų laukeliai buvo vieni geriausių ir pa-
žangiausių Pasvalio rajone. Buvo didelė augalų įvairovė, atidžiai stebėdavome, 
kaip jie auga. Jaunieji gamtininkai rūpinosi, kad gėlių būtų ir mokyklos patalpose.

Už veterinarijos felčerio Andriaus Latoškino ištekėjau 1955 m. Dukra Alė 
gimė 1959 m. Ji inžinierė, baigė Kauno politechnikos institutą. Turiu 23 metų 
anūkę Ainą, o proanūkei Gabrielei dar tik metukai. Jos gyvena Panevėžyje.

Mano vyras mirė anksti, susirgo vėžiu. 
Dirbdama mokykloje neakivaizdžiai baigiau Šiaulių pedagoginį institutą, 

įgijau aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 
Nuo pat jaunų dienų mane viliojo daina ir šokis, todėl atvykusi gyventi 

ir dirbti į Daujėnus, iš karto ieškojau kultūros namų. Dainavau, šokau, vaidinau. 
Dainavau moterų ansamblyje, etnografiniame ansamblyje, statėme spektaklį „Trys 
mylimos“. Pasirodymus rengdavome Pasvalio rajone. Ne kartą aplankėme visas 
didesnes gyvenvietes, koncertavome įvairiausiomis progomis. Dalyvaudavome 
dainų šventėse Vilniuje. 

Muzika, šokis ar kitoks prisilietimas prie meno žmogui suteikia jėgų, padeda 
svajoti, nepalūžti. Todėl niekada nebuvo gaila repeticijose ar išvykose praleisto laiko. 

Saviveiklininkus globojo kolūkis. Mus visada prisimindavo, kai rengdavo 
ekskursijas, turistines išvykas. Kartu su kolūkiečiais lankėmės Kryme. Mane kaip 
gamtininkę domino šio kurorto augmenija. Plaukdami laivu stebėjome visą kurorto 
panoramą, atmintyje išliko baltos pilys, ypač raiškiai – Kregždžių lizdo pilis. Bu-
vome Taline, Minske, Sevastopolyje, apžiūrėjome Volgogrado memorialą, lankėmės 
Maskvoje. Plaukiojome Baikalo ežere, apžiūrėjome jo apylinkes, istorines vietas. 
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Vilniuje apžiūrėdavome muziejus, svarbiausias parodas. Atmintyje pasiliko kelio-
nės po Lietuvą – Vilkij , Stelmužės ąžuolas, nepakartojamos Nemuno pakrantės...

 pensiją išėjau 1985 m. Dar dvejus metus turėjau pamokų mokykloje, o 
vėliau jau niekur nebedirbau. Sąjūdžio veiklą stebėjau namuose. Tai buvo perga-
lingas jaunesnių už mane žmonių žygis. 

Dabar, kai turiu daug laiko ir viską apmąstau, nuolatos pati sau kartoju, 
kad svarbiausia yra žmogaus ryšys su žmogumi. Artimo meilė ir tarpusavio 
supratimas. Visa tai jaučiau nuo pirmųjų gyvenimo metų Daujėnuose. Miestelio 
žmonės man draugiški, jaučiu jų pagarbą, pagalbą. Nebuvo taip paprasta dirbti ir 
mokytis, rūpintis šeima, dalyvauti saviveikloje, prižiūrėti daržą, gyvulius. Reikėjo 
per laisvą pamoką pareiti namo, pamelžti karvę, sutvarkyti pieną ir suspėti į kitą 
pamoką. Miestelio žmonės padėjo išgyventi vyro netektį. Bendraujame nedeklaruo-
dami gerumo, be skambių žodžių, bet visada jaučiu – šalia gyvena geri žmonės. 
Užtat ir sakau, kad mano vieta ir visas gyvenimas yra Daujėnuose. 

Užrašė Marijona Varneckienė (Prakaitytė), 2010 m.
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Daujėnai ir artimi žmonės
Stasė Mikeliūnienė

Dauj¸nai – vaikystės stebuklų šalis. Kiek pasiekia atmintis, išliko nuos-
tabios kelionės į Sekminių atlaidus Dauj¸nuose. Su seserim įtupdytos ratuose, 
kelias valandas iš Petrausk nės (Panevėžio r.) vingiuotais keliukais per liąją, 
pro Kríklinius, Moli nus išvažiuodavom iš miško ir atsiverdavo puiki Dauj¸nų 
panorama. Lenktyniaudamos viena per kitą šaukdavom  „Aš jau matau vėjo malūną 
(Panevėžio krašte jų nebuvo), o aš majaką, bažnyčią.“ Baugu būdavo įveikti didžiulę 
pakalnę, kad ratai įsibėgėję nepaliestų arklio kojų ir jis pasidarytų nesuvaldomas. 
Kad nereikėtų leistis pakalnėn, kartais pasukdavom per Baluški s iš kitos pusės. 
Nors atvažiuodavom pas mamutės seserį ną Čingienę Sekminių išvakarėse, bet 
miestelis jau būdavo pagyvėjęs.  jau Sekminių dieną visi miestelio kiemai pilni 
pristatytų vežimų (padvadų), žmonių klegesio. Arkliai iškinkyti, iškeltos ienos, pri-
dėta šieno arba užmautos abrakinės, kad būtų ramesni. Babutytės Kubilevičienės 
ir tetulytės Anės Čingienės sodyba didelė, vietos daug  namas dviejų galų, dvi 
klėtys, du tvartai – kiaulėms ir raguočiams, klojimas, vakarų pusėje – didžiulis 
sodas. Seklyčios palangėje per Sekmines kartais dar žydėdavo didžiulis alyvų 
krūmas ir pro atdarą langą sklisdavo malonus alyvų aromatas.

Sekminių rytą pagrindinė ūlyčia nuo P mpėnų ir miestelio centras būdavo 
pristatyti prekeivių būdelių su įvairiausiomis smulkiomis prekėmis  figūriniais 

Daujėnuose. Pirmoje eilėje (iš dešinės): Petras inga, dvi Stasės ingaitės draugės, Benedikta 
ilvitytė, Povilas iriga, Stasė ilvitytė, pirma iš kairės – Stasė ingaitė-Kalvėnienė, už jos  

Povilas Kalvėnas  antroje eilėje antra iš dešinės – na ingienė, babutytė Veronika Kubilevičienė, 
Barbora ilvitienė, Salomėjos ingienės vyras Jonas inga ir kt. Apie  m.
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meduoliais, saldainiais, nepaprasto skanumo strimelėmis. Arčiau prie bažnyčios 
pritūpę senų ir jaunesnių vyrų, moterų net su vaikais – elgetų, kurie garsiai 
poteriaudavo, giedodavo, grodavo, skambindavo varpeliais, rėkdavo, prašydami 
išmaldos, siūlydami maldas už dūšias. Bažnyčia ir šventorius lūždavo nuo žmonių. 
Nemažai maldininkų (dauguma moterys) keliais eidavo aplink bažnyčią, Jėzui 
Nazariečiui dėkodami už prašymų išpildymą, melsdami sveikatos, globos, išgi-
jimo nuo sunkių ligų. Pamokslą kunigas sakydavo šventoriuje, matydavau, kad 
moterėlės, sujaudintos pamokslininko žodžių, šluostydavo sudrėkusias akis. Po 
pamaldų vieni pasukdavo ieškoti lauktuvių (kermošavo) vaikams ir svečiams, kiti 
besimelsdami traukė link Šventabalos ir brisdavo į vandenį, mazgodavo žaizdotas 
kojas, rankas, skaudančius sąnarius, semdavo šventą šaltinio vandenį į butelius 
parsivežti į namus. Dar kai kas pro Šventabalą, majaką eidavo į kalnelyje esančias 
kapinaites aplankyti besiilsinčių senelių, tėvų, kitų artimųjų.

Miestelio šurmuliui aprimus, svečiai susiburdavo tai viename, tai kitame 
giminių kieme. Prasidėdavo pakermošis. Vaišės būdavo paprastos, visada turėdavo 
miežinio alučio, būtinai strimelių. Giminaičių šnekoms nebūdavo galo. Paviešėję 
pas babutyt  ir tetulytę Anę, kas pėsti, kas važiuoti traukdavom į Smilgi s pas kitą 
mamutės seserį – tetulytę Selemutę. Ten būdavo dar smagiau, nes augo trys mūsų 
bendraamžiai pusbroliai Povilas, Jonas ir pusseserė Valytė. Pas juos atvažiuodavo 
giminių iš P svalio, pasikviesdavo kai kuriuos kaimynus, tetulėno brolio Antano 
Čingos šeimą. Sekminių atlaiduose užtrukdavome tris dienas.

Daujėnai – mano mamutės tėviškė
Mamutės tėvai, mano seneliai Joakimas Kubilevičius ir Veronika Kubilevi-

čienė (Rauduvaitė) – seni Daujėnų gyventojai. Čia gyveno ir mamutės seneliai. 
Sūnui Joakimui paliko apie 28 ha žemės, mamutė sakydavo, kad P rijuose ar 
Lebeníškiuose dar buvo pievų. Senelis turėjo sodą, buvo labai geras sodininkas, 
pats skiepydavo vaismedžius, domėjosi selekcija. Joakimas Kubilevičius gražiai 
tvarkė ūkį, buvo nagingas meistras, pats pasidarydavo žemės darbo padargus, 
statines, kitų reikmenų. Girdėjau, kad jis yra buvęs ir knygnešys. Bet ko nors 
daugiau nesužinojau, nes pažadėjusi man papasakoti pusseserė Valerija Matuzie-
nė (Čingaitė) staigiai mirė. Leidiniuose apie knygnešystę Kubilevičiaus pavardės 
neužtikau. Veronika ir Joakimas Kubilevičiai užaugino tris dukteris  vyriausioji 
buvo na Čingienė (Kubilevičaitė (1886–1968), vidurinė – Barbora ilvitienė (Ku-
bilevičaitė (1896–1980). Jos metrikuose įrašyti 1899 gimimo metai, bet pati Barbora 
sakydavo, kad už seserį Anę buvo dešimčia metų jaunesnė. Jauniausioji – Salomėja 
Čingienė (Kubilevičaitė (1900–1981). Senelis Joakimas Kubilevičius anksti mirė, bet 
metų nežinome. Per Pirmąjį pasaulinį karą jis jau buvo miręs, o babutytė Veronika 
Kubilevičienė sulaukė gilios senatvės, mirė Antrojo pasaulinio karo metais – 1942 
ar 1943-iaisiais. Mamutė tėvą vadindavo tetušiuku, motiną – mamunyte. 

Iš Amerikos grįžę broliai Jurgis ir Jonas ilvičiai Petrauskynės kaime (ne-
toli Panevėžio r.) nusipirko miškingos žemės, rovė kelmus, susirentė trobesius 
ir stengėsi prasikurti. Jonas vedė mergaitę nuo Rozalímo Apoloniją Gokaitę. Ji 
buvo silpnos sveikatos, sirgo epilepsija, bet pagimdė aštuonis vaikus. 1910 m. 
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beskalaudama skalbinius upelyje, per 
epilepsijos priepuolį nuskendo. Paliko 
našlaičiais krūvą vaikų. Jauniausiajam 
Mykolui tebuvo dveji, vyriausiajam 
Leonui – 13 metų. Po kelerių metų 
mirė ir tėvas. Vyresniuosius vaikus 
dėdė Jurgis išleido tarnauti, mažuosius 
priglaudė giminės. emę išnuomojo.

Leonas ilvitis, kaip vyriausias 
Jono ilvičio vaikas, paveldėjo ūkį. 
Atitarnavęs pas svetimus apie aštuo-
nerius metus, sugrįžo į namus ir ėmė 
ieškoti žmonos su geru kraičiu, nes 
tarnaudamas susitaupyti neturėjo gali-
mybės. Namai buvo apleisti, broliams 
ir seserims reikėjo išmokėti turto dalį, 
skirti pasogą. Vedė Leonas 1922 m. pri-
pirštą giminaičio Barborą Kubilevičaitę 
(Kubilevičiūtę) iš Daujėnų miestelio. Iki 
piršlybų jie nebuvo vienas kito matę. 
Barbora, žinodama, kad tėvų ūkis pri-
klauso vyriausiajai seseriai nai, sutiko 
tekėti už visai nepažįstamo žmogaus. 
Graudžios buvo vedybos, graudi bendro gyvenimo pradžia. Nors ir Daujėnuose 
nebuvo lengva gyventi, bet juos prisimindavo kaip šviesiausią laimės properšą. 
Tėviškėje teko daug dirbti, bet gyveno pasiturinčiai. Labai mylėjo sesers Anės 
vaikus. Barborai reikėjo prižiūrėti gyvulius, lenkti nugarą prie pačių sunkiausių 
darbų. Buvę kaimynai Navazelskiai matydavo, kaip smulkutė Barborytė velka į 
tvartus sunkius medinius kibirus su vandeniu, pašarais, ėdalu kiaulėms. Motina 
Veronika Kubilevičienė buvo gera šeimininkė, eidavo šeimininkauti į kleboniją, 
mėgo pokylius, su savimi vesdavosi ir vyriausią dukterį ną, kuri priprato prie 
lengvesnio gyvenimo. Barborytei teko prižiūrėti ir bene penkeriais metais jaunesnę 
seserį Salomėją. Bet Barbora niekada nesiskųsdavo savo dalia. Daujėnuose turėjo 
daug draugių, giedojo bažnyčios chore, buvo mėgstama klebono Vincento Baltru-
šaičio. Klebonas dažnai per Sekmines užeidavo pas Čingas, apdalydavo vaikus 
saldainiais. Kartais ir mus su seseria per Sekmines mamutė užvesdavo į kleboniją 
pasimatyti su klebonu. Ilgai turėjau kunigo V. Baltrušaičio dovanotą žuvies kaulų 
rožinėlį. Mamutė mėgo bendrauti, buvo linksma, mokėjo daug dainų. Dažnai 
minėdavo poetą kunigą Antaną Vienažindį, dainuodavo jo tekstus.

Ištekėjusi Barbora pateko į visai kitokią aplinką, svetimą, nykų kraštą. Sun-
ku buvo priprasti prie naujo gyvenimo, prie vyro, į kurį visą gyvenimą kreipėsi 
„tamsta“. Vyro broliams ir seserims reikėjo išmokėti dalis. Ir mokėjo, mokėjo, 
mokėjo. Tam neužteko nei atsivežtos pasogos, nei užauginto gyvulio. Gimė ir 
mirė vienas po kito vaikai, kurių būtų užaugę septynetas. Palaidojo keturis. pač 
gailėjo 1930 m. mirusio trejų metų sūnelio eliksiuko, vadinto Piliuku. Iki šiol 

Stasė ingaitė ir brolis Petras su babutyte  
Veronika Kubilevičiene. Apie 2  m.
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dar gyvos paskiausiai gimusios trys dukterys  Benedikta (1929), Stasė (1931) ir 
Verutė (1934). Mamutė Barbora ilvitienė mirė 1980 m. sausio 4 dieną. Tais pačiais 
metais, tą patį sausio mėnesį 31 dieną mirė ir vyras, mūsų tėvas Leonas ilvitis.

Salomėja Čingienė (Kubilevičaitė)
Jauniausia Kubilevičių dukra Salomėja, gimusi 1900 m., nutekėjo į Smilgius 

už to kaimo gyventojo, sesers nos vyro bendrapavardžio Jono Čingos. Jų tėviškė 
buvo netoli nuo Smiµgių vėjinio malūno. Broliai Antanas ir Jonas Čingos pasidalijo 
žemę, Jonui teko apie 16 ha. Broliai gyveno abipus kelio, einančio iš Pasvalio į 
Daujėnus ar Krinčíną. Jauna Salomėjos ir Jono Čingų šeima statėsi namus, kūrėsi. 
Dirbo žemę, gyveno vidutiniškai. Užaugino tris vaikus  Povilą (1930–19 0 ), Joną 
(1932–1983), Valeriją (1933–2006). Povilas už ryšius su partizanais buvo patekęs į 
kalėjimą, bet kaip nepilnametį greitai paleido. Kad būtų toliau nuo saugumiečių 
akiračio, išsikėlė gyventi į Palangą. Ten, susirgęs sunkia liga, atgulė ir amžinojo 
poilsio. Jonas dirbo kolūkyje traktorininku, Valerija – apskaitininke. Nė vienas 
vaikų neturėjo, ir šeimos šaka baigėsi. Tėvas Jonas Činga mirė 1958, Salomėja 
Čingienė – 1981 m. 

na Čingienė (Kubilevičaitė, Kubilevičiūtė) 
Sesuo na Kubilevičaitė ištekėjo pirmoji už Kazimiero Čingos. 1913 m. gimė 

sūnus Petras, o 1915 m. – duktė Stasė. K. Činga Pirmojo pasaulinio karo metais 
buvo paimtas į caro kariuomenę ir dingo be žinios, iš karo nebegrįžo. Namuose 
liko maži vaikai ir keturios moterys. kis buvo didelis, laikė daug gyvulių, be vyrų 
teko labai sunkiai dirbti. emės darbams samdydavo berną, pusbernį ir piemenį.

nos ingienės šeima. Sėdi seserys Rauduvaitės: kairėje – Veronika 
Kubilevičienė, šalia – Salomėja Gumbelevičienė  stovi (iš kairės):  
Petras inga, motina na ingienė, Stasė ingaitė-Kalvėnienė.  
Daujėnai.  2 
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Kaip įprasta, lietuvių šeimose ūkis likdavo vyriausiam vaikui. Tad jaunesnės 
seserys žinojo, kad tėviškė atiteks nai. Bet apie tai dar negalvojo. Padėjo auginti 
vaikus, suktis ūkio darbuose. Abu vaikai labai mylėjo Barborytę, ją ir vadindavo 
visą laiką vardu. Petras vargonininką vadino dudolniku. Ir Stasytė, ir Petriukas 
lankė Daujėnų pradinę mokyklą. Petras niekaip nesutiko eiti pas mokytoją mo-
terį (pavardės nežinau), reikalavo mokytis pas vedėją R. Liudžių. Motina turėjo 
rūpesčių patenkinti vaiko užsispyrimą. Toliau mokytis neišgalėjo. Petras pradėjo 
patarnauti bažnyčioje, daug metų buvo Daujėnų bažnyčios zakristijonas. Buvo 
nagingas, mokėjo taisyti laikrodžius, radijo aparatus, dviračius, suverdavo rožinius 
ar sutaisydavo pertrūkusius. Mėgo fotografuoti, Daujėnuose yra užfiksavęs daug 
žmonių, susibūrimų, įvykių. Gerai mūrydavo krosnis. Valdiško darbo niekada 
nedirbo. Šeimos nesukūrė, nors buvo visų mėgstamas, linksmas, turėjo daug drau-
gų, subtilų humoro jausmą. Neperskiriami draugai buvo su Kaziu Kazilioniu. Bet 
buvo nepraktiškas, dosnios širdies, savimi visai nesirūpino. Priprato prie alučio. 
1968 m. mirus motinai, kurią visą laiką vadino mamune, visai palūžo. Be jokio 
pragyvenimo šaltinio, pasiligojusį brolį Petrą Čingą sesuo Stasė Kalvėnienė apie 
1980 m. parsivežė į Kauną, kur jis ir baigė savo gyvenimo dienas. Mirė 1988 m., 
palaidotas Kaune, Patrašiūnų kapinėse.

Stasė Čingaitė ištekėjo apie 1935 m. už policininko Povilo Kalvėno iš Porijų 
kaimo. Gyveno Pasvalyje, vyrą areštavus – Pakruojyje, ilgiausiai – Kaune. Stasei 
su gausia šešių vaikų šeima teko pakelti daug vargo. Povilui patekus į kalėjimą, 
Stasė kaip įmanydama gynėsi nuo skurdo, kad išmaitintų ir išauklėtų vaikučius. 
Visi vaikai mokėsi, įgijo specialybes. Vyrui grįžus iš įkalinimo vietos, gyvenimas 
palengvėjo, vyresnieji vaikai ėmė savarankiškai gyventi. Vyrą Povilą Kalvėną 
palaidojo 19 3 m. Stasė Kalvėnienė mirė 2000 m., atšventusi 85 metų jubiliejų. 

Nebeliko Kubilevičių, Čingų namų nė ženklo. Daujėnų Čingų namuose, 
seklyčioje, pokario metais apsigyveno stribo Vilimavičiaus šeima. Po kelerių metų 
tą namo galą Vilimavičiai nupirko. Neremontuojamas namas visai sunyko ir jį 
nugriovė. Petras Činga su motina apsigyveno mirusios nos Čingienės tetos (Ve-
ronikos Kubilevičienės sesers) Salomėjos Gumbelevičienės trobelėje. Smilgių Jono 
ir Salomėjos Čingų namus nugriovė, kai vyko žemės melioracija ir žmonės buvo 
keliami į gyvenvietę. Būdama Daujėnuose neberadau nė tos vietos, kur stovėjo 
turtingų ūkininkų didelė sodyba, apsupta senų klevų ir liepų. Iš senosios kartos 
likome tik Barboros ilvitienės pasenusios dukros  Benedikta Bukaltienė, užau-
ginusi tris vaikus, Stasė Mikeliūnienė, užauginusi dukterį ir sūnų, ir netekėjusi 
Veronika ilvitytė. Kaune, Vilniuje ir Panevėžio rajone gyvena Stasės Kalvėnienės 
(Čingaitės) vaikų šeimos, bet po pusseserės Kalvėnienės mirties su jais ryšiai 
nutrūko.  Daujėnus nuvažiuojame tik aplankyti senelių ir tetų kapų, retkarčiais 
į Sekminių atlaidus.

Atmintis ribota. Daug prisiminimų išdilo. inojau nemažai daujėniečių ir 
smilgiečių pavardžių – Kubiliai, Navazelskiai, Trybės, Rauduvės, Karobliai, Kazi-
lioniai, Baniūnai, Lapėnai, Vadopolai, Pyragiai, Šukiai ir kt. 
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Pagrobta vaikystė 
Kazimiera ijolė Vadopalaitė

Šeima. Mes, V dopalų šeima iš Li kpetrių k., Dauj¸nų valsčiaus, kilę iš 
ūkininkų. Tėvelio Petro tėvai buvo Antanas ir Veronika, jie turėjo 48 ha žemės ir 
penkis vaikus (tris sūnus ir dvi dukras). Jaunėlį sūnų Antaną išleido į mokslus, 
sūnums Petrui ir Pranui vedus, skyrė po 21 ha žemės. Petras 193  m. sukūrė 
šeimą su Apolonija V dapalaite iš Lev niškių k. ir Li kpetrių kaime ūkininkavo, 
pasistatė sodybą, susilaukė trijų sūnų ir dviejų dukrų.

Mamytės tėvai Jonas ir Barbora dar jauni  a. pr. išvyko į Ameriką. Ten 
susitiko, vedė, susilaukė dukros. Apie  a. 2-ąjį dešimtmetį grįžo į Lietuvą. 
Lev niškių kaime nusipirko 36 ha žemės (kitais duomenimis, turėjo 22 ar 25 ha) 
ir ūkininkavo. Pasistatė gražią sodybą su dideliu sodu, ją apjuosė medžių alėja. 
Susilaukė dar dviejų dukrų ir sūnaus.

kupavus sovietams Lietuvą, senelius Joną ir Barborą 1948 m. išbuožino ir  
iš trėmė net už Baik lo, į Buri tijos ATSR. Abu grįžo į Lietuvą 195  m. Babytė mirė 
1959 m. Šiauliuose, senelis 1968 m. Grí - 
giškėse.

Tėvelis buvo 1941 m. birželio 23 d.  
sukilimo dalyvis, rėmė maistu partiza-
nus, per karą sužeistas prie Liepojos pa-
teko į vokiečių nelaisvę. Už tai 1948 m. 
buvo okupantų areštuotas ir nuteistas 
25 metams, išvežtas į Vorkutos lagerį. 
Paleistas 1956, mirė 19 5 m. Palaidotas 
Dauj¸nuose.

1949 m. kovo 25 d. okupantų rusų 
rankos pasiekė ir mus. Kai 1948 m. 
areštavo vyrą Petrą ir nuteisė, mama 
sužinojo, jog mūsų šeima įtraukta į 
tremiamųjų į Sibirą sąrašą. Kur pabėgsi 
ar pasislėpsi su penkiais pypliais. Tad 
ėmė ruoštis iš anksto. Išsirūkė lašinių, 
išsikepė duonutės.  maišus tvarkingai 
susikrovė pagalves, antklodes, kelerius 
kailinius, visokius vaikų ir savo drabu-
žius. Susidėjo ir įvairių rakandų, ne tik 
puodų, šaukštų ir kitokios reikalingos 
smulkmės (net adatų, siūlų, virbalų), 
bet ir kirvį, plaktuką, pjūkliuką. Ne-
užmiršo ir šventų paveikslų, kryželio, 
maldaknygės.

Kai tėvelis buvo suimtas ir nu-
teistas, mudvi su sesute priglaudė jos 

Apolonija V dopalienė su vaikais Sibire.  
Pirmoje eilėje (iš kairės): Jonukas, mamytė,  
Petriukas  antroje eilėje: Kazytė, Antanukas, 
Adutė.  m. Vil elmo Janiselio nuotr.  
š Adelės Vadopalaitės albumo
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krikšto mama, tėtės sesuo A. Banelienė iš Rink nų kaimo, broliuką Petriuką – 
kaimynė Gri skienė iš Li kpetrių kaimo, ji buvo jo krikšto mama. Su mamyte 
liko tik vyriausias Antanukas ir dar kūdikis Jonukas, nes mamytei reikėjo ūkyje 
ir sėti, ir arti, ir akėti, ir gyvulius apeiti.

Tą lemtingą kovo 25 dieną ją tardė ginkluoti atėjūnai ir klausė, kur vaikai  
Ji pasakė, pas ką mes gyvename ir kad mus visus susirinks ir vešis kartu į Sibirą. 
Nieko baisesnio tais laikais kaip žodis „Sibiras“ nebuvo.

Jai tuomet tebuvo 34 metai, o mums – penkiems mažamečiams  Antanu-
kui – 10 m. 1 mėn. (gim. 1939 m.), Adutei – 8 m. 9 mėn. (gim. 1940 m.), Kazytei 
Nijolei – 6 m. 8 mėn. (gim. 1942 m.), Petriukui – 3 m. 3 mėn. (gim. 1945 m.), 
Jonukui – vos 9 mėn. (gim. 1948 m.). Kokia pavojinga „priešų“ armija

Turtą konfiskavo, kas liko – išgrobstė vietiniai, suniokojo. Jauną, taip mėgs-
tamą mamytės sodą iškirto. 

Neteko mums, vaikams, bėgioti po žydinčias tėviškės pievas, teškentis po 
šiltas, purienų žiedų pilnas balas, triuškinti saldžių, medumi kvepiančių rasotų 
obuolių ir kriaušių dūlių – pagrobė atėjūnai mūsų vaikystę, sugriovė visiems gy-
venimą, atėmė sveikatą ir svajones. Tik dėkojame Dievui, jog visi gyvi sugrįžome 
į Tėvynę – Lietuvą. 

Visi gyvename Vilniuje jau per penkiasdešimt metų. Tėviškę vis aplankome 
nors retkarčiais – per Sekmines ir Vėlines Daujėnuose, kur kapinėse ilsisi mūsų 
tėveliai ir sesuo Adelė.

Kelionė  i i . Prisimenu, buvo sekmadienis. Teta išėjusi į bažnyčią 
P mpėnuose, mes su sesute gulim lovoje, nes sergam vėjaraupiais. Staiga į kiemą 
įdardėjo vežimai su ginkluotais kareiviais ir vietiniu išdaviku stribu (juk reikia 
šunėkams kelią parodyti ).

„Greit aprenkit vaikus, išvežam juos “ Dėdė išsigandęs aptūtulojo mudvi kuo 
tik radęs, kad tik šilčiau, nes buvo kovo mėnuo. Mane, dar karščiuojančią, suvy-
niojo it pliauską į storą antklodę ir paguldė kaip kokią lėlę ant maišų su pasku-
bomis dėdės sumestais mūsų drabužėliais. Neužmiršo ir dailių medinių mudviejų 
žaisliukų, sumeistruotų kaimyno Račio. Sesutę Adutę, irgi dar sirguliuojančią, 
aprengtą pasodino vežimo gale. Taip ir neatsisveikinome su jos krikšto mama. 
Bevažiuojant sesutė užsnūdo ir iškrito iš vežimo. Po kiek laiko „vežikai“ pastebė-

Darbai Perevalkoje.  
š kos ištraukti  
rąstai.  a.  
 dešimtm. š 

K. . Vadopalaitės 
albumo
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jo, jog vienas „fašistas“ pabėgo, tad grįžo ieškoti. Nudardino mus į tremiamųjų 
surinkimo punktą (kaip kokių voveruškų), į kažkokią daržinę, kuri teberiogsojo 
dar ilgus dešimtmečius. Kiekvienais metais, važiuojant į Daujėnus, mums tekdavo 
pro ją pravažiuoti. Ji it vaiduoklis primindavo mums tą nelemtą kelionę į Sibirą. 
Mamytė su trimis sūneliais jau buvo ten. Ją išvežė vietinis Petra skas, parodęs 
kelią sovietiniams kareiviams. Toje daržinėje jau laukė atvežtos kelios šeimos. 
Netrukus atriedėjo bortinė mašina. Sukrovė visų mantą ir ant viršaus sulaipino 
žmones. Nuvežė į Panevėžio geležinkelio stotį. Iš ten traukiniu išvežė į Vilnių, 
kur mūsų jau laukė grotuoti, tarsi kokie nasrai, geležinėmis durimis gyvuliniai 
vagonų ešelonai.

Pirmuosius žmones užkėlė į palubę ant jau paruoštų sukaltų gultų, kur 
galėjai tik sėdėti. Patekome tarp tokių „laimingųjų“ ant „laktų“. Mūsų maišai 
liko apačioje. Mamytė, nieko nelaukdama, paklojo kailinius, ištraukė antklodes 
ir dideles pūkines pagalves. Mes, vyresnieji vaikai, susirietėme kamputyje prie 
užkalto langelio. laipino dar kelias šeimas. Kai vėliau išsikalbėjom, paaiškėjo, jog 
visi iš Aukštaitíjos, Pasvalio ar Panevėžio rajonų, ūkininkai nuo Girs dų, P rijų, 
P šaloto. Susidarė 23 asmenų šeimyna, seni, jauni ir maži bedaliai. Girgždėda-
mos užsitrenkė vagono durys. Buvo tamsu, baisu, šalta. Mes, vaikai, išsigandę ir 
pavargę greit užmigom. Traukinys dundėdamas vis riedėjo ir riedėjo į rytus. Tik 
už Uralo retkarčiais stabtelėdavo. Atitraukdavo duris. Ginkluoti kareiviai liepdavo 
išlipti porai vyrų su kibirais. Stotyse viename kibire gaudavo vandens, o kitame 
atnešdavo kažkokios dvokiančios žuvimi ir kopūstais pliurzos, tarsi jovalo, tik 
skysto – o sūru, bjauru  Mes jo ir nevalgėme, išpildavome pajudėjus traukiniui. 
Kartą, kažkur toli toli nuo Tėvynės, nuėmė lentas nuo langelių. Mums, vaikams, 
buvo įdomu spoksoti pro plyšius, o dabar jau galėjom daugiau pamatyti pro šalį 
lekiančių vaizdų, juk nė vienam anksčiau neteko keliauti traukiniu.

Mūsų vagone atsidūrę ūkininkai su šeimomis buvo įsidėję maisto atsargų 
(duonutės, ypač lašinių). Taip per visą ilgą, vos ne mėnesį trukusią kelionę ir 
išsimaitinome. Menu tik skanią juodos duonutės storą riekę su medumi (nejau 
vaikai būtų norėję lašinių ). Ačiū tetulei, kuri mums padovanojo tą pilną bidoną 
medaus. Kaip pasakojo sesuo, tą medų mūsų sumanioji mamytė buvo paslėpusi po 
sluoksniu žirnių, pripiltų ant viršaus jau sukietėjusio medaus. Kareiviai, keldami 
į bortinę mašiną tą bidoną, stebėjosi, kodėl jis toks sunkus. Laimė, nesusiprato 
pakapstyti tų žirnių. Tad iki šiol be galo mėgstu medų, jo ir dabar įsigyjame 
Daujėnuose. 

Prisimenu ir kaip mamytė pro grotuotą langelį nuleisdavo ant virvutės že-
myn buteliuką pienui, pririšusi ir skudurėlį su kapeikomis. Pieno prie sustojusių 
ešelonų stotyse atnešdavo vietos moteriškės. Juk nuo 1941 m. per visą Sovietų 
Sąjungą riedėjo tiek traukinių su ištremtaisiais, tad jos jau buvo įgudusios į tokį 
„verslą“. Pienelio taip reikėjo Jonukui. Jis nuo to pieno vis sirgo ir sirgo, viduriavo, 
būdavo toks išblyškęs, veidelis net pamėlęs, akytės įkritusios. Kaip jis išgyveno, 
vienas Dievas težino. Gal Jo gailestingumas ir mūsų, tremtinių, kasdienės maldos, 
giesmės ir tyliai tyliai niūniuojamos liūdnos dainos apie paliktą Tėvynę gelbėjo 
mus iš tos nevilties, stiprino dvasią, guodė ir ramino. Greitu laiku, bildant vagonų 
ratams, arčiau išsikalbėjome, susipažinome. 
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Ištremtoms motinoms su vaikais seniai reikėjo pastatyti paminklą už jų 
begalinę meilę, atsidavimą, pasiaukojimą, rūpestingumą ir atsakomybę. Lenkiu 
savo žilą galvą prieš visas tokias Motinas.

Nubildino mus vos ne per mėnesį toli į rytus, už kokių 12 ar 15 tūkstančių 
kilometrų, iki im s miesto, Sibiro magistralės Maskv –Vladivost kas geležinke-
lio stoties. Išvertus iš rusų kalbos zimâ – žiema (labai tinkamas tai vietovei, jos 
šalčiams pavadinimas). Iki Irk tsko ir Baik lo ežero – apie 200 km.

e e lka (išvertus iš rusų k. perskirstymo, caro laikais gal katorgininkų ar 
kalinių, o  a. – tremtinių punktas, vieta). Gyvenvietė yra Irk tsko sr., imos r., 
apie 4 km į šiaurę nuo imos.

im s geležinkelio stotyje sustojo ir mūsų ešelonas. Išlaipino beveik visą 
sąstatą, apie 600 ar 00 žmonių. Kokia didelė atvyko darbo armija  Mes pate-
kome į Perevãlką. Tai nedidelė medžio apdirbimo įmonės (kažkodėl vadintos 
fabriku, o ne lentpjūve) darbininkų gyvenvietė. Joje gal 10–15 pastatėlių  kelios 
lūšnos, nauja netašytų rąstų pradinė mokykla, vadinamieji kultūros namai, pora 
krautuvėlių su pardavėjais žydeliais, vaikų lopšelis-darželis, nauja pirtis, arklidė, 
šulinys. Kiek atokiau stovėjo lentpjūvė kiauromis lentinėmis sienomis ir stogu. 
Nedidelis upelis pagal mokyklą ištekėjo iš k s (Angar s int.) upės. Ant aukšto 
jos kranto buvo suręsti keturi nauji netašytų rąstų barakai  4 ir 8 kambarių su 
keturiais „priebučiais“ (tai tik keli platoki laipteliai iki durų). Dar vienas ilgas 
bendrabučio tipo lentinis barakas stovėjo tolėliau nuo upės, bet žemiau nei tie 
keturi rąstiniai barakai.

Stotyje mūsų jau laukė paruošti vežimai (padvados).  vežimus liepė susikrauti 
visą mantą, o žmonėms įsakė eiti greta jų. Apsupta ginkluotų kareivių vežimų vora 
nutįso per porą kilometrų nuo imos. jo motinos su kūdikiais ant rankų, vaikai, 
susikibę už rankų, už parankių prilaikomi senoliai. jo į nežinią. Sustojome prie 
vadinamojo kultūrnamio, liepė išsikrauti daiktus ir pernakvoti salėje. Buvo antroji 
Velykų diena. Kokia liūdna šventė taip toli nuo Tėvynės  Ryte prisistatė komendantas 
su sąrašu rankose. Vardijo, laužydamas liežuvį, neįprastas pavardes, nurodinėjo, kur 
kas bus apgyvendintas. Mes patekome į antrąjį, aštuonių atskirų kambarių, baraką. 
Gavome vieną (apie 12 ar 14 m2) kambarį (Nr. 25). Liepė patiems iš kultūrnamio 
susinešti maišus. inia, likome paskutiniai, juk tik mamytė, nors su Jonuku ant 
rankų, pajėgė ką nors patempti. Plušėjo ir Antanukas su Adute. Vakarop iš krūvos 
kieme sukrautų gultų (vadinamųjų lovų) mums jau nebeliko nė vienos. Suėjome į 
kambarėlį. Nyku, šalta. Bet – medinės grindys, vienas nemažas langas, rąstinės su 
samanomis tarpuose sienos, elektros lemputė palubėje, propagandai buvo net radijo 
taškas, o svarbiausia – viename kampe stovėjo metalinė krosnelė (buržuika). Mama 
greit iš maišų ištraukė antklodes, pagalves, kailinius, paklojo viską ant grindų.

Atėjo medicinos sesuo. Liepė visiems – pirma moterims su vaikais, paskui 
vyrams – eiti į rusišką, jau iškūrentą, pirtį, stovėjusią visai netoli mūsų barakų. 
Tuomet mūsų kelioninius drabužius iškaitino, dezinfekavo. Mergaitėms ir moterims 
liepė išsipinti kasas, patikrino plaukus, patarė, kaip išnaikinti visus „gyvūnėlius“. 
Sušilom, iškaitom, išsiprausėm, apsirengėm dar karštais drabužiais ir sugrįžom į 
savo naują buveinę. Greit ir užmigome. Deja, jau kitą dieną visus suaugusiuosius, 
ir mamytę, išvarė į darbą.
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Netoli mūsų barakų, nedideliame namelyje, gyveno buriatų šeima, jie laikė 
karvę. Pas juos eidavome pieno bent broliukui. Ten gyveno ir medicinos seselė, 
mūsų globėja, slaugė ir užtarėja. Gera buvo moteris. Mūsų čia buvo 129 asmenys, 
2  šeimos ir net 6  vaikai. Tad seselei „pacientų“ netrūko. Visi Perevalkos atvež-
tieji (suaugusieji) buvo pasiųsti dirbti įvairių darbų į vadinamąjį fabriką. Sesuo 
liko mūsų, trijų mažesniųjų, prižiūrėti, kol mamytė bus darbe.

a ai. Komendantas, išrikiavęs „darbo jėgą“, naują, nieko neišmanančią, 
pasakė  „ ebėkite  Vis vien pagaus, grąžins, išveš dar toliau į šiaur , visiems dėl to 
bus tik blogiau. Dirbkite, ir čia gyventi galima.“

Atėjęs meistras paskirstė neregėtus kaimiečiams darbus  kam su dideliais 
mediniais kastuvais (šiupeliais) pilti pjuvenas į vagonėlį (aukštą dėžę ant vežimo), 
kam nuo konvejerio lentpjūvėje nukelti sunkius šlapius pabėgius (rąstų gabalus), 
kam krauti juos į rietuves, kam vadelioti jaučius ar arklį ir vežti rąstus iš didžiu-
lių krūvų į lentpjūvę. Kai kurie vyrai pateko prie transporterio darbų. Jie ilgais 
kabliais, užmautais ant plonokos karties (rus. k. догор), turėdavo užkabinę ištraukti 
rąstus, plaukiančius upe. Kiti turėdavo užversti juos ant slenkančio transporte-
rio, dar kiti nurodytose vietose rąstus nuritinti. Transporterio estakada nuo upės 
kranto vis aukštėjo ir aukštėjo, nes rąstai turėjo kristi į dideles krūvas. Tokių 
krūvų buvo daug. Mediena per vasarą šiek tiek apdžiūdavo, tada rąstus arkliais 
ar jaučiais veždavo į lentpjūvę ir iš jų išpjaudavo reikiamo ilgio pabėgius. Dar 
kiti darbininkai juos nužievindavo, šonus nupjaudavo. Likdavo storos, šlapios, 
sunkios nenužievintos rąstų nuopjovos. Tuos gorbulius (rus. горб ль) vieni darbi-
ninkai nužievindavo specialiais ilgais peiliais su dviem rankenėlėmis, kiti nešė, 
vežė, krovė į vagonus. Tai sunkus, nepakeliamas darbas, kaip ir traukti rąstus iš 
upės. Kažkas (tikriausiai irgi tremtiniai) kažkur taigoje nupjaudavo, nugenėdavo, 
suversdavo į upes rąstus. Kiti miškų apdorojimo gyvenvietėse, išsidėsčiusiose 
pagal upes, juos ištraukdavo į krantą. Vasarą jaunus vyrukus išveždavo šienauti 
į taigą už 50– 0 km. Šienpjoviai visą vasarą ten gyvendavo. Turėjo priruošti šie-
no arkliams ir jaučiams. Tą šieną atveždavo žiemą, kai žemė sušaldavo. Sesutė 
Adutė nuo 10 metų jau pradėjo dirbti. Kelios tokios paauglės eidavo už 2 km į 
kitą didelę tremtinių gyvenvietę – Lesozav dą (išvertus iš rusų k. – Miško fabri-
kas). Ten buvo kelios lentpjūvės, o jose buvo ruošiami įvairūs mediniai stovai, 
stoveliai (skirtukai – lentelės su tam tikromis išpjovomis) šaudmenims, ginklams 
(gal šautuvams, granatoms) sudėti. Tokius stovelius kraudavo į dėžes. Mediena 
buvo nuobliuota, glotni, sausa, lengva. Grįždami darbininkai, susikalę dėžę iš 
kelių lentelių, kaskart parsinešdavo puikių obliuotų malkų. Mums tos trinkelės ir 
lentelės tapo žaislais, medžiaga baldams, slidėms, rogutėms pasidirbinti, tvoroms 
tverti. Kartais per šventes už papildomą (dvigubą) užmokestį siūlydavo pakrauti 
sunkių rąstų nuopjovų visą vagoną, didžiulį pulmaną. Kartą mėgino ir mamytė 
su Antanu ir Adute. Siaubas, ne darbas, vos galo negavo – taip visi nuvargo.

Ne tik darbštūs, bet visada pareigingi ir sąžiningi buvo lietuviai. Kad ir 
koks sunkus buvo darbas, jie vis viršydavo normas (ir kam ), o tinginiai vietos 
rusai siaubingai pykdavo, keikdavo tuos „fašistus“, nes ir jiems tada padidindavo 
normas. monės vadinamajame fabrike dirbdavo visą parą, trimis pamainomis po 
8 valandas, su trumpa pertrauka „pietums“ ar atsipūsti. Baisiausia būdavo naktinė, 
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trečioji pamaina nuo 24 iki 8 val. ryto. Pirmoji – 8–16 val., antroji – 16–24 val. 
 trečiąją reikėjo keltis vos numigus, klampoti per sniegą, o dažnai siautėdavo 
pūga, šaltis – neretai 30, 40 ar 50 laipsnių. Vėjas kiaurai košė darbininkus pro 
sienų plyšius, o tie šalčiai ir sniegas būdavo nuo rugsėjo lig balandžio. Išduodavo 
atseit darbo drabužius  šimtasiūlį vatinuką ir tokias pat storas kelnes, veltinius, 
pirštines. Kartu su lietuviais tą vargą dalijosi ir anksčiau atvežti Vakarų Ukrainos 
ukrainiečiai (ir tas žmoniškas meistras buvo iš jų), P volgio vokiečiai. Mūsiškiai 
sutarė su visais, bet ruseliai į mūsų teritoriją ant smėlėtos, plačios kos pakrantės 
nosies nekišo. Regis, prisibijojo tų „fašistų“, tų „vokiečių“, kaip mus pravardžiuo-
davo mokykloje. Gal po kokių metų pagausėjo mūsų darbininkų gretos.  pirmą, 
keturių kambarių, baraką dar atvežė gražaus jaunimėlio. Tai buvo apie trisdešimt 
Panevėžio gimnazistų, išvežtų be tėvų (vaikinų ir merginų). Tos gimnazistės jau 
vėliau mus, smalsias paaugles, išmokė ir vaidinti, ir šokti, ir daugybės dainų. 
 kur dar visokios grožybės. Jų kambaryje buvo taip gražu, švaru, ant paklotų 

lovų pūpsojo dailiai išsiuvinėtos pagalvėlės, kilimėliai, ant spintelių ir stalo take-
liai, servetėlės. Mes irgi norėjome taip pramokti. Jos mus vėliau išmokė siuvinėti, 
peltakiuoti, nerti, pinti juosteles. Prisirašėme iš jų pilnus sąsiuvinius gražių dainų. 
Tėveliai dar Lietuvoje mane buvo šiek tiek išmokę skaityti ir rašyti. inojom, kas 
yra Vasario 16-oji ir „Lietuva brangi“. 

Likimas lėmė, kad buvau porą metų jaunesnė už sesutę, tad man neteko 
patirti jos sunkios dalios. Aš buvau „namų šeimininkė“, jaunesnių broliukų auklė. 
Namuose prižiūrėjau švarą ir tvarką, viriau, skalbiau, kūrenau jau po metų darbš-
tuolės mamytės sumūrytą krosnį. Iš pradžių lankiau su abiem jaunesniais broliukais 
lopšelį-darželį, kol man reikėjo eiti į mokyklą. Namuose, kai mamytė dirbdavo, 
mes eidavom slėpynių, žaisdavom ant didelės ir plačios pakabinamos, mamytės 
sumeistruotos lovos – sūpuoklių. Kaip būdavo linksma ir smagu. Vėliau mamytė 
iš glotnių, sausų lentų sukalė gal tris lovas. Sūpynes teko nukabinti. Gaila  Mes, 
visos kaimynų mergaitukės, susikrovusios į didelį dubenį (bliūdą) puodus, indus, 
kartu šveisdavom juos smėliu prie upės. Namuose švietė baltumu stalas ir suolas, 
švarutėlės buvo grindys. Kiemą visada išsišluodavome, darželį ravėjom ir laistėm 
gėlukes vandeniu, atsitempusios jį naščiais (tokia kartis, uždedama ant pečių, su 
dviem prikabintais kibirais) nuo upės. Nelengva buvo. Užtai po visų darbų kam-
baryje, už krosnies, mūsų laukdavo balta ožkytė. Ji buvo mūsų džiaugsmas, nes 
per žiemą ją laikėme ne sandėliuke, šaltyje, bet užkrosnyje, o ji mums ir pienelio 
duodavo, ir žaidimų prisigalvodavome su ja į valias. Vargome, skurdome, neretai 
ir alkome. Tik geri kaimynai (ypač Treškìvičių šeima iš Putríškio kaimo) nuolat 
gelbėjo nuo bado. Ačiū visiems Perevalkos tremtiniams, parėmusiems mus visus 
tuos ilgus tremties metus. Pranutė ar Genutė Treškevičiūtės pereidavo barakus ir 
surinkdavo mums šiek tiek maisto. Davė kas kiek išgalėjo.

ok ėpio alan ėlės. Po sunkių prievartinių darbų dirbdavome ir namuose. 
Visi kūrėsi, statėsi sandėliukus, tvartelius, malkines, vasaros (nors ir trumpos) 
virtuvėles ir „miegamuosius“. Juose dažniausiai nakvojo jaunimėlis, jau ūgtelėję 
vaikinukai. monės buvo atsivežę ne tik armonikų, bet ir akordeoną. Turėjom ir 
ne vieną kirvį, mažą ir didelį pjūklą, plaktukų ir net vinių. rankius visi skoli-
no, kam tik prireikdavo. Pagelbėdavo vieni kitiems sandėliukus statant ar tvoras 
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tveriant. Mes bandėme apšiltinti rąstines sienas. Prikimšom daugiau samanų į 
plyšius, užtepėm juos (kartu su tomis šlykščiomis blakėmis) moliu, iš vidaus 
sienas išklijavome laikraščiais (jokių tapetų imos parduotuvėse niekas nebuvo 
matęs). Vėliau, kai suradome kalkių, dažnai jau sienų rąstus baltindavome. „In-
terjerą“, jau pramokusios siuvinėti, puošėme kilimėliais su užrašais „Mylėk Dievą 
ir Tėvynę “ Lovas klojome dar mamytės išaustomis pasoginėmis spalvingomis 
vilnonėmis lovatiesėmis, baltomis su nėriniais paklodėmis, pakabindavome per 
šventes ilgus lininius mamytės austus rankšluosčius su žičkomis. Ant lovų puika-
vosi jau Perevalkoje mūsų (10–12 ar 15 metų amžiaus) įvairiais raštais išsiuvinėtos 
baltos pagalvėlės. Aš dėkinga tetulei (mamytės seseriai iš Latvijos) už ne kartą 
į Sibirą mums atsiųstus siuntinius. Mūsų prašymu juose šalia džiovintų obuolių 
ir kitų neregėtų skanėstų buvo ir mulinė siūliukų siuvinėjimui. Per šventes stalą 
užtiesdavome balta linine mamytės pasogine staltiese, per vidurį puošta nėri-
niais. Kai prakutome ir išgalėjome nusipirkti šiek tiek balto perkelio, išsiuvinėjau 
(sesutė neturėjo laiko, nes dirbo) ne tik takelius, bet ir porą staltiesių. Mamytės 
sumeistruotą knygų etažerę papuošdavau siuvinėtomis servetėlėmis. Per Kalėdas 
ir Velykas visi vaikai, jau švarutėliai, išsimaudę, išprausti pirtyje, aprengti, greit 
bėgdavom su bateliais per sniegą į baraką pas tuos kaimynus, kurių kambaryje 
tais metais buvo įrengtas altorėlis. Jį įrengdavo paeiliui vis kitas kaimynas, nes 
visi to norėjo. Buvo altorėlis ir pas mus. monės turėjo, kaip ir mes, ir šventų 

Pirma bendro likimo tautiečių – Perevalkos tremtinių nuotrauka. Pirmoje eilėje ketvirtas  
iš dešinės (pasigr ž s ieško mamytės) – Petriukas  antroje eilėje (iš dešinės): antra – Kazytė, 
ketvirta – Adutė, penktas – Antanukas  trečioje eilėje penkta iš dešinės – Apolonija  
Vadopalienė su Jonuku ant kelių.  m. V. Janiselio nuotr. š K. . Vadopalaitės albumo
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paveikslų, ir žvakidžių, ir vaškinių žvakių, ir giesmynų (kantičkų). Išradingumo 
irgi nestokojome. Tad nuo eglišakių ir žvakių kvapų, jų spindesio, balsingų mo-
terų ir vyrų širdingai giedamų giesmių džiaugėsi išvargintos mūsų širdys. Po 
pamaldų greit skuosdavom, kad nenušaltų kojos, į savo kambarėlį namolio, prie 
kuklaus, bet visus metus taip laukto šventinio Kūčių stalo. Sulaukus pavasario, 
per Sekmines, išsprogusiomis berželio šakomis apkaišydavome ne tik altorių, bet 
ir visas barakų duris. Kiek džiaugsmo visiems tai suteikdavo. Po kelerių metų, 
jau ūgtelėjusios, 10–14 metų mergaičiukės per vardines (ypač Antanines, Jonines, 
Petrines ir nines) iš žydinčių ievų ar beržų šakų pradėjome pinti didokus vai-
nikus kiekvienam varduvininkui. Vainiką užkabindavome ant vinies, įkalamos į 
durų lentą, dar pabelsdavom ir skuosdavom slėptis už kampo. Džiaugsmas ir 
kaimynams, ir mums. Kartais gaudavom ir saldainių. 

Mūsų pakrantėje nebuvo nei miško, nei taigos, nei pievų didelių, todėl 
šakelių vainikams mums parūpindavo mūsų broliukai su kaimynų vaikinukais. 
Jie valtimi (lietuvaičiai jų sukalė ne vieną, juolab medienos buvo į valias) persi-
keldavo per labai sraunią, verpetuotą ir gilią upę, pilną plaukiančių rąstų, sielių. 
Keltis per ką buvo gana pavojinga. Kartais vasaromis mamos su visais vaikais, 
šeimomis, plaukdavo valtimis į kitą krantą paiškylauti žydint mūsų Sibiro „so-

Vasara. Artimiausių kaimynų ( reškevičienės, Jakimavičienės ir Vadopalienės) mamų iškyla  
su vaikais į kitą kos krantą, kur žydėdavo ievos. Sėdi pirmoje eilėje (iš dešinės): Elzytė  
Jakimavičiūtė, Kazytė Vadopalaitė, nutė Motiekaitytė, Reginutė Mockūnaitė, dvi mažulės  
( )  antroje eilėje (iš dešinės): Jonukas Motiekaitis, Petriukas ir Jonukas Vadopalai, Petras  
ir Juozukas reškevičiai  iš kairės: reškevičienė, Jakimavičienė, Vadopalienė ir Antanas  
Vadopalas.  m. Adelės Vadopalaitės nuotr. š K. . Vadopalaitės albumo
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dams“. Tai buvo ievos, gausybė gudobelių. Jų uogos ir būdavo mūsų vieninteliai 
vitaminų šaltiniai. Gal kaip tik tos gudobelės ir sustiprino mūsų sveikatą. Grybai 
miškuose neaugo, užtat taigoje, pelkėse gal už kokių 50 km, gausiai raudonavo 
spanguolės, buvo ir bruknių. Tačiau kas gi taip toli, o ir kada (juk jokių atostogų 
darbininkams „fašistams“ nebuvo) galėjo važiuoti prekiniais traukiniais nežinia 
kur uogauti  Gal ir buvo kas kokį kartą nuvykęs (o gal tik iš kitų tremtinių apie 
tas uogas girdėjo). 

Darbštūs mūsų tautiečiai jau tą pačią vasarą ėmėsi aplink barakus bedžioti 
žemę, net po langais iš pradžių pasisodino bulvių. gi ėmė jos ir užaugo per tą 
trumpą Sibiro vasarą. Vėliau ir mes paprašėme giminaičių atsiųsti (bent laiškuose) 
kokių nors gėlių sėklų. Kitą pavasarį jau aplink visą baraką užtvėrėme medinių 
dailių lentelių (štanketų) tvoras.  lentelių netrūko, kaip ir malkų – grįždami 
po darbo, visi prisikraudavo pilnas rogutes lentgalių, o iš Lesozavodo paauglės, 
taip pat ir Adutė, parsiveždavo rietuves dailių obliuotų lentučių, įvairaus dydžio 
trinkelių. Iš jų mes, vaikai, statėm pilis, tiltus, namus. Vasaromis po langais jau 
pražydėdavo gėlės  nasturtos, našlaitės, levažandžiai, astrai. Dideliame aptvertame 
kieme durų link lentomis išklojome platų taką, o už tvoros sodinome daržoves  
ne tik bulves, bet ir morkas, agurkus, kopūstus.

ok kla. Bėgo metai, vargome vargelį, paūgėjome. Laikas man ir į mokyklą. 
Surašė visus mokyklinio amžiaus vaikus. Liepė ateiti į pradinę naujai pastatytą 
mokyklą. Laimė, ji buvo visai netoli, už upelio. Susirinko mūsų koks dešimtukas. 
Tad visi kartu ten, ir atgal. Niekas nedrįso prie mūsų kibti, mat radosi vienas 
augalotas paauglys, kuris ir buvo mūsų vadas ir gynėjas. Tai kaimynas Petras 
Treškevičius. Iš pradžių buvo nedrąsu, o ir rusų kalbos nesupratome, namuose 
su visais kalbėdavome tik lietuviškai.

Toje mokykloje buvo tik dvi klasės, platus koridorius su šilta krosnimi kampe 
ir mokytojos kambarys. Vyresnieji Antanas ir Adutė Sibire mokyklos nelankė, nes 
jau nuo 10 metų teko dirbti, kad badu nemirtume. Greit man pralėkė tie ketveri 
metai. Sekėsi mokytis.  vidurinė buvo jau už 5 km, idrolizės gyvenvietėje už 
imos. Pamenu mūrinius dviaukščius jos namus, kelias gatves ir parduotuves, dar 

naują mūrinę, vidurinę dešimtmetę mokyklą plačiais laiptais su dviem dideliais 
cementiniais rutuliais iš kraštų. idrolizėje buvo nemaža spirito gamykla, tik tiek. 
Tas kelias į mokyklą, kurioje baigiau 5–  klases, nebuvo lengvas. Kasdien nuo 
rugsėjo 5 km pagal geležinkelį, pro rietuves pabėgių ir 5 km atgal per sniegą, 
pusnis, pūgas, stūgaujant vėjui, spiginant dažnokai 30 ir 40 laipsnių Sibiro šal-
čiui. Ne visi ištvėrė. Išretėjo mūsų gretos. Likome keturios muškietininkės  dvi 
pasirinko idrolizės vidurinę, nes ten buvo dėstoma prancūzų kalba, o kitos 
dvi – arčiau esančią Lesozavodo mokyklą, kurioje buvo mokoma vokiečių kalbos. 
(Taip gal ir buvo nulemtas mano tolimesnis pasirinkimas – studijuoti prancūzų 
kalbą Vilniaus universitete.)

Rytais susirinkdavome visi (kas į idrolizę, kas į Lesozavodą) ir linksmai 
patraukdavome į kelionę, o pusiaukelėje išsiskirdavome. Gruodį–kovą šaltis dar 
šoktelėdavo iki 40 ar 50 laipsnių. Tuomet, įsijungę radiją namuose, laukdavome 
8 val. pranešimo, gal paskelbs, jog dėl tokio didelio šalčio atšaukiamos ne tik 
pradinukų (jiems užtekdavo ir 25–30 laipsnių), bet ir 5–  klasių pamokos. Tai 
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būdavo šventė  Nereikia eiti taip toli į mokyklą. Toje mokykloje buvo visai nie-
ko. Erdvios klasės, platūs koridoriai, daug langų. Gal buvo tuomet tokia mada  
per pertraukas – visi iš klasės, nes ją vėdindavo. Per ilgąją (20 min.) pertrauką 
koridoriuje reikėdavo ne tik vaikščioti ratais, eilėmis, bet dažniausiai paleisdavo 
muziką ir visi norintieji galėdavo šokti linksmus, smagius valsus. Na, ir sukdavomės 
su malonumu. inoma, mergaitės tik su mergaitėmis. Mokslas buvo privalomas. 
Man tai tiko ir labai patiko mokytis. Na, ir gerai sekėsi, daug geriau tie „fašistai“ 
mokėsi už ruselius. Mokytojos, atsiųstos net iš Maskvos ar Leningrado, mūsų ne-
ignoravo, neskriaudė, neretai rodydavo kaip pavyzdį vietiniams – štai kaip reikia 
mokytis, jie ne rusai, o geriau mokosi  Sutarėme su visais, neretai prašydavo ir 
nusirašyti – duodavom, negi gaila. Kartais, žinia, ir pravardžiuodavo, ypač pra-
dinėje. Būdavome apšaukiami ir ы р н  (niekad jie taip ir neišmoko 
skirti lietuvių nuo latvių) ar „fašistais“. Nuleisdavom negirdom. Viliojo visaip 
auklėtoja stoti į pionierius – nepavyko, niekas neįstojo. Visų lietuvaičių neįrašė į 
pionierius, kaip kad vėliau Lietuvoje visa mano devinta klasė per prievartą buvo 
įrašyta į komjaunuolius  Tai bent  

Sibire mes svajojome apie Lietuvą (iš tėvelių pasakojimų – kur ir sodai, 
ir pievos žydėjo, ir bitės dūzgė, ir obuoliais lijo...) tarsi apie stebuklingą šalį. 
Šventai visi tikėjom, jog kada nors vis tiek sugrįšime į Tėvynę, kur išvysime tuos 
žydinčius sodus ir skanausime obuolius, nokstančius ant medžių ir bumbsinčius 
paryčiais į rasotą žolę. Tokios buvo mūsų svajos. Prisimenu, kaip tetulės atsiųstą 
žalią, tikrą obuolį nunešiau į mokyklą ir parodžiau per botanikos pamoką. Kilo 
didelis sambrūzdis, nes mums rodydavo tik obuolių muliažus iš vatos ir popieriaus. 

Likimo draugės smėlėtoje pievoje netoli Sibiro magistralės (iš kairės): Kazytė Vadopalaitė,  
nutė Motiekaitytė, Elzytė Jakimavičiūtė, Adelė Vadopalaitė, Genė Jokubauskaitė, osė  

Petrokaitė, inutė Baranauskaitė ir Reginutė Mockūnaitė.  m. A. Vadopalo nuotr.  
š K. . Vadopalaitės albumo
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Atėjo 1956 metai. Pradėjo leisti tremtiniams grįžti į Lietuvą, apie kurią mes 
taip ilgai svajojom. Mokykloje viena kitai vis siuntinėdavom laiškelius su pieši-
niais  ilgas traukinys leidžia dūmus, parašas „  Vakarus, į Lietuvą “ Tokie buvo 
vaikiški mūsų žaidimai, o per atostogas mūsų laukė ir darbai – vasarą ravėjom 
gėlių darželius, laistėm daržus. Tiems daržams žemę jau įsigudrinome išbedžioti 
visur. Už griovio netoli mūsų barako nemažą plotą aptvėrė stačiais basliais, kad 
ožkos neįlįstų. Visiems barako gyventojams buvo paskirta po vieną ilgą siaurą 
lysvę. Tad kas ką norėjo, tą ir sodino. Dar kiti plačioje kos pakrantėje sodindavo 
tik bulves. Pasistatę tvartelius (sandėliukus), kai kurie tremtiniai kasmet laikė po 
paršelį, kitas net kelis (jų imos turguje galėjai nusipirkti iš vietos kolūkiečių). 
Tas „ūkis“ gelbėjo nuo bado, ožkos pienas pravertė mums. Viena šeima net 
nusipirko karvę, tačiau greitai valdžiukė ją išbuožino, atėmė ne tik karvę, bet ir 
visą šeimą išvežė dar toliau į šiaurę pas baltąsias meškas. Susigalvojo mat tie 
lietuviai prasigyventi. 

aik  ai imai. ais alaikis. aidimų sugalvodavome visokiausių. Kai tik 
nereikėdavo eiti į mokyklą, sprukdavome tuojau į kiemą, kai mamytė jau būdavo 
išėjusi į darbą. Menu, turėjom vienerius veltinius, tokius kietus ir aukštus. šok-
davom į juos paeiliui, broliukai pačiuožinėja, pabraido su vaikais po pusnynus, 
vėliau ir aš gaudavau paavėti tą šiltą apavą. Ten ore nebuvo jokios drėgmės, 
nematėme šlapdribos, nereikėjo jokių kaliošų. Nuo plataus, nuožulnaus kos kranto 
toli toli leisdavomės rogutėmis, čiuoždavom slidėmis, čiuožinėdavom ant upės 
ledo (nuo jo berniukai nuvalydavo sniegą) savadarbėmis pačiūžomis. Ir slides, 
ir pačiūžas padirbino tėvai ar broliai iš lentų (pamenu, kaip jų galus kišdavo į 
katilą ir ilgokai virindavo, paskui užriesdavo galą ir jis sustingdavo toks riestas), 
prikaldavo diržus (ar storas gumas lyg lankelį), į kuriuos lengvai įkišdavai ko-
jas su veltiniais. Tos mūsų pačiūžos  Tai nusmailinta trinkelė su dirželiu ir per 
visą ilgį prikalta stora viela, kad būtų geriau čiuožti. Kiek klyksmo ir klegesio 
kildavo toje čiuožykloje ant upės, kur mes su veltiniais bandėme raityti dailiojo 
čiuožimo figūras... 

 kur dar berniokų padirbintos sukinės ant ledo. Iškirsdavo skylę lede, į ją 
įstatydavo storoką, aukštoką rąstigalį, jį apliedavo vandeniu, vandens pripildydavo 
ir tą duobę, apiberdavo sniegu, viskas greit sušaldavo. Palikdavo stovą sutvirtėti 
per naktį. Kitą dieną prie to rąsto viršaus pririšdavo ilgą, storą kartį. Jos kitame 
gale pritvirtindavo didesnes rogutes. Tada krūva vaikų susėsdavo į jas susikibę 
vieni už kitų, o kitas pulkelis už kito karties galo, kuris kyšojo už stulpelio (to 
rąstigalio), sukdavo bėgdami ledu. Vis greičiau ir greičiau skriejo rogutės, klyka-
vo vaikai iš džiaugsmo. Apsvaigę išvirsdavo į sniegą, tada jau sukusieji sėsdavo 
į roges, o kiti juos įsukdavo. Džiaugsmo būdavo visiems, nors ir baisoka, bet 
norėjosi išbandyti.  kur dar čiuožimas nuo apledėjusio upės kranto ant penkto 
taško (t. y. ant užpakalio). Nuvalę sniegą, vaikai dalį kranto apliedavo vandeniu 
ir štai puikus nuolydis.  kokios plačios būdavo supustytos sniego pusnys mūsų 
daržų patvoriais upės pakrantėje  Juk mes, mažiai, net sniego, regis, Lietuvoje 
nebuvome dar matę. Tų pusnių luobas buvo toks tvirtas ir storas, jog galėjome 
bėgioti it per baltą pievą. Šokinėdavome, kol pralauždavome ir smagiai įkrisda-
vome į pusnį. Tada draugai už rankų ištraukdavo. Ir taip šėliodavome į valias 
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per žiemą.  vasarą mūsų laukdavo kitokie žaidimai. Tos vasaros sūpuoklės 
pakrantėje – aukštos aukštos  Vaikinai iškasė dvi gilias duobes, į jas įstatė aukš-
tų rąstų galus, primetė akmenų, suplūkė žemes, o viršuje rąstų galus sutvirtino 
storu skersiniu. Prie skersinio kažkaip pritvirtino dvi ilgokas kartis, prie karčių 
apačioje – platoką lentą. Atsistoję bernai prisirišdavo kojas ir rankas ir taip įsi-
supdavo, jog net apsiversdavo galva žemyn. Baisoka būdavo mums, mergaitukėms 
ir mamoms, net pažiūrėti. Mes, žinoma, taip neišsidirbinėjome, o sustodavome 
po dvi veidu viena į kitą ir aukštai įsisupdavome. Mažesniesiems pasitaikydavo 
beišdykaujant ir nukristi.

 kur dar vasaros maudynės  Upė būdavo pilna priplaukusių ir užstrigu-
sių storiausių rąstų. Jų susidarydavo didžiulės krūvos.  tarp jų puikūs smėlėti 
užutėkiai – geriausios vietelės maudytis mažiems (prie kranto) ir dideliems (prie 
rąstų). Net buvo vietos vyrukams (kur giliau) ir moterims su vaikais (seklumo-
se).  vasarėlė – vos liepa, rugpjūtis, trumputė, bet šilta, net karšta – 30, 35 
laipsniai. emyninis klimatas. Tad mielai mes, vaikai, pliuškendavomės šiltame 
vandenyje, statėm smėlio pilis ir kepėm bandeles, o po sunkių darbų mamos 
nors retkarčiais ištrūkdavo pailsėti, pagulėti ir net pasideginti ar pasimaudyti. 
Visus tuos metus šeštadieniais mums iškūrendavo rusišką pirtį ir seselė liepdavo 
eiti praustis ir maudytis.

Jau liepą smarkiai patvindavo Sibiro upės. ka virsdavo itin vandeninga, 
sraunia, išplatėdavo. Didžiausią įspūdį iš vaikystės Sibire paliko būtent tie ne-
regėti kasmetiniai potvyniai. Upė išsiliedavo iš aukštokų krantų, apsemdavo ir 
užtvindydavo visas pievas, pabėgių rietuves prie siauroko geležinkelio, daugu-
mą namų.  darbą tekdavo plaukti valtimis. Neapsemti išlikdavo tik mūsų trys 
barakai, buriatės namelis ir pirtelė, mat jie visi buvo pastatyti tarsi ant platoko 
pylimo. Prie upės buvo nemaža pakrantė ir statokas krantas, o vanduo į visą 
gyvenvietę tvindavo per upelį, tekantį šalia mokyklos, ir griovas prie lentpjūvės. 
Tad viskas imdavo plaukti – rąstai, lentos, būdavo apsemtos ir mūsų žaidimų 
aikštelės, pievelės. Rojus žemėje vaikams  Mes užlipdavome ant plačios lentos ir 
pasiėmę pagalius, it kokie gondoljerai, irstydavomės po pievą, nes to vandens 
būdavo gal iki kelių. Linksma  Užvirdavo vandens mūšiai, susidūrimai, laivų 
kautynės, taranavimai ir virtimai. Nukentėdavo tik mūsų likimo draugai iš ketvir-
to lentinio barako. Jį apsemdavo iki palangių, galėjai į kambarį net įplaukti ant 
lentos. Tad kas vasarą ten gyvenę žmonės prisiglausdavo pas mus pernakvoti, 
daiktus sukeldavo į palubę ant lentynų. Vaikams tas potvynis suteikdavo tik 
džiaugsmo ir nuotykių, nors būdavo ir pavojingas, nes dažniausiai prasidėdavo 
staiga, netikėtai, naktį. Pažadindavo mus paryčiais galingas upės šniokštimas, 
ošimas, kraupus garsas tarsi vis didėjantis staugimas. Turbūt pirmaisiais metais 
jis mus visus gerokai pašiurpino ir išgąsdino. Tą keistą ūžesį ir kriokimą sukel-
davo labai greitai upe plaukiantys medžiai, rąstai, jie net sukdavosi, stodavosi 
piestu, paskui su triukšmu susidūrę virsdavo vienas ant kito, grūdosi, trankėsi 
braškėdami, virsdavo į krūvas, jos didėjo, upe jau plaukdavo keisti bokštai iš 
stačių rąstų tarytum pilys. Daugybė rąstų likdavo ir mūsų pakrantėje, užsikabinę 
už anksčiau susidariusių sangrūdų. Kitų medžių voros šniokšdamos plaukdavo 
toliau. Vanduo kildavo staigiai, tiesiog akyse. Mums tai buvo neregėtas vaizdas, 



855

I S T O R I J A .  P R I S I M I N I M A I

nors ir baugokas. Mūsų barakai netrukus būdavo apsemti iš visų pusių, atsidur-
davome savotiškoje saloje.

Per tuos potvynius tėvams vis vien reikėdavo eiti į darbą, bristi, plaukti 
ant lentos, juk vanduo iš kalnų sniegynų būdavo ganėtinai šaltas. Likusiems 
namuose būdavo tikras džiaugsmas, nuotykis. Visi visi, tiek maži, tiek seni ir 
dideli, susirinkdavo ant kranto, kita pakrantė jau būdavo sunkiai beįžvelgiama. 
Upė galinga, srauni, gili, plati ir pavojinga. Potvynis trukdavo neilgai, kokią 
savaitę, gal kiek ilgėliau. Kaip staiga prasidėdavo, taip netikėtai ir baigdavosi. 
Iš pradžių mes smeigdavome pagaliukus į pakrantės smėlį ir stebėdavome, kaip 
greit jie atsiduria po vandeniu. Pasibaigus tam įdomiam reginiui, ant naujų storų 
rąstų krūvų vaikai mėgdavo karstytis, net joti apkabinę švelnų, nužievintą medį 
kojomis. Prie kranto iš kelių išilginių rąstų vyrai sukalė vadinamąsias skalbykles, 
kur moterys skalbdavo drabužius, o mes, paauglės, šveisdavom namų rakandus. 
Kasmet tą tiltelį potvynis nunešdavo. Vyrai vėl sukaldavo naują. iemą jie toliau 
nuo kranto prakirsdavo eketes, o mes naščiais į kalnelį tempdavome vandenį 
valgiui gaminti. Susitvarkę vasarą žaisdavome slėpynių ar dalydavome žiedą, kal-
bėdavome „telefonu“, su bendraamžiais berniukais linksmai žaisdavome kvadratą. 
Paupyje parinkdavom plokščių apvalių akmenukų, jais apdėjome gėlynus, mamos 
nubaltino juos kalkėmis. 

Sekmadieniais (buvo nedarbo diena  už darbą mokėdavo po kažkiek rublių, 
o už viršytą normą dar primokėdavo) kartu su mamyte ir sesute, smalsumo ve-
damos, traukdavome į imą, į parduotuves kokio perkelio, štapelio suknutėms ar 

Lietuvių kalbos besimokiusių vaikų klasė Lesozavode. Viduryje – mokytoja ( ) iš imos  trečioje 
eilėje antra iš dešinės – Kazytė Vadopalaitė.  a.  dešimtm. š K. . Vadopalaitės albumo



856

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

broliukų marškinėliams. Reikėjo ir kojinaičių, ir siūlų ar gumos. Užsukdavome ir 
į turgų miltų, bulvių, kopūstų, o kedro riešutų ar saulėgrąžų nors maišą tempk. 
Ikrų (nematytas, nevalgomas daiktas mums atrodė), lašišų (kuprių) parduotuvėje 
irgi būdavo. Iš pradžių į turgų vesdavo pagal sudarytą sąrašą. Pora ginkluotų 
kareivių surikiuodavo, nuvesdavo, duodavo laiko pasižvalgyti, kai visi susirinkda-
vo, vėl patikrindavo ir parvesdavo. Vėliau jau leido vieniems eiti. iemą į mūsų 
kiemą kolūkiečiai iš kito kos kranto jau nebijodavo atvežti dubenėliuose sušal-
dyto pieno. Tokių sušalusių dubenėlių buvo pilni maišai. Atveždavo ir bulvių, ir 
kopūstų – tik turėk kapeikų. Koks skanėstas buvo tas pienas – storas sluoksnis 
grietinės ir dar burbulas per vidurį. Laižydavome it ledus (vasarą tokių vaisinių 
ledų nusipirkdavome imoje). Kapeikų nėra, o kaip norėdavom saldainių ir kiną 
klube pažiūrėti. Pamenu, kad bandžiau į knygutę rašyti matytų filmų pavadi-
nimus, gal apie 50 jų buvau prirašiusi. Kažkaip ir be kapeikų prasmukdavom į 
kino salę. domu, linksma nuo tų judančių, slenkančių paveikslėlių, juk nematytas 
dalykas.  klubą iš imos ar Irkutsko atvažiuodavo ir koks cirkas su meškom, 
šuneliais ir kt. Gal apie 6-ojo dešimtmečio vidurį viena mokytoja Lesozavode, 
barako kambaryje, ėmė vesti lietuvių kalbos pamokas. Neregėtas įvykis  Ačiū jai 
už tai, gaila, pavardės nežinau. Eidavom į Lesozavodą jau po pamokų idrolizėje. 
Bet tos pamokos vyko gal tik vienerius metus. Uždraudė. Dar nudžiugino mus 
kelis kartus, regis, iš Irkutsko atvažiavęs kunigas (gaila, irgi nežinau jo pavardės) 
lietuvis. Jis Perevalkoje parengė Pirmajai Komunijai visą būrį vaikų. Tarp jų buvo 
ir jaunesnis mano broliukas Petras. Aš dar Lietuvoje kartu su Antanuku ir Adute 
buvau viską išmokusi ir priėjusi prie Pirmosios Komunijos. Visiems mums buvo 
tai didelė šventė. Vaikus mamos papuošė baltais marškinėliais, mergaites – bal-
tom suknytėm, visi su žvakėmis, vainikėliais laukėme tos iškilmės prie gėlėmis 
papuošto altoriaus. Atėjo kunigas, visus pašventino.

Pirmajai Komunijai parengti ir ją priėm  Perevalkos tremtinių  
vaikai. Pirmoje eilėje iš kairės – Petriukas Vadopalas.  m.  
A. Vadopalo nuotr. š K. . Vadopalaitės albumo
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Nemažai Perevalkos tremtinių susibūrimų yra nufotografavęs kraštietis Vil-
helmas Janiselis. Jis atvažiuodavo iš tarybinio ūkio, kur buvo ištremtas su šeima, 
pas mūsų kaimynus Treškevičius. Gerą fotoaparatą, vokišką, regis, atsivežė į Sibirą 
paslėptą duonos kepale. Viena pirmųjų jo darytų (1949 m.) mūsų tremtinių nuo-
traukų (A. Vadopalienė su vaikais Sibire) yra įdėta į fotografijų albumą „Sibiras“, 
išleistą JAV. Mano vyresnysis brolis Antanas irgi išmoko fotografuoti. Nusipirko 
(rinkdamas kankorėžius ir metalą) visą įrangą ryškinti juostas, daryti nuotraukas, 
jas apkirpti. Jis pamokė ir mane fotografuoti, nes turėjo nusipirkęs ED ą, todėl 
mes parsivežėme visą lagaminą nuotraukų ir fotojuostų. Jose užfiksuota daug 
mūsų gyvenimo akimirkų, džiaugsmo ir liūdesio (laidotuvių) valandėlių. Taip ir 
aš tapau mokyklos, kurso fotografe. Iš visur – iš kelionių po Europą (aplankiau 
1  šalių ir Egiptą), studijų metais iš kalnų – parsiveždavau daug nuotraukų.

Perevalkos tremtiniai po kelerių metų per šventes ar vardines susirink-
davo į pasisėdėjimus su alumi. Jo kažkaip pasidarydavo. Radosi ir vestuvių, 
ir krikštynų. Išradingosios mamos suruošdavo tikras veseles laikydamosi lietu-
viškų tradicinių apeigų. Jos net iškepdavo daujėnietiškų kelmų su baravykais, 
grybukų. Tomis retomis progomis, per Kalėdas ir Velykas, mamytė stengdavosi 
mums iškepti pyrago ir skaniausio meduolio. Susirinkę, pasimeldę, pasveikinę 
su šventėmis vieni kitus, visi ir uždainuodavo. Lietuviškos dainos vis būdavo 
tokios ilgesingos ir liūdnos. Tetulė atsiųsdavo kalėdaičių (plotkelių). Jais pasida-
lydavome su kaimynais.

Per tas trumpas sekmadienines atokvėpio valandėles jaunimas ir panevėžie-
tės gimnazistės prasimanydavo jaunatviškų pramogų. monės buvo atsivežę ne 
vieną armoniką, turėjome ir akordeoną, taigi muzikantų ir dainininkų netrūko. 
Vakarais, nušlavę ir palaistę kiemą, kad nedulkėtų, surengdavome šokius. Mūsų 
kiemas tarp dviejų barakų buvo erdviausias. Išnešdavome ilgus suolus, sustaty-
davome prie antro barako sienų, kad būtų kur vyresniesiems atsisėsti, mamoms 
ir seneliams pasikalbėti šiltais vasaros vakarais. Jaunimas, muzikantui užgrojus 
smagų valsą ar polką su ragučiais, eidavo šokti. Mes, mažiai ir paauglės, irgi 
susikibę sukdavomės ratu, vis painiodamiesi po kojomis šokančioms poroms. Greit 
prabėgdavo tos vakaronės, ir jaunimas, nuėjęs ant upės kranto, užtraukdavo dainą 
kitą.  mes turėjom sunešti suolus, sutvarkyti kiemą. Vyresniesiems ryt vėl reikia 
į darbą. Mokykla mūsų laukė tik rudeniop.

Gimnazistės su mumis parengė ne vieną vaidinimą. Visos mergaitės norėjo 
būti artistėmis, kaip kine matydavome. Teko per tuos vakarėlius ir pašokti tautinių 
šokių, ir akrobatika užsiimti. Net scenos pakyla prie barako kampo buvo sukalta 
ir uždanga pakabinta.  kaip mes, „artistės“, prieš vaidinimą jaudindavomės, 
juk mus pamatys mamos ir bendraamžiai, kurie nepateko į tuos artistus. Išliko 
atmintyje ir Joninių vakarai su dainomis paupyje ir laužais iki paryčių. Per Ka-
lėdas ir Užgavėnes vaikščiodavo persirengėliai (daktarai, čigonai, raganaitės). Bet 
gyvenimas ėjo, mes augome, buvo visko.

i esio ienos. Jų pasitaikė ne taip ir mažai. Iš 129 atvežtų žmonių per 
devynerius tremties metus imos kapinėse palaidojome net 11 tautiečių. Mirė keli 
senoliai. Darbe žuvo dvi jaunos merginos, tiesiog užmigo prieš saulutę pjuvenų 
vagonėlyje, jas užpylė ir jos užduso. Visus pritrenkė pirmos mirtys. Mirė ir vienas 
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kūdikis. Palaidojom visus į šaltą, svetimą Sibiro žemę. Regis, visų jų kauleliai jau 
parvežti į gimtinę. Laidotuvėse dalyvaudavo visi, seni ir maži. Jau ką mokam, 
tai mokam – laidoti...

Paskui vežimą (vėliau duodavo ir bortinę mašiną) su dailiai iš obliuotų 
lentų sukaltu karstu, vasarą papuoštu gėlėmis ir vainikais, žiemą – eglišakių 
vainikais, eidavo procesija  priekyje vyras neša dailų padirbintą kryžių, pulkelis 
giedotojų gieda giesmes, už jų mažesni vaikučiai pėdina su žydinčių pievų gėlių 
puokštėmis, augesni vaikai žingsniuoja po du, neša didelius vainikus (juos mes, 
mergaitės, nupindavome su kitomis moteriškėmis). Eiseną, nutįsusią gal kilometrą, 
užbaigdavo visi tremtiniai, kurie tik galėjo paeiti tuos 4 kilometrus iki imos 
kapinių. Iš pradžių vietos gyventojai, pamatę tokią procesiją, spoksodavo nustebę, 
nesuvokdami, kas čia darosi. Vėliau išsiklausinėjo, bet lig šiol rusai nesupranta, 
kam reikia ieškoti apleistų kapų Sibiro kapinėse ar taigoje, rinkti seniai mirusių 
žmonių kaulus, vežti juos dešimtis tūkstančių kilometrų ir perlaidoti Lietuvoje. 
Ačiū Dievui, kad visa mūsų šeima gyva grįžo į Tėvynę.

ėl ie u oje. Taip tarp nepakeliamo darbo ir trumpų džiaugsmo valandėlių 
prabėgo ilgi devyneri mūsų tremties metai.

1956 m. gruodį pradėjo paleisti pirmuosius tremtinius. Vieni iš mūsiškių 
buvo Kubilių šeima. Su nekaltu pavydu išlydėjome juos visi į imos geležinkelio 
stotį, dar paskutinįkart prie vagono nusifotografavome, ir sudie  Laimingos jums 
kelionės, gerieji likimo žmonės  Ir laukėm, laukėm, kada ir mums nusišypsos 
laimė – išvažiuoti į Tėvynę  

 amžinojo poilsio vietą ( imos kapines) išlydime močiut  Jakimavičien . 
 a.  dešimtm. A. Vadopalo nuotr. š K. . Vadopalaitės albumo
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195  m. iš Vorkutos lagerio, po 
dvejų metų tremties darbų Irkutske, pas 
mus sugrįžo tėtis. Toks nepažįstamas, 
žinomas tik iš mamytės pasakojimų ir 
mūsų nubučiuotos, sulankstytos senos 
nuotraukos. Kiek džiaugsmo visiems 
buvo ir pasididžiavimo. Visi žinojo ir 
laukė Vadopalienės vyro. Po dienos 
kitos jis jau ėjo dirbti toje pačioje 
lentpjūvėje. Buvo nuspręsta, kad pa-
leisti pasiliksime dar vienerius metus ir 
visiems keturiems – mamytei, tėveliui, 
Antanui ir Adutei – dar teks padirbėti. 
Šiek tiek užsidirbti gyvenimo pradžiai 
Lietuvoje, juk nežinia, kas ten mūsų 
laukia. Tokių tremtinių niekas nelau-
kė  Mums grįžti į gimtinę uždrausta, 
neleista net į Daujėnų ar Pasvalio ra-
joną. Važiuokit į Kaliningrado sritį ar 
į Latviją, ar kur kitur. Štai kaip sutiko 
mus išsvajotoji Lietuva...

Prisimenu, kaip traukinys, šįkart 
keleivinis, riedėjo jau į vakarus per visą 
SSRS iki Maskvos. Iš ten ir Lietuva 
ranka pasiekiama. Štai ir Vilnius, jis 
tuomet pasirodė toks pilkas, žmonių veidai niūrūs, visi skurdžiai, juodai apsi-
rengę, vien rusakalbiai. Kur aš patekau  Ir vėl rusai visur aplink  195  m. pas 
mus į Perevalką atvažiavo iš tremties Buriatijos ASSR paleisti seneliai, mamytės 
tėveliai. Pagyveno visą mėnesį ir rugpjūtį išvažiavau su jais į Lietuvą. Lietuvoje 
išsiskyrėme, seneliai į Šiauli s pas dukrą, aš į Pasvalį pas krikšto tėvą mokytoją 
Antaną V dopalą. Po metų grįžo visa šeima. Iš pradžių net dviem savaitėms jie 
apsistojo pas tetą A. Banelienę Rinkūnų kaime (iš kur mudvi su sesute ir išve-
žė). Susisiekėme su anksčiau į Lietuvą grįžusiais Kubiliais iš Girs dų, Daujėnų 
valsčiaus. Jiems irgi neleido grįžti į savo namus. Jie apsistojo netoli Vilniaus, per 
4 km nutolusioje Grígiškių gyvenvietėje, kur yra popieriaus fabrikas. Tikėjosi, 
kad bus lengviau susirasti darbo fabrike ar statybose Vilniuje. Tėveliai, it kokie 
benamiai, išvažiavo pasiieškoti vietos gyventi. Iš pradžių išsinuomojome namelį 
prie ežerėlio netoli Grigiškių. Porą metų mūsų niekaip neregistravo Tr kų rajono 
valdžiukė. Tokių ir į darbą nepriima. Tėtis pradėjo dirbti kelininku. Šluoti kelius, 
mojuoti žiemą kastuvu ir kasti sniegą registracijos neprireikė. Vėliau įsidarbino 
statybose. Sesuo irgi dirbo prie statybų, išmoko dažytojos amato. Mamytė buvo 
namų šeimininkė. Antanas gavo darbą popieriaus fabrike. Vėliau visi trys broliai 
baigė vidurines (vakarines), sukūrė šeimas, gyvena Grígiškėse (dabar tai Vilniaus 
dalis – priemiestis). Kai pagaliau Tr kuose mus priregistravo, gavome žemės 
sklypą namui statyti V kės upės aukštoje pakrantėje, prie pat pušyno išsidėsčiu-

Apolonija ir Petras Vadopalai Sibire prie  
barako durų.  m. A. Vadopalo nuotr.  
š K. . Vadopalaitės albumo
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sioje naujai suplanuotoje privačių namų valdoje. Pasistatėme patys mūrinį namą 
su mansardomis. Sesuo dar Sibire buvo pramokusi siuvėjos amato. Padirbusi 
dažytoja, vėliau gavo siuvėjos darbą Grigiškių buitiniame kombinate, ten dirbo 
kelis dešimtmečius. Ištekėjo, gavo žemės sklypą, pasistatė mūrinį dviaukštį namą 
toje pačioje gatvėje kaip ir tėveliai, susilaukė sūnaus Virgilijaus ir dukros Ritos. 
Sūnus baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dirba ir gyvena Vilniuje, turi 
dukrą studentę. Ados dukra Rita gyvena Latvijoje. Sesuo jau turėjo keturis vai-
kaičius ir vieną provaikaitį. Tėtis mirė 19 5, mamytė 1993 m., abu prašė palaidoti 
Daujėnuose, ten ir ilsisi ramybėje. Brolis Antanas mirė 1991 m. Grigiškėse, sesuo 
Adelė – 2011 m., palaidota Daujėnų kapinėse.

Aš baigiau Le tvario vidurinę mokyklą. Teko ir vėl vaikščioti 4 km nuo 
Grigiškių iki Lentvario (galėčiau būti ėjike ). Paskui stojau į Kauno medicinos 
institutą, nes nuo mažens svajojau būti gydytoja. Deja, per antrą mandatinę, jau 
gerai išlaikius ir stojamuosius egzaminus, „garbūs draugai“ pareiškė  „ okių atseit 
tremtinių, sibiriakų, mes nepriimame.“ Buvo be galo skaudu dėl tokios komunistų 
neteisybės  Užtai tuomet įstojo visi kompartijos sekretorių sūneliai ar kolūkių pir-
mininkų dukrelės, nors ir trejetukininkai.  tu su gerais pažymiais eik šėko pjauti.

Ką gi, jei negalima sąžiningai įstoti, tai po metų, jau neminėdama tremties, 
įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti aristokratų prancūzų kalbos. Baigusi 20 
metų išdirbau moksl. redaktore Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje (Meno redak-
cijoje). Vėliau, baigusi kompiuterijos kursus, dešimt metų dirbau Lietuvių kalbos 
institute kompiuteriu. Štai ir laisvė, t. y. pensija. Gyvenu Vilniuje, nuo mokyklos 
laikų domiuosi daile, ypač Jap nijos ir Kínijos tapyba. Šitiek metų išdirbusi Meno 
redakcijoje, buvau gerai pasikausčiusi dailės teorijos srityje. Atkūrus Nepriklau-

Kazimiera ijolė Vadopalaitė savo darbų parodos atidaryme Daujėnų 
kultūros namuose su seniūnu Stanislovu Mackevičiumi. 200  m.  
birželis. Antano Šimkūno nuotr. š K. . Vadopalaitės albumo
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somybę, radosi privačių dailininkų profesionalų įkurtų dailės galerijų, studijų, 
mokyklų. Baigiau ketverius įvairius tapybos kursus (tapybos ant šilko, japonų 
tapybos tušu bei kinų tapybos). Jau dešimt metų mėgaujuosi tapybos teikiamais 
malonumais, kasmet dalyvauju parodose. Visada mėgau keliauti, jaunystėje – ypač 
po kalnus, dabar jau apkeliavau ir pusę Europos. 

Sibiras pakenkė mūsų visų sveikatai, atėmė svajones, gimtinę, pagrobė kam 
vaikystę, kam jaunystę, sugriovė gyvenimą. Vaikystės įvykius, visų tremtinių 
pavardes ir kokiame barake kokia šeima gyveno, bendraamžių vardus – viską 
puikiausiai prisimenu iki šiol. Redakcijoje Sąjūdžio laikais vis buvau raginama 
užrašyti tremties metų prisiminimus, tad visų pirma padariau ištremtųjų į Pere-
valką sąrašus, dar parašiau 100 puslapių prisiminimų, pridėjau 50 nuotraukų ir 
2004 m. atidaviau į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro archyvą, 
nemažai Sibire siuvinėtų darbelių padovanojau Nacionaliniam istorijos muziejui 
Vilniuje. Šie mano prisiminimai užfiksuoti atmintyje vaiko akimis. Sesers prisimi-
nimai būtų visiškai kitokie. Duomenis rinkau apie dešimt metų, dar iš mamytės 
ir sesers Adelės Daugirdienės (V dopalaitės), kurios buvo labai pastabios. Jos man 
daug papasakojo ir patikslino įvykius, faktus. Ačiū joms.
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Prisiminimai apie Joną Tonkūną
Mykolas onkūnas

Šiuos prisiminimus monografijos leidėjams at-
siuntė Donata Leketienė iš Gargžd , pateikusi paaiš-
kinimų ir nurodžiusi, kad Jonas Tonkūnas palaidotas 
Dauj¸nų kapinėse, netoli kapinių vartų. Kadangi My-
kolas Tonkūnas rašo apie visą šeimą ir iš visumos 
ištrauktas jo pasakojimas apie brolį Joną gali atrodyti 
be pradžios, D. Leketienė pateikė kai kuriuos faktus, 
kuriuos žino iš savo motinos Salomėjos Jankevičienės 
(Tonkūnaitės, Jono ir Mykolo sesers) pasakojimų.

Jonas Tonkūnas gimė 188  m. Mykolo ir Elžbietos 
Tonkūnų šeimoje, kuri gyveno Stači nų kaime, P svalio 
parapijoje. Jis buvo vyriausias sūnus. Be Jono, šeimoje 
buvo šie vaikai  Petras, Emilija, Juozas (buvęs švietimo 
ministras, emės ūkio akademijos rektorius), Mykolas 
(autorius prisiminimų, kuriuos parašė iš atminties, 
būdamas 94 metų amžiaus), Konstancija, Kazimieras, Salomėja, na. Pastebėjusi 
sūnaus Jono gabumus motina nusprendė jį leisti į mokslą. Materialiai jo moky-
mąsi rėmė Elžbietos Tonkūnienės brolis kunigas Navakas. Jonas Tonkūnas mokėsi 
ir baigė Mintauj s (dabar Jeµgava) gimnaziją, po to studijavo mediciną D rpato 
(Tãrtu) universitete. Baigęs universitetą ir pradėjęs dirbti, jis norėjo gautas lėšas 
grąžinti dėdei kunigui Navakui, bet šis atsisakė ir liepė remti kitų vaikų mokslą. 
Jonas rėmė brolio Juozo mokymąsi, o šis – brolio Mykolo.

J. Tonkūno ligą ir mirtį tiksliai pavaizdavo rašytojas Antanas Vienuolis ap-
sakyme „Auka“. Atrodo, jie buvo pažįstami. J. Tonkūnas, grįždamas iš Stačiūnų, 
kur buvo nuvykęs kviesti namiškių į savo vestuves, pakelyje užsuko pas ligonę, 
sergančią dėmėtąja šiltine. Ten leisdamas vaistus ta pačia adata susižeidė ranką, 
apsikrėtė ir mirė 1919 m. Kyla klausimas, kodėl J. Tonkūną palaidojo Daujėnų 
kapinėse, nors Stačiūnų kaimas yra arčiau Pasvalio. Galima tik spėlioti. Myko-
las Tonkūnas rašo, kad tuo metu Daujėnų kapinės buvo naujos, labai gražiai 
tvarkomos. Be to, jos buvo prie Jono mamos Elžbietos Tonkūnienės (Navakaitės) 
tėviškės. Girdėjau, kad E. Tonkūnienės tėviškė buvo ne pačiuose Dauj¸nuose, o 
šalia jų, Smiµgių kaime.

Mykolo Tonkūno prisiminimai  
apie brolį Joną Tonkūną
Jonas buvo labai aktyvus įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis. Aš jį pradėjau 

stebėti jam būnant studentu mediku. Tuomet jau buvau baigęs pradinę mokyklą. 
Jonas matė, kaip mama buvo apkrauta įvairiais darbais  prižiūrėjo mažamečius 
vaikus, rūpinosi šeimos maistu, rankomis siuvo ne tik vaikams drabužėlius, bet 
ir visai šeimai ir samdiniams marškinius, vyrams – dar ir darbines kelnes. Pir-
moji kėlėsi ir paskutinė gulė į lovą, bet ir lovoje maži vaikai trukdydavo poilsį. 

Jonas onkūnas
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Jonas laužė galvą, kaip jai tą naštą palengvinti. Maisto produktai buvo tolimame 
svirne, rūsyje ir kamine. Jonas išprašė tėvo, kad kamaroje už kamino atitvertų 
sandėliuką. Tėvas, nors ir murmėdamas, atitvėrė. Iš sutaupytų mokslapinigių 
nupirko mamai už 40 rublių nemažą „Singer“ rankinę siuvamąją mašiną. Mama 
tikrai džiaugėsi ta dovana. Sunkesnė buvo kova dėl svirno perkėlimo arčiau namo, 
bet ir šią kovą Jonas laimėjo. Dirbdamas su tėvu, pastatė išeinamąją su patogia 
sėdyne. Tai apylinkėje buvo negirdėtas ir nematytas „stebuklas“. Jono įkalbėtas 
tėvas nupirko spyruoklines devynių dantų akėčias, kurios ne tik pagreitino, bet 
ir pagerino dirvos purenimo darbą.

Jonas ragino kaimiečius išeiti į vienkiemius, bet iš devynių balsų pritarė 
tik du  tėtis ir Rauduvė.

Gavęs diplomą ir teisę verstis gydytojo praktika, iš pradžių pasirinko ne-
didelį Suvainiškio miestelį, bet po kelių mėnesių buvo pašauktas atlikti vienų 
metų karinę tarnybą. Paskirtas į Maskv s karinę apygardą Jarosl vlyje, 300 km 
nuo Maskvos į šiaurę. Čia jis užmezgė draugiškus santykius su Jaroslavlio mies-
to gydytoju lietuviu Mickeliūnu. Nors privalomas tarnybos laikas baigėsi, bet iš 
kariuomenės Jono neatleido, nes politinė situacija Europoje aiškiai krypo į neiš-
vengiamą karą, kuris netrukus, 1914 m. rugpjūčio mėnesį, ir prasidėjo. Jonas buvo 
paskirtas 110-ojo pėstininkų pulko vyriausiuoju gydytoju, pulkininku leitenantu. 
Kol nuvyko į frontą, rusai, nors iš pradžių giliai į Rytprūsius įsiveržę, buvo vi-
siškai sumušti, ir karas jau vyko rusų žemėse (ir Lietuvoje). Pirmomis šio karo 
savaitėmis daug lietuvių kareivių žuvo arba pakliuvo vokiečių nelaisvėn. uvo 
sesers Emilijos vyras, o būsimas sesers Kastės vyras pateko nelaisvėn. Rusų–vo-
kiečių karo veiksmai 1915 m. apie rugpjūčio mėn. vidurį sustojo  nei viena, nei 
kita pusė nebandė pajudėti. Rusijos vidaus tvarka pradėjo irti, miestų aprūpinimas 
maisto produktais ir kitais reikmenimis kaskart blogėjo, o revoliucinis judėjimas, 
ypač Sãnkt Peterb rge, sparčiai stiprėjo. aro valdžia keitinėjo ministerius vieną 
po kito, padėtis į gerą pusę nesikeitė. Padėtį gelbėti ėmėsi pati aukščiausia sosto 
viršūnė. Jų manymu, visas blogis kilo dėl caro šeimos popo (kunigo) Rasputino 
įtakos caro sprendimams. Gelbėjimo akcijos vadas kunigaikštis Jusupovas su keliais 
tokio pat rango bendraminčiais, turėdami teisę netrukdomi įeiti į caro šeimos 
privatų butą, suėmė Rasputiną ir išsivedė iš caro rūmų. Ant upės Nevos ledo jį 
nužudė, įkišo į maišą ir paleido po ledu. Grįžę į rūmus carienę rado apalpusią. 
Iš caro pareikalavo atsisakyti sosto savo dėdės Mykolo Aleksandravičiaus naudai, 
mat šis buvo vyriausias kariuomenės vadas ir gerbiamas tiek karininkijos, tiek ir 
aukštosios visuomenės. Bet šis perversmas neišgelbėjo nei sosto, nei perversmo 
vykdytojų. Pražudė ir pačią Rusiją, nes tuojau prasidėjo neramumai. Darbininkų 
masėse vyravo socialistai-demokratai. Jų vadas Kerenskis sudarė ministrų kabi-
netą, paskelbė, kad kariaus su vokiečiais iki pergalės. fenzyva fronte jokios 
vilties laimėti nedavė ir sužlugo. Tarp kareivių buvo daug infiltruotų agitatorių 
ir revoliucionierių. tikinėjo kareivius neklausyti karininkų, neiti į karą. Karinė 
disciplina sužlugo.

191  m. vidurvasarį Maskvoje Kerenskio sušauktas steigiamasis suvažiavimas, 
nepaisant gražbylystės ir ilgų prakalbų, nieko nenutarė. Kelias dienas skendęs tik 
agitacinių kalbų sraute, kairiųjų narių ir teatro balkonuose susirinkusios minios 
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buvo išvaikytas.  Petrogr dą iš Šveicarijos per Švediją atvykęs Leninas smarkiai 
agitavo prieš vyriausybę. Darbininkus ragino perimti fabrikus, ūkininkus – atimti 
iš dvarininkų žemes su trobesiais, laivyno matrosus – nušalinti kapitonus ir pa-
tiems perimti laivų vadovybę. Tokia agitacija tiems, kuriems ji buvo taikoma, labai 
patiko. Matrosai, kareiviai ne tik nudraskė antpečius ir visokius vyresniškumo 
ženklus, bet dar ir apmušdavo. Buvo atsitikimų, kad matrosai savo kapitonus 
sukišdavo į laivo pakuras vietoje anglių. Tokie žiaurumai prasidėjo sostinėje, bet 
jų banga greitai plėtėsi ir į provinciją.

Brolis Jonas nelaukė, kol ta naikinimo banga pasieks jo pulką. Iš pulko 
pasišalino, įsitaisė civilinius drabužius ir atvyko pas mus su Juozu į Maskvą. 
Leninas paskelbė, kad su vokiečiais nekariaus, bet ir į derybas neis. Vokiečiai be 
pasipriešinimo visu frontu pajudėjo į Rusijos gilumą. Jonas šia proga pasinaudo-
jo. Jis nuvyko pafrontėn, palaukė, kol fronto linija praėjo, ir tų pačių 191  metų 
rudenį pasiekė tėviškės namus.

Už poros mėnesių 1918 m. vasario 16-ąją buvo paskelbtas laisvos Lietuvos 
atkūrimo aktas. Tuo laiku vokiečiai nesėkmingai stengėsi pralaužti sąjungininkų 
(prancūzų, anglų, amerikiečių) gynybos linijas. lungančios viltys laimėti kovą 
labai paveikė vokiečių karių moralę. Sąjungininkai tokia padėtimi pasinaudojo ir 
perėjo į kontrataką. Verdeno (vietovės pavadinimas) mūšis, iki tol kruviniausias 
karų istorijoje, sąjungininkų buvo laimėtas. Vokietijoje kilo revoliucija. Kaizeris 
Vilhelmas II pabėgo į landiją. Kairieji revoliucininkai, vadinamieji spartakininkai, 
bandė Lenino pavyzdžiu įvesti komunistinį režimą, bet vokiečių socialdemokratai 
buvo ne Kerenskio būdo. Jų manymu, ir netvarkoje turi būti tvarka. Spartaki-
ninkų vadams neleido mulkinti darbininkijos, juos suiminėjo, tuojau pat teisė ir 
šaudė. Tuo metu buvo justi, kad ir Lietuvos teritorijoje esančių vokiečių karių 
tvarka pairusi. Jonas Pasvalio turgavietėje sekmadieniais buvo sušaukęs ne vieną 
susirinkimą. Ragino sudaryti kokį komitetą ar tarybą, parengti kuo didesnį vyrų 
būrį, kuris iškilus reikalui galėtų palaikyti tvarką. Dauguma žinojo, kas dedasi 
Rusijoje, ir viename susirinkime tokį komitetą išsirinko. Pavadino Pasvalio pa-
rapijos komitetu. Tą komitetą suorganizavęs Jonas išvyko į An kščius pas savo 
mokslo draugą Lastauską, taip pat gydytoją. Jie jau bestudentaudami buvo aptarę, 
kokie veiklos planai šalia gydytojo praktikos galėtų būti toje apylinkėje įvykdyti. 
Pirmiausia reikėtų pastatyti nors ir nedidelę ligoninę. Tačiau jų veikla prasidėjo 
kitaip. Pirmiausia ant Švent sios upės atnaujino senąją užtvanką ir įrengė elektros 
jėgainę miestui apšviesti.

Apie Joną veik visus metus neturėjome jokių žinių, nes paštas neveikė. 
Laikas buvo labai neramus. Kai kur net dienos metu užpuldavo ginkluotos 
gaujos. Tai būdavo neva iš Vokietijos pabėgę rusų kariai – belaisviai. Mama 
labai nerimavo dėl Jono likimo. Nutarta, kad reikia pas jį nuvažiuoti. Tą žygį 
atlikti pavedė man. Kariškus plaušėtus lengvai gavau iš vokiečių kareivių už 
keletą kiaušinių. Taip vieną ankstų rytą išvykau ir po pusantros paros atsira-
dau Anykščiuosê pas daktarą Lastauską. Čia paaiškėjo netikėta naujiena  Jonas 
išvykęs į tėviškę kviesti mus į vestuves. Iki jų buvo belikę apie dešimt dienų. 
Dieną aš, o svarbiausia arklys, pailsėjome ir susiruošėme kitą rytą vykti namo. 
Vėlai vakare pargrįžo ir Jonas.
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 vestuves ruošėmės vykti trise  broliai Petras, Juozas ir aš, bei Jono draugas 
daktaras Paliokas iš Pasvalio. Iš tėvų nė vienas vykti nenorėjo – kelionė būtų 
per daug varginanti. Nežinia iš kur Petras gavo dviem sėdynėm kariukus ir pa-
sikinkę porą arklių išvykome. Tai buvo 1919 m. apie sausio 10 dieną, Anykščius 
pasiekėme antros dienos vakare, jau sutemus. Privažiavę Lastauskų sodybą labai 
nustebome – nematyti jokios žymės, kad rytojaus dieną būtų  ruošiamos vestuvės. 
Namas skendo tamsoje, tik viename lange buvo silpna švieselė. Paaiškėjo tragiška 
tikrovė. Jonas serga dėmėtąja šiltine ir, Lastausko nuomone, maža vilties, kad tą 
ligą nugalėtų. Sužadėtinė Teofilė Lastauskaitė nuo Jono neatsitraukdama budi, 
nuvarginta nemigos ir ašarų. Nutarėm, kad aš tuojau grįžčiau, nes mama, nėra 
abejonės, norės būti lemties valandą. Lastauskas man davė lengvą brikutę ir savo 
arklį, ir aš išvažiavau. Mama, sesuo Emilija ir kažkoks vyriškis, neatsimenu kas, 
turbūt kas iš Mikelinskų, išvažiavo. Mes su tėvu nuliūdę laukėme dvi savaites 
sugrįžtančių. Ir sulaukėme, tik Jono jau nebebuvo... Mama panorėjo palaidoti Joną 
savo gimtinės – Daujėnų parapijos – naujose, labai gražiai tvarkomose kapinėse. 
Daujėnai buvo pakeliui grįžtant namo.
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Nepamirštami įvykiai
Albertas Janušonis

Prezidento A. Smetonos Daujėnų pradžios  
mokyklos vedėjas, daujėniečių šaulių būrio  
vadas Mykolas Steponavičius su mokiniais  
prie mokyklos pastato.  m.

Kai pavartau albumą, senas nuo-
traukas, užplūsta įvairūs prisiminimai, 
ką teko matyti ir pergyventi Dauj¸nuose. 
1938 metais Dauj¸nų pradžios mokyklo-
je atidarius penktąjį ir šeštąjį skyrius, 
kad galėčiau čia tęsti mokslus, tėvai pas Petrą Čingą man nusamdė butą. Ten aš 
ir gyvenau. Tuomet Daujėnų pradinei mokyklai vadovavo ir mus mokė mokytojas 
Mykolas Steponavičius. Mano albume išliko brangi nuotrauka, kurioje 1939 m. 
mokyklos vadovas Mykolas Steponavičius nusifotografavo drauge su moksleiviais 
prie mokyklos pastato. Mokytojas taip pat vadovavo Daujėnų šaulių būriui. 1939 
metais už parapijiečių ir pačių šaulių sudėtus pinigus buvo nupirktas kariškas 
šautuvas bei šovinių. Už tai sumokėta 200 litų. 1939 metais rugsėjo mėnesį, 
prasidėjus mokslo metams, vyresnieji moksleiviai buvo supažindinti su šautuvu, 
tam buvo skirta visa pamoka. Sužinojome, kad šautuvas pirktas Čekoslovakijoje 
ir kad kainavo 125 litus. Tais pačiais metais buvo nupirkta šautuvų ir kitiems 
šaulių būriams  Krinčíno būriui – 1, P svalio – 5. 1939 m. rugsėjo 8 d. Tauti-
nės šventės proga šautuvas buvo pašventintas Daujėnų bažnyčioje. Būrio vadas 
Mykolas Steponavičius paaiškino, kad šautuvas bus atiduotas saugoti geriausiam 
šauliui, tarnavusiam Lietuvos kariuomenėje, atrodo, puskarininkiui Navazelskiui. 
 kai vyks šaudymo varžybos ar pamokos, šautuvas būsiąs atneštas į mokyklą.

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, sovietų, vėliau vokiečių okupacija su-
jaukė ramų daujėniečių gyvenimą. 1941 metų birželio mėnesį daujėniečių šaulių 
vadą Mykolą Steponavičių sovietų okupantai suėmė ir su šeima ištrėmė į Sibirą. 
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Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį dviračiu buvau nuvažiavęs į Dauj¸nus. Čia jau 
šeimininkavo vokiečiai. Miestelio centre, priešais Šukio parduotuvę, pamačiau 
pora arklių pakinkytą vežimą, kuriame sėdėjo keturi žydai su žmonomis. Prie 
jų buvo penki šeši ikimokyklinio amžiaus vaikai. Laukė dar vieno jauno žydo 
darbininko, kuris atėjo iš malūno. Kai visus susodino, vežimas pajudėjo Pasva-
lio link. Daujėniečiai stovėjo susijaudinę ir verkė. Vėliau sužinojome, kad žydus 
sušaudė ade kių miške. Tai man paliko nepamirštamą slogų įspūdį. Juoba kad 
daujėniečiai su žydais gražiai sugyveno. Deja, jų neliko.

Neliko Daujėnuose daug ko, o svarbiausia – garsiojo trianguliacijos punkto 
(majako), stovėjusio šalia kapinių. Jis buvo pastatytas apie 1935 metus iš stiprių 
rąstų ir buvo apie 100 metrų aukščio. Iš jo viršūnės giedrią dieną buvo galima 
matyti net Rygą. Gerai buvo matomas Panevėžys, Pasvalys, kiti miesteliai su de-
šimties bažnyčių bokštais. Apie 1945 metus jis pradėjo krypti ir buvo nugriautas.
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Išėję iš Daujėnų...
Vida Primakienė (Statkevičiūtė) 

Dauj¸nai – mano tėvelio gimtinė, kurią ištuštėjusią vis rečiau aplankau, bet 
gyviausiai pamenu iš vasarojimo pokario metais, kai tėčio jau nebuvo, o senelė 
Konstancija, jo mama, vis žvelgdavo į vieškelį tebelaukdama jo sugrįžtant – kaip 
ir kito sūnaus Povilo. Laukdavo ir senelis Jonas, kamuojamas dusulio mažoje 
kamarėlėje, kol liga jį galutinai įveikė. Deja, senelio net nuotraukų neišliko.

Senelių Jono (18 2–1945) ir Konstancijos (1883–1954) Statkevičių ūkis buvo 
pats pirmas prieš bažnytkaimį važiuojant senuoju vieškeliu iš P svalio į Dauj¸nus, 
kairėje šalikelėje. Toliau jau prasidėdavo Daujėnų trobos abipus vieškelio, dar 
toliau – mokykla, paštas, bažnyčia, ir jau kiaurai perėjus bažnytkaimį, visai kitam 
pakrašty, – kapinaitės, kur atgulė dauguma šios šeimos žmonių. Daujėnuose nuo 

 a. penktojo dešimtmečio bene kasmet vasarodavome su broliu Rimgaudu, 
senelių vadinamu Rimiuku. Nūdien važiuodama naujuoju keliu senelių trobesius, 
klėtį sunkiai beatpažįstu, nes regiu neįprastai, iš užnugario. Pieva priešais namus, 
kur prie augalotų medžių pririšdavo vienkinkius ar dvikinkius arklius bažnyčion 
suvažiavę giminės ar pažįstami, dabar nusėta nedidukais vėliau įsikūrusiųjų na-
meliais, ir vargana Statkevičių sodyba sensta ir nyksta tarp jų. 

Laukai ir pievos driekėsi – man tada atrodė – į neaprėpiamus tolius. pač 
viliodavo vos ne kieme tyvuliavusi kūdra vakarais kvaksinčiomis varlėmis ir kiek 
tolėliau miškelis, nusėtas prisirpusių gervuogių. Tokių uogų niekur nebuvo tekę 
nei matyti, nei ragauti – tik Daujėnuose. 

Neužmirštami ir kasdieniai senelės darbai bei vargai, o man – pramoga  
karvių melžimas, nes man, čia pat lūkuriuojančiai, nuo kiekvienos karvės kliūdavo 
puodelis šilto kvapnaus pienelio... Ir 
pasijodinėjimai apyseniu, ramiu, nepa-
prastai mielu, visų numylėtu, nuglosty-
tu, mano išbučiuotu arkliu Sartu.  iš 
darbymečio talkų prisimenu vakarienes, 
kai senelė prikepdavo stirtas žirninių 
sklindžių, užpildavo tirpintu sviestu su 
grietine, kartais dar ir varške. Po sočios 
vakarienės – visų talkininkų pasisėdė-
jimai ant suolo palei trobą ir pasišne-
kučiavimai, kaimo istorijų porinimai. 

Aš nuo senelės beveik neatsto-
davau – kur ji, ten ir aš iš paskos. 
Pasipuošusi ilgu pačios austu lietuviškų 
raštų, dabar sakyčiau – tautiniu, sijo-
nu, pasmakrėj surišta mazgeliu skarytė, 
akinukai plonais rėmeliais ant nosies 
galo, – ir traukiam mudvi per pievas 

Konstancija Statkevičienė su dukra na  
ir anūkais na ir Antanu
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su lauknešėliais talkininkams į šienapjūtę ar rugiapjūtę. Arba į bažnyčią. Arba 
pas tetą ną, nutekėjusią į Bauk s. Pakeliui senelė aptarinėdavo ūkio reikalus, 
įvairiausius rūpesčius, nežinia – ar su manim, ar daugiau su savim. Pirmiausia 
apie du karo verpetų nežinioj pradingusius sūnus – jaunėlį Povilą ir mano tėtį 
Joną, apie tai, kaip jie sugrįš čia, į Daujėnus.  paskui – neišvengiamai apie šv. 
Mikaldos pranašystes, surašytas jau visiškai sutrintoje ir nučiupinėtoje knygelėje, 
nes su ja senelė beveik nesiskirdavo ir atmintinai mokėjo. Su daug kuo senelė 
sutikdavo, kad gali ir nutikti, kaip šventoji pranašavo, bet kad ateitų toks metas, 
kai moterys plaukus trumpai kirps ir drabužius dėvės vyriškus, net kelnes, tai 
jau tikrai neįmanoma – jeigu taip ir nutiks, tai nebent po svieto pabaigos, bet 
iki tol – niekaip.

Giliausiai įstrigo į širdį beribis senelės gerumas. Nykiu pokario laikotarpiu 
net ir į tokį atokų nuo didesnių kelių kaimą nuolat atklysdavo pabėgėliai ar šiaip 
namus praradę vargetos. Ir kiekvieną senelė pamaitindavo, išklausinėdavo, kokie 
vargai slegia, paguosdavo ir būtinai dar kelionėn maistu sušelpdavo. 

 ar įmanoma nusakyti jos kantrybę ir atlaidumą visų anūkėlių (tuo metu 
ten sukinėdavomės keturiese – aš su broliu Rimu ir du dėdės, senelės sūnaus 
Mykolo berniukai – Vytukas ir Algiukas) išdaigoms, kurios niekad neišsekdavo... 
Atmenu, kartą senelė susigalvojo kažką susiūti mašina, bet nemokėjo šeivelės 
užtaisyti. Tad mudvi patraukėme per lauką į miestelį pas siuvėją, ir toji viens 
du privijo siūlų į šeivelę, jų galą ištraukė lauk. Vos tik grįžome, pamaniau, kad 
ir aš galiu taip – viens du – iš naujo užtaisyti šeivelę  siūlus ištraukiau, o at-
gal – niekaip neišeina. Išsigandau, maniau, dabar tai jau be bausmės neišsisuksiu. 
 senelė tik paėmė į rankas šeivelę, apžiūrėjo, kad ir jai neišeis, ir tiek teištarė  

„Einam vėl...“ Ir vėl patraukėm tuo pačiu keliu per lauką į kitą kaimo galą pas 
siuvėją pagalbos... Niekada nesu mačiusi senelės supykusios, negirdėjau ką nors 
barančios... 

Jonas Statkevičius dar I  a. pabaigoje čia parsivežė į žmonas metais jau-
nesnę Konstanciją Vilimaitę ūkininkauti 2  ha žemėje. Jiedu išaugino, išauklėjo 
ir į vidurinius mokslus išleido 5 vaikus  Joną (1901–1941 ), ną (1906–1993), 
Mykolą (1909–198 ), Petrą (1912–196 ) ir Povilą (1919–194.. ). Šiandien nė vieno 
iš jų nebėra gyvo. 

Mano tėtis Jonas buvo vyriausias, bet papasakoti apie jį tegaliu labai skur-
džiai, nes jo netekau būdama ketverių, brolis – devynerių, šiandien ir pasiklau-
sinėti nebėra ko. Sklaidau išlikusius dokumentus, kurie šiek tiek kilsteli praeities 
užsklandas.

Gimė Jonas Statkevičius (sūnus) Bíržų–P svalio apskrityje, Daujėnų valsčiuje, 
Daujėnų kaime 1901 m. lapkričio 16 d. Baigė 4 gimnazijos klases. 1919 m. pradėjo 
darbą civilinėje valstybės tarnyboje, dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. 
Partizanavimą patvirtina ir tai, kad 1935 m. „ ž nuopelnus Lietuvai partizanas Jonas 
Statkevičius apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu su kardais trečiojo laipsnio“. 
Už ką suteikti kiti Lietuvos valstybės apdovanojimai, įrašyti Lietuvos atsargos 
kario liudijime, – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino III laipsnio 
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medalis, Didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio Gedimino II laipsnio medalis ir 
Vytauto Didžiojo ordino III laipsnio 
medalis be kardų, – už Nepriklauso-
mybės kovas ar nuopelnus tarnaujant 
Lietuvos kariuomenėje, nežinia, nes 
pačių apdovanojimų, raštų ir meda-
lių bei tikslesnių aprašų (išskyrus čia 
minimą) šeimos archyve neišliko. Jie 
dingo pokario metais. Buvus savanoriu 
liudija ir išlikusios tėčio – Lietuvos 
savanorio nuotraukos. Kadangi Nepri-
klausomybės kovose dalį Lietuvos ka-
riuomenės sudarė mobilizuotieji kariai, 
o dalį – šauktiniai, tai manyčiau, kad 
tėtis, gimęs 1901 m., atėjo savo noru, 
nes tuo metu buvo labai jaunas. Po 
Nepriklausomybės kovų pasirinko ka-
riuomenę – 1921 m. lapkričio mėnesį 
stojo į tikrąją karo tarnybą. Iš pra-
džių tarnavo kareiviu, vėliau, išlaikęs 
egzaminus nerikiuotės puskarininkio 
laipsniui, puskarininkiu, 1923 m. jau 
viršila (vachmistras). Svajojo stoti į Karo 
akademiją, tačiau tam trūko mokslo cenzo. 1924 m. spalį iš 1-ojo husarų pulko 
buvo paleistas į atsargą ir išvyko į Panevėžį, kur toliau tarnavo liktiniu karininku 
1-osios pėstininkų divizijos būstinėje, štabo raštinėje. Specialybė ir pagrindinis 
užsiėmimas kariuomenėje buvo raštinės darbai. 

Visose įvairiems reikalams išduotose karinės tarnybos charakteristikose Jo-
nas Statkevičius apibūdinamas teigiamai. Pvz., 3-iojo dragūnų „Geležinio Vilko“ 

Apdovanojimo aksimilė

Asmens liudijimas 
išėjus į atsargą
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pulko vadas 1923 m. gruodžio 31 d. atestacijoje rašo, kad 
„jis tarnaudamas man pavestame pulke nuo 22 m. sausio  d. 
atsižymėjo savo gabumais, darbštumu ir sumanumu“. To paties 
pulko vado 1924 m. gegužės 30 d. išduotoje atestacijoje ra-
šoma, kad 

„pavestas jam pareigas pildė sąžiningai at-
likdamas paskirtą jam darbą su dideliu noru 
ir pasišventimu, visą laiką buvo blaivus, 
drausmingas ir taktiškas darbininkas ir yra 
gerai išsilavin s ir suprantantis kiekvieną 
raštinės darbą, taipogi prasiženg s nei už 
ką nebuvo ir abelnai visą laiką buvo pilnai 
ištikimas karys“.1 

Panašių charakteristikų išliko dar ke-
letas. Pagal karinės prievolės įstatymą 
visi su tarnyba Lietuvos kariuomenėje 
susiję dokumentai išsiųsti saugoti Biržų 
apskrities komendantūrai. 

1929 m. Panevėžyje Jonas Statke-
vičius vedė Anėlę Raišytę (1906–1991), 
1-osios pėstininkų divizijos būstinės 
civilinę tarnautoją. Jiedu augino du 
vaikus – sūnų Rimgaudą (gim. 1932) 
ir dukterį Vidą (gim. 193 ), t. y. mane.

Rimgaudas, mano brolis, prisime-
na tik keletą, bet labai ryškių epizodų.

... 1939 metais grąžinus Vilnių 
Lietuvai, tėtis, tuo metu tarnavęs Pa-
nevėžyje 1-osios pėstininkų divizijos 
būstinėje štabo raštinėje, buvo čionai 

Karinės tarnybos  
pradžia. entre – 
Jonas Statkevičius. 
Apie 22 m.

1 Čia ir visame tekste laiškų ir dokumentų ištraukų 
kalba netaisyta.

Jono Statkevičiaus 
ir Anelės Raišytės 
vestuvės. 2  m.
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perkeltas tarnybos reikalais. Išvaduotame Vilniuje iš pradžių kartu su kitais ka-
riškiais buvome apgyvendinti gražiame pastate Gedimino kalno papėdėje (sena-
jame arsenale, ten dabar Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys), vėliau teko 
persikelti į butą miesto centre (dabar – Pamėnkalnio gatvė). Tačiau kariuomenės 
perdislokavimo procesas truko labai neilgai, ir 1940 m. birželį sovietų kariuomenė 
įžengė į Lietuvą. Brolis Rimgaudas, tada devynerių berniukas, atmena, kaip jis 
su tėte, dėde Vladu, dėdiene Jadvyga, pusbroliu Vidmantu ties Rasų kapinėmis 
stebėjo įdardančią sovietų kariuomenę. Visą vaikystę regėjęs preciziškai tvarkin-
gus – išglaistytomis uniformomis, išblizgintais batais – ir disciplinuotus Lietuvos 
karius, jis buvo apstulbęs, beje, kaip ir visi lietuviai, išvydęs paskui nukamuotais 
kuinais pakinkytas vežėčias vos pasivelkančius rusų kareivius be batų, autais 
apmuturiuotomis kojomis. Tai buvo lyg ir pranašiškas Lietuvos ateities vaizdas. 
Ir iš tiesų, netrukus visa Lietuvos kariuomenė buvo aptaisyta panašia uniforma, 
nuplėšti lietuviški kariniai antpečiai, kariuomenė pertvarkyta į vadinamąją liaudies 
kariuomenę.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, lietuviškos divizijos buvo išsklaidytos 
po vasaros stovyklas  184-oji ir divizijos štabas – prie Varėn s, 1 9-oji prie Pabrad s, 
kur atsidūrė ir mūsų tėtis, o Vilniaus pėstininkų mokykla – Švenčion liuose. Kai 
kurie kariai vėliau paskirti į tobulinimosi kursus. Pasak kapitono J. Raliukonio, 
J. Statkevičius „buvo viršilos laipsnyje karininko etatinėje vietoje ir ėjo  šaulių di-
vizijos štabo iždininko pareigas“.

Kaip tik iš to meto ir paskutinis brolio Rimgaudo atminty išlikęs gyvas 
įspūdis – atsisveikinimas su tėčiu visiems laikams. 

1941 m. birželį kariai į stovyklą Pabradėjê turėjo susiruošti taip skubiai, kad 
tėtis vos spėjo susirinkti būtiniausius daiktus, kartu į P bradę išsivežė net devy-
nerių metų Rimgaudą, nes Vilniuje nespėjo niekam jo palikti (mama su manim 
tuo metu buvo Panevėžyje). Pabradės stotyje tėtis susiieškojo visai nepažįstamą 
moterį, važiuojančią traukinuku į Jonišk lį, kuri sutiko pagloboti Rimgaudą iki 
Jonišk lio, o ten persodinti į traukinį, einantį į Panevėžį, kur jau jis galėjo su-
sirasti mamą ir sesutę. Rimgaudas atmena tą paskutinį vaizdą, kai traukinukas 
pajudėjo, o tėtis vis bėgo iš paskos, mojavo atsisveikindamas... paskutinį kartą...

Paskui tik spėliojome, kur tėtis .. Mama susirašinėjo su buvusiais tėčio 
tarnybos draugais, kuriuos jai pavyko aptikti. Iki karo pabaigos nebuvo jokių 
pėdsakų. Vėliau mamai pavyko rasti keletą jo gyvenimo išvykus iš Pabradės ir 
mirties liudytojų. Štai ištraukos iš 1945 m. vasarį rašyto kpt. J. Raliukonio atsa-
kymo į mamos laišką  

„Karui prasidėjus, mes su automašinomis išvykome iš Pabradės į Švenčionis. Važiavom 
vienoje mašinoje, kalbėjomės tada tik apie prasidėjusį karą ir apie šeimas. Kada atvažia-
vome į evelio miestą, mes išsiskyrėm. amstos vyras paliko dirbti divizijos štabe, o aš 
patekau į tos pačios divizijos vieno atskiro bataliono štabą. Kada nuvykdavau į divizijos 
štabą tarnybos reikalais, taip pat retkarčiais susitikdavome. ...  2  liepos  metų aš 
buvau skubiai iššauktas į divizijos štabą. en susitikau daug pažįstamų draugų, kurie 
buvo renkami į vieną būrį, kuriame buvo ir amstos vyras. ą pačią dieną mes visi iš 
ronto išvykome į karininkų kursus...“
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Kursai vyko Solnečnogorsko mieste netoli Maskvos. 
Tą patvirtina ir papulkininkis Purelis  nuo 1941 m. birželio Jonas Statkevičius 

iš pradžių buvo veikiančiojoje Raudonojoje armijoje, o spalio mėnesį pasiųstas į 
kursus „Vystrel“ Solnečnogorske. Spalio pradžioje buvo perkeltas į naują pasky-
rimo vietą, į Kemerovo pėstininkų mokyklą. Važiuojant į Kemerovą Pantelejevo 
stotyje traukinį bombardavo vokiečių aviacija. Sunkiai sužeistas J. Statkevičius 
buvo nuvežtas į Danilovo ligoninę.

Kpt. J. Raliukonis, atsakydamas į mamos laišką, toliau rašo  

„Pačiuose kursuose, t. y. nuo 2  liepos iki  spalių  metų, su amstos vyru gyve-
nom vienoje palapinėje. ...  amstos vyras apart klausytojo unkcijų ėjo kursų iždininko 
pareigas. ...  Maskvoje mus po kursų išskirstė po įvairias karo mokyklas tolimesnei 
karo tarnybai. ...  Girdėjau, kad amstos vyras su kitais draugais, išvažiav  iš Maskvos 
į paskyrimo vietas, važiuodami užėjo į restorano vagoną. Einant traukiniui užskrido vo-
kiečių aviacija ir bombuojant traukinį viena bomba pateko kaip tik į tą vagoną, kuriame 
važiavo amstos vyras su kitais man pažįstamais. Laike tos katastro os žuvo kai kurie 
vietoje iš mano draugų...“

Tas paskutines dienas laiške mūsų mamai smulkiau aprašo J. Lipnickas 
(karininko laipsnis nežinomas)  

„  m. spalių 0 dieną Jūsų vyras su kitais Lietuvos karininkais išvyko iš Maskvos 
traukiniu į Karo mokyklą Kemerove. Kelyje neprivažiavus Danilovo stoties ties Pante-
lejevo pervaža vokiečių lėktuvai subombardavo tą traukinį. Bomba pataikė į restorano 
vagoną, kuriame buvo ir Jūsų vyras. uo metu žuvo daug žmonių, o Jūsų vyrą at-
rado su kitomis vagono dalimis gulintį ir sužeistą į abi kojas: viena koja virš pėdos 
riešo buvo nutraukta, o antra per vidurį blauzdos dar laikėsi ant sausgyslių. Sužeistas 
sunkiai, greitai sąmonės nustojo. Medicinos pagalbą suteikė lietuvis Guščius. Atvykus 
sanitariniam traukiniui Jūsų vyras su visais kitais sužeistais buvo nuvežtas į Danilovo 
ligonin , o jo asmens dokumentai buvo paimti ir pristatyti to paties Guščiaus Karo 
mokyklos vadovybei Kemerove. Jums pažįstamas Apeikis buvo tą pačią dieną nuvyk s 
į Danilovo ligonin  pažiūrėti Jūs vyro, bet gail. sesutės neprileido sakydamos, kad jį 
operuoja. Vėliau iš mokyklos Apeikis rašė tris laiškus Danilovo ligoninės vadovybei, tai 
ant vieno laiško buvo atsakymas – išbuvo.“ 

Rusiškai tai reikštų, kad ten jo nebėra – iškeliavo, gyvas ar greičiau – miręs, nes 
laiško pabaigoje įrašyti plk. Valentino Apeikio, plk. Broniaus Bitinaičio ir Lipnicko 
užuojautos žodžiai.

Dar keletas laiškų liudija tėčio paskutines gyvenimo valandas, ir visų jų 
pasakojimai sutampa. Mes jo daugiau nebematėme ir net nežinome, kur jis palai-
dotas, nes susirašinėjimas su tarybinėmis karinėmis ar valdžios įstaigomis jokių 
rezultatų nedavė. Kadangi mirtį liudijančių dokumentų neturėjome, mamą ne kartą 
kvietė į sovietų saugumą, kur jai priekaištaudavo, kad tėtis neva dezertyravęs 
iš armijos, perėjęs vokiečių pusėn. Tik vėliau, 1962 m., teismo nuosprendžiu jis 
buvo pripažintas mirusiu.
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Bet mama dar ilgus metus po karo eidama gatve vis dairydavosi į luošus 
vyrus, vis tikėdamasi pamatyti tėtį, kuris, jos įsitikinimu, galėjęs grįžti į Lietuvą, 
bet nedrįsęs toks sužalotas pasirodyti namiškiams. Deja... Jis grįžta tik mūsų 
mintyse ir širdyse.

Tėtės sesuo na Statkevičiūtė (1906–1993) ištekėjo už tvirto ūkininko Po-
vilo Rasiuko (1885–1955) iš Baukų kaimo, jiedu susilaukė dukters – irgi nos 
(1931–200 ) – ir sūnaus Antano (gim. 1948 m., dabar su žmona Brone ir dukters 
Akvilės šeima gyvenančio Panevėžyje). Tarybų valdžiai sukolektyvinus ūkį, Rasiu-
kų šeima dar kurį laiką gyveno Baukuosê. Mirus Povilui Rasiukui, na persikėlė 
gyventi į Pasvalį pas ištekėjusią dukterį ną Vyčienę. Ten gyveno ir tada, kai 
gimė anūkas Amandas ir du proanūkiai Simona ir Martynas Vyčai. 

Mykolas Statkevičius (1909–1981) Antrojo pasaulinio karo fronto išvengė stojęs 
dirbti Pasvalio geležinkelyje iešmininku, o pokario metais kurį laiką buvo Daujėnų 
pašto skyriaus viršininkas. Jis su žmona Juzefa (1903–1984) turėjo du sūnus  Vytautą 
(1940–1998), kuris jaunystėje paliko Daujėnus, iškeliavo prie Baltijos, visam gyvenimui 
tapo jūrininku, aplankė daugelį pasaulio šalių, kol jo gyvybė užgeso jūroje, laive, 
ir Algirdą (gim. 1941), apsigyvenusį Pasvalyje, tapusį statybininku ir su žmona 
Laima (gim. 1940) užauginusį aštuonis vaikus, iš kurių vieno nebėra tarp gyvųjų. 

Petras Statkevičius (1912–196 ), mylimiausias mūsų dėdė, visą laiką gyvenęs 
su senele Konstancija ir prižiūrėjęs ūkį, kaip tikras tėvas rūpinęsis visais brolių 
vaikais, per karą ir pokario metais Sar-
to traukiamu vežimaičiu atidardėdavęs  
40 km pas mus į Panevėžį su pasa-
kiškomis gėrybėmis – sviestu, grietine, 
miltais, daržovėmis, dešromis ir t. t., 
kurias rūpestingai ir su didžiule meile 
suruošdavo kartu su senele... Jis mus, 
netekusius tėvo, glausdavo ir glosty-
davo, vasarojant visur kartu vedžioda-
vosi, o ir mes nuo jo nė per žingsnį 
nesitraukdavome. Broliui Rimgaudui, 
jau paaugliui, jis buvo ir kaip tėvas, 
ir kaip draugas, patarėjas... Prasidė-
jus karui jis buvo paliktas ūkyje kaip 
vienintelis maitintojas. Mobilizuotas į 
Raudonąją armiją jau karo pabaigoje, 
jis dalyvavo kovose ties Karaliãučiumi 
ir sovietų vadovybės buvo apdovanotas 
4 medaliais „ a otvagu“ (už drąsą), du 
kartus sužeistas. Sovietų laikais Petras 
baigė buhalterių kursus ir dirbo kolū-
kio buhalteriu. Vėliau vedė našlę ną 
Rakickienę su keturiomis dukterimis, o 
jiedu susilaukė dukters Dalios (1954). Petras Statkevičius.  m.
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Deja, Dalytės gimimo jau nesulaukė senelė Konstancija, o po 
keliolikos metų, 196  m., ir patį Petrą užniaužė nepagydoma 
liga. Ištekėjusi Dalia su vyru ir dviem dukterimis iš Daujėnų 
išsikėlė į Ukmergę, kur iki šiol gyvena ir dirba, senajame Dau-
jėnų ūkyje palikusi šeimininkauti įseserę Rakickienės dukterį 
Eugeniją, bet ten – savo namuose – nuolat lankosi.

Povilo Statkevičiaus (gim. 1918 ar 1919) likimas paslap-
tingas, nes, pašauktas dar į Lietuvos kariuomenę, jis pataikė 
į tą virsmo laikotarpį, kai Lietuvos kariai buvo paversti tary-
biniais. Kadangi Povilas buvo aktyvus, kovingas ateitininkas, 
namuose spėliota, kad tarybinėje armijoje už nuotaikas ir 
veiklą jis galėjo būti nukankintas arba sušaudytas, nes niekada 
vėliau apie jį jokių žinių negauta.

Išėjusieji iš Daujėnų ir negrįžusieji ilsisi nežinomuose kapuose (jei tokie yra), 
o nugyvenusieji savo gyvenimą Daujėnų bažnytkaimyje ar kaimynystėje – vietos 
kapinaitėse, aplankomi gyvų tebesančių Konstancijos ir Jono Statkevičių anūkų ir 
proanūkių. Pačiame buvusiame Daujėnų ūkyje Statkevičių nebeliko.

Dalia, Petro duktė. 
200  m.
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Nuo Dumbliūnėlių – iki uvinto, 
paukščių karalijos
Birutė Kundrotienė

2014 m. šventėme ornitologo Teofilio ubavičiaus 
100-ąsias gimimo metines, todėl vertėtų prisiminti šį 
Dauj¸nų krašto žmogų, gamtos mylėtoją, saugojusį 
didžiausius Lietuvos paukščių namus – vinto ežerą.

Būtų liūdna be tokių žmonių, fanatikų gerąja 
žodžio prasme, kurie visą savo gyvenimą paskiria ne 
savo gerovei, bet paukščiams, gyvenantiems su mumis 
po tuo pačiu dangumi.

Teofilis ubavičius gimė 1914 m. lapkričio 9 d. 
netoli Kríklinių – Dumbliūn lių kaime, Daujėnų vals-
čiuje. Augo didelėje 12 vaikų šeimoje.

Tėvų sodyba stovėjo prie miško, netoli Pyves s 
ir Smardonės upelių, todėl Teofilis nuo vaikystės 
pamilo gamtą, paukščius.

„( ) en, kur sruvena vingiuotas Pyvesos upelis, tarp 
dviejų dvarų stūksojo vos trijų „gaspadorių“ kaimas – 
Dumbliūnėliai. ai mano gimtinė, tai vieta, kur augau drauge su vabalais, žvėreliais, o 
ypač su savo mylimais paukščiais. ia prasidėjo mano pažintis su gamta ir gyvūnais...

... Paukščiai, paukščiai  Juk jie turi sparnus.  kiek kartų noras skristi kūlvartom 
užsibaigdavo  Būdavo, prisirišu prie rankų po žiupsnelį beržo šakų, palypėju į medį kokius 
porą metrų ir strykt. Plasnoju, bet sparnai neišsiskleidžia. Pajuntu besąs žemėje. nekt, 
net susiriečiu. esvarbu, vis dėlto skrista, ypač jei draugai pagiria...“

Visą gyvenimą Teofilis sakydavo sūnui ir draugams  „Jei ko ir pavydžiu, tai 
tik paukščiams sparnų.“

eo ilis ubavičius  m. 
pirmasis rezervato gamtos 
apsaugos inspektorius.  

 0  2 .  
š . ubavičiaus arc yvo

. ubavičiaus  
gimtinė  
Dumbliūnėlių k. 

 0  2 .  
B. Kundrotienės 
nuotr.
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Susitikimas su T. ubavičiaus sūnumi  
Algimantu
Dirbdama bibliotekoje perskaičiau daug knygų apie gamtą, o T. ubavi-

čiaus knyga „ uvintas ir jo gyventojai“ mane tiesiog iki širdies gelmių sužavėjo 
paprasto žmogaus meile paukščiams.

Bibliotekoje dažnai lankydavosi Kriklinių „visažinis“ – kraštotyrininkas Anta-
nas Mažylis, kuris žinojo, kad domiuosi Kriklinių istorija, renku senas nuotraukas, 
straipsnius apie įžymius žmones. Jis man papasakojo apie jaunystės draugą Teofilį 
ubavičių, savamokslį ornitologą, pirmąjį uvinto ežero draustinio saugotoją.

Gaila, kad šis pokalbis vyko jau po T. ubavičiaus mirties.
Džiaugiausi, kad A. Mažylis išsaugojo T. ubavičiaus sūnaus Algimanto 

adresą. 1998 m. vasario pradžioje parašiau jam laišką į Daug s, prašydama pa-
daryti kelių straipsnių apie tėvą kopijas.

Labai greitai gavau atsakymą į savo laišką.
Algimantas labai apsidžiaugė, kad ir tėvelio gimtinėje yra žmonių, kurie 

domisi jo darbais.
Pakvietė atvykti į svečius, pažadėjo, kad padovanos savo knygą apie tėvą 

„Seni laiškai iš uvinto“, jo rankraščių, dokumentų.
Po kelionės į Daugus patirtus įspūdžius aprašiau straipsnyje „Nuo Dum-

bliūnėlių – į uvinto paukščių karaliją“. Jis buvo išspausdintas Pasvalio rajono 
laikraštyje „Darbas“ 1998 m. gegužės 9 d.

Namo antrojo aukšto viename kambaryje – vos ne tėvo muziejus. Algimantas 
išsaugojo pirmąjį tėvo pasą, maldaknygę. Varčiau senų nuotraukų albumą, jame 
radau ir keletą veidų iš Kriklinių. Sūnus išsaugojo visus tėvo jam rašytus laiškus. 
Kiekviename kokia nors žinutė apie gamtą  parskrido gulbės, radau baltaskruostės 
žuvėdros lizdą.

Tėvo išsaugotus pastebėjimų dienoraščius dabar saugo sūnus. Juose kiekvieną 
dieną rašyta apie paukščius, gamtą, apie žmones, kurie jį aplankydavo.

Pas T. ubavičių į uvintą atvažiuodavo prof. Tadas Ivanauskas, prof. Čes-
lovas Kudaba, žurnalo „Mūsų gamta“ redaktorius Rimantas Budrys, rašytojas 
Selemonas Paltanavičius, oologijos muziejaus direktorius Vytautas Skuodis ir 
daugelis kitų įžymių žmonių.

Sūnus išsaugojo beveik visus laiškus, rašytus artimųjų, draugų, mokslininkų, 
gamtininkų. Labai daug prof. T. Ivanausko laiškų. Gaila, kad svečių knyga buvo 
pradėta rašyti vėliau, joje – lankiusių uvintą ir T. ubavičių žmonių įrašai, 
padėkos, linkėjimai. Vienas įdomiausių – SSRS telelaidos „Gyvūnijos pasaulyje“ 
vedėjo V. Peskovo  lape nupiešta T. ubavičiaus galva ir ją lesantis paukštelis. 
sivaizduoju, ką jis norėjo pasakyti – tavo galva „pramušta paukščiams“. Juk 
T. ubavičius galėjo valandas pratūnoti šlapioje pelkėje, kad pamatytų retą paukštį.

Eilėraščių ir laiškų yra tiek, kad dar būtų galima dvi knygas išleisti – sū-
nus apie tai svajoja.

Iš kelionės į Daugus parsivežiau ne tik retų dokumentų, T. ubavičiaus 
rankraščių, bet ir sūnaus parašytas knygas  apie uvintą ir tėvą „Seni laiškai 
iš uvinto“ ir kelionės įspūdžius „Ilgas kelias į Afriką“ su Algimanto auto-
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grafais. Petro Abukevičiaus jau nebėra, bet neseniai gavau laišką iš Gražinos 
Abukevičienės. Jame ji pasakoja apie T. ubavičių, atsiuntė dar P. Abukevičiaus 
fotografuotų nuotraukų.

T. ubavičiaus pasirinkimas
Teofilis ubavičius knygoje „ uvintas ir jo gyventojai“ rašo  

„... urėjau gerą draugą, kaimynų berniuką Povilą (Paliulį, – B. K.), kuris irgi buvo 
didelis paukščių mylėtojas. Mudu daug laiko praleisdavome kartu. Apsižiūrime kiaurą 
medį, po kiek laiko nuleidžiame, supjaustome į gabalus jį ir darome inkilus. Kas tik juose 
neperėjo  Varnėnai ir kuosos, karveliai ir pelėdos, grąžagalvės, žalvarnės...“

Turbūt likimas taip lėmė, kad meilė paukščiams nebūtų vien tik pagalba 
jiems. Teofiliui gyvenimas ruošė daug netikėtų posūkių.

„... ą pavasarį mokykloje buvo egzaminai. Juos išlaikiau labai gerai. Prisimenu, 
atsisveikinant mokytojas prašė neužmiršti, ateiti knygų paskaityti (...). š knygų ir 
laikraščių sužinojau, kad  metais Kaune buvo įkurta Gamtos tyrimo ir paukščių 
žiedavimo stotis.“

Teofilis rado „Mūsų rytojuje“ straipsnį, kuriame rašoma, kad jeigu kas nori 
žieduoti paukščius, gali kreiptis į Gamtos tyrimo stotį Kaune. 1931 m. parašė 
laišką ir gavo 34 žiedus varnėnams, 
kregždėms ir gandrams. Gavo ir pirmąjį 
prof. T. Ivanausko laišką, kuris datuotas 
1932 m. balandžio 22 d.

„... Prašau pranešti, kokius paukščius šie-
met manot sužieduoti ir kiek žiedų kiekvie-
nai paukščių rūšiai pageidaujate...“

Prasidėjo susirašinėjimas su pro-
fesoriumi, mokytoju ir tęsėsi dauge - 
lį metų.

Prasidėjo ir naujas gyvenimo 
tarpsnis – kelias į paukščių pasaulį.

Seniausias T. ubavičiaus ran-
kraštis – apiplyšusiame lapelyje. 1932 m. 
birželio 26 d. užrašyta  „Mano žieduotų 
paukščių sąrašas.“

Lapelyje surašyti žiedų numeriai, 
paukščių rūšis ir metai, kada žieduota.

Paskutinis įrašas – žiedo nume-
ris 454, juodasis gandras, žieduotas 
Moli nų girininkijoje 1932 0  1 . do-

iedai skirti gandrų ir strazdų žiedavimui.  
š . ubavičiaus arc yvo
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mu, kaip buvo galima susekti, kur peri šis slapukas 
paukštis, nes apžieduoti buvo galima tik jauniklį.

Teofiliui žieduoti paukščius padėdavo ir kaimy-
nai – vaikystės ir jaunystės draugai Povilas Paliulis 
ir V. Sonderis. 

Lietuvos kariuomenės savanoris
Baigėsi vaikystė ir teko palikti gimtuosius na-

mus Dumbliūnėlių kaime, atsisveikinti su mylimais 
paukščiais ir vykti pažinti „kariško gyvenimo“. 

Baigęs mokomąjį parengimą Tauragėje, 1936 m. 
spalio 1 d. pradėjo dirbti III bataliono štabe rašti-
ninku. Nereikėjo eiti nei į rikiuotę, nei į vakarinį 
patikrinimą. Atsirado daug laiko, todėl vėl parašė 
į paukščių žiedavimo stotį, gavo keliasdešimt žiedų 
ir jau Tauragėje žiedavo paukščius. Vis susirašinėjo 
su prof. T. Ivanausku, kurį vadino „Geruoju ponu“.

„... Baigiantis mano karinei tarnybai, Pietų Lietuvoje – Dzūkų krašte kūrėsi uvinto 
rezervatas. Kad nuo vaikystės myliu paukščius, iš mano laiškų žinojo pro esorius.  
metų sausio mėnesį gavau iš jo tokį laišką:

Kaunas,  0  0
Didžiai gerbiamasis.

Rašau į jus štai tokiu reikalu: neseniai emės ūkio ministerija nusavino iš priva-
tinių rankų uvinto ežerą, esantį perpus Marijampolės, perpus Alytaus apskrityje. Šis 
ežeras turi nepaprastai turtingą paukščių gyvūniją ir dėl to numatyta iš jo padaryti 
gamtos apsaugos plotą, tikslu išsaugoti nykstančius vandeninius paukščius. am ežerui 
reikalingas būtų sargas. Jis gautų valstybin  etatin  tarnybą vyresnio eigulio kategorijos. 
Aš manau, kad Jūs būtumėt tinkamas žmogus tokiai tarnybai, nes ten nuolat turėtumėt 
reikalą su paukščiais, kuriuos ir taip pažįstate.

Jus gerbiąs . vanauskas. 

Vėliau skubus kvietimas: „Eik į kuopos raštin  Ateinu. Prisimenu, jau buvo 
kovo mėnesio pradžia. Kuopos raštinėje radau kapitoną: „ amsta gausi tarnybą  – 
„Dėkoju, tamsta kapitone “ – išeidamas pasakiau. Dabar pajutau greit prasidėsiantį 
laisvą gyvenimą ir kažką pasakiškai skaidraus, dar nematyto. Vienintelis troškimas – 
kuo greičiau pamatyti uvintą. Grįž s į tėvišk , tik svečiu tebuvau: siela jau plazdėjo 
nežinomam uvinte...“

Karinėje tarnyboje
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uvinto bios eros 
rezervatas

Svajonių paukščiai

Labai mylėjo ir globojo gulbes. Jos ežere 193  m. pra-
dėjus dirbti T. ubavičiui neperėjo.

Č. Kudaba straipsnyje „Mokslo eilinis“ rašė  

„ e visi paežerėnai mylėjo paukščius. Pavasarį apgrobdavo jų lizdus, paimdavo kiauši-
nius, juos valgė, kietai išvirtais lesino viščiukus. et valtyse turėjo kiaušiniams rinkti 
padarytus padėklus.“

„... iūrėk, eo iliau, kad nerinktų kiaušinių“, – sakydavo prof. T. Ivanauskas. 
193  m. gegužės 13 d. profesorius rašė  

„Kartu su šiuo raštu amstai išsiunčiau žiūroną irmos Karl eiss, Jena r. 20. 
Gav s tą žiūroną, amsta pakvituok ir t. t. Pro . . vanauskas.“
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„Kai tas menkutis žiūronėlis pateko į mano rankas, švytėjau džiaugsmu. Kasdien lipdavau 
į aukštuosius Simanynų topolius ir ilgai atidžiai sekdavau ežerą su jame plūduriuojan-
čiomis gulbėmis nebylėmis...“

Gulbės į ežerą užklysdavo tik praskrisdamos ir buvo daug džiaugsmo, kai 
Teofilis pamatė pirmąjį lizdą, bet gulbiukams buvo nelemta išsiristi. Lizdas buvo 
išplėštas, kiaušiniai išmesti. Mėgino kiaušinį pakišti po višta, bet gulbiukas neišsirito.

1938 m. pavasarį rašo prof. T. Ivanauskui džiugų laišką, kad išskilo 4 gulbiukai.
Taip ir prasidėjo nuolatinis šių karališkų paukščių gyvenimas uvinto ežere.

Baltieji gandrai
Iš T. ubavičiaus straipsnio „Gandralizdis“

„Mūsų žmonės globoja ir myli gandrus, taiso jiems lizdus, kad tik perėtų. Gandrai, 
jausdami tą žmonių palankumą, mielai priima šią paslaugą ir pirma proga pradeda krauti 
lizdą... Aš su malonumu prisimenu tą gandrams teikiamą paramą, nes per ilgą paukščių 
žiedavimo praktiką nuolatos susidurdavau su baltųjų gandrų šeimininkais.“

Atvykęs dirbti į uvintą, T. ubavičius iškėlė gandralizdį tuopoje, ten ap-
sigyveno baltieji gandrai.

Jie užaugino tris gandriukus, kuriuos T. ubavičius apžiedavo. Stebėdamas 
gandrus, suprato, kad jie grįžta į tą patį lizdą, kuriame perėjo.

Senųjų gandrų pora per daug metų užaugino penkiasdešimt šešis vaikus.
ieduoti gandrai iš Lietuvos žiemoti skrenda labai toli. T. ubavičius yra 

gavęs tokį laišką
„ amstos žieduotas baltasis gandras B 2 0 rastas 

A rikoje, Lundazyje, Šiaurinėje Rodezijoje. Atstumas  00 
kilometrų....“ Tai buvo prieš dvejus metus žieduoto 
jauniklio numeris.

rnitologas labai mylėjo paukščius, bet kartais 
tekdavo jiems ir „kailiukus“ nudirti – juos veždavo į 
oologijos muziejų Kaune paukščių iškamšoms gaminti.

Tik mėlyngurklės kailiuko „nudirti“ negalėjo... 
Per daug nuostabus ir mylimas buvo paukštelis.

1954 m. atliktų darbų ataskaitoje T. ubavi-
čius rašo  

„(...) 5. Surinkau ir oologijos muziejui pristačiau 29 ver-
tingus paukščių kailiukus. Surinkau ir oologijos muziejui 
pristačiau 33 lizdus su kiaušiniais.

6. Sunaikinau 10 nendrinių lingių, 6 pilkąsias varnas, 
5 kranklius. (...)

8. Apžiedavau 300 įvairių paukščių.
iedavimo daviniai pristatyti į oologijos muziejų. (...)“

. ubavičius Daukšiuose su 
žieduota devynbalse.  m. 
spalis. V. Pletkaus nuotr.  
š A. ubavičiaus  
asm. albumo
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Pranešimai apie rastus T. ubavičiaus sužieduotus paukščius gauti iš Balta-
rusijos, Rumunijos, Bulgarijos, Sirijos, Egipto, Etiopijos, Sudano, Lenkijos, Angolos, 
Vokietjos, landijos ir kt.

Straipsniai apie paukščius
„(...) arp daugybės visokiausių uvinto rezervato gyvūnų bene ryškiausi yra paukščiai. 
Vieni jų, pavyzdžiui, baltos kaip snaigės gulbės, matyti iš tolo, o kiti tokie slapukai, kad 
jiems ištirti reikėjo turėti eo ilio ubavičiaus kantryb  ir pastabumą. Su šio žmogaus 
veikla kaip tik glaudžiai susijusi uvinto ornitologinių tyrimų pradžia. ebaig s specialių 
mokslų, bet nepaprastai mylėdamas gamtą, jis sugebėjo atskleisti daugelį ornitologinių 
paslapčių. (...)

rnitologas . ubavičius paukščius pažindavo dar nepamat s jų: iš balsų, iš 
skrydžio, iš rastų plunksnų.

(...) uo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, nuo aušros iki sutemų . uba-
vičius stebėjo paukščius. Kartais palik s savo namų ūkio darbus, užmirš s net pavalgyti, 
jis pratūnodavo kur nors meldyne, stebėdamas, kaip paukščiai peri, kaip jie traukia į 
pietus. Kruopščiai viską užrašinėdamas, pamažu jis sukaupė gausyb  žinių apie uvinto 
sparnuočius“, – rašė prof. R. Kazlauskas.

Stebėdamas gamtą T. ubavičius prirašė 22 mokyklinius sąsiuvinius ir 
daugybę atskirų lapelių. Keletą dovanotų sūnaus Algimanto saugo ir šio straips-
nio autorė. 

T. ubavičius 1954 m. jau buvo parašęs 20 straipsnių apie gamtą, kurie iš-
spausdinti įvairiuose leidiniuose. Radau apie tai parašyta jo atliktų darbų ataskaitoje.

Nebūdamas mokslininkas, paskelbė keletą mokslinių straipsnių. (Iš LTSR 
Mokslų akademijos 1965 m. vasario 22 d. pažymėjimo kopijos, kurią dovanojo 
T. ubavičiaus sūnus  dokumentą rašė oologijos ir parazitologijos instituto di-
rektorius P. ajančkauskas.)

. ubavičius  
Stumbriškyje, prie 
paukščių gaudyklės. 

 m.  
P. Abukevičiaus  
nuotr.  
š A. ubavičiaus 
asm. albumo
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Straipsniai užsienio valstybių spaudoje
Prof. T. Ivanauskas ir T. ubavičius parašė straipsnį rusų žurnalui „Priro-

da“. Straipsnis, pavadintas „ apovednik uvintas“ („ uvinto draustinis“), buvo 
išspausdintas skyriuje „Institutuose ir laboratorijose“.

To straipsnio originalą rusų kalba 2011 12 08 gavau iš T. ubavičiaus sū-
naus Algimanto ir norėčiau aprašyti reikšmingiausias jo vietas.

193  m. įkurtas uvinto gamtos draustinis. Jo plotas 3 000 ha, ežero plo-
tas – 1 000 ha. Aprašoma ežero augalija, paukščiai, iš jų 15 rūšių peri. Ežero 
puošmena – nebylės gulbės. Jų 1954 m. uvinte buvo 24 poros. Per 16 metų 
ežere iš 58 lizdų išsirito 226 gulbių jaunikliai.

1948 m. iš Voronežo ir Gomelio draustinių atvežti į Lietuvą bebrai apsi-
gyveno ir uvinte.

194 –1949 m. surengta ekspedicija į Volgos deltą. Iš ten parvežta šviežių 
pilkųjų žąsų kiaušinių. Jauniklius išperėjo naminės žąsys. Bet eksperimentas ne-
pavyko, nes iš 3  išskridusių žąsų 1953 m. grįžo tik viena. Jos buvo prijaukintos 
ir pripratusios prie žmonių, matyt, kažkur nuklydo.

Iki 1953 m. uvinte apžieduota 5 000 paukščių.
inių apie sugautus ar nušautus laukius gauta iš Čekoslovakijos, Šveica-

rijos, Prancūzijos, Graikijos ir kt. Apie antis – iš landijos. Varnėnai ir strazdai 
sugauti Airijoje, Anglijoje, Prancūzijoje. Toliausiai skrenda gandrai. Apie juos žinių 
gauta iš Rumunijos, Bulgarijos, Sirijos, Egipto, Sudano. Kregždutė žiemoti buvo 
nuskridusi net į Rodeziją (PAR).

Iš Algimanto ubavičiaus laiško sužinojau apie šiuos straipsnius
Lenkijos spaudoje skelbtas straipsnis „ na cva ptako “ (leidinys ir skel-

bimo metai nežinomi).
Vokietijos ederacinės Respublikos žurnale „Das Tur“ straipsnis apie Teofilį 

ubavičių (daugiau duomenų nėra). 
Turiu paminėti, kad 1951 m. T. ubavičius į  puslapius lietuviškomis rai-

dėmis surašė 224 rusiškus paukščių pavadinimus ir jų vertimą į lietuvių kalbą. 
Šį rankraštį vartydama galvojau, kad tuos rusiškus paukščių pavadinimus reikėjo 
išmokti mintinai...

Lietuvos prieškario žurnaluose „Medžiotojas“ ir „Mūsų girios“ T. ubavičius 
pasirašinėjo slapyvardžiu „Raudonasis ibisas“.

Rašė ir gamtinės grožinės literatūros tema, liko neužbaigtas darbas „Audros 
saulėlydis“.

Apie gamtą rašė labai vaizdingai, nuoširdžiai, lengvai

„ lipu į pašlaitėje augančią didel  egl . oli, toli, už tamsiai žalio pušelių kilimo, į 
pietus matyti mano uvintas. Valandėl , tarsi kalnų erelis, sėdžiu medžio viršūnėje ir 
stebiu aplinkumą. Malonu rytą  Dar saulelė nepatekėjusi, bet visi paukščiai jau subud . 
Aistringai čiulba du giesmininkai strazdai. Šį kartą jie varžosi ne dėl meilės, bet dėl 
vietos meilei. Abu turi savo pateles. Viena eglaitėje, o kita tarp lapų knaisiojasi. Greta 
jau matyti žibučių žiedai. Gyvybe plazda visas miškas.“
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Eilėraščius ir gamtos vaizdelius pasirašinėjo J. Vidmanto slapyvardžiu. Ran-
kraščiuose radau eilėraščių.

19 5 12 29
Daukšiai

uvinte

Man patinka samanėlės
en su pusnuogėm pušim,

Balti beržų liemenėliai – 
Su rudens tamsiom akim.

Man patinka snaigės baltos
r pusnynų patalai.
oks mėnulio veidas šaltas,

Kurs pakils vėlai, vėlai

Man patinka vieversėlis,
Kuris parskrenda pirmiau
r nors švinta – atsikėl s,
Sako: kad tikrai, aš čia gimiau.

Man patinka, kai žaliuoja
Platūs vasaros laukai – 
Lietuvaitės uždainuoja:
„Patikai, man patikai...“

. ubavičius su 
Daukšių septynmetės 
mokyklos moksleiviais 
inkilų kėlimo dieną. 

 m.  
š A. ubavičiaus 
asm. albumo
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Susirašinėjimas
Teofilis ubavičius susirašinėjo su daugybe žmonių. Gautus laiškus išsau-

gojo. Daugiausia laiškų gavo iš prof. T. Ivanausko. Jų susirašinėjimas tęsėsi nuo 
1932 04 22 iki 19 0 05 12.

„( )  m. gruodžio 0 d. savo bibliogra ijoje pro esorius ( . vanauskas) pažymėjo: 
„Mano mokslo darbuose nuo  m. bendradarbiauja . ubavičius (...). Jo surinktus 
duomenis aš dažnai panaudodavau savo veikalams.“ Šiandien, kaip niekad, daug pro esorių 
ir milijonai mokslo eilinių. ačiau tie eiliniai kitąkart lieka šešėlyje.“

Per tuos 38 susirašinėjimo metus T. ubavičius gavo daugybę laiškų iš prof. 
T. Ivanausko. Laiškuose rašoma įvairiausiais klausimais, gamtos ir asmeniniais.

„(...) Man dabar reikia žinių apie rudagalvius ir juodgalvius kirus, juodąją ir balta-
skruost  žuvėdrą, plėšriąją žuvėdrą, kurapką ir putpel . Redaguoju  tomo naują laidą, 
po biškį einu prie galo.“

Ilgus metus (1940 05 0 –1984 04 09) susirašinėjo su mokslininku Jonu Šeš-
toku, kuris buvo prof. T. Ivanausko asistentas.

Susirašinėjo (1958–1993) su geru draugu kino operatoriumi Petru Abuke-
vičiumi.

T. ubavičiui rašė Eugenijus Drobelis – gamtininkas, rašytojas, dr. prof. Čes-
lovas Kudaba  M. Valius – biologijos mokslų daktaras  prof. A. Vaitkevičius – 
biologas, R. Budrys – „Mūsų gamtos“ redaktorius  Leonas Jezerskas – Ventės 
Rago paukščių žiedavimo stoties vadovas  Petras Babickas – žurnalistas, rašytojas  
rašytojas K. Binkis, kuris ir paskatino T. ubavičių rašyti apsakymus apie gamtą.

Kino operatoriaus P. Abukevičiaus pirmasis laiškas T. ubavičiui rašytas 
1958 03 14.

„Gerbiamas Drauge,

Aš esu kino instituto studentas operatorius. Seniai galvoju daryti kursinį darbą apie u-
vinto ežerą ir dabar turiu tam galimybes. Aš noriu jį apdainuoti, noriu padaryti poemą 
apie ežerą. Bet ten esu buv s labai trumpai, o skaičiau irgi nedaug, nes tiesiog nerandu 
medžiagos. ž pagrindą mes su scenaristu imame Jūsų straipsnius „Mūsų giriose“.

Baigus rašyti scenarijų, aš su scenaristu nuvažiuosim į vietą ir po to pradėsiu 
ilmuoti. Šitas kursinis darbas, jeigu bus gerai atliktas, bus spalvotas ir eis bent į Lie-
tuvos ekraną.

Dabar ko aš norėčiau prašyti Jūsų:
Parašykit bent senus pasakojimus apie nuostabią mėlyngurklės giesm ...
orėčiau apie gulbes, jų papročius, c arakteringus gyvenimo epizodus...

Atleiskit, kad jus apsunkinu, bet aš apie Jus daug girdėjau ir „Mūsų girios“ redak-
cijoj, ir šiaip, kad bus ir Jums malonu, jei tai, kas gražu, parodysime plačiosioms masėms.

Petras Abukevičius (...)“
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Kino operatorius P. Abukevičius 1963 m. pirmą kartą ekranuose parodė 
uvintą dokumentiniame filme „Iš dainų atskridę paukščiai“.

Kitas dokumentinis filmas „Namai po dangaus žydryne“ (kai kur rašoma 
„Namai po žydru dangum“) ekranuose pasirodė 19 8 m.

ilmas „ uvintas buvo jo gyvenimas“ pasirodė po T. ubavičiaus mirties 
1994 m.

Dokumentinį filmą „Iš dainų atskridę paukščiai“ rodė Maskvoje, paskui 
P. Abukevičius vežė į Italiją ir 196  metais parodė Milane.1

„  metais statant ilmą „Gyvieji didvyriai“, režisierius A. ebriūnas novelei 
„Paskutinis šūvis“ pasirinko uvintą. Konsultantas buvo . ubavičius.“

vejyba
Iš T. ubavičiaus straipsnio apie žvejybą  „ uvimi maitinosi visi aplink ežerą 

gyvenantys žmonės, žvėrys, paukščiai.“

Sename aptriušusiame knygos lape radau tokių duomenų

„(...) Paežerėje visur pilna, lyg po lietaus grybų, mažų „stubelių“ – trobelių, kurių 
skaičius kasmet auga – tai žvejų luomas. Anot senų žvejų, seniau uvinto ežere tebuvo 

–2  žvejai, dabar jų yra 0– 0. ( ) Daugiausia čia gaudoma su trubicomis, abarais 
ir venteriais, o žiemos metu su „nevadu“ – padvalaku.

Vidutiniai žvejas per dieną uždirba –  Lt, bet esti ir tokių dienų, kuriomis pel-
noma – 0 Lt, arba tokių, kad tesugaunama tik sau pavalgyti. (...)

(...) Ežeras pasižymi lydekomis. patingai daug lydekų sugaunama rudens metu 
ir žiemą su „nevadu“ padvalaku. Vieną kartą ( . .2.) po „nevado“ ištraukimo teko 

1 Papasakojo sūnus Al-
gimantas 2005 01 11, 
Dauguose, Alytaus r.

Antroji viešnagė po septynerių metų pas . ubavičiaus sūnų  
Algimantą Dauguose. Birutė Kundrotienė su šeimininku laiko  
jo sugauto ungurio odą. 200  0  . D. Abazoriuvienės nuotr.  
š B. Kundrotienės asm. albumo
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matyti nepaprastą reginį: tinkle, lyg didžiausi krokodilai, baisiais nasrais žiobčiodamos raitėsi 
lydekos. Mažų mažiausiai jų galėjo būti apie 0 centnerių. inoma, tokie laimikiai reti.“

Paskui T. ubavičius rašo, kad ežere pagaunama raudžių, lynų, šapalų, 
kuojų, ešerių, karosų, sturių ir vėgėlių, taip pat ir vėžių.

Rašo, kad žuvis gaudo ne tik žvejai, bet ir ūdros, ir paukščiai  kirai, narai, 
kragai, rudieji pesliai, tulžiai ir reti uvinte ereliai žuvininkai.

193  m. pradėjusiam dirbti rezervato sargu T. ubavičiui tekdavo kovoti su 
brakonieriais, rizikuoti gyvybe, jis buvo skandintas ežere, net norėta jį nušauti. 

„(...) Ką, jis neduos mums žvejoti  Sako: bus draudžiamas laikas žuvims. Kas tai matė, 
mūsų dziedukai ir prodziedukai gaudė be jokių leidimų“, – kalbėjo žvejai.

(...) eiškentė jie, neiškenčiau ir aš. Rovėmės tarp sav s plaukus, net teismuose 
atsidurdavau (...). Juk man daugiau nieko nereikėjo, tik tvarkos pačiame uvinte, o jiems 
irgi buvo brangus duonos kąsnis.“

T. ubavičiaus knyga  
„Iš gamtininko dienoraščių“
Kai uvintas apsiklodavo ledu, ilgi žiemos vakarai būdavo skirti kūrybai, 

paukščių elgesio aprašymams. Išsaugoti sąsiuviniai, popieriaus lapeliai, iš kurių 
susidėliojo knyga.

T. ubavičiaus knygą „Iš gamtininko dienoraščių“ sūnus Algimantas išleido 
po tėvo mirties 1999 m.

Knygoje sudėti paukščių ir gamtos stebėjimai, malvo krašto žmonių at-
siminimai.

Knyga susideda iš trijų dalių  „Nuo gulbės iki nykštuko“ – pati didžiausia 
dalis. Čia aprašomos uvinto ežere ir jo apylinkėse paplitusios paukščių rūšys, 
kitos gana retos  mėlyngurklė, ūsuotoji zylė, baltasparnė žuvėdra, jūrinis erelis, 
girnovė, paprastoji berniklė, ledinė antis, užklydęs net flamingas.

Kita knygos dalis trumpiausia – „ uvinto pakraščiu aplink rezervatą“. Ap-
rašytos aplink ežerą esančios vietovės  uvinto rezervato sodyba, Grebelė, Apušės 
pusiasalis, Murgeliai, Kampeliai, Podzeliai, Gumaučizna, Riečių balos, Miknionių 
palios, Vidgirėlių miškas, kadagynas, Didžiosios palios, ir ne šiaip aprašytos, bet 
ir išvardyti jose perintys paukščiai, šmirinėjantys žvėrys. Surašyti kalvų, upelių, 
net švendrynų ir kiti vietovardžiai. 

Paskutinėje knygos dalyje „Amalvo saulėlydis“ rašoma apie baigiantį už-
pelkėti Amalvo ežerą.

„(...) Pasak amžiną atilsį Vinco Kasparavičiaus, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą Dovinės 
vagą nuo Daukšių kastuvais ištiesino caro baudžiavos kaliniai. Senvagė ėmė meldėti, – 
rašo knygoje T. ubavičius. – Amalvas kitados turėjo  000 a ploto.“

Dabar beliko apie 4 000 ha, iš kurių ežeras užima apie 193 ha.
Kituose gamtos vaizdeliuose – „Tetervinai“, „  Amalvą telkiasi gulbės“, 

„Narai“, „Tykioji gruobuonė“ – vėl aprašyti T. ubavičiaus mylimi paukščiai.
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Knygos pabaigoje – straipsnelis „Amalvo krašto žmonės pasakoja“ – senų 
žmonių prisiminimai apie žvėris, paukščius, vietoves.

Lietuvos ornitologų draugija T. ubavičiui suteikė garbės nario vardą. Tai 
vienintelis L D narys, kuriam iki 1999 m. buvo suteiktas šis vardas. 

Lietuvos ornitologų draugijos pirmininkas Petras Kurlavičius rašė  

„Manau, kad L D vertina didelį . ubavičiaus įnašą į praktin  paukščių apsaugą, pri-
valėtų jam pastatyti paminklą. Geriausias paminklas tikriausiai būtų tai, ko savo veikla 
siekė L D narys . ubavičius, kad nė viena paukščių rūšis mūsų krašte dėl žmonių 
veiklos neišnyktų.“

Medžioklė
Knyga „Ištikimybė Medeinei“ išleista 2004 m., tai trijų kartų  tėvo, sūnaus 

ir anūko, pasakojimai apie medžioklę. 
Pirmoji dalis, rašyta Teofilio ubavičiaus – „Prisiminimai iš uvinto“. Pir-

miausia rašoma apie gamtos apsaugą, apie tai, kaip gaudė brakonierius. Vaizde-
liuose aprašytos kiškių, lapių, vilkų medžioklės, kiaunių gudrybės, ūdrų daroma 
žala ne tik žuvims, bet ir paukščiams.

Antroji dalis „Medeinės pėdsakų beieškant  kelionėse ir ekskursijoje, darbe 
ir poilsy“ parašyta Algimanto ubavičiaus. Sūnus rašo apie aplankytas šalis, me-
džiokles prie uvinto, Afrikoje ir Sibire.

A. ubavičiaus medžioklės tro ėjų kambarys. uotraukos viršutinėje dalyje – žeberklų,  
kuriuos iš brakonierių atėmė . ubavičius dirbdamas inspektoriumi uvinte.  
200  0  . D. Abazoriuvienės nuotr. š B. Kundrotienės asm. albumo
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Trečiają dalį „Vietoje epilogo“ pa - 
rašė T. ubavičiaus anūkas Tadas, Birš-
tono girininkijos girininkas, medžioklės 
tvarkybos specialistas, medžioklės trofė-
jų ekspertas. Jis rašo apie Lietuvos fau-
nos apsaugos ir medžioklės problemas.

Paskutinį interviu su Teofiliu u-
bavičiumi užrašė laikraščio „Panevėžio  
rytas“ žurnalistas Bronius Vertelka 1993 m.  
spalio mėnesį. Nelinksmas buvo pokalbis 
ir abu tada nežinojo, kad paskutinis.

T. ubavičius prisiminė savo dar-
bo uvinte pradžią, apgailestavo, kad 
teko išvažiuoti iš paukščių karalijos, 
jos labai pasiilgsta. Stu briškio kaime 
jaučiasi „kaip po puodu pavožtas“.

„Apgavo pats Stumbriškio pavadinimas. 
 stumbrų čia nėra,“ – kalbėjo . u-

bavičius.
( ) Sūnaus teigimu, tėvas visiškai 

nebijoj s mirties, tačiau senatvėje palink s 
arčiau Dievo. uvintas tebebuvo jo jautrioji 
vieta. Prašė vaikų palaidoti kūną Krikli-
nių kapeliuose, šalia savųjų, o širdį nugabenti ten. Vaikai surado išeitį: palaidojo tėvą 
su uvinto ženkleliu, prisegtu toj vietoj, kur su tokia didele meile Dzūkijos kampeliui 
plakė jo širdis.“

Teofilis ubavičius mirė 1993 m. lapkričio 12 d. Panevėžio rajono Stum-
briškio kaime.

Palaidotas Kriklinių bažnyčios šventoriuje.
Teofilis ubavičius ilsisi Amžinybėje, o jo ramybę saugo mediniai gulbės sparnai...

T. ubavičiaus 90-ųjų gimimo metinių  
minėjimas
T. ubavičiaus vaikų Vidos ir Algimanto sulaukėme 2004 m. lapkritį minint 

ornitologo 90-ąsias gimimo metines Krikliniuose. 
Minėjimą spaudoje pagarsino P svalio kraštotyros skyriaus darbuotoja Vitalija 

Kazilionytė. Keletas minčių iš straipsnio

„(...) Sūnus Algimantas savo pasakojimą pradėjo nuo paties ėvelio jam pasakotų gyve-
nimo epizodų:  m. . ubavičiui teko dalyvauti Vitkausko rinktinės žygyje į Vilnių.

(...) oliau – sunkūs inspektoriaus darbo metai uvinte. Krikliniai ir gražiosios jų 
panelės liko toli. moną nusižiūrėjo iš vietinių žuvintiškių, 0-ųjų liepą atšventė vestuves, 
tiesa, kiek neįprastai: pasisodin s jaunąją ant dviračio, nuvežė į Simną santuokos į orminti.

. ubavičiaus kapas Kriklinių bažnyčios  
šventoriuje.   0 . B. Kundrotienės nuotr. 
Iš asm. albumo
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Rūsčiais pokario metais daug padėjo partizanams, ir slapyvardis buvo pagal gam-
tininko rangą – „Genys“.  metais Riešėse pastatytas paminklas partizanams, jame 
ir eo ilio vardas įrašytas (...).2 

ėvo jubiliejaus minėjime dukra Vida pasakojo: „ ėtis mokė pažinti mišką, pažinti 
augalus, paukščius.“ (...) pasakojo apie savo vaikystės metus altyčio girininkijoj. ėvas 
buvo didysis jos mokytojas: mokė rašyti, mokė tvarkos, meilės, pagarbos kitiems žmonėms. 
Dukrą žavėjo ėčio romantiškumas, didžiulis altruizmas.“

Iš žmonos Janinos prisiminimų  
apie Teofilį
T. ubavičiui išėjus į pensiją, teko išvykti iš Daukši . 
198  m. lapkričio mėn. nusipirko sodybą arčiau savo tėviškės, ali joje 

gírioje, Stu briškio kaime. Gruodžio mėn. čia ir apsigyveno.
Apie T. ubavičiaus gyvenimą Stumbriškyje rašydavo Panevėžio žurnalis-

tai. 1998 m. pavasarį sužinojusi, kad gyva T. ubavičiaus našlė Janina (antroji 
žmona), aplankiau ją.

Namelis, prigludęs prie ali sios gírios, viduje – šeimininką primenantys 
daiktai, nuotraukų albumai ir, žinoma, prisiminimai.

Jau penkeri metai nėra Teofilio, bet Janina prisimena viską, lyg vakar jis 
išėjo. Ilgus metus pragyveno kartu.

Dar gyvendamas prie uvinto, dieną Teofilis naršydavo po ežerą, o naktimis 
rašydavo stebėjimus, dienoraščius, laiškus.

mona prisimena, kaip eidavo naktį jo ieškoti, jei negrįždavo iš ežero, nes 
ne kartą brakonierių buvo sumuštas, skandintas ežere.

Visada buvo žmonių apsuptyje, žiūrėk, jau gauna laišką – tada ar tada atva-
žiuojam. Lankydavosi prof. T. Ivanauskas, S. Paltanavičius, rašęs apie paukščius, gam - 
tą. Studentai atvažiuodavo prašyti pagalbos ruošiantis egzaminams, mokslininkams 
talkindavo rašant straipsnius ar knygas. P. Abukevičius filmavo filmus apie uvintą.

198  m. lapkričio 1  d. atsikraustė į Stumbriškį, bet labai ilgėjosi uvinto, 
jį sapnuodavo, vis sakydavo, kad pėsčiomis atgal nueitų, o sūnui laiške rašė  „ i 
uvinte, tu toks malonus – ave kaip kūdikį mylėjau.“

Negalėdavo nė dienos išbūti neaplankęs aliosios girios. Stebėdavo paukš-
čius, žiūronai vis kabėdavo ant kaklo. Kartais miške net nakvodavo.

ieduodavo paukščius, darydavo jiems inkilėlius. Atrado Stumbriškyje ir 
savo mylimą paukštelę – mėlyngurklę, kurią pirmą kartą pamatė uvinte.

iemą paukščius gelbėjo nuo baltojo bado, zylutės lesdavo iš jo rankos.
Ilgais žiemos vakarais grodavo vokiška armonika. Turėjo gerą klausą, gražų 

balsą. Gal todėl gerai mokėjo mėgdžioti paukščių balsus  zylę, žaliukę, baublį, 
gegutę. Galėdavo prisišaukti volungę, ji atskrisdavo labai arti, manydama, kad 
šaukia patinėlis.

Stumbriškyje vėl aplankydavo kino operatorius, gamtos mylėtojas, nuošir - 
dus Teofilio draugas P. Abukevičius. Jie ir laiškais susirašinėjo iki T. ubavi-
čiaus mirties.

Lankydavosi ir kiti seni draugai, 
žinoma, rečiau nei uvinte. 

2 Apie tai rašė ir Aldona Vilutienė prisiminimų 
rinktinėje „Trečioji vėliavos spalva“.
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Nors ir toli gyvendami, tėvą lankė sūnus Algimantas ir dukra Vida, anūkai.
Teofilis norėjo parašyti knygą apie Stumbriškio paukščius, bet nespėjo. Taip 

netikėtai mirė...
Po vyro mirties daug rankraščių, laiškų, knygų, nuotraukų išsivežė sūnus 

Algimantas. Jis tęsia tėvo pradėtus darbus. Išleido knygą „Seni laiškai iš uvinto“, 
ten sudėjo daug įžymių žmonių laiškų, įvairių nuotraukų. 

Janina saugo vyro knygas „Ežero giesmė“, „ uvintas ir jo gyventojai“.
Dar daug Janina man norėjo papasakoti, bet jau temo, reikėjo per aliosios 

girią, kurios takais vaikščiojo Teofilis, grįžti į Kriklinius.

Ekskursija į uvintą
2005 m. sausio 11 d. svečiuojantis pas Algimantą ubavičių Dauguosê su 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktore Danguole Abazoriuviene 
ir bibliografe Vitalija Kazilionyte, jis pasiūlė surengti ekskursiją į uvintą.

Pasvalio bibliotekos darbuotojai į ekskursiją susiruošė 2005 m. gegužės 2  d. 
Ją pavadinome „Kraštiečio Teofilio ubavičiaus gyvenimo keliais“. Mūsų gidas 
buvo Algimantas.

Aplankėme uvinto rezervato biosferos muziejų  pamatėme žvėrių ir paukš-
čių iškamšų ekspozicijas, daug nuotraukų, T. ubavičiaus asmeninių dokumentų. 

Drąsesnės ekskursantės brido į uvinto palias. Iš apžiūros bokšto žavėjomės 
ežeru, paukščiais. 

Iš kelionės parsivežėme daugybę nuotraukų, gausybę įspūdžių, bet tai jau 
kitas pasakojimas.

Teofilio ubavičiaus svarbesnės  
gyvenimo datos

1914 11 09 Dumbliūnėlių kaime, tuomet priklausiusiame Daujėnų 
valsčiui, gimė Teofilis ubavičius.

1923 09 15 pradėjo lankyti Januškų pradžios mokyklą. 
1925 m. mirė tėvas Jonas ubavičius.
192  05 31 baigė Januškų pradžios mokyklą.
1932 04 22 gavo pirmąjį prof. T. Ivanausko laišką.
1932 0  26 iš oologijos muziejaus gautais žiedais pradėjo žieduoti 

paukščius.
1935 10 01 stojo tarnauti į Lietuvos kariuomenę savanoriu.
1936 05 11 baigė mokymus Tauragėje, Butigeidžio mokomojoje kuopoje.
193  01 08 prof. T. Ivanauskas pakvietė dirbti uvinte sargu.
193  04 05 pradėjo darbą uvinte.
1940 0  21 sukūrė šeimą – vedė Albiną Simonaitytę.
1941 06 22 prasidėjo karas, T. ubavičius užėmė miško sargo par-

eigas, toliau saugojo uvintą.
1944 09 01 paskirtas vyr. eiguliu, atleistas nuo karo prievolės.
1952 11 atleistas iš uvinto rezervato vedėjo pareigų.
1953–1958 m. tapo Kauno zoologijos sodo taksidermistu uvinto 

rezervate.
1958–1959 m. dirbo Ventės Rago ornitologijos stoties vedėju.
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1959–1963 m. dirbo altyčio girininkijoje.
1961 m. su prof. T. Ivanausku ir J. Muraška parašė knygą „ uvintas“.
1962 m. parašė knygą „Ežero giesmė“.
1963–19 3 m. vėl dirbo rezervato vyr. inspektoriumi.
196  09 28 mirė žmona Albina ubavičienė.
196  m. mirė mama na ubavičienė.
1968 m. vedė antrą kartą. mona – Janina Miknytė iš Bartkūnų 

kaimo (netoli Dumbliūnėlių).
19 8 m. išleista knyga „ uvintas ir jo gyventojai“.
1980 m. išėjo į pensiją.
198  12 persikėlė gyventi į Stumbriškį.
1993 11 12 mirė Stumbriškyje, Panevėžio r.

Baigiamasis žodis
Baigsiu rašyti apie uvinto globėją tokiais prof. T. Ivanausko žodžiais, kuriuos 

Profesorius ir Mokytojas dažnai kartojo savo bendraminčiui ir pagalbininkui Teofi-
liui ubavičiui, o jis tuos žodžius gerai įsiminė, gyveno saugodamas juos širdyje.

„(...) mokslininkas, ypač gamtininkas, neturi likti užsidar s siaurame savo specialybės 
kevale. Jam būtina domėtis kitomis žmogaus sąmonės sritimis: etika, grožis, romantika, 
poezija turi taip pat lydėti jo žingsnius (...). ik tada jis mokės atjausti kitų žmonių 
kančias ir nelaimes, mokės matyti, pajusti, aprašyti grožį tos gamtos, kurioje dirbo ir 
ieškojo amžinųjų jos dėsnių (...).“

Visko apie šį reto darbštumo ir kruopštumo žmogų neparašysi. Tai aš su-
pratau studijuodama archyvinę medžiagą, T. ubavičiaus rankraščius, skaitydama 
jo knygas, įžymių žmonių atsiliepimus, prisiminimus.

Rašiau šį straipsnį nors ir nebūdama rašytoja nei gamtininkė, stengiausi 
gilintis į ornitologo T. ubavičiaus darbą  gamtosaugą, paukščių žiedavimą, ne-
skelbtus spaudoje straipsnius, gamtos aprašymus, niekur nepublikuotus archyvus.

Liko ir neįskaitomų T. ubavičiaus rankraščių, net su didinamuoju stiklu 
neįveikiau perskaityti.

Norėjau straipsnyje pateikti esminius dalykus, kuriais gyveno T. ubavičius. 
Sunku pasakyti, ar man tai pavyko, nes kartais gerų norų neužtenka.

Karo ir pokario darbo metus uvinte aprašė T. ubavičiaus sūnus Algimantas 
knygoje „Seni laiškai iš uvinto“, todėl, nežinodama faktų, tos temos nenagrinėjau.

Straipsnį rašiau T. ubavičiaus sūnui Algimantui padedant laiškais ir telefonu, 
todėl noriu nuoširdžiai padėkoti jam, kad ne tik leido naudotis tėvo archyvais  
rankraščiais, dokumentais, laiškais, nuotraukomis ir kt., bet daug jų ir padovanojo. 
Vėliau medžiagą sutvarkiusi perduosiu Kriklinių ir Pasvalio bibliotekoms. 

Už pagalbą ir patarimus rengiant šį straipsnį dėkoju mokytojui Juozui 
Beniuliui.
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Miškininkų dinastija
Dalia Šešeikaitė-Gasiūnienė

Buvusioje Daujėnų girininkijoje garsi buvo Dvarelių 
eiguva, kurioje dirbo ir gyveno Šešeikų dinastija.

Mano senelis Jonas Šešeika į Dvarelių eiguvą atvyko 
dirbti 1926 m. ir apsigyveno eiguvos sodyboje, vadintoje 
pasoda. 1928 m. vedė Adeliją Švedarauskaitę iš Miestelíškių vienkiemio. Kadangi 
buvo pasinėręs miško reikaluose, žmonai teko tvarkyti ūkį  ji arė, sėjo, prižiūrėjo 
gyvulius, ruošė maistą, priiminėdavo svečius, kurių čia netrūkdavo.

Eigulio pareigas Jonas Šešeika ėjo nepaprastai sąžiningai. Gerai sutarė su 
girininkijos darbuotojais ir vadovais. aro laikais baigęs 4 skyrius, senelis buvo 
raštingas, gražiai tvarkė dokumentus. ra išlikusi jo įvairių įvykių registracija  kas 
kam išmokėta, kiek kankorėžių surinkta, kam baudos skirtos, kas atsitiko ūkyje 
ar giminėje. Dėl neteisėtai nukirsto medžio ar ne laiku renkamų miško uogų 
kaltininkas neišsisukdavo nuo baudos.

Už sąžiningą darbą 1938 m. Jonas Šešeika Respublikos Prezidento Antano 
Smetonos dekretu buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu.

Senelis buvo ilgaamžis, nes laikėsi sveiko gyvenimo būdo, nerūkė, nepik-
tnaudžiavo alkoholiu. Amžinybėn iškeliavo 91 metų, eiguvai vadovavęs 35 metus.

Seneliui išėjus į pensiją, Dvarelių eiguvos eigulio estafetę perėmė jo vienturtis 
sūnus Povilas Šešeika, baigęs Vilniaus miškų technikume eigulių kursus. Jam tuo-
met buvo 29 metai. Netrukus parsivedė nuotaką Eugeniją Smalskytę iš Šviµpiškių 
kaimo. Po metų gimiau aš. Mano vaikystė ir jaunystė prabėgo gražioje pasodoje, 
kur stebėjau ne tik įdomias miško paslaptis, kurias pažinti padėjo tėtis, bet ir 

Eigulys Jonas Šešeika 
daigyne. Kairėje – 
sūnus Povilas
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nelengvus miškininkų darbus vasarą ir 
žiemą. Gyvenimas eiguvos sodyboje ne-
buvo nuobodus. Tėtis mėgdavo čia rengti įvairiausius teminius susiėjimus. Vykdavo 
rajoninės miškininkų šventės, įvairios varžybos, Sekminių pakermošiai, gegužinės 
prie liepsnojančio laužo, kurio pašvaistę visi Dauj¸nai matydavo. Su buvusiu ko-
lūkio pirmininku A. Raugale tėtis organizavo grybų dienas, avino kepimo šventes. 
Vaidag nės miške, šalia karstinės įgriuvos, kurią vadino dubala, buvo pastatyta 
Baubo gryčia. Tai buvo vienintelis, niekur neregistruotas gamtos muziejus. Šią baubo 
karaliją kūrė giriai atsidavę žmonės  P svalio miškų ūkio direktorius Vytautas Ka-
zakevičius, Daujėnų girininkas Petras Kukauskas, eiguliai Jonas Lukošiūnas, Povilas 
Šešeika, Daujėnų apylinkės pirmininkas 
A. Bukelis ir daugelis kitų miškininkų  
bei medžiotojų. Kaip 19 0 m. rašė žur-
nalas „Švyturys“, ta pirkelė miško glū-
dumoje tapo poema miškui. Gaila, kad 
permainų metais jos nepavyko išsaugoti.

Senelio išpuoselėtoje eiguvoje, 
tęsdamas miškininkų tradicijas, mano 
tėvelis Povilas Šešeika išdirbo 31 metus. 
Išėjo amžinybėn 1990 m.

Aš nepratęsiau miškininkų dinas-
tijos, bet likau gyventi ten, kur gimiau ir  
užaugau, kur 84 metus gyvavo Šešeiky-
nė. Mano vyras Vaidas, kilęs iš to paties  
krašto kaip ir senelis, nors ir ne miški-
ninkas, bet šeimininkauja Dvarelių pa-
sodoje, kuri po privatizavimo tapo mūsų 
nuosavybe. Išliko seni pastatai, rakandai, 
meilė gamtai. Tikimės, kad ir mūsų du-
kra Sandra puoselės šį gražų palikimą.

Eigulys Povilas Šešeika.  m.

Dvarelių eiguvos pastatai
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Neišsemta gerumo versmė
Marijona Varneckienė (Prakaitytė)

Tylus žygdarbis
Dauj¸nų bažnyčioje buvo laiko-

mos šv. Mišios už parapijietę Elžbietą 
Prakaitienę, jos mirties 10-osioms me-
tinėms paminėti.

Jos gyvenimas nuo pat gimimo 
iki paskutinio atodūsio susijęs su Dau-
jėnų bažnyčia. Čia ji buvo pakrikštyta, 
čia su Povilu Prakaičiu priėmė Santuo-
kos sakramentą. Šeima šioje bažnyčioje 
pakrikštijo dvylika vaikų. 

Aš buvau vienuoliktas vaikas Pra - 
kaičių šeimoje.

Mama man yra pats didžiausias 
pasiaukojimo ir gebėjimo gyventi ki-
tiems pavyzdys. Niekada negirdėjau, 
kad mama sakytų  „Aš noriu, man rei-
kia, aš negaliu.“ Nuo ankstaus ryto iki 
pačios vėliausios vėlumos ji rūpinosi 
šeima, vaikais, niekada neatsisakydavo 
padėti kaimynams, giminėms.

Mamai reikėjo prižiūrėti gyvulius, ravėti daržus. Jų buvo daug, kad visiems 
užtektų pavalgyti, kad būtų kuo apsirengti. Mes dėvėjome mamos suverptais 
ir išaustais drabužiais, jos numegztomis pirštinėmis ir kojinėmis. Ji kasdien už 
stalo sodindavo gausią šeimą. Nors turėjo nesibaigiančių darbų ir rūpesčių, 
mama gebėjo kiekvieną susėdimą prie ilgo ir plataus stalo padaryti šventą, 
prasmingą. Stalo gale atsisėsdavo tėvas. Jis paraikydavo duonos ir duodavo 
visiems po riekę. Mama paprašydavo, kad Dievas ją skalsintų. Visi persižegno-
davome ir tik tada pradėdavome valgyti. Ant sienos prie stalo kabojo šventi 
paveikslai. Mama juos nuolatos apkaišydavo gėlėmis. Prieš Sekmines paveikslus 
puošė žali berželiai.

Kai ėjau į mokyklą, mama kiekvieną rytą į mokyklą išleisdavo penkis vaikus. 
Iš vakaro būdavo sužiūrėti drabužėliai, prie šiltos sienelės sudėti batai, kad per 
naktį išdžiūtų. Jei vakare mama apsižiūrėdavo, kad kuris nors iš mūsų pametęs 
pirštinę, tai ryte ji paduodavo naują, numegztą per naktį. Mums, vaikams, tada 
atrodė, kad taip ir turi būti, bet dabar aš pati savęs klausiu, kada mama miegojo, 
kada ilsėjosi

Išauginta ir išpuoselėta tokia didelė šeima yra mano mamos gyvenimo 
prasmė, jos tylus žygdarbis.

Elžbieta Prakaitienė ir jos duktė Marijona.  
š autorės asm. arc yvo
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Ne vien tik duona
Kai prisimenu vaikystę, aš labiausiai dėkinga mamai už tai, kad kiekvieną 

sekmadienį vesdavo mus į Daujėnų bažnyčią. Čia grojo vargonai, giedojo choras, 
per mišias aidėjo varpeliai. Kunigas iš sakyklos kalbėdavo apie dangų ir nemirtingą 
žmogaus sielą. Visa tai mums padėjo suvokti, kad, be materialaus pasaulio, yra 
ir dvasinių vertybių. Manau, kad tik dėl šitų sekmadienių, užaugusi ir pradėjusi 
savarankiškai gyventi mieste, aš nuolatos ieškodavau ir dabar tebeieškau šventų 
dalykų – simfoninio koncerto, geros parodos, negaliu praleisti spektaklio prem-
jeros. Mamai esu dėkinga už tai, kad išmokė mane melstis. Ji gebėjo išaiškinti 
man religijos esmę, skatino žiūrėti į religiją ne kaip į gražią ceremoniją, bet kaip 
į gyvenimo filosofiją. Pagal bažnyčią mama aiškino, jog žmogus gyvena tam, kad 
darytų gerus darbus. Mama lankė moterų katalikių bendruomenes, kurios kurda-
vosi prie bažnyčios, nešiojo tretininkės medalikėlį. Namo parnešdavo knygų apie 
šventųjų gyvenimą. Šios knygos buvo įdomios, skatino aukotis, siekti gyvenime 
svarbių, prasmingų tikslų. 

Vaikystėje skaitydama šias knygeles galvodavau, kad mano mama tikrai šventa.
Ateistai labai mėgdavo pašiepti išpažintį, kad kunigas nuodėmes atleidžia, 

o paskui vėl visi nusideda. Mama man išaiškino išpažinties esmę. Sakė, kad iš-
pažintis žmogui reikalinga, kad pagalvotų, ką daro gerai, ką blogai, kad gailėtųsi 
dėl blogų darbų ir siektų būti geresnis. Nesvarbu, kad išėjęs iš bažnyčios ir vėl 
padaro tą patį. Nelengva iš karto atsikratyti visų ydų, silpnybių. Ir sportininkas 
ne iš karto peršoka kartelę, bet vėl ir vėl mėgina, kol pasiekia norimą rezultatą. 
Mama sakydavo, kad išpažintis yra nesibaigiantis savęs tobulinimas.

Moters pašaukimas
Mama daug aiškindavo apie moters pašaukimą. Ji negalėjo net suvokti, kad 

moteris gali nenorėti gimdyti vaikų. Dažnai sakydavo, kokia aš laiminga, kad jūsų 
tiek daug. Mano brolis Alfonsas, dešimt metų už mane vyresnis, pasakojo, kaip jis 
prisimena mano gimimą. Buvo spalio pradžia, šilta, saulėta bobų vasara – sunkus 
metas, neseniai pasibaigęs karas. Tėvas nebegalėjo pasamdyti mamai kambarinės, 
kaip anksčiau darydavo prieš kiekvieno vaiko gimimą, tad pats gražiai išvalė, 
sutvarkė kiemą, kambarius, net sienas kambariuose naujai išdažė. Brolis žinojo, 
kad mama serga. Galvojo, kad kažkas atsitiks, bet negalėjo suvokti kas. Tuomet 
gimiau aš. Brolis matė, kaip tėvai džiaugėsi naujagime, kad ji graži, sveika. 
Dabar pagalvoju, kokie laimingi, kokie dvasiškai turtingi buvo mano tėvai, kad 
taip sugebėjo džiaugtis savo vienuoliktuoju vaiku. Vėliau gimė dar viena sesuo.

Mama sakydavo, kad ne ta motina, kuri pagimdė vaiką, bet ta, kuri bent 
vieną palaidojo. Tokia motina žino patį didžiausią širdies skausmą. Mano mama 
iš dvylikos pagimdytų vaikų palaidojo keturis – tris sūnus ir vieną dukterį. Dabar 
gyvi esame aštuoni – keturi broliai ir keturios seserys. 

Neretai prisimenu, kaip mums, jau gerokai paaugusioms, mama aiškino, 
kad neturėsime gerų šeimų, kad vyrai mūsų nemylės, jeigu bandysime išvengti 
vaikų. Aš jos nepaklausiau, nenorėjau būti daugiavaikė motina, norėjau gyventi 
šiuolaikiškai. Daug iškentėjau, kol supratau, kaip teisi buvo mama, bet niekas 
negali sugrįžti atgal ir pradėti gyvenimą iš naujo. 
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Kokia turi būti moteris
Kai augau, ėjau į mokyklą, mums visiškai priešingai negu mama aiškino 

moters vietą gyvenime. Rodė tokius filmus kaip „Vyriausybės narys“, kai moteris 
siekia valdžios, karjeros, rėkia iš tribūnų, nori nevaržomos meilės. Išardžiusios 
šeimas tokios „herojės“ darė karjerą, tapdavo direktorėmis, garsenybėmis. Motinos 
tokiuose filmuose visada būdavo tamsios, neteisios. Jei filmo pradžioje subardavo 
dukterį, tai pabaigoje būtinai atsiprašydavo. Mama mane vesdavosi į bažnyčią, o 
mokykloje sakydavo  „ eklausyk mamos. Ji sena, tamsi, tiki prietarais.“ Visa tai ne-
galėjo neveikti vaiko sielos. Nejučiomis formavosi nuomonė, kad mamos nereikia 
klausyti. Dėl to gyvenime ne kartą skaudžiai klydau. Per skausmą subyrėjo tai, 
kas buvo nešventa, netikra. Tarsi tikri perliukai sužibėjo tokie mamos pamokymai 
ir patarimai  moteris niekada negali kalbėti pakeltu balsu  svečiuose moteris gali 
išgerti tik vieną taurelę vyno  nepadoru, jei moteris grįžta namo po dvyliktos 
nakties. Mama aiškindavo, kad moters vieta šeimoje.

Labiausiai mama nemėgdavo apkalbėti kitų. Sakydavo, kad niekas nesidomi, 
kodėl tas žmogus vienaip ar kitaip elgiasi. Gal jis kitaip negali, gal mes neturime 
teisės jo smerkti. 

Kartą per atostogas mes su mama nuvažiavome į P svalį. Prie stoties vaikš-
tinėjo girta, purvina moteris, kažką burbėjo po nosimi. „  Dieve  Elenyte, kas tave 
taip nuskriaudė “ – atsiduso mano mama. Ji priėjo prie tos moters, pabučiavo, davė 
jai pinigų. Negalėjau suprasti, kodėl ji taip padarė. Mama man papasakojo, kad tą 
moterį pažįsta nuo mažų dienų. Graži buvo panelė, labai darbšti. Jos vyras anksti 
žuvo. Moteris viena užaugino, išmokslino dvi dukteris. Kai jos užaugo, pradėjo 
gyventi atskirai, moteris liko visai viena. Panevėžyjê susirado draugą. Važinėdavo 
pas jį. Tas buvo išgeriantis. Pamažu ir moteris įklimpo į alkoholizmo balą.

Nuo to įvykio praėjo daug laiko. Nesvarbu, kur būčiau, bet kai pamatau 
kokią girtą, apsidaužiusią, purviną moterį, man visada persmelkia širdį. „Kas tave 
taip nuskriaudė “ – pagalvoju.

Pasilikęs gerumas
Mūsų tėvas mirė anksčiau. Mama dar 30 metų našlavo. Gyveno viena, nenorėjo 

būti priklausoma nuo vaikų. Kai parvažiuodavome aplankyti, ne visada leisdavo tvar - 
kyti namus. Iš esmės nevertino materialių dalykų, mokėjo tenkintis mažu. Jau gilioje 
senatvėje, atrodo, jai labai svarbūs būdavo pasisėdėjimai ir nuoširdūs, gilūs pokalbiai 
apie gyvenimo esmę. Mama mėgdavo prisiminti praėjusius laikus, jau mirusius žmones. 

„Aš nemirsiu, – sakė kartą mama. – Aš tik su jumis nebebūsiu. šeisiu į savo 
gyvenimą “

Tuomet pagalvojau, kaip gerai, kad mama tiki Dievą, amžinąjį gyvenimą.
Tai padėjo jai iki pat mirties išsaugoti dvasios ramybę. Jos veidas beveik visada 

būdavo giedras, be pykčio. Mirė mama sulaukusi devyniasdešimties metų. Užgeso, 
net nesudejavusi. Gulėjo beveik be sąmonės. Tarpais šnabždėdavo „Sveika Marija “

Gydytojai nenustatė jokios ligos. Tai buvo senatvė, lėta mirtis. 
Jau dešimtį metų Elžbietos Prakaitienės nebėra tarp gyvųjų. Tačiau dar gyvi 

prisiminimai apie ją. Tie šilti prisiminimai tarsi neišsemta gerumo versmė. Jie 
paguodžia mane, nuramina, suteikia vilties, jėgų, šviesaus optimizmo. 
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Gimtinės šviesos palytėtas
Marijona Varneckienė (Prakaitytė) 

P svalio rajono bendruomenių są - 
junga konkurso „Pasvalio rajono švie - 
suolis – 200 “ nominacijos „Šviesi kai-
mo šeima“ laureatu pripažino Dauj¸nų 
apylinkės Galínių kaimo ūkininką Al-
fonsą Prakaitį.

Alfonsas gyveno Panevėžyjê, tu-
rėjo nuosavą namą, paklausią statybi-
ninko profesiją. Kai buvo grąžinta tėvų 
žemė, Alfonsas Prakaitis grįžo į kaimą. 
Po melioracijos čia buvo tik tuščias 
laukas. Alfonsas archyvuose susirado 
sodybos planus ir beveik autentiškai 
atkūrė tėvų ūkį. Taip išsaugojo nuo 
išnykimo Galinių kaimą. Dabar visų akį 
traukia gražūs pastatai, džiugina vaikų 
klegesys. Kartu su Alfonsu gyvena ir 
dirba jo sūnus Kęstutis su žmona Jovita, 
auga vaikaičiai – penki gražūs ber-
niukai ir šviesiaplaukė mergytė Ugnė.

Alfonsas – mano vyresnis brolis. 
Prisimenu, kad vis sugalvodavo, ką 
būtų galima sukalti, pataisyti. Kartą išardė kiek apirusią krosnį, ant kurios mama 
virė valgį. Paskui gražiai sudėjo plytas, tepė skiedinį. Krosnis atrodė kaip nauja. 
Tėvas pamatęs labai supyko, kad be jo leidimo buvo ardoma.

Mama jį nuramino  „Dabar puodai greičiau užverda, mažiau malkų sudega, 
dūmai neberūksta.“ 

Dar jaunas būdamas Alfonsas pradėjo dirbti Pasvalio statybose. Kai vedė, 
su žmona Genovaite išvažiavo gyventi į P nevėžį. Ir toliau dirbo statybose, įgi-
jo tinkuotojo specialybę. Dienomis dirbo valdiškose statybose, o vakarais ir per 
išeigines statė savo namą, dirbo privačiose statybose. Užaugino sūnų Kęstutį ir 
dukrą Danguolę. 

Sovietmečiu jis niekada nebuvo aktyvistas. Akivaizdžiai niekino komunistinę 
propagandą. Dažnai vaikščiodavo į bažnyčią, giedojo Panevėžio katedros chore. 
pač vertino Šíluvos atlaidus. Savo elgesiu atkreipė saugumo darbuotojų dėmesį. 

Bandė jį užverbuoti, žadėjo turtus ir paaukštinimus.

„ š tav s paprašysime tik vienos paslaugos – kiekvieną sekmadienį in ormuosi mus, ką 
kunigas kalbėjo per pamokslą“, – saldžiais balsais suokė saugumiečiai. „Judošiumi aš 
niekada nebūsiu“, – atsakė jiems Alfonsas. 

Galinių kaimo ūkininkas Al onsas Prakaitis  
su žmona Genovaite.  m.
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Jam grasino, ne kartą buvo pažemintas. Apie vieną saugumiečių išpuolį prieš 
Alfonsą, kai Šíluvoje iš jo atėmė automobilio raktus, kalbėjo net Amerikos radijas. 

Kai prasidėjo Lietuvos atgimimo sąjūdis, atrodė, kad Alfonsas pakilo nuo 
žemės. Jis nekalbėdavo apie darbus, bet tik apie mitingus, sąjūdžio akcijas. Atidžiai 
klausydavosi radijo žinių, žiūrėjo televizijos laidas, skaitė sąjūdžio laikraščius. Pats 
aktyviai dalyvavo jo veikloje. Tuo metu dar gyva buvo mūsų mama. Ji džiaugėsi 
sūnaus pakilimu, bet ir bijojo. Suprato, kad toks atviras ir karštas laisvės sieki-
mas ne visiems patinka, jis pavojingas nelyginant vaikščiojimas peilio ašmenimis. 
Kartą, kai Alfonsas atvažiavo į mitingą Vilniuje, aš paklausiau  

„  jeigu prieš jus eis kareiviai, tankai “ „Būk tikra, kad nė vienas mitinguotojas ne-
lėks į krūmus, – atsakė brolis. – Mirti vis tiek reikės, o jei tektų žūti už ėvyn , tai 
nebūtų pati blogiausia mirtis.“

Alfonsas gimė gerokai prieš karą. Jis prisimena tėvo ūkį ir anuometį gy-
venimą. Broliui visada atrodė, kad tai pats laimingiausias, pats šviesiausias jo 
gyvenimo laikotarpis. Brutali rusų invazija, su ja atėjusi kolektyvizacija, tremtys 
atnešė žmonėms daug skausmo. Alfonsas jau buvo nebemažas, viską suprato ir 
kentėjo kartu su visais.

Gražūs tėvų ūkio prisiminimai ir paskatino Alfonsą atkurti tėvo ūkį. Toks 
jo pasiryžimas plyname lauke, visai tuščiomis rankomis atrodė neįgyvendinamas. 
Tuo labiau kad čia pat pensija – Alfonsas jau nebebuvo jaunas žmogus. Pirmiausia 
susirado ir atkasė tėvo šulinį. Jį išvalė. Kai atsigėrė gimtinės vandens, iš šiaudų 
ir molio sulipdė laikiną namelį, kad turėtų kur nuo lietaus pasislėpti, pernakvoti, 
pavalgyti, pailsėti. Paskui pradėjo ieškoti, kur buvo tėvo namo pamatai. 

Kiekviena graži mintis sulaukia sekėjų. Pro šalį važiuodami žmonės stab-
telėdavo pažiūrėti, ką ten mano brolis veikia, ką ten plyname lauke kapsto. Jis 
visiems paaiškindavo savo sumanymą, rodė buvusios ir būsimos sodybos planus. 
Ne vienas žiūrėdamas užsisvajodavo, trypinėdavo po kiemą ir sakydavo  „Va, čia aš 
atėjau į pirmą klas , čia išmokau skaityti, rašyti...“ Tėvo namuose daugelį metų buvo 
pradinė mokykla. Giminės ir visai svetimi žmonės siūlė Alfonsui paramą. Drąsiam 
ūkininkui padėjo ir valstybė. Pasvalio savivaldybėje ilgai diskutuota, ar reikia dėl 
vieno ūkininko į Galinių kaimą vesti elektros liniją, ar ūkininkas nepabėgs atgal 
į Panevėžį. Laimei, taryboje atsirado daugiau žmonių, kurie žavėjosi šiuo drąsiu, 
prasmingu užmoju ir norėjo jį paremti. Iki sodybos buvo atvesta elektra. Tam 
reikalui savivaldybė skyrė 80 tūkstančių litų iš ūkininkų rėmimo fondo.

Tėvo brolio žmona na Prakaitienė atidavė nukelti savo namą, padėjo jį 
pervežti į Galini s. Visapusiškai rėmė ūkininkai Julija ir Kastis Vaineikiai, Vytautas 
Kalvėnas. Vytautas inka ir brolis Petras atidavė jam iš buvusio kolūkio kaip pajų 
gautas fermų dalis. Jas galėjo išardyti ir plytas panaudoti namo statybai. Kazi-
mieras Daugėla leido savo miške pasirinkti statyboms tinkamos medienos. Visų ir 
neišvardysi. Statybose vienas žmogus mažai ką gali. Vos ne kiekviename žingsnyje 
reikia pagalbininko. Alfonsui visuose statybos darbuose padėjo sūnus Kęstutis. 

Didelis gyvenamasis namas, visi ūkiniai pastatai, kurie šiuo metu puošia 
Galinių kaimą, išaugo be bankų paramos. Čia sudėtos visos šeimos pajamos. Kai 
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visai nebebūdavo iš ko statyti, eidavo uždarbiauti, o gavę 
pinigų vėl grįždavo prie statybų. 

vesta elektra leido visą buitį susitvarkyti kaip mieste. 
Švarūs ir jaukūs kambariai, šeimininkė namų ruošoje naudo-
jasi elektrine buitine technika, drabužius skalbia automatinė 
skalbimo mašina. Namuose veikia radijas, televizija. Visi 
naudojasi mobiliaisiais telefonais. Šeima ruošiasi įsigyti kompiuterį. Vaikaitis Dei-
vidas šią vasarą poilsiavo Norvegijoje, įspūdingoje vaikų stovykloje prie ežero, 
kur yra įrengtas vandens parkas. Susipažino ir susidraugavo su įvairių Europos 
šalių vaikais.

Alfonsas džiaugiasi, kad padėjo sūnui Kęstučiui tvirtai įsikurti su gausia 
šeima, kad visiems vaikaičiams užteks duonos. Turi 9 hektarus žemės, dar kelis 
hektarus nuomoja. Pasibaigus statyboms, bus galima daugiau dėmesio skirti žemės 
darbams, auginti daugiau gyvulių. Dabar jau galima planuoti ir didesnes paja-
mas, kurias gali duoti žemės ūkis. Visi vaikaičiai turės ir stogą virš galvos, net 
jei nė vienas iš jų nepasistatytų savo namo. Antrame aukšte dar galima įrengti 
kambarius ne vienai šeimai. Namas, kurį Alfonsas pastatė Panevėžyje, atiteko jo 
dukrai Danguolei su šeima. 

Senelis, pasisodinęs prie savęs visus vaikaičius – Deividą, Artūrą, Gedi-
miną, Robertą, Ugnę ir Laimį, mėgsta jiems papasakoti įdomių istorijų, pagroja 
armonika, pamoko dainelių. 

Alfonsas visada mokėjo derinti didelius darbus ir dvasinius reikalus. Jis ir 
dabar aktyviai dalyvauja Daujėnų bažnyčios gyvenime, gieda bažnyčios chore, jei 
reikia, pavaduoja zakristijoną, skambina varpais. Kviečiamas niekada neatsisako 
pagiedoti laidotuvėse. 

A. Prakaitis su 
sūnumi K stučiu 
bandys kinkyti į  
darbą seną tec niką. 
A. Šimkūno nuotr.
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Alfonsas daugiau kaip dešimt metų prižiūrėjo seną 
motiną. Kelis kartus per savaitę važiuodavo iš Panevėžio į 
Daujėnus, kad pasemtų jai vandens iš šulinio, prineštų malkų, 
nupirktų ko reikia parduotuvėje, vaistinėje. Kai atvažiuodavo-
me aplankyti mamos, kartais jausdavomės net nejaukiai. Mama nelaukė iš mūsų 
jokios pagalbos, sakydavo, kad ja gerai rūpinamasi. Prisimenu, vienu metu net 
norėjome Alfonsą bent pinigais paremti už nuolatinį rūpinimąsi mama, o jis tik 
pasijuokė iš mūsų. 

Mamą palaidojome daugiau kaip prieš dešimtį metų. Mūsų gimtinė neliko 
tuščia. Visada čia laukiami, visada galime sugrįžti. Alfonsas mus mielai sutinka. 
Galime iki išnaktų dalytis prisiminimais, išsipasakoti džiaugsmus ar rūpesčius, 
pasiklausyti kaimo naujienų, prisiminti gimines. 

Paskutinį kartą jį aplankiau, kai jau buvo pripažintas Pasvalio rajono švie-
suoliu. Ši naujiena visiems mums – dviem broliams ir keturioms seserims – suteikė 
daug gilaus džiaugsmo. Didžiuojamės, kad šviesuolis yra iš mūsų kiemo. Gera, 
kad šis vardas suteiktas tam broliui, kuris geriausiai moka suprasti, moka auko-
tis. Su juo pabendravus, nublanksta tušti miestietiški troškimai, juokingos atrodo 
rietenos. Nejučiomis susimąstai apie tikrąsias vertybes, ir gyvenimas atrodo daug 
šviesesnis, prasmingesnis.

Prakaičių šeima  
šienapjūtėje. 20  m. 
J. Kliučiaus nuotr.



903

I I J A  I I A  U L A

Daujėnų valsčiaus mokyklų istorija
Juozas Beniulis

Slaptosios mokyklos
Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo metais Dauj¸nų 

krašte šalia valdžios įsteigtų mokyklų, kuriose visų dalykų buvo mokoma rusų 
kalba, veikė ir slaptosios, nelegalios, privačios mokyklos, nes daugelis tėvų no-
rėjo, kad jų vaikai išmoktų skaityti ir rašyti lietuviškai. Tokios mokyklos dar 
kartais būdavo vadinamos kalvarato mokyklėlėmis, nes pasitaikydavo atvejų, kai 
lietuviško rašto vaikystėje pramokusi motina to paties mokydavo ir savo vaikus, 
dažnai dirbdama įvairius darbus, taip pat ir verpdama. Šiam slaptųjų mokyklų 
pavadinimui, matyt, turėjo įtakos skulptoriaus Petro Rimšos sukurta skulptūra 
„Lietuvos mokykla 1864–1904 m.“, dar vadinama „Vargo mokykla“. Slaptųjų mo-
kyklų mokytojai, vadinti daraktoriais, kartu su savo mokiniais dažnai kilnodavosi 
iš vieno valstiečio trobos į kitą, nes šeimininkas turėjo ir pamaitinti mokytoją, 
ir suteikti jam nakvynę, todėl tą rūpestį dalydavosi tarpusavyje daugelis kai-
mynų. Daraktoriai skyrėsi ir socialine padėtimi, ir amžiumi, ir išsimokslinimu, 
tačiau visi jie buvo šviesūs, savo darbui atsidavę, drąsūs žmonės. Jie dirbo 
labai reikalingą Lietuvai darbą, patys rizikuodami bet kuriuo metu būti suim-
ti. arinė valdžia visais įmanomais būdais persekiojo daraktorius ir slaptąsias 
mokyklas. Nuo 18 1 m. carinė administracija daraktorius ir mokinių tėvus už 
slaptą mokymą baudė piniginėmis baudomis ligi 300 rublių arba ligi 3 mėnesių 
arešto.  rublis tais laikais buvo gana didelis pinigas paprastam valstiečiui. 
Beje, tose slaptose mokyklose buvo mokoma ne tik lietuviškai skaityti, rašyti 
bei skaičiuoti. Dažnai mokiniai būdavo supažindinami ir su Lietuvos istorijos 
bei geografijos pradmenimis.

ra išlikę žinių, kad Smiµgių kaime vaikus slaptai mokė daraktorė Barbora 
Nargelytė, Girs duose – Jonas Gudliauskas, Dauj¸nuose – Uršulė Veronikienė.

Kadangi prie ali sios gírios prisiglaudęs Kenìlių kaimas irgi priklausė 
Daujėnų valsčiui, reikėtų būtinai paminėti dar vieną šviesų žmogų, kilusį iš šio 
kaimo. Tiesa, jis glaudžiai susijęs ir su Kríkliniais, be to, ryškų pėdsaką palikęs 
Vabalni ko krašte. Tai Juozas Mockūnas-Keleivis – labai ryški, įvairiapusiška, 
spalvinga asmenybė. Vaikystėje jis irgi mokėsi kalvarato mokyklėlėje, paskui pas 
Kríklinių vargonininką Malkevičių pramoko dainuoti ir giedoti iš natų bei užra-
šinėti jas. Skaitė knygnešių atgabentą spaudą, savarankiškai lavinosi. Vėliau pats 
tapo daraktoriumi, tačiau lietuviško rašto vaikus mokė jau Vabalninko valsčiuje. 
J. Mockūnas pats kūrė dainas, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė 
straipsnius daugelyje to meto lietuviškų leidinių, pasirašinėdamas Keleivio slapy-
vardžiu, organizavo chorą, vėliau, kai Lietuvoje atsirado kinas, tiesa, tuo metu 
dar gana primityvus, netgi tapo kino mechaniku. Apie šį įdomų žmogų esu rašęs 
savo monografijoje „Krikliniai ir aplinkiniai kaimai“. 
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Pirmoji mokykla – Smilgiuose

Keršydama už aktyvų žadeikiečių dalyvavimą 1863 m. 
sukilime, carinės Rusijos valdžia panaikino ade kių valsčių, 
vietoj jo įkūrė tris naujus. Vienas iš jų buvo Girs dų valsčius. Girsūdiečiai labai 
nenorėjo, kad valsčius įsikurtų jų kaime, ir aktyviai tam pasipriešino. Nors ir 
sunkiai, bet savo tikslą jie pasiekė – valsčiaus centras kartu su mokykla buvo 
perkeltas į Smilgių kaimą, kuris tuo metu buvo didesnis už Girsūd s. emė 
valsčiaus ir mokyklos pastatams buvo paskirta prie ríjos upelio esančiose 
Dumagirio ganyklose. Tačiau valsčiaus pavadinimas nebuvo pakeistas – taip ir 
liko Girsūdų valsčius. Kadangi mokykla buvo perkelta iš adeikių, tai ją jau 
vadino pagal vietovės pavadinimą – Smilgių edukacine mokykla. Tai buvo 188  
metais. Vėliau ji tapo Smilgių pradžios mokykla. Tuo metu visose valdžios 
įsteigtose mokyklose mokytojai buvo rusai, beveik arba visiškai nemokėję kalbėti 
lietuviškai. Ne išimtis buvo ir Smiµgiai. Šioje mokykloje iš pradžių veikė du, 
vėliau trys skyriai, o po kurio laiko ir visi keturi. Išliko duomenų, kad šios 
mokyklos vedėju buvo paskirtas mokytojas Kazys Petrauskas, o mokytoja dirbo 
ponia Elena Liudžienė.

Smilgių mokyklą bei jos filialus yra baigę nemažai žmonių, kurie vėliau 
garsino visą Lietuvą. Tai buvo kunigai, vyskupai, ministrai, lakūnai, inžinieriai, 
Lietuvos pasiuntinybės darbuotojai, kalbų žinovai, netgi balerina. Vienas iš žymes-
nių šios mokyklos auklėtinių – Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas 
Skvireckas. Jis gimė Rimk nuose, bet užaugo Girsūdų kaime. Smilgių mokyklą 
baigė ir Lietuvos švietimo ministras Juozas Tonkūnas iš Stači nų kaimo, garsus 
Lietuvos karo lakūnas, sklandytojas, nepriklausomybės kovų dalyvis majoras 
Jonas Pyragius, gimęs ir užaugęs Bal škių kaime, kunigai Antanas Navakas, 

Smilgių mokykla 
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Jonas Rauduvė, Kiznys, Povilas ir Jonas Vadapalai, kanauninkai Jonas Navickas, 
Jonas Krikščiūnas, inžinieriai Kazimieras Vadapalas, Povilas Vyčas, balerina Ele-
na Vyčaitė, Lietuvos pasiuntinybės darbuotoja Maskvoje na Vyčaitė, užsienio 
kalbų žinovas ir specialistas Bronius Nargelis. Truputį užbėgant į priekį, reikėtų 
paminėti, kad Smilgių pradinę mokyklą tarpukario metais baigė ir Kazimieras 
Vyčas, hidrotechnikos inžinierius, daugelį metų dirbęs vadovo darbą Melioracijos 
statybos įmonėse (valdybose) įvairiose Lietuvos bei Rusijos vietovėse (Telšiuosê, 
J niškyje, Jonavojê, Smole sko srityje ir kt.), parašęs istorinės beletristikos kny-
gų apie 1830–1831 ir 1863–1864 m. sukilimų įvykius Daujėnų krašte („Sukilėlio 
mirtis“, „Dalgis prieš patranką“), taip pat rašęs apie Daujėnų ir Smilgių praeitį 
knygoje „Daujėnai“.

Prasidėjus 1905–190  m. įvykiams Rusijos imperijoje, smilgiečiai irgi neliko 
nuošalyje. Jie išvijo iš savo mokyklos mokytoją rusą ir vietoj jo dirbti pakvietė 
lietuvį Jurgį Kauną. Vėliau čia mokytojavo P. Čiuplinskas. 

1932 m. Girsūduose, Rauduvės namuose, įsikūrė Smilgių mokyklos filialas, 
o 1933 m. – kitas filialas Galínių kaime.

Smilgių mokykla gyvavo daug metų – nuo 188  iki 1965. Iš pradžių ji buvo 
įsikūrusi name, kuriame iki šiol gyvena Petro Šležo šeima (beje, Petras neseniai 
mirė, ten liko gyventi jo žmona). Mokyklos pastato ilgis buvo maždaug 15 metrų, 
plotis – 9 metrai. 1948 m. mokykla persikėlė į Povilo Vadapalo namus. Ši sodyba 
buvo įsikūrusi truputį atokiau nuo kaimo centro, tai buvo vienkiemis, esantis 
dešinėje pusėje kelio, vedančio į Girsūdus. Kadangi Vadapalų tiek Smiµgiuose, 
tiek Girsūduose buvo daug, jie visi turėjo pravardes. Povilas buvo vadinamas 
Vidusodžio Vadapalu. Namas dar nebuvo visiškai įrengtas, nesudėti antro aukšto 
langai, kai jo šeimininką ištrėmė į Síbirą. Tuščiuose tremtinių namuose tuometinė 
valdžia ir įkūrė Smilgių pradinę mokyklą. Vėliau šioje sodyboje gyveno Emilija 
Gasaitienė ir Antanas Mikšys su šeima, o kai buvo atkurta nepriklausomybė, so-
dyba grąžinta tikriesiems šeimininkams – joje apsigyveno Povilo Vadapalo duktė 
Pranciška Kiekšienė.

Mokinių skaičius šioje mokykloje svyravo – čia jų padaugėdavo, čia suma-
žėdavo. Pavyzdžiui, 1936–193  m. m. mokėsi daugiau kaip 20 mokinių, o 1955– 
1956 m. m. – 86 mokiniai.

Smilgių pradinėje mokykloje dirbo šie mokytojai  Mykolas Petrauskas (kilęs 
iš Paberž lių kaimo, vėliau ištremtas į Sibirą), Čepaitytė, Povilas Mačiūnas, Julius 
Gabriūnas (vėliau dirbęs P svalio švietimo skyriaus inspektoriumi), jo žmona Janina 
Kripaitytė-Gabriūnienė, Ignas Pladis, Aleksas Pladis, vyras ir žmona Strebuliai, 
Emilija Čepaitė, Kibildytė (vardo nepavyko sužinoti). Smilgių pradinėje tikriausiai 
yra mokytojavęs ir Jankevičius, kurio vardas, atrodo, buvo Juozas, tačiau man 
nepavyko surasti liudininkų, kurie galėtų tai patvirtinti. Šis mokytojas vėliau 
dirbo Kyb riuose.

Smilgių pradinė mokykla buvo uždaryta 1965 m. Smilgių ir aplinkinių kaimų 
vaikai pradėjo mokytis Girsūdų pradinėje arba Daujėnų aštuonmetėje mokykloje.
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Mikėnų–Porijų pradinė (septynmetė)  
mokykla
Mik¸nų 2 komplektų pradinė mokykla įsteigta 1922 m. Pirmasis jos vedėjas 

buvo Kazys Strelčiūnas.
1924 m. įsteigta vieno komplekto P rijų pradinė mokykla, kurios vedėja pa-

skirta mokytoja Adolfina Lanskoronskytė. 1924–1936 m. ši mokykla buvo įsikūrusi 
Valiaus (o gal Valentino ) Navako namuose. P rijų pradinė mokykla 1936–1938 m. 
veikė Jurgio Navalinsko namuose. Šie namai stovėjo už Petro Kvedaro sodybos 
(link Lebeníškių). Patys šeimininkai gyveno kitame namo gale. Šis buvusios mo-
kyklos pastatas išliko iki šiol. J. Navalinsko šeima buvo ištremta į Sibirą. Tiesa, 
esama ir šiek tiek painiavos. Neaišku, ar ta pati Mikėnų pradinė mokykla buvo 
perkelta į P rijus, ar buvo įkurta kita mokykla.

1936–193  m. buvo pastatytas medinis tipinis mokyklos pastatas, kuris Porijų 
kaime tebestovi iki šiol. Lygiai tokie patys arba labai panašūs mokyklų pastatai 
buvo pastatyti Rink nuose, Daukni nuose, Manik nuose, Degl¸nuose (visi Pasvalio 
rajone) ir A čiškiuose (Bíržų r.). Antrame aukšte paprastai gyvendavo mokytojai su 
savo šeimomis, pirmame įrengtos klasės. Mokykla buvo šildoma koklinėmis kros-
nimis. Kuras – malkos ir akmens anglys. Kai žiemą mokykla pritrūkdavo malkų, 
mokiniai, ateidami į mokyklą, turėdavo atsinešti po vieną pliauską. Vadovėlius 
ir sąsiuvinius pirkdavo patys tėvai. Mokytojai dažnai lankydavo savo mokinius 
namuose. Nemažai vaikų į mokyklą ateidavo apsiavę naginėmis. Kai kurie tėvai 
vaikus į mokyklą pradėdavo leisti tik nuo lapkričio, pasibaigus ganiavai. Kaip 
ir visoje Lietuvoje, čia tuo metu taikytos tokios bausmės  klūpėjimas ant grindų, 
stovėjimas kampe, išvarymas iš klasės. Be to, liepdavo atsivesti į mokyklą tėvus. 
Paprastai mokiniai, baigę 4 skyrius (klases), būdavo egzaminuojami. Egzaminuo-
davo tos pačios mokyklos mokytojai ir švietimo skyriaus atstovas. Tiesa, nors 
mokyklos pastatas buvo Porijų kaime, mokykla dar ilgą laiką kažkodėl buvo 
vadinama Mikėnų pradine mokykla.

1936–1938 m. šioje mokykloje mokytojavo Mykolas Steponavičius ir mokytoja 
Levickaitė. Tuo metu čia mokėsi 21 mokinys.

1938–1940 m. Mikėnų (Porijų) pradinėje mokykloje mokytojavo mokytojas 
Justas Judeikis ir mokytoja Levickaitė.

1940–1944 m. trečio ir ketvirto skyriaus mokinius mokė Boleslovas Balbierius, 
o su pirmu bei antru skyriumi dirbo jo žmona Janina Balbierienė. 

Pokario metais šiame krašte mokinių netrūko, todėl jau 1944–1945 m. m. 
čia atsirado penkios klasės (o gal skyriai ), 1945–1946 m. m. – 6 klasės, o nuo 
1946 m. Mikėnų mokykla tapo septynmete ir buvo ja iki 1959 ar 1960 metų. 
Mikėnų septynmetės mokyklos direktoriumi dirbo B. Balbierius. Mokykloje dirbo 
(be minėtų vyro ir žmonos Balbierių) šie mokytojai  Stasys Kondrotas, jo žmona 
Kondrotienė, Rutkauskaitė, Petras Vitkus, Jadvyga Burkytė-Vitkienė, Buika, Bui-
kienė. Gaila, nepavyko sužinoti kai kurių mokytojų vardų, bet išryškėjo viena 
tendencija – Mikėnų-Porijų mokykloje kartu dirbo nemažai mokytojų šeimų – vyrų 
ir žmonų (Balbieriai, Kondrotai, Vitkai, Buikos). 

Po vyro ir žmonos Kondrotų 1963 m. Mikėnų-Porijų pradinėje mokykloje 
pradėjo dirbti Valerija Karoblienė ir dirbo iki pat mokyklos panaikinimo (2001 m.). 
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Gyveno mokyklos antrame aukšte kartu su vyru Jonu Karobliu ir dviem sūnumis  
Egidijumi (jis dabar ūkininkauja Daujėn lių kaime) ir Eugenijumi (dabar gyvena 
Bernat niuose (P nevėžio r.). Vyras Jonas jau senokai miręs. Valerija su šeima 
į Porijus atsikėlė iš Danilíškių pradinės mokyklos, kur buvo panaikintas vienas 
komplektas. Beje, prieš tai dirbę mokytojai Kondrotai išsikėlė gyventi į P svalį 
pas dukrą Ireną Jackūnienę. Tuo metu Mikėnų pradinėje mokykloje mokėsi daug 
mokinių (apie 38). Iš pradžių V. Karoblienė dirbo su visomis keturiomis klasėmis, 
paskui buvo įsteigti du komplektai, todėl kartu su Valerija dirbo Elžbieta Linkaitė, 
o vėliau, kai atsirado priešmokyklinė grupė, – ir Vygintas Venslovas iš Pasvalio. 

Porijų pradinė mokykla buvo uždaryta 2001 m., kai mokinių sumažėjo iki 6. 
Mokytoja liko gyventi tame pačiame name, kur buvo mokykla. Šiuo metu gyvena 
Pasvalyjê, bet vasarą dar žada sugrįžti pagyventi ir į Porijus.

Beje, gali kilti klausimas – kodėl vartoti du mokyklos pavadinimai – Mikėnų 
ir Porijų  Iš tikrųjų, būta tam tikros painiavos. 1922 m. mokykla įsikūrė Mikėnų 
kaime, ir nors vėliau ji persikėlė į Porijus, kažkodėl ilgus metus niekas pavadi-
nimo nepakeitė – tiek prieškario, tiek karo, tiek pokario metais. Keisti mokyklos 
pavadinimą paskatino vienas kurioziškas atvejis, kurį iki šiol linksmai prisimena 
mokytoja V. Karoblienė. Kelintais metais tai buvo, dabar niekas tiksliai nebepri-
simena. Atvažiavo iš Pasvalio švietimo skyriaus inspektorė, išlipo P rijuose ir ėjo 
pėsčiomis į Mikėnų kaimą ieškoti mokyklos. Mikėnai yra kiek toliau už Porijų, už 
siauro miškelio, vadinamo Beržyne. Vos ne pusdienį paklaidžiojusi Mik¸nuose ir 
neradusi ten mokyklos, inspektorė išsiaiškino, kad ta mokykla jau daugelį metų 
yra Porijų kaimo centre, šalia autobusų stotelės... Teko vėl pėsčiomis grįžti į Po-
rijus. Inspektorė mokykloje atsirado tik per ketvirtą pamoką... Grįžusi į Pasvalį, 
ji inicijavo mokyklos pavadinimo pakeitimą. Taip ilgus metus Porijuose stovėjusi 
Mikėnų pradinė mokykla pagaliau tapo Porijų mokykla. 

Kitos pradinės mokyklos
1932 m. Girsūdų gyventojos Paulinos Rauduvienės seklyčioje įsikūrė Smilgių 

mokyklos filialas. Iki 1939 m. čia vaikus mokė mokytoja Elena Liudžiuvienė. Ji ir 
gyveno tame pačiame name, nuomojosi kambarį. Vėliau girsūdiečių vaikus mokė 
mokytoja Serapinaitė. 

1941 m. Girsūdų pradinė mokykla persikėlė į Antano Mažeikos namus. Čia 
dirbo šios mokytojos  Emilija Kibildytė-Jakuškienė, Genė Čiplytė, na Kazlauskienė 
(į Girsūdus atsikėlusi iš Krašt ).

19 1 m. lapkričio mėnesį Girsūdų pradinė mokykla persikėlė į naują mūrinį 
dviejų aukštų pastatą.

Girsūdų pradinėje mokykloje dirbo Danguolė Jurkienė, Birutė ekonytė- 
Navakienė, ita Vitkutė, Vanda Pipinienė, Romualda Pipinytė-Rinkūnienė. B. e-
konytė-Navakienė nuo 19 4 m. dirbo kartu su D. Jurkiene, po metų tapo šios 
mokyklos vedėja ir vienus metus dirbo kartu su . Vitkute. 19 6 m. rugpjūčio 
mėnesį į Girsūdus iš Vid girių, esančių netoli Sal čių, atsikėlė Pipinių šeima ir 
vietoj . Vitkutės pradėjo dirbti V. Pipinienė. Ją 1991 metų rugsėjo 1-ąją pakeitė 
duktė R. Pipinytė-Rinkūnienė, prieš tai dirbusi Girsūdų vaikų darželio vedėja. 
Mokykla tapo Daujėnų pagrindinės mokyklos skyriumi. Kai vaikų, lankančių 
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Girsūdų pradinę mokyklą, ėmė mažėti, 
mokykloje liko dirbti viena R. Rinkū-
nienė. 2010 m. birželio mėnesį Girsū-
dų pradinė mokykla buvo uždaryta. 
R. Rinkūnienė perėjo dirbti į Daujėnų 
pagrindinę mokyklą.

Galinių pradinė mokykla veikė 
1936–1948 m. Povilo Prakaičio namuose. 
193 –1938 m. ten dirbo mokytoja Valiu-
kevičiūtė, mokykloje mokėsi 1  moki-
nių. 1938–1941 m. mokytojavo Antanas 
Mickeliūnas, jis pėsčiomis į darbą vaikš-
čiojo iš Sere kių kaimo. 1942–1943 m. 
Galinių pradinė mokykla buvo Daujėnų 
mokyklos filialas. 1943–1944 m. moky-
kla neveikė. 1944–1948 m. Galinių pra-
dinėje mokykloje dirbo šie mokytojai  
Petras Gasiūnas (jis nuomojosi kambarį 
pas Petrą Plešką, beje, 1948 m. buvo 
nušautas), Antanas Mickeliūnas, Kostas Kvedaravičius (reformatas nuo Biržų, kaip 
pasakojama, linksmo būdo, mėgstantis bendrauti žmogus), Boleslovas Balbierius, 
Janina Balbierienė, vyras ir žmona Samuoliai. 1945–1948 m. Galinių pradinėje 
mokykloje mokėsi apie 20 mokinių, kai kurie ateidavo net iš G odžių kaimo (Bir-
žų r.). Čia buvo keturi skyriai (klasės). 
Ketvirtokai egzaminus laikydavo Mi-
kėnų (Porijų) septynmetėje mokykloje.

Povilo Prakaičio namas

Galinių mokyklos mokiniai su mokytoja  
Valiukevičiūte (viduryje).  m.



909

I I J A  I I A  U L A

Galinių pradžios mokyklą lankė dabar Daujėnuose gy-
venantis Stanislovas Majauskas, gimęs ir užaugęs Čìkiškių 
kaime. Jis mielai pasidalijo prisiminimais

Kai mes  metais pradėjome eiti į mokyklą, pradinis mokslas 
jau buvo privalomas. ačiau už nelankymą bausti niekas nebaudė, 
jeigu vaikai neturėjo kuo apsirengti ir į mokyklą neidavo. Man keturių skyrių neteko 
baigti todėl, kad prasidėjo karas ir mažam vaikui iš vienkiemio buvo pavojinga vaikščioti 
į Smilgius. Keturių klasių egzaminus išlaikiau jau suaug s, prieš išeidamas į sovietin  
kariuomen . Karinis komisariatas (vojenkomatas) mus surinko ir nusiuntė į mokyklą 
laikyti egzaminų.

Galinių mokykla  metais buvo pas Prakaitį. Pirmame skyriuje mokė mokytoja 
Valiukevičiūtė. Vėliau mokyklą iškėlė pas Šimkevičių. Motyvavo tuo, kad ten mokyklą 
lankys daugiau mokinių. 0 metais mokyklą vėl grąžino pas Prakaičius. Antrame skyriuje 
(pas Šimkevičių) mane mokė mokytoja Skeberdienė. Jos vyras buvo Daujėnų valsčiaus 
viršaitis. Mokytoja pėsčia vaikščiodavo į darbą iš Daujėnų. Mes, vaikai, lenktyniaudami 
vienas su kitu, rytais lėkdavome pasitikti mokytojos, kad galėtume panešti jos port elį – 
tai buvo laikoma didele garbe... Pamokas pradėdavome malda, malda jas ir baigdavome. 

0 metais, kai mokyklą vėl grąžino pas Prakaičius, tėvai mane pradėjo leisti į Smilgių 
pradin . en mane mokė mokytojas Pladis.  metais prasidėjo karas.  mokyklą man s 
tėvai nebeleido, tuo mano mokslai ir baigėsi.

 mokyklą man reikėjo eiti kokius keturis kilometrus. pač sunku būdavo gilią žiemą. 
Keliai nepravažinėti, reikėdavo per pusnis klampoti laukais.  vieną pus  nueinant reikėjo 
sugaišti apie pusantros valandos.  dar sugrįžti atgal... Kepur  užsiriši, kad vėjas jos 
nenuneštų, apsimauni pirštinėles ir – pirmyn. Brendi iki pažastų... Jokio atsisakymo eiti 
negalėjo būti. Kai labai pustydavo, tėvelis į mokyklą paveždavo su arkliu. Jeigu užeidavo 
didesni šalčiai, kai paspausdavo virš dvidešimt penkių, tėvai patys nebeleisdavo į mokyklą.

Galinių mokyklos 
mokiniai su mokytoja  
ajarskiene (viršuje 

trečia iš dešinės). 
 m.
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Prisimenu vieną atvejį iš tų metų, kai mokykla buvo pas Šimkevičių. oje sodyboje 
buvo iškastas prūdas, t. y. tvenkinys. iemos pradžioje bandydavome pirmąjį ledą, kuris 
būdavo dar labai plonas, linkdavo ir traškėdavo. Rizikuodavome – na, dar vienas, dar 
vienas kartas... r štai toks berniukas iš Guodžių, jo pavardė buvo iučkis, ėmė ir įlūžo 
viduryje prūdo iki pažastų, gerai, kad ten buvo nelabai gilu. Ką daryti  Mokytojas padė-
jo jam išsigr žti drabužius, šeimininkas surado kažkokį apavą. Pareiti namo į Guodžius 
tolokai...  ką padarysi, niekas neparveš. eko pėsčiomis kulniuoti...

Mokykloje būdavo šilta. Šildė stačios krosnys, pas Šimkevičių buvo pamūryta net 
šilta sienelė. Krosnis kūrendavo patys šeimininkai, jiems už mokyklų laikymą ir šildy-
mą mokėdavo valdžia. Kartais tokie šeimininkai net susivaržydavo dėl mokyklų laikymo 
savo namuose.

Maisto įdėdavo tėvai. Vieni to maisto atsinešdavo daugiau, kiti mažiau. ai duonos, 
tai mėsytės. Aš buvau labai mandras, nes tėvelis laikė bites, ir man einant į mokyklą, 
įdėdavo mažytį medinį indelį medaus. Visi prašydavo duoti to medaus nors kiek palai-
žyti.  kaip atsakysi, kaipgi neduosi  ai ir laižydavo, kartais net pačiam nebelikdavo...

Drausmė mokykloje būdavo griežta. Statydavo į kampą, o už didesnius nusižengi-
mus ir klupdydavo, kartais net visai pamokai. Man pačiam stovėti kampe teko du kartus, 
nors iš tikrųjų tai nelabai ir kaltas buvau. Vienai mergaitei skaudėjo koją, pertraukos 
pradžioje ji sėdėjo suole ištiesusi tą koją. Skubėjau, lėkiau į lauką, rankomis atsiremda-
mas į suolus. etyčia užkliudžiau tą jos koją. Mergaitė pradėjo verkti, atėjo mokytoja. 
Apskundė ta mergaitė mane. Visą pamoką prastovėjau kampe. Kitą kartą „nukentėjau“ 
dėl šaudmenų. rgi nesijaučiau labai kaltas. Sėdėjau viename suole su tokiu Prakaičiuku, 
o jis buvo nusipirk s „korkinį brauningą“. Populiarūs tada būdavo tokie „ginklai“. alos 
didelės padaryti jie negalėjo, nebent akis išplikyti.  trenksmas būdavo didelis. Pamoka 
ėjo į pabaigą, jis ten po suolu dirgino tą savo ginklą, planavo pertraukos metu iššauti. 
žsitaisė, tuoj tuoj prasidės pertrauka ir... pliūpt... šūvis... etyčia iššovė.  kam pa-

aiškinsi, kad tu nekaltas – kartu gi sėdėjom... Abu – kampan. Visa „pabūklo“ įgula... 
Buvau bendrininkas.  vaikai ką – vieni juokėsi, kiti išsigando.

1951–1962 m. Galinių pradinė mokykla veikė Petro Pleškos namuose. Ten 
dirbo mokytoja Regina Buteikytė-Kazilionienė, vilnietė, į Galini s atsikėlusi jau iš 
Dagil nės kaimo (Pasvalio r.). Baigę keturias klases, mokiniai egzaminus laikyda-
vo Daujėnų mokykloje. Kai mokinių beliko tik keletas, mokykla buvo uždaryta.

Vaikai į mokyklą eidavo apsimovę trikotažinėmis kelnėmis, mergaitės vil-
kėjo sukneles, daugelis jau avėjo aulinius batus, tik kai kurie dar vaikščiojo su 
naginėmis. Vadovėlius ir sąsiuvinius nešiodavosi tėvų pagamintuose mediniuose 
lagaminėliuose. Rašė rašaliniais plunksnakočiais. Pieštukus, trintukus ir plunks-
nakočius laikydavo atskirose dėžutėse, vadinamuosiuose pliurnikuose. Mokyklos 
krosnį kūrendavo valytoja.

Senovinės rašymo priemonės 
(iš Vlado Galvanavičiaus prisiminimų)

Esu girdėj s, kad senais laikais vaikai gamino rašalą iš sudeginto popieriaus, juodos 
spalvos uogų ir iš suodžių. Plunksnakočiai buvo išdrožti iš liepos.
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amų sąlygomis iš medžio gamino dėžutes rašymo reikme-
nims susidėti. š pradžių dėžutės turėjo dvi pertvaras, vėliau – tris. 
Mūsų krašte tos dėžutės būdavo vadinamos „pliurnikais“. Apie 

 metus tokios paskirties dėžučių mūsų krašte jau buvo galima 
nusipirkti ir parduotuvėse. 

Aš pats pradinėje mokykloje naudojausi apie 2  metus 
namuose pagaminta tokia dėžute. Ją tebeturiu iki šiol.  tą dėžut  
iš pradžių įsidėdavau tik pieštuką ir trintuką, vėliau pradėjome 
rašyti rašaliniais plunksnakočiais. ebeturiu vieną tokį – gražų, 
pagamintą iš persišviečiančios medžiagos. Reikėjo kasdien į mokyklą 
ir iš jos nešiotis rašalo buteliuką. Pasitaikydavo atvejų, kai rašalas 
išsiliedavo, sutepdavo knygas ir sąsiuvinius, mat praleisdavo bute-
liuko užsukamas kamštelis.

Pradinė mokykla 1946–1949 m. veikė ir Dalin vos kaime. 
Ji buvo įsikūrusi Evaristo Tamuliūno namuose, vienu metu 
net abiejuose namo galuose. Vaikų buvo daug, apie trisdešimt, 
todėl iš pradžių buvo dirbama net dviem pamainomis. Čia 
mokytojais dirbo Pladis, Kostas Kvedaravičius, kuris nuomojosi 
kambarį pas Augą Čekiškių kaime, Alė Šimbelytė. Ji gyveno 
mokykloje, vėliau nuomojosi kambarį pas Petrą Navalinską 
Galinių kaime. 194  m. Tamuliūnas buvo ištremtas į Sibirą. 
Po A. Šimbelytės Dalinavos pradinėje mokykloje trumpai dirbo Elzė Krikščiū-
naitė, kuri gyveno mokykloje. Ketvirtokai egzaminus laikydavo Mikėnų (Porijų) 
septynmetėje mokykloje. 

193 –1943 m. pradinė mokykla buvo įsikūrusi Jono Šimkevičiaus namuose 
Petrãičių kaime. Sodybos šeimininkas su šeima gyveno kitame namo gale. Klasėje 
ant sienos kabojo kryžius. Pradedant ir pabaigus pamokas, mokiniai kartu su mo-
kytoja sukalbėdavo maldą. Mokytojos pavardė buvo Skeberdienė. Šioje mokykloje 
mokėsi apie 15 vaikų. Vėliau, 1938–1943 m., kai mokinių padaugėjo iki 20, jau 
dirbo ir kita mokytoja – Bajarskienė, kuri pėsčiomis į darbą vaikščiodavo iš Smilgių.

Jan škų vieno komplekto pradinė mokykla buvo įkurta 1923 m. ir pirmas 
jos vedėjas buvo Povilas Vosylius. 

Kurį laiką pradinė mokykla veikė Dumbliūn lių kaime, Povilo ubavičiaus 
namuose. Čia dirbo mokytojos Grasilda Vaitaitytė ir Gervytė (vardas nežinomas). 
Vėliau ši mokykla iš Dumbliūnėlių kaimo buvo perkelta į buvusį Januškų dva-
rą (palivarką). Čia dirbo mokytojai Povilas Vosylius, Kazys Stankevičius, Bronė 
Meškėnaitė, vyras ir žmona Ačai, Stasys Mockaitis, Barauskaitė-Mockūnienė, Bač-
kis, Bačinskas, na Ramūnienė, Aldonas Tučas (vėliau tapęs Kriklinių mokyklos 
direktoriumi, po to gyvenęs ir dirbęs Vaškuosê, neseniai miręs), lga Rakšnienė 
(gaila, bet kai kurių vardų nepavyko sužinoti). 

Januškų pradinėje 1945–1948 m. mokėsi Vytautas Paliulis. Jis prisimena, kad 
tuo metu mokytojavo Bačinskas. 1949–1953 m. šioje mokykloje mokėsi Genovaitė 
Meškauskaitė-Senkuvienė ir jos sesuo Stanislava Meškauskaitė-Savickienė (Genutė 
buvo metais jaunesnė, bet labai norėjo eiti į mokyklą kartu su seserimi). Pirmoje ir 

Mokytojos  
Aleksandra Šimbelytė, 
Elzė Krikščiūnaitė
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antroje klasėje juos mokė mokytojas Bačinskas, vėliau – mokytoja na Ramūnienė. 
Egzaminus teko laikyti Kríkliniuose. Vėliau, jau 1954–1958 m., šioje mokykloje mokėsi 
jų broliai Antanas ir Jonas Meškauskai, kurių amžiaus skirtumas irgi buvo vieni 
metai, bet jie mokėsi vienoje klasėje. Juos apie pusę metų mokė Aldonas Tučas, 
po to – lga Rakšnienė. Dar vienas mokinys iš šios šeimos – Petras Meškauskas – 
Januškų pradinėje mokykloje mokėsi 1960–1961-aisiais, vėliau teko baigti pradines 
klases Stumbriškyje (Panevėžio r.). Sprendžiant iš šių buvusių mokinių prisiminimų, 
galima konstatuoti, kad Januškų pradinėje mokykloje 1945–1951 m. mokytojavo 
Bačinskas, 1951–1953 – na Ramūnienė, 1954 m. – Aldonas Tučas, 1955–1962 m. – 
lga Rakšnienė. Ji ir buvo paskutinė šios mokyklos mokytoja. Januškų pradinė 

mokykla buvo uždaryta apie 1962-uosius. Tiesa, taip ir nepavyko nustatyti, kada 
mokykla iš Dumbliūnėlių kaimo buvo perkelta į Januškų dvaro pastatą.

Mokinių maldos tarpukario mokykloje
Valerija Kalvėnaitė-Juozėnienė, šiuo metu gyvenanti Pasvalyje, 1936–1940 m. 

mokėsi Daujėnų mokykloje. Šioje mokykloje tuo metu dirbo mokytojai Mykolas 
Steponavičius, Valerija Steponavičienė, Juozas Mackevičius ir Bronė Ivaškevičienė.

Tais laikais savaitės pradžioje (pirmadienį) ir pabaigoje (šeštadienį) buvo 
giedamas Lietuvos himnas, o kiekvieną dieną prieš pamokas ir po pamokų su-
kalbamos maldos. Šios maldos buvo išspausdintos to meto vadovėliuose. Vieną 
tokį vadovėlį V. Kalvėnaitė-Juozėnienė išsaugojo ir pateikė maldų tekstus.

Malda prieš pamokas

Viešpatie,

eikis atsiųsti šv. Dvasios dovanų mūsų protui apšviesti ir sielos jėgoms sustiprinti. 
Palaimink mūsų ėvus, Mokytojus ir visus tuos, kurie mus veda į gera.
Duok mums tvirtumo gerai mokytis per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Malda po pamokų

uoširdžiai dėkojam pasaulio Valdovui už suteiktą šviesą, už žodį tiesos.
Kad mokslą, įgytą per avo malon , aukotumėm garbei brangios Lietuvos.

Daujėnų mokyklai jau eina  
antras šimtmetis
2010 m. Daujėnų mokykla šventė labai gražų savo jubiliejų – sukako 100 

metų nuo jos įkūrimo. Vyko didelės iškilmės, kuriose dalyvavo ne tik dabartiniai, 
bet ir buvę šios mokyklos mokytojai bei mokiniai, daugybė svečių. Prie moky-
klos šia proga buvo pastatytas ir pašventintas mokytojo Vytauto Stragio išdrožtas 
medinis stogastulpis. Vyko iškilmingas koncertas, buvo dalijamasi mokyklinių 
dienų prisiminimais.

Tačiau senuose dokumentuose teko aptikti ir įrašą apie tai, kad Daujėnų 
Prezidento Antano Smetonos vardo trijų komplektų pradžios mokykla buvo 
įsteigta 1911 m. Mokyklos vedėjas – Mykolas Steponavičius, be jo, dirbo dar dvi 
mokytojos  Bronė Valiokaitė ir Valė Mikeliūnaitė.
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Tačiau šie vieni metai nieko nekeičia – šiaip ar taip, 
mokykla vis tiek jau gyvuoja antrąjį šimtmetį.

Tarpukario Lietuvoje ji vadinosi Prezidento Antano Sme-
tonos vardo pradžios mokykla. Buvo tik keturi skyriai, o nuo 1940 m. – jau šeši 
(vėliau jie imti vadinti klasėmis). Vaikai mokydavosi iki 14 metų. Mokslo metai 
prasidėdavo rugsėjo pradžioje, o tie, kurie piemenaudavo, ateidavo mokytis tik 
baigę rudens darbus. Tie, kurie nelankydavo mokyklos, turėjo mokėti 10 litų baudą.

Nuo pat mokyklos įsikūrimo iki 19 5 m. mokykla buvo senajame pastate, 
kuris ir dabar tebestovi miestelio centre. 19 5 m. spalio 25 d. mokykla persikėlė 
į naują pastatą.

Daujėnų mokykla, kaip ir kitos Lietuvos mokyklos, ne savo noru, o Švietimo 
ministerijos nurodymu daug kartų keitė pavadinimus.

Mokyklos pavadinimų kaita
Iki 1950 m. – pradžios mokykla.
Nuo 1950 iki 1961 m. – septynmetė mokykla.
Nuo 1961 iki 1986 m. – aštuonmetė mokykla.
Nuo 1986 iki 198  m. – devynmetė mokykla.
Nuo 198  iki 1988 m. – nepilna vidurinė mokykla.
Nuo 1988 iki 1993 m. – devynmetė mokykla.
Nuo 1993 – pagrindinė mokykla.

Daujėnų septynmetės mokyklos direktoriais dirbo  Vytautas Strebulis (1950–
1953), Janina Mikalajūnaitė-Kazilionienė (1953– ), Danutė Gervytė-Kalvelienė, e-
nonas Navickas, Boleslovas Balbierius (1960–1961). B. Balbierius dar vienus metus 
dirbo aštuonmetės mokyklos direktoriumi.

Daujėnų pagrindinė 
mokykla
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Daujėnų septynmetė mokykla. Mokytojai (pirmoje eilėje iš kairės):  
Valerija ainauskaitė, Salomėja Latoškinienė, Danutė Gervytė- 
Kalvelienė, Elzė Avižonytė, Danutė Vyšniauskaitė, elicija  
Kutavičiūtė, Buika.  m.

Paskutinė aštuntokų laida senajame pastate. Mokytojai (pirmoje eilėje 
iš kairės): lija Šidlauskienė, Algirdas Grybė, Alvina Grybienė, Juozas 
Aliukas, Eugenija Šeškienė, elicija Bučaitė, Gražina Janulevičienė,  
Renė Juzinka Mėkelienė, Vincas Gasparas, na Mulevičienė, Salomėja 
Latoškinienė.  m.
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Daujėnų aštuonmetės mokyklos direktoriais dirbo  Boleslovas Balbierius 
(1961–1962), Angelė Pučkytė-Rauduvienė (1962–1965), Antanina Ulytė (1965–1966), 
Antanas Meškauskas (1966–19 0), elicija Bučaitė-Navalinskienė (19 0–1986).

Daujėnų devynmetės mokyklos direktore 1986–198  m. ir nepilnos vidurinės 
mokyklos direktore 198 –1988 m. dirbo . Bučaitė-Navalinskienė.

Daujėnų devynmetės mokyklos direktoriais dirbo . Bučaitė-Navalinskienė 
(iki 1989 m.) ir Vidmantas Miknius (1989–1992).

Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriais dirbo  Vidmantas Miknius (1993 m.), 
Algis Puodžiūnas (1994–1996), Danutė Velžienė (1996–2003). Nuo 2003 m. iki šiol 
šios mokyklos direktoriumi dirba Gailutis Gailiūnas.

Daujėnų mokyklos vadovai
Pradinės mokyklos vedėjai
1. R. Liudžius (1911– )
2. Mykolas Steponavičius (iki 1941 m.)
3. Juozas Mackevičius (1941 m., dirbo apie 3 mėnesius)
4. Kostas Kaminskas (karo metu, gali būti, kad iki 1944 arba 

1945 m.)
5. Bronė (Veronika ) Bajarskienė

Direktoriai 
(septynmetės, aštuonmetės, nepilnos vidurinės, pagrindinės mokyklos)
1. Vytautas Strebulis (1950–1953)
2. Janina Mikalajūnaitė-Kazilionienė (1953– )
3. Danutė Gervytė-Kalvelienė 
4. enonas Navickas
5. Boleslovas Balbierius (1960–1962)
6. Angelė Pučkytė-Rauduvienė (1962–1965)
. Antanina Ulytė (1965–1966)
8. Antanas Meškauskas (1966–19 0)
9. elicija Bučaitė-Navalinskienė (19 0–1989)
10. Vidmantas Miknius (1989–1994)
11. Algis Puodžiūnas (1994–1996)
12. Danutė Velžienė (1996–2003)
13. Gailutis Gailiūnas (nuo 2003 m. iki šiol)

Direktorių pavaduotojai
1. Juozas Aliukas
2. Danutė Velžienė
3. Jadvyga Tučienė
4. Regina Miknevičienė
5. Aistė Mačiulienė
6. Džilda Girijotienė
. Aušra Černienė (nuo 1996 m. iki šiol)

Dabartiniu metu Daujėnų pagrindinėje mokykloje dirba šie mokytojai  Gai-
lutis Gailiūnas, Aušra Černienė (Užėnaitė), Vytautas Stragis, Vidmantas Miknius, 
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Daujėnų pagrindinės mokyklos mokytojai. 20 2 m.

Mokytojai (pirmoje eilėje iš kairės): Arūnas Spraunius, Rasa Mikniuvienė, Salomėja Latoškinienė, 
Algis Puodžiūnas, Vidmantas Miknius, na Mulevičienė, Jadvyga učienė, Raimonda Rutkienė,  
Renė Mėkelienė, Danutė Velžienė, elicija avalinskienė  antroje eilėje viduryje – auklėtoja  
Stanislava Beniulienė. 0 m.
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Giedrė Sargevičienė (Skerytė), Aurelija Bukelienė (Malčiauskaitė), Raimonda Rut-
kienė (Simaitytė), na Strazdienė (Juozėnaitė), Violeta Lazickienė ( eimytė), Juozas 
Beniulis, Vaida Bagdonaitė, Džilda Girijotienė (Juknaitė), Romualda Rinkūnienė 
(Pipinytė), Virgilija Jurkšaitienė (Bukelytė), Regina Miknevičienė (Kairytė), Geno-
vaitė Kazilionienė (Laurišonytė), Jolanta Preidžiuvienė (Varnaitė). Kadangi Kriklinių 
pagrindinė mokykla dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus buvo uždaryta, ten liko tik 
pradinė mokykla – Daujėnų pagrindinės mokyklos skyrius, kuriame dirba moky-
tojos Stanislava Beniulienė (Paliulytė) ir deta Saulytė. Spec. pedagoge Daujėnų 
pagrindinėje mokykloje šiuo metu dirba Singrida Bobrevičienė (Grincevičiūtė), 
psichologe – Dalė Petrėnienė (Kondrotaitė), buhaltere – Lina Vyčienė (Paliulytė), 
sekretore – ita Dovidonienė (Šinkevičiūtė). 

Mokinių skaičiaus kitimas
Čia pateikiama tik vieno mokyklos gyvavimo laikotarpio statistika – mokinių 

skaičius Daujėnų mokykloje 19 1–1992 metais.

19 1–19 2 m. m. – 199 mokiniai.
19 2–19 3 m. m. – 199 mokiniai.
19 3–19 4 m. m. – 19  mokiniai.
19 4–19 5 m. m. – 184 mokiniai.
19 5–19 6 m. m. – 196 mokiniai.
19 6–19  m. m. – 201 mokinys.
19 –19 8 m. m. – 195 mokiniai.
19 8–19 9 m. m. – 196 mokiniai.
19 9–1980 m. m. – 196 mokiniai.
1980–1981 m. m. – 189 mokiniai.
1981–1982 m. m. – 200 mokinių.
1982–1983 m. m. – 1 5 mokiniai.
1983–1984 m. m. – 189 mokiniai.
1984–1985 m. m. – 1 9 mokiniai.
1985–1986 m. m. – 159 mokiniai.
1986–198  m. m. – 165 mokiniai.
198 –1988 m. m. duomenų nėra.
1988–1989 m. m. – 140 mokinių.
1989–1990 m. m. duomenų nėra.
1991–1992 m. m. – 153 mokiniai.

Šiuos duomenis aš pats užrašiau 1992 m., kai dar dirbau mokykloje (vė-
liau teko išsikelti į Kriklinius, todėl tolimesnės statistikos neturiu). Iš duomenų 
matyti, kad didžiausias mokinių skaičius buvo 19 1–19 2, 19 2–19 3, 19 6–19  
ir 1981–1982 m. m., vėliau mokinių ėmė mažėti. Atsimenu, vienu metu net buvo 
prognozuojama, kad Daujėnų mokykla turi perspektyvą peraugti į vidurinę. 

Šiuo metu Daujėnų pagrindinėje mokykloje kartu su Kriklinių skyriumi 
mokosi 14  mokiniai. Kriklinių skyriuje yra 14 pradinių klasių mokinių ir 11 
priešmokyklinės grupės vaikų (iš viso 25 vaikai). Taigi pačioje Daujėnų mokykloje 
mokosi 122 mokiniai. Ryškus skirtumas, palyginti su anksčiau minėtu laikotar-
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piu. Kaip ir visoje Lietuvoje, mokinių Daujėnų mokykloje mažėja, nes nepalanki 
demografinė situacija. Tačiau būkime optimistai, tikėkimės, kad Daujėnų mokykla 
dar ilgai gyvuos.

Pirmieji prisiminimai apie Daujėnų  
mokyklą
Stanislovas Majauskas pasakoja, kad Daujėnų pradžios mokykloje apie 

1910–1911 m. mokėsi ir jo mama. Ji baigė tik vieną klasę. Atrodo, kad mokytojo 
vardas buvo Kostas, tačiau pavardės iš mamos pasakojimo Stanislovas neįsiminė. 
Mokiniai buvo mokomi rusų kalba, taip buvo visose to meto valdiškose mokyklose.

Anelė Bedalienė pasakoja, kad jos mama na Navakaitė iš Smilt nės kaimo 
trejus metus (1912–1914) lankė Daujėnų pradžios mokyklą. Pamokos vyko tik 
rusų kalba, mokė rusų tautybės mokytoja, kurią už akių mokiniai vadino ruskele. 
Mokytoja drausdavo vaikams lietuviškai kalbėtis.  mokyklą na Navakaitė eida-
vo kartu su girininko sūnumis, tuo metu jau paaugliais, mat mokykloje mokėsi 
įvairaus amžiaus vaikai.

Nedideliame namuke priešais naująjį mokyklos pastatą daug metų pragyveno 
1915 m. gimusi Morta Grigalionienė (šiuo metu jau mirusi). Ji nuomojo butą dau-
geliui mokytojų (tame namelyje teko šiek tiek pagyventi ir šių eilučių autoriui su 
šeima). M. Grigalionienė turėjo puikią atmintį ir daug pasakodavo apie tarpukario, 
karo ir pokario laikų Daujėnų mokyklą. Mano žmona Stanislava 1981 m. yra užra-
šiusi nemažai tų prisiminimų, jie buvo saugomi mokyklos kraštotyros kambaryje, 
tačiau vėliau kažkur dingo. Išliko tik keletas epizodų. M. Grigalionienė išvardijo 
visus mokyklos vedėjus ir direktorius. Ji pati tikriausiai mokėsi šioje mokykloje 
(tai galėjo būti apie 1922–1926 m.), nes prisimindavo, kad klasėse vaikų skaičius 
buvo labai įvairus, bet daugiausia apie 8 mokinius.  Daujėnus atvykdavo ketu-
rias klases baigę mokiniai laikyti egzaminų iš Porijų, Smilgių, Girsūdų, Galinių ir 
net iš adeikių pradinių mokyklų. Egzaminus laikydavo iš visų dalykų, mokiniai 
gaudavo klausimus, į kuriuos privalėjo atsakyti. Tuo metu bausdavo klupdydami 
arba statydami į kampą. Inspektorius atsiveždavo plaukų kirpimo mašinėlę ir 
netvarkingus mokinius apkirpdavo, tiksliau, iškirpdavo ruožą per visą pakaušį. 
Prieš pamokas ir po pamokų visi sukalbėdavo maldą.

Senasis mokyklos pastatas
Daujėnų pradinė, o vėliau ir septynmetė bei aštuonmetė mokyklos buvo 

įsikūrusios pačiame miestelio centre mediniame dviaukščiame name, kuris tebestovi 
iki šiol, tik jo paskirtis daug kartų keitėsi. 19 5 m., direktoriaujant elicijai Bučaitei, 
buvo pastatytas dabartinis mūrinis dviaukštis mokyklos pastatas. Tiesa, įkurtuvės 
šiame pastate įvyko ne rugpjūčio pabaigoje, o truputį vėliau, spalio 25 dieną. Se-
nojo medinio mokyklos pastato antrame aukšte daugelį metų gyveno mokytojai bei 
mokyklos darbuotojai  Valerija ir Mykolas Steponavičiai, ina ir Bronius Kazėnai, 
lga ir Antanas Meškauskai, Salomėja Latoškinienė (Likaitė). Aš pats atsimenu, kad 

ten turėjo butą mokyklos direktorė . Bučaitė. Taip pat ten gyveno Algis ir Alvina 
Grybės, Vladas ir Danutė Velžiai su dukra Ilona bei sūnumi Dainiumi, mokyklos 
virėja Elena Vytienė su vyru Stasiu bei vaikais Vida ir Stasiu. Pirmame aukšte 
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kolūkio valdžia apgyvendindavo statybininkus, mat tuo metu kolūkiai statė daug 
fermų ir į Daujėnus atvykdavo statybininkai iš kitų vietovių, netgi iš Moldavijos 
ar Ukrainos. Kai kurie iš tų atvažiavusiųjų vasarą ravėdavo kolūkio runkelius. 
Po kurio laiko, kai buvo pastatytas blokinis dviejų aukštų namas šalia naujosios 
mokyklos ir senasis pastatas mokyklai tapo nebereikalingas, jame įsikūrė Daujėnų 
kolūkio kontora. Vėliau, jau nepriklausomos Lietuvos laikais, čia buvo įsikūrusios 
parduotuvės ir netgi alaus baras. Šiuo metu pastatas privatizuotas.

uzana Liberienė (Jankauskaitė), kuri kartu su tėvais į Daujėnus iš Vytart  
atsikėlė 1938 m. ir Daujėnų pradžios mokykloje baigė 2, 3 ir 4 skyrius (ją mokė 
Valerija Steponavičienė), prisimena, kad tuometinio mokyklos pastato pirmame 
aukšte buvo dvi klasės ir salė su scena. Nuo gatvės pusės darželis buvo aptvertas 
pinučių tvora, sodas ir kiemas taip pat buvo aptverti. Sode obuolių pasirinkti 
būdavo galima tik leidus mokytojams. 1940 m. į Daujėnų mokyklą buvo atkelta 
trečioji mokytoja, vardu Bronė (tikriausiai B. Bajarskienė, o gal B. Ivaškevičienė  
J. B.). Prieškaryje vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo priemones pirkdavosi patys.

Apie tai, kaip atrodė senoji Daujėnų pradinė mokykla, labai vaizdžiai papa-
sakojo daujėnietė Emilija Majauskienė (Kukorytė), kilusi iš Nauj sodžio kaimo. Ji 
Daujėnuose mokėsi 1941–1945 m. Tekdavo 2 kilometrus iš Naujasodžio vaikščioti 
pėsčiomis.  mokyklą ėjo daug kaimynų vaikų, iš kiekvienų namų po 3–4. Emilija 
prisimena, kad ją mokė mokytoja Sirbikaitė iš Daniliškių kaimo. Buvo griežto-
ka – ir ausį nusukdavo, ir kampe pastatydavo... Emilija kartu su klasės draugu 
Petru Skukausku vieną kartą irgi stovėjo kampe už tai, kad po skambučio laiku 
neatsisėdo į suolą, o repetavo šokio „Bitute pilkoji“ žingsnelius... Tiesa, tikybą 
karo metais dėstė kunigas. Mokiniams būdavo juokinga, kad apyjaunis kunigas 
vaikščioja po klasę, susidėjęs už nugaros rankas ir judindamas pirštus... Bet mo-
kinių jis už tą juoką griežtai nebausdavo.

Taigi kaip atrodė tuometinis mokyklos pastatas, kiemas ir visa aplinka  Štai 
Emilijos Majauskienės pasakojimas.

Senasis mokyklos 
pastatas
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Pačiame priekyje buvo priebutis, įėjus pro duris – ilgas tamsus koridorius. Atskiros 
drabužinės nebuvo, viršutinius drabužius mokiniai pasikabindavo koridoriuje. ada jau 
kiekvienas eidavo į savo klas . Buvo trys klasės – viena kairėje, kita – dešinėje, o trečia, 
pati didžiausioji, – gale. Kairėje – pirmas skyrius, dešinėje – antras, o galinėje klasėje – 
net du skyriai. oje didžiojoje klasėje stovėjo krosnis ir stulpas luboms paremti. Šilta 
ten žiemą būdavo. Klasės gale – scena, ant kurios ir mokiniai, ir suaugusieji vaidindavo 
bei dainuodavo. Scenos priekyje kabėjo užtraukiamos užuolaidos. oje didžiojoje klasėje 
kolūkių laikais ir šokiai, vakaruškos, ir įvairūs susirinkimai vykdavo, nes kultūros namų 
dar nebuvo. iesa, kairėje pusėje buvo dar ir mokytojų kambarys. Pastato pradžioje, vos 
įėjus iš priebučio, kairėje pusėje laiptai vedė į antrą aukštą, kur gyveno mokytojai. Prieš 
tuos laiptus buvo nedidelė aikštelė. Mokiniai mėgdavo pertraukų metu užlipti į antrą 
aukštą ir nusileisti žemyn turėklais. Atsitrenkdavo į priekyje čiuožiančius, o šie – kartais 
ir į lango stiklą, kuris, žinoma, ne kartą išbyrėjo...

Mokyklos pastato išorė jau tais laikais buvo apkalta lentutėmis. ualetas būdavo 
lauke, maždaug toje vietoje, kur dabar stovi turgelio pastatėlis. Vienam gale – mergaitėms, 
kitame – berniukams, o per vidurį – mokytojams. ies dabartine seniūnija stovėjo nemaža 
malkinė ir sandėliukas mokyklos inventoriui sudėti. oje mokyklos pastato pusėje, kur 
nuo centrinės miestelio aikštės prasideda dabartinė Daujėnėlių gatvė, priešais tuometinį 
paštą (kur vėliau ilgą laiką gyveno Rudžių šeima ir J. Vilenčikas) buvo tvora aptvertas 
gėlynas, o ties kitu pastato galu (nuo dabartinės gatvės, vedančios į gaisrin , pusės) – 
šulinys. Visa didelė mokyklos teritorija apsodinta medžiais. uo dabartinės seniūnijos 
pastato ir nuo Danutės alienės namo pusės augo aukštos liepos, kampas nuo Stanislovo 
Mackevičiaus namo pusės apsodintas tankiomis gudobelėmis. ame kampe buvo didelis 
mokyklos sodas. Mokyklos kiemas ir visa teritorija aptverti statinių tvora, ties pagrindiniu 
įėjimu – didieji vartai, pro kuriuos būdavo galima ir įvažiuoti, bei mažesni varteliai įeiti. 

Emilija pasakoja, kad pertraukų metu mokytojai jiems liepdavo išeiti į lauką 
pakvėpuoti grynu oru, pajudėti. Po pamokų žiemos metu didžiausia vaikų pramo-
ga būdavo čiuožimas ant medinių karmonų nuo bažnyčios kalno. Karmonai – tai 
nedideli mediniai iš lentų sukalti lagaminėliai su rankenėlėmis. Jie gerai slysdavo 
ledu ir kietai sutryptu, suvažinėtu sniegu. Atsisėdi ant tokio karmono ir – pir-
myn... Atstumas būdavo nemažas – nuo bažnyčios kalno žemyn, tarp dabartinių 
kultūros namų ir parduotuvės, per visą miestelio aikštę iki pat mokyklos vartų. 
Net atsitrenkdavo į tuos vartus arba į tvorą. Mašinos miestelio centru tada neva-
žinėjo, todėl didelio pavojaus gal ir nebuvo. Bedūkstant ties ta tvora, kartą Emilija 
ir visai rimtai nukentėjo. Besistumdant tarpusavyje, jai į blauzdą sulindo didelė 
surūdijusi vinis. Savaitę iškentėjo, nors labai skaudėjo, vėliau visai nebepaėjo, koja 
ištino. Teko ilgokai gydytis. 

Emilija pasakoja, kad vadovėliai buvo mokyklos, dažnai gerokai aptrinti, 
tiesa, kartais tekdavo juos ir patiems nusipirkti. Tėvai pirkdavo sąsiuvinius, ra-
šalą, plunksnakočius, pieštukus. Suolai buvo su specialiomis įdubomis rašalinei 
ir plunksnakočiams. Rašalas kartais išsiliedavo ant knygų.  mokyklą eidavo 
apsirengę kuo kas turėdavo, net veršelio kailio kailinukais, apsiavę naginėmis. 
Tėvai įdėdavo šiek tiek maisto, susukę jį į laikraštį, kad nesuteptų vadovėlių ir 
sąsiuvinių. Vaikai tuo metu būdavo labai pamaldūs, sekmadienį nė vieno namuose 
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neužlaikysi, visi verždavosi į bažnyčią. Didžiąją savaitę prieš Velykas visi norėdavo 
kurį laiką paklūpėti bažnyčioje. Per Velykas bažnyčia būdavo pilnutėlė – nė kur 
kojos pastatyti. Net mažyčiai, penkiamečiai, apgaubti mamų skaromis, dalyvau-
davo velykinėse pamaldose.

Daujėnų pradžios mokykloje karo metais kūrenimu rūpindavosi valsčius, jis 
duodavo malkų. Krosnis kūrendavo valytojai.

Pokario metais, kai padaugėjo mokinių ir jie nebetilpo pagrindiniame pastate, 
Daujėnų mokykla buvo įsikūrusi ir Vileišio namuose, kurie buvo maždaug dabar-
tinės seniūnijos vietoje. Su šiuo pastatu susijęs ir vienas įstrigęs į atmintį įvykis – 
partizanų antpuolis prieš tuometinę Daujėnų valdžią. E. Majauskienė pasakoja

ai buvo  metų pavasarį. uo metu aš jau mokiausi paskutiniame, ketvirtajame, mo-
kyklos skyriuje. Kaip visada, atėjome rytą į mokyklą, prasidėjo pamokos. Pertraukos metu 
pasigirdo šūviai, mokytojai suriko: „Greitai visi į klas “ Pasirodo, partizanai jau buvo 
apsup  valsčiaus pastatą, kuris stovėjo pačiame miestelio centre (ties dabartine parduotuve, 
ten, kur dabar pastatytas paminklas). Mes pro langą pamatėme tirštus dūmus. ikriausiai 
susišaudymo metu nuo padegamųjų kulkų užsiliepsnojo Vileišio namas, kuriame buvo dalis 
mokyklos. Mus mokytojai suguldė ant grindų, o tuos, kurie tuo metu dar buvo lauke, 
partizanai sugrūdo į vidų, kad kuris vaikas nenukentėtų nuo atsitiktinės kulkos. Paskui 
dar sušovė kelis kartus ir viskas nutilo. Pamokų daugiau nebebuvo. Mokytojai mus paleido 
namo. Gaisras jau buvo pradėtas gesinti, bet viso pastato išgelbėti nepavyko. Matėme, kaip 
lekia pro valsčiaus pastato langus popieriai – partizanai, matyt, naikino dokumentus. šėjo-
me namo. Mes buvome ties Rasiuko sodyba, kai pamatėme ant kalniuko priekyje Baluškių 
link einančius partizanus. Labai išsigandome, sustojome, bijojome, kad jie negrįžtų. Bet 
jie nuėjo tolyn, o mes, kiek palauk , pro kapines pamažu grįžome į namus, į aujasodį.

Po gaisro buvo nuardytas dviejų galų Navako namas ir perstatytas maž-
daug toje pačioje vietoje, kur prieš tai stovėjo Vileišio namas. Čia vėl įsikūrė 
mokykla. Joje buvo jau penkta, o vėliau ir šešta bei septinta klasės. Kas norėjo, 
galėjo ten mokytis. Pagrindinis mokyklos pastatas vėliau irgi buvo rekonstruotas, 
paaukštintas, nes klasių ir mokinių vis daugėjo.

Taip, pagal E. Majauskienės pasakojimą, atrodė Daujėnų pradžios mokykla 
karo ir pirmaisiais pokario metais.

Septynias klases 1954 m. Daujėnų mokykloje baigė porijietis Vincas Šinke-
vičius (neseniai miręs). Jis papasakojo, kad mokyklą tais metais sėkmingai baigė 
visi septyni mokiniai, tik mergaičių buvo nedaug. 

 m. kovo  d. mirė Stalinas. Mokytojai liepė sėdėti suoluose, miestelio centre stribai, 
tais laikais vadinti liaudies gynėjais, pumpavo gaisrinės sireną. Viena mergaitė pradėjo 
labai verkti. 

uo metu mokytojavo Elzė Avižonytė. 2 metais pradėjo dirbti mokytoja Aldona 
(Salomėja) Likaitė. Vaikai ją pravardžiuodavo Sliekaite, mat mokytoja buvo labai liekna. 
Mokytoja Likaitė buvo labai gera, linksma. Šešta klasė  metais buvo ne pagrindi-
niame, senajame mokyklos pastate, o name, kuris stovėjo dabartinės seniūnijos vietoje. 
Senajame mokiniai netilpo. 
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Ne vieną dešimtmetį Daujėnų mokykloje išdirbusi, iš Biržų rajono Mieli nų 
kaimo kilusi ir dabar dar Daujėnuose tebegyvenanti mokytoja Salomėja (ją visi 
kažkodėl vadino Aldona) Latoškinienė (Likaitė) prisimena, kad Daujėnų septynmetėje 
mokykloje pradėjo dirbti 1952 m. Čia ji ir ištekėjo už Lietuvos ruso iš Lebeniškių 
kaimo Andriaus Latoškino, Daujėnuose dirbusio veterinarijos gydytoju. Mokyklos 
pastatas, pagal šios mokytojos pasakojimą, tada atrodė skurdokai, jis nelabai buvo 
pritaikytas septynmetei mokyklai. Trūko patalpų, pirmame aukšte buvo tik dvi 
klasės ir salė bei siauras kambarėlis, į kurį pertraukų metu susirinkdavo mokyto-
jai. Netrukus antrame aukšte buvo įrengtos dar trys klasės. Mokytojų butai buvo 
ir pirmame, ir antrame aukšte. Sodas ir tvora tebebuvo, šalia įrengta geografinė 
aikštelė. Daržo kaip ir nebebuvo. Malkinė tebestovėjo. Malkų atveždavo, jas su-
pjaudavo ir suskaldydavo darbininkai, jiems padėdavo ir mokiniai, kurie vėliau 
tas malkas sunešdavo į malkinę. Mokytojams nustatytą normą malkų atveždavo 
nemokamai, tik jas susipjauti ir susiskaldyti reikėdavo patiems. 

Apie naująjį mokyklos pastatą rašyti nėra prasmės, jis tebestovi iki šiol ir 
atlieka savo funkcijas. Kiekvienas gali užeiti į jį ir viską pamatyti savo akimis.

Mokytojai – tremtiniai ir rezistencijos  
kovų aukos
1941 m. tremtys neaplenkė ir kai kurių Daujėnų mokykloje dirbusių mokytojų. 

Vienas iš pirmųjų ir ilgiausiai išdirbusių Daujėnų A. Smetonos pradžios moky-
klos vedėjų buvo Mykolas Steponavičius. Čia jis dirbo kartu su žmona Valerija 
Steponavičiene. Tiesa, yra išlikę žinių, kad 1936–1938 m. M. Steponavičius kartu 
su mokytoja Levickaite dirbo Mikėnų (Porijų) pradinėje mokykloje. Be to, M. Ste-
ponavičius vadovavo vietos šaulių būriui, todėl ir buvo įtrauktas į tremiamųjų 
sąrašus vienas iš pirmųjų. 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos pajudėjo tremtinių 
vagonai, kuriuose buvo ir Steponavičių šeima. Daujėniečiai labai jaudinosi dėl šių 
žmonių likimo, nes Steponavičiai turėjo didelį autoritetą ir buvo itin gerbiami.

Tuo pačiu metu į Sibirą buvo ištremtas ir Smilgių pradinės mokyklos mo-
kytojas Mykolas Petrauskas, kilęs iš Paberžėlių kaimo.

Beje, Daujėnų kapinėse palaidota mokytoja Eugenija Navakienė, tremtyje 
mirusio Klemenso Navako, kilusio iš netoli P mpėnų esančio Šviµpiškių kaimo, 
žmona. K. Navakas tarpukario metais mokytojavo Krikliniuose, P mpėnuose, 
P šalote, Jakūb niuose, Pasvalyje, ade kiuose, taip pat ir Daujėnuose. Kaip ir 
daugelis to meto inteligentų, 1941 m. birželį buvo ištremtas, o po dvejų metų 
mirė svetimame krašte.

Kostas Kaminskas, mokytojavęs Daujėnų pradinėje mokykloje karo metais, 
pokario laikotarpiu buvo partizanų ryšininkas. Represinės struktūros apie tai su-
žinojo ir mokytoją nužudė.

uvo ir kitas mokytojas – Petras Gasiūnas, 1944–1948 m. mokytojavęs Galinių 
pradinėje mokykloje, kuri tuo metu buvo Povilo Prakaičio namuose. Ties Prakaičio 
sodyba įvyko partizanų ir stribų bei įgulos kareivių susišaudymas, kurio metu 
žuvo keletas partizanų (kai kurių liudininkų teigimu, jų buvo nukauta daugiau, 
apie 20). Buvę mokytojo Gasiūno mokiniai prisimena, kaip jis pavojaus akivaizdoje 
vaikus tarsi malkas sukrovė už krosnies, o kai susišaudymas pasibaigė ir viskas 
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nurimo, išleido visus į namus. Vai-
kai matė, kaip stribai pasikinkė Povilo 
Prakaičio arklius ir išsivežė nušautus 
partizanus į Daujėnus. Po keturių dienų 
mokytojas P. Gasiūnas dingo. monės 
kalbėjo, kad jį nušovė stribai. 

Garsūs žmonės, buvę 
Daujėnų mokyklos  
mokiniai
Jonas Pyragius. Gimė 1901 m. gruo-

džio 29 d. (kitais duomenimis, 1902 m. sausio 
1 d.) Baluškių kaime, netoli Daujėnų. Mirė 
19 5 m. spalio 20 d. Adelaidėje, Austra-
lijoje. Garsus tarpukario Lietuvos lakūnas 
ir sklandytojas, aviacijos majoras, Lietuvos 
karinis ir sporto veikėjas.

Bronius Baginskas. Gimė 1903 m. 
rugsėjo 1 d. Puµciniškio kaime, netoli Dau-
jėnų. Mirė 1991 m. spalio 1  d. Kaune. 
Garsus Lietuvos agronomas, agrochemikas, 
žemės ūkio mokslų daktaras, profesorius. Ne vieną dešimtmetį dirbo 
Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytoju, Dirvotyros ir agrochemijos 
katedros vedėju.

Vladas Baginskas. Gimė 191  m. Pulciniškio kaime, Daujėnų 
valsčiuje. Broniaus Baginsko jaunesnysis brolis, aukštos kvalifikacijos 
veterinarijos specialistas, veterinarijos mokslų kandidatas. 1941 m. 
Birželio sukilimo dalyvis, politinis kalinys, kalėjęs K mijos lageriuose. 

n anas as. Gimė 1909 m. Galiniuose, žuvo 19 1 m. Up tėje. 
Buvo žymus agronomas linininkas, Nauj sios Vílnios ir Savítiškio, 
vėliau Upytės linininkystės bandymų stočių vedėjas, daugelio straips-
nių ir knygų apie linininkystę autorius.

Antanas Vadopalas. Ilgametis Lietuvos žemės ūkio akademijos 
dėstytojas, profesorius, habilituotas daktaras, 16 vadovėlių ir knygų 
apie žemdirbystę, agronomiją, naujovių diegimą žemės ūkyje autorius.

Antanas Karoblis. Gimė 1940 m. rugpjūčio 1  d. Daujėnų 
miestelyje, Biržų apskrityje. Mirė 200  m. birželio 19 d. Kaune. Mate-
matikas, pedagogas, tikimybių teorijos tyrinėtojas, Lietuvos visuomenės 
bei politikos veikėjas, aktyvus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis, 
Kovo 11-osios Akto signataras, Lietuvos Nepriklausomybės Akto si-
gnatarų klubo kancleris, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys.

n anas imk nas. Gimė 1931 m. gegužės 2  d. Petraičių 
kaime, Daujėnų valsčiuje. Gyvena Vilniuje. inomas Lietuvos žurna-
listas, daug metų dirbęs Lietuvos radijuje, kraštotyrininkas, redakto-
rius, knygų sudarytojas, bendraautoris, poetas. Šiuo metu leidyklos 
„Versmės“ leidžiamos knygos „Daujėnai“ (serija „Lietuvos valsčiai“) 
vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas.

Stogastulpis, skirtas 
Daujėnų pagrindinės 
mokyklos 00 metų 
jubiliejui.  
Aut. V. Stragis
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Kiti žymūs žmonės, baigę Daujėnų mokyklą  tarpukario Lietuvos 
karininkas Jonas Navakas, žemės ūkio specialistas Pranas Navazelskis, 
žurnalistė a ijona a neckienė akai ė .
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Daujėnai, Vilnius, 2004. 
2. Baginskas V. Nuo Pulciniškio iki Komijos lagerių, Daujėnai, Vilnius, 

2004.
3. Akiras-Biržys. Biržų apskritis, Kaunas, 1932. 
4. Vlado Galvanavičiaus surinkta medžiaga.
5. Autoriaus surinkta medžiaga (buvusių mokinių, mokytojų, paties 

autoriaus prisiminimai).
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Kultūros židiniai
ijolė Šatienė

1919 m. spalio 10 d. priimtas pirmasis savivaldybių įstatymas nurodė, kad 
„valsčiaus savivaldybių įstaigoms priklauso knygynų įsteigimas ir užlaikymas“. Prisimintina, 
kad tuo metu bibliotekos dažniausiai buvo vadinamos knygynais arba knygynėliais. 
Savivaldybių įstatymas buvo vykdomas nerangiai. Savivaldybių bibliotekų įsteigta 
mažai. P svalio rajone savivaldybės bibliotekėlė yra veikusi tik 1940 m. pradžioje 
Dauj¸nuose (per pirmąjį sovietmetį 102 jos knygos buvo perduotos Daujėnų valsty-
binei viešajai bibliotekai). 1933 m. sausio 1 d. Pasvalio rajono valsčiuose ir kaimuose 
daugiausia buvo mokyklinių bibliotekėlių – 50. Mokyklų bibliotekėlės daugelyje 
kaimų bei valsčių centrų buvo viešo pobūdžio bibliotekos. Teoriškai šie knygynėliai 
buvo skirti tik mokiniams ir mokytojams, bet mokinių paimtas knygas skaitė ir jų 
broliai, tėvai, kaimynai. Bibliotekėlės buvo tvarkomos nekvalifikuotai, nes nebuvo 
tinkamai parengtų kadrų, maža specialios literatūros. Jaunimą aptarnaudavo orga-
nizacijų, kurios paprastai būdavo įsikūrusios prie mokyklų, bibliotekėlės. Spaudoje 
buvo rašoma, kad daugelyje mokyklų yra net 3 knygynėliai  mokyklos, mokytojo 
ir organizacijos (Jaunųjų ūkininkų ratelio, jaunalietuvių, šaulių). „Juose yra ne tik 
vaikams, bet ir jaunimui, ir tėvams pasiskaityti knygų.“ Daujėnuose 1932 m. prie pra-
džios mokyklos veikė Jaunųjų ūkininkų ratelių bibliotekėlė. Vedėjas buvo mokytojas 
Mykolas Steponavičius, turėjo 50 knygų, gautų iš emės ūkio rūmų. Šaulių būrio 
bibliotekėlė veikė 1933–193  m., turėjo 25 skaitytojus, 125 knygas (vėliau papildyta 
iki 200 knygų). Mokyklinių ir organizacijų bibliotekėlių skaičius ir jų fondai kasmet 
augo, tačiau jos dėl savo uždarumo ir siauro profilio negalėjo atlikti tų uždavinių, 
kurie skiriami viešosioms bibliotekoms. Jomis susirūpinta 1936 m. priėmus Lietuvoje 
valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą. 193  m. patvirtinus šiam įstatymui vykdyti 
taisykles, pradėtos steigti valstybinės viešosios bibliotekos. 1939 m. Lietuvoje buvo 
įsteigtos 35 naujos valstybinės viešosios bibliotekos, iš jų 4 – Daujėnų, P mpėnų, 
P šaloto ir Vašk  – Pasvalio rajone. Tai buvo V eilės bibliotekos, be skaityklų. 
1940 m. Daujėnų valstybinė viešoji biblioteka perėmė Daujėnų šaulių būrio bibli-
oteką (200 knygų). Nepriklausomybės metais bibliotekų tarnautojai buvo 5 eilių. 
 tai atsižvelgiant mokėtas atlyginimas, o per sovietų okupaciją, neatsižvelgiant nei 
į kvalifikaciją, nei darbo kiekį, visiems mokėta vienodai.

Daujėnų viešosios valstybinės bibliotekos vedėju nuo 1940 m. kovo 1 d. 
skiriamas Ignas Pladis. 1940 m. spalio 1 d. bibliotekos vedėja skiriama Stasė Vi-
leišytė. Netrukus Suaugusiųjų švietimo valdyba gavo Stasės Vileišytės prašymą  

„Biržų kompartija, susitarus su Daujėnų vadovais, paskyrė mane į Biržų žemės ūkio 
draugiją pasipraktikuoti ir susipažinti su prekybos įmonės darbu, kad grįžus į Daujėnus 
galėčiau vesti kooperatyvą. Dėl šios svarbios priežasties bibliotekos vedėjos pareigų nebe-
galiu eiti ir todėl prašau mane nuo šios dienos iš minėtų pareigų atleisti.“ 

Nuo 1940 m. lapkričio 10 d. Daujėnų viešosios valstybinės bibliotekos vedėju 
skiriamas Jokūbas Norvilas. 1940 m. paskutinį ketvirtį knygų fondai bibliotekose 
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buvo patikrinti ir pertvarkyti  išimta lietuviška patriotinė bei idealistinė katali-
kiška literatūra, fondai papildyti marksistine-komunistine literatūra. Vokiečiams 
okupuojant Lietuvą, švietimo ministras Juozas Ambrazevičius 1941 m. liepos 15 d. 
paskelbė įsakymą bibliotekų vedėjams išimti iš bibliotekų po 1940 m. birželio 15 d. 
gautą komunistinę literatūrą. 1941 m. antroje pusėje ir 1942 m. pirmoje pusėje iš 
bibliotekų buvo išimama komunistinė literatūra. Keitėsi bibliotekų vedėjai. Daujėnų 
valstybinės viešosios bibliotekos vedėją J. Norvilą 1941 m. rugpjūčio 1 d. pakeitė 
Petrė Kaminskienė.

Apie Daujėnų valstybinės viešosios bibliotekos būklę 1941 m. rugpjūčio 5 d. 
Suaugusiųjų švietimo skyriui vedėjas Jokūbas Norvilas rašė  

„Biblioteka yra patalpinta Daujėnų pradžios mokyklos patalpose, atskirame bute, suside-
dančiame iš dviejų patogių kambarių, už kuriuos nuomos savivaldybė nemoka.

Biblioteka įsteigta 0 m. kovo mėnesyje. Biblioteka turi iš viso  knygas, iš 
kurių  gauta iš valstybinės leidyklos, bet dauguma iš jų netinkamos. Kadangi biblioteka 
yra neseniai įsteigta, tad knygų trūkumas yra didelis. patingai trūksta beletristikos ir 
šiaip moksliškų knygų. Kadangi dauguma skaitytojų yra pradžios mokyklos mokiniai, tai 
labai trūksta literatūros vaikams.

Biblioteka yra perėmusi iš šaulių knygyno 200 knygų ir iš valsčiaus savivaldybės 
knygyno 02 knygas. Šaulių knygynui reikalingas remontas, nes reikalinga įrišti. uo 
lapkričio mėn. prie Daujėnų bibliotekos veikė ir skaitykla, į kurią, vidutiniškai imant, 
atsilankydavo kasdien  žmonės.

Bibliotekai trūksta: stalų, kėdžių, katalogų dėžučių, nes biblioteka turi tik vieną 
rašomąjį stalą ir vieną stalą skaitytojams. Kėdžių visai neturi ir naudojasi mokyklos suolais.

Švaros palaikymui yra samdomas sargas, kuriam algos mokama 0 rublių mėnesiui.“ 

Daujėnų bibliotekoje 1940–1941 m. veikusi skaitykla 1942 m. nebeveikė. 
Inspektorius J. Mališauskas, aplankęs Daujėnų biblioteką, Bíržų apskrities 

pradžios mokyklų vyr. inspektoriui pranešė

„Ryšium su Daujėnų valstybinės viešosios bibliotekos lankymo pranešimu prašoma pa-
raginti tos bibliotekos vedėją (P. Kaminskien , kuri pakeitė J. orvilą), kad ji laikomas 
bibliotekoje Šaulių sąjungos knygas patikrinusi įtrauktų katalogan ir duotų skaityti. aip 
pat turėtų susitarti su valsčiaus savivaldybe dėl valsčiaus knygyno knygų. Be to, reikėtų 
pageidauti, kad visose bibliotekose apylinkių gyventojai, kiek leidžia aplinkybės, galėtų 
pasinaudoti periodine spauda.“

Biržų apskrities Daujėnų valstybinės viešosios bibliotekos lankymo žiniose 
inspektorius J. Mališauskas rašė

„Biblioteka yra Daujėnų pradžios mokyklos patalpose. Butas vieno kambario, bibliote-
kai – knygynui tinkamas. Skaityklos nėra. Knygos skaitytojams išduodamos antradieniais, 
penktadieniais ir sekmadieniais. š viso biblioteka turi  abonentus ir  egzempliorius 
knygų, iš kurių , kaip bolševikinio turinio, išimta iš apyvartos. Be to, bibliotekos 
patalpose yra sukrauta dar 02 valsčiaus knygyno knygos ir buvusios Šaulių sąjungos 
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knygyno  knygos. Pati biblioteka ir jos raštinė tvarkoma gerai. Bibliotekos vedėja 
yra Daujėnų pradžios mokyklos mokytoja Petronelė Kaminskienė. Biblioteką aplankiau 

2 m. sausio  dieną.“

1944 m. vasarą karo veiksmai atsiliepė ir Pasvalio rajono bibliotekoms. Krinčíno 
ir Sal čių bibliotekos sudegė, Daujėnų, Jonišk lio ir Vaškų iškeldintos iš buvusių 
patalpų, beveik visų bibliotekų fondai nukentėjo. Švietimo liaudies komisariatas, 
norėdamas surinkti žinių apie bibliotekas, išsiaiškinti, kokia jų padėtis po karo, 
išsiuntinėjo bibliotekoms anketą  vienoje lapo pusėje buvo „Bibliotekos anketa“, 
kitoje – „Bibliotekos tarnautojo anketa“. Anketoje žinios surašytos 1945 m. gegužės 
21 d. Bibliotekos vedėja dirbanti mokytoja Genovaitė Puslytė pateikė šiuos duomenis

Daujėnų viešoji valstybinė biblioteka, Daujėnai, Biržų apskritis.
Iš viso knygų skaičius  1 430. 
Po karo veiksmų liko  929.
Darbo sunkumai tokie  negalima rasti kambario bibliotekai ir skaity-

klai, daug pradingusių knygų.
Gaunami laikraščiai ir žurnalai  „Tarybų Lietuva“, „Tiesa“, „Pravda“, 

„Jaunimo gretos“, „Učitelskaja gazeta“.
Politinio turinio knygų  260. 
Knygos lietuvių ir rusų kalbomis.
Vienas kambarys, viena krosnis.
Patalpos netinkamos todėl, kad tame pačiame kambaryje yra moky-

tojų kambarys.
Biblioteka veikia 10–13 val. kiekvieną dieną.
Biblioteka turi nemažai skaitytojų, bet blogiausia su kambariu, nes 

tame pačiame viskas sugrūsta.

Atmetus menkavertes ideologines, propagandines knygas, bibliotekos turėjo 
daug vertingų spaudinių. Buvo išleista nemaža lietuvių klasikų ir pažangesnės 
kūrybinės minties kūrinių, taip pat pasaulinės literatūros veikalų. Suorganizavus 
tankų bibliotekų tinklą, bibliotekininkai stengėsi, kad knyga pasiektų kiekvieną 
šeimą, atokiausius gyventojus.

19 5 m. rajoniniame laikraštyje „Stalino vėliava“ J. Jonaičio straipsnyje „Su-
klestėjo kultūra“ rašoma

„Prieš porą mėnesių „Porijų“ kolūkyje, jaunimui pageidaujant, buvo atidaryta masinė 
biblioteka. olimame rajono užkampyje sužibo dar vienas naujas kultūros židinys. rečiojo 
ketvirčio pabaigoje čia jau buvo 0  skaitytojai, kurių paslaugoms yra  0 2 knygos. 
Knygų onde galima rasti įvairios literatūros knygų, pradedant kalbos mokslo, medicinos, 
tec nikos, visuomeninės-politinės ir baigiant žemės ūkio, grožinės literatūros bei mark-
sizmo-leninizmo klasikų kūriniais. Bibliotekos vedėja drg. ainauskaitė, anksčiau dirbusi 
Daujėnų septynmetės mokyklos mokytoja, dabar savo žinias ir jėgas skiria apylinkės 
kolūkiečių kultūrinio lygio kėlimui. Bibliotekoje rengiami įdomūs jaunimo pasilinksmini-
mai, skaitomos paskaitos, sudaromi otomontažai, vyksta bibliogra inės apžvalgos, vaikų 
rytmečiai, leidžiamas sienlaikraštis.“
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Daujėnietė uzana Liberienė prisimena (kalba netaisyta)

„  metais atsikraustėm gyventi į Levaniškius. ada lankiau Daujėnų mokyklą. Mo-
kytoja Steponavičienė atnešdavo pasakų knygelių ir duodavo pasiskaityti tik tiems, kurie 
gerai mokėsi. Aš buvau stropi mokinė, man duodavo ir į namus parsinešti tą pasakų 
knygel . ada skaitydavom visi – ir tėvelis, ir mamutė, o babutė skaityt nemokėjo, tai 
ji tik klausydavo. Mes gyvenom kaime ir ten jokios bibliotekos nebuvo, o miestelyje ar 
buvo, ar nebuvo – nežinau. 0-aisiais baigiau keturis skyrius ir užėmus Lietuvą ru-
sams įsteigė skaityklas. š ten knygų parsinešt neduodavo, tai nueidavau tik paskaityti. 
Skaitykla buvo Daujėnuose. Vedėja buvo Prakaitytė Aldona. Aš jos paprašiau, tai ji man 
leido parsinešt į namus. Parsinešusi skaičiau ir dieną, ir vakare, prie žibalinės lempos. 
Parsinešiau knygas „Knygnešio tragedija“ ir „Al redas ir Alvyra“. Pradėjus keistis 
valdžioms jokių skaityklų ir bibliotekų nebebuvo. Pokario, –  metais, jau buvo 
šiokia tokia biblioteka, ji buvo tame name, kur dabar šarvoja numirėlius. Vedėja buvo 
Petrauskaitė na. ada perskaičiau daug knygų: „Amerikoniškoji tragedija“, „  kalną“, 
„Ana Karenina“, „  naują krantą“, „ ykusis Donas“, „Samdinė Alena“, „Paskenduolė“, 
„ aldokynė“, na ir daug kitų. Labai mėgstu skaityti, ypač patinka knygos apie meil , 
apie paprastą gyvenimą. Dabar bibliotekose yra daugybė įdomių knygų, bet jau negaliu 
daug skaityti, nes įvargsta akys, nes tos akys tarnauja man jau -eri metai. Biblioteka 
yra buvusi dviejų galų name (namas atvežtas iš avako sodybos Pulciniškiuose) – dabar 
toje vietoje seniūnija. Vedėja yra buvusi Janina Kazilionienė.“

Po karo Daujėnų biblioteka buvo tame pačiame pastate kartu su Pasvalio 
rajono vykdomojo komiteto Daujėnų apylinkės taryba. 1968 m. persikėlė į naują 
apylinkės tarybos pastatą (šiuo metu Daujėnų seniūnija). Pirmame aukšte, 40 m2 
kambaryje, biblioteka veikė ilgus metus. 2004 m. bibliotekos plotas sumažintas 
iki 32 m2, o 2006 metais iki 28 m2. Keitėsi darbuotojai, vieni dirbę trumpiau, kiti 
ilgiau. Daujėnų bibliotekos vedėjai, bibliotekininkai  

Ignas Pladis (1940 03 01–1940 09 )
Stasė Vileišytė (1940 10 01)
Jokūbas Norvilas (1940 11 10–1941 0  01)
Petrė Kaminskienė (1941 09 01)
Genovaitė Puslytė (apie 1944–1945)
Stasė Čepinskaitė (1950 03 11–1950 03 15)
Izabelė Atstupėnaitė (1950 03 15–1952 0  29)
Albertas Balčiūnas (1952 0  29–1952 11 05)
Marija Maslovaitė (1952 12 01–1953 02 25)
Izabelė Atstupėnaitė (1953 02 25–1955 05 02)
Janina Kazilionienė (1955 04 22–1964 01 01)
Valerija Pečiulytė (1958 09 15–1958 11 01)
Eugenija Remeikaitė (1964 01 01–1964 10 23)
Juzefa Jasiukėnaitė (1964 10 23–1965 10 20)
Irena Bukelienė (1965 10 2 –19 5 06 16)
Aldona Bukelytė (196  05 13–196  10 31)
Paulė Kauneckaitė (1968 10 23)
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ita Vadapalytė (19 4 05 01–19 4 09 11)
Birutė Mockienė (19 4 09 12–19 5 05 01)
Eligija Kamštaitytė (19 5 09 05–19  02 01)
Genovaitė Likaitė (19  04 14–1980 01 22)
Pranė Kupčiūnienė (1980 01 22–1985 11 01)
Algė latkutė (1982 12 01–1983 06 09)
ita Kalvėnienė (1985 04 26–2005 05 02)

Nijolė Šatienė (1998 02 02–iki šiol).

Projektas „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“ 
buvo pradėtas 2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų minis-
terijos iniciatyva. Šis projektas buvo finansuotas pagal Europos Sąjungos P ARE 
2003 Socialinės ir ekonominės sanglaudos programą. Už projekto pinigus 300 vie-
šosios interneto prieigos taškų (VIPT) nupirkti baldai, kompiuteriai ir kita įranga, 
įvestas ir apmokėtas interneto ryšys. entrai įsteigti visuose Lietuvos rajonuose, 
daugiausia dėmesio skirta vietovėms, kuriose menkai išplėtota telekomunikacijų 
infrastruktūra. VIPT veikia labiausiai gyventojų ir svečių lankomose vietose  bi-
bliotekose, bendruomenių centruose, mokyklose, kultūros namuose, seniūnijose 
ir pan. Kaimo gyventojams juose teikiamos ne tik nemokamos kompiuterio ir 
interneto naudojimo paslaugos, bet ir galimybės kopijuoti, spausdinti, skenuoti, 
naudotis faksu. Daujėnų bibliotekoje viešasis interneto prieigos taškas įsteigtas 
2005 m. gegužės 1  d., o nuo gegužės 23 d. jau aptarnaujami vartotojai. rengti 3 
kompiuteriai, spausdintuvas, įvestas interneto ryšys. Bibliotekos lankomumas labai 
išaugo. Dvidešimt aštuonių kvadratų patalpoje būdavo sausakimša. Pagrindiniai 
lankytojai – vaikai, gimnazistai, studentai. Suaugusiesiems naudotis kompiuteriais 
dar buvo neįprasta. Miestelyje tik vienas kitas gyventojas turėjo namuose kompiuterį 
ir interneto ryšį. Vaikai ne tik žaisdavo kompiuterinius žaidimus, bet ir ruošdavosi 
pamokoms  rašydavo referatus, darydavo skaidres, spausdindavo. Suaugusieji ieš-
kodavo informacijos įvairiomis temomis  naršydavo skelbimų, muzikos svetainėse, 
domėdavosi sveikatos klausimais, namų interjero, kulinarijos temomis. Naudodavosi 

Kultūros renginių 
vedėjos – bibliotekos  
direktorė ijolė 
Šatienė ir Kultūros 
namų vadovė Elena 
Seličiova (dešinėje).  
J. Kliučiaus nuotr.
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bendravimo programa „Skype“ – ma-
mos galėdavo pabendrauti ir pamaty-
ti užsienyje gyvenančius ir dirbančius 
vaikus. Bibliotekoje atsirado galimybė 
susipažinti su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Darbo biržos informacija, jų teikia-
momis paslaugomis. Naudodamiesi internetu gyventojai galėjo deklaruoti pajamas, 
sužinoti apie mokėtiną žemės mokestį, ieškantys darbo – susipažinti su Darbo 
biržos teikiamais pasiūlymais. Bibliotekininkė mokė ir konsultavo, kaip naudotis 
kompiuteriais ir internetu, laisvai prieinamomis e. paslaugomis. Nuo 2009 m. 
kovo įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa. 
Knygų išdavimas ir grąžinimas registruojamas kompiuteriu.

2010 m. balandžio mėnesį miestelio biblioteka išsikėlė į naujas patalpas 
Daujėnų pagrindinėje mokykloje. Balandžio 2  d. švęstos įkurtuvės. Miestelio ir 
mokyklos bibliotekos sujungtos į vieną, tačiau su atskirais įėjimais mokiniams ir 
suaugusiesiems. Šviesios ir erdvios patalpos maloniai nuteikia visus skaitytojus, 
lankytojus ir svečius. Vienas bibliotekos kambarys skirtas knygų fondui, kitas – 
skaityklai. Bendras patalpų plotas 2 m2. 2010 m. gruodžio mėnesį iš 2008–2012 m. 
projekto „Bibliotekos pažangai“ lėšų biblioteką pasiekė 4 kompiuteriai ir dau-
giafunkcinis įrenginys. Biblioteką puošia kraštietės Nijolės Vadapolaitės dovanoti 
paveikslai. Teikiamos nemokamos interneto paslaugos gyventojams. Internetas 
tapo kasdienybe dažnam bibliotekos lankytojui. Kitos populiariausios paslaugos  
knygų ir periodinių leidinių išdavimas į namus, mokamos paslaugos (kopijavimas, 
spausdinimas, skenavimas), atsakymai į vartotojų užklausas, informacijos paieška 
internete, mokymas dirbti kompiuteriu, renginiai. 2011–2012 m. bibliotekoje vyko 

kurtuvės. Bibliotekos lankytojus sveikina  
Pasvalio rajono savivaldybės vicemeras  
Povilas Balčiūnas. 20 0 0  2
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kompiuterinio raštingumo kursai. Norintieji išmokti dirbti kompiuteriu lankė 
kursus ir gavo pažymėjimus. Dirbantiems ar norintiems įsidarbinti asmenims 
kompiuterinio raštingumo pažymėjimai yra būtini. monės kaip ir anksčiau skaito 
knygas, periodinius leidinius. Šių dienų skaitytojas keičiasi, modernėja, bet knyga, 
žurnalai, laikraščiai lieka labai svarbūs. 2013 m. pradžioje viešosios bibliotekos 
fonde buvo 4 93  spaudiniai. ondas po truputį atnaujinamas, gaunama naujų 
knygų (2012 m. 253 egz. spaudinių, 2013 m. – 332 egz.). Tačiau 
didesnė dalis knygų fondo yra pasenusi. Prenumeruojama 
labai mažai periodikos. Priežastis – lėšų 
trūkumas. 2012–2013 m. prenumeruoti 
6 periodiniai leidiniai (2 pavadinimų 
laikraščiai ir 4 pavadinimų žurnalai). 
Smagu, kad patys skaitytojai, lanky-
tojai dovanoja bibliotekai perskaitytas, 
tvarkingas, gražias knygas ir žurnalus. 
Taip pasidalija su kitais skaitytojais.

Padėka
Verslininkei aliai u auskienei, 

padovanojusiai bibliotekai 2  naujas kny-
gas iš asmeninės bibliotekos.

Kraštiečiui žurnalistui Antanui 
imk nui, padovanojusiam bibliotekai 

knygų iš asmeninės bibliotekos.
Rimai Garbašauskienei už „Kai-

mo laikraščio“ numerius, „Valstiečių lai-
kraščio“ 2 mėn. prenumeratą, „Moters“ 
žurnalus ir dovanotas knygas. 

Knygų ondas.  
uotraukos  

iš . Šatienės  
arc yvo

Skaitykla
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n i ai ėkelienei už dovanojamus žurnalus „Laima“, „Moteris“.
anislo ui acke i iui už dovanotas knygas, „Kaimo laikraščio“ prenumeratą, 

„ aisių vasaros“ vaizdo įrašus.
uoširdžiai Ačiū Jums, kad dalijatės knyga, laikraščiu ar žurnalu su bibliotekos 

skaitytojais.

Literatūra
Mikelinskaitė P. Pasvalio rajono bibliotekos (iki  m.), Pasvalys, 1994. 
Dokumentų kopijos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo.
Nuotraukos iš bibliotekos archyvo.
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Daujėnų valsčiaus tradiciniai kaimo  
pastatai ir sodybos

Marija Purvinienė, Martynas Purvinas
K  Arc itektūros ir statybos institutas

Šių apylinkių tradicinės (kurtos iki 1945 m.) kaimo architek-
tūros paveldas iki šiol nebuvo išsamiau tiriamas.

Pavyzdžiui, sovietų okupacijos laikais sudarytame „Lie-
tuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ respublikinės reikšmės 
architektūros paminklu nebuvo pripažintas nė vienas P svalio 
rajono objektas. Šiame rajone buvo nustatyti tik keli pastatai 
ir jų kompleksai, kuriems buvo pripažintas vietinės reikšmės 
architektūros objektų statusas (Jonišk lio dvaro ansamblis, 
bažnyčios Jonišk lyje, Krinčinê, P mpėnuose ir Ni rkoniuose, 
trys vėjo ar vandens malūnai, pora pastatų Pasvalyjê ir Joniš-
kėlyje). Saugotinais buvo paskelbti Pasvalio miesto ir Vašk  
miestelio gatvių tinklai bei aikštės. Anuometinių funkcionierių 
teigimu, Dauj¸nų apylinkėse ir visame Pasvalio rajone esą 
nebuvę nė vieno vertingo kaimiškojo pastato, nė vieno įdo-
mesnio kaimo ar sodybos.

Toks uolus Pasvalio ir Daujėnų apylinkių tradicinės 
architektūros paveldo ignoravimas buvo neatsitiktinis. Nors 
pirmaisiais pokario dešimtmečiais šiame krašte dar buvo likę 
nemažai vaizdingų kaimo pastatų ir įdomių sodybų, dvarviečių 
liekanų ir kitko, tačiau tai buvo politiškai ir ideologiškai netin-
kami – sovietinio režimo nuostatų neatitikę dalykai. Pasvalio 
apylinkės buvo žinomos kaip stambių ūkininkų kraštas, kur 
derlingose žemėse gyvenę pasiturintys ir darbštūs žmonės, 
anuomet vadinti „buožėmis“ ir persekioti. Sudarant politiškai 
tendencingus vadinamųjų kultūros paminklų sąrašus, vengta 
į juos įtraukti sakralinio pobūdžio objektus (ten patekdavo 
tik akivaizdžios įžymybės), stambesnius ir dailesnius stati-
nius, priklausiusius represuotiems ar politiškai netinkamiems 
žmonėms. Anuomet saugotinais paminklais buvo paskelbta 
daug skurdžių trobesių kituose Lietuvos regionuose, tačiau 
pasiturinčių ūkininkų paveldas (liudijęs neblogą kaimiečių 
gyvenimą ikisovietiniais laikais) buvo ignoruojamas ir pa-
smerktas sunykti.

Nesaugomi kaimų trobesiai ir sodybos sparčiai nyko. 
Ištremtų ūkininkų pastatai būdavo nusavinami, dažnai nu-
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gyvenami ar sunaikinami. Stambių ūkininkų sodybvietėse ar dvarvietėse kurti 
sovietinių ūkių gamybiniai centrai, iš pradžių panaudojant senus trobesius, vėliau 
jų vietoje statant naujus. Sovietinės melioracijos dešimtmečiais, vykdant gyvenviečių 
ir žemės naudmenų stambinimo politiką, buvo masiškai likviduojami vienkiemiai, 
dažnai gana nauji, tik prieškariu pastatyti jų trobesiai. Sovietų okupacijai pakirtus 
tradicinio kaimo gyvavimo pagrindus (likvidavus privatinę nuosavybę, atėmus daug 
gamybos priemonių, buvusius laisvus ūkininkus pavertus menkai atlyginamais 
naujųjų ūkių samdiniais ir t. t.), per šimtmečius susiklosčiusi kaimo gyvensena 
buvo pasmerkta žlugti ir sunykti.

Tai lėmė tam tikrus demografinius pokyčius Lietuvos kaimuose (jaunimo 
pasitraukimą į miestus, senesnių žmonių įsivyravimą dar likusiose sodybose, 
spartų gimstamumo mažėjimą kaimuose ir t. t.), vis gausėjo nykstančių sodybų 
ir trobesių. Nusenusiems gyventojams mirus, jų pastatai būdavo sunaikinami.

Pokario nuosmukio laikais žlugo tradiciniai liaudies architektūros verslai. 
Buvo apribota privati statybininkų – liaudies meistrų veikla, nebeliko pasiturinčių 
užsakovų, galėjusių užsakyti didelius ir puošnius pastatus. Sovietmečiu įsivyravo 
primityvūs ir kuklūs pastatai, sužlugo pastatų puošimo mediniais drožiniais ir 
kitkuo verslai. Senesnieji trobesiai nebūdavo tinkamai prižiūrimi, retai kas ban-
dydavo atnaujinti nykstančius medinius drožinius, senesnius prieangius ar kitus 
trapesnius pastatų elementus. Nebeliko tradicinių stogo dangų (dengimo šiaudais, 
malksnomis, skarda ir t. t.), jas pakeitė neišvaizdaus ir sveikatai kenksmingo 
asbestcemenčio – banguoto šiferio lakštų danga.

Sovietmečiu buvo įsivyravęs vietinio kultūros paveldo ir senųjų tradicijų 
ignoravimas, vyko politinė kova su „praeities atgyvenomis“ ir „buržuazinio nacio-
nalizmo apraiškomis“ (domėjimusi praeitimi ar nesankcionuotais lietuviško paveldo 
tyrimais). To meto negausiuose leidiniuose nebandyta sąžiningai apibūdinti senojo 
lietuviško kaimo ir jo savitų apraiškų. Visa tai lėmė Daujėnų apylinkių (kaip ir 
kitų Šiaurės Lietuvos plotų) nepakankamą ištirtumą paveldotyros atžvilgiu.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dauguma tradicinės architektūros objektų 
(kaimai ir vienkiemiai, dvarvietės ir kaimų sodybos, gyvenamieji namai ir ūkiniai 
trobesiai, smulkioji architektūra ir antkapiniai mediniai paminklai) jau buvo labai 
sunykę ar iš viso sunaikinti. Dabar tegalima aptikti buvusio tradicinio paveldo 
pėdsakus, kurie gali padėti apibūdinti šių apylinkių praeitį ir čia vyravusios 
kaimiškos gyvensenos pobūdį.

2011 m. „Versmės“ leidyklos suorganizuotos tyrimo ekspedicijos metu mes 
apžvelgėme Daujėnų apylinkėse išlikusius senuosius pastatus ir sodybas, aplan-
kydami daugumą senųjų buvusio valsčiaus kaimaviečių. Dėkojame daujėniškiams 
Stasiui Mackevičiui, Vladui Vitkauskui, Juozui Beniuliui, padėjusiems nuvykti į 
atokesnius apylinkių kaimus.

Toliau pateikiame pastebėjimus apie atskirose vietose matytus savitesnius 
tradicinės architektūros objektus, aplankytus kaimus apibūdinant abėcėlės tvarka. 
Kartu pateikiami ir aplankytų senbuvių pasakojimai apie kaimų praeitį.

Po didžiųjų pokyčių Daujėnų apylinkėse ne visada buvo paprasta identifikuoti 
praeities pėdsakus – nebeliko aiškių ribų tarp senųjų kaimų, išnyko daug tradici-
nių vietovardžių. Neaptikta žinių apie kai kurių sodybų buvusius savininkus. Čia 



935

N I N Ė  U L A

neminimi kai kurie neaplankyti kaimai 
ar tos gyvenvietės, kuriose neaptikome 
vertingesnių objektų.

Balùškiai – praeityje žinomas kai -
mas – po 1944 m. labai sunyko. Lau-
kuose dar tebebuvo prieškarinių vien-
kiemių. Pakelėje tebestovėjo apnykusio 
aukšto medinio dekoruoto kryžiaus lie-
kana – apylinkėms būdingos smulkio-
sios tradicinės architektūros pavyzdys. 

Sunykusioje ir pakitusioje kaima-
vietėje ties kryžkele užfiksavome vieną 
įdomesnę, bet jau perstatomą kalvio ( ) 
sodybą. Perdirbinėtas ilgasis medinis 
namas. Tebebuvo molinė seno tvarto 
dalis ant aukšto skeltų akmenų pamato, 
tradicinė medinė klėtis su prieklėčiu, 
pakelės kalvė. Pakelėje ties sodyba tebe-
augo senas ąžuolas ir dvi didelės liepos. 

Kai kuriose perdirbtose sodybo-
se dar tebestovėjo beveik nepakeistos 
tradicinės medinės klėtys – geriausiai 
išlikę senieji statiniai.

Labai suniokotoje Baluškių dvarvietėje aptikome tik negausių praeities pėdsa-
kų – stambių pastatų liekanas. Tebebuvo didžiojo dvaro tvarto sienos – sumūrytos 
iš lauko akmenų, su raudonų plytų ir betono intarpais, arkinėmis sąramomis 
perdengtomis angomis. Tebestovėjo prieškarinis (ar jau pokariu statytas) didelis 
molinis tvartas su raudonplyčiais ir betoniniais angų apvadais.

Nepastebėta reikšmingesnių dvaro sodybos fragmentų, veikiausiai sunaikin-
tų sovietmečiu, čia kuriant vietos ūkio gamybinį centrą. Po 1990 m. griauta ir 
sovietų epochos statinius, tad dvarvietės ir kaimavietės buvimą aiškiau rodo kai 
kur likę seni medžiai.

Baukÿ kaimavietėje užfiksavome labai įdomios stambios sodybos liekanas. Ten 
buvęs Jono Laurišonio (jį dar vadinę Laurišonių seneliu) ūkis. Kaip pasakojo Girs -
duose gyvenantis Petras Bedalis (gim. 1935 m. Baukų vienkiemyje), Smetonos laikais 
daugeliui kaimiečių iš senojo gatvinio kaimo išsikėlus į vienkiemius, kaimavietėje dar 
tebebuvo likę apie 10 kiemų. Kaimas turėjo savas kapinaites – kalniuką prie Šato. 

Prieškariu kaime gyvenę Adolfas (turėjęs 18 ha žemės) ir Petras Kalvėnai, 
Jonas Kazilionis (28 ha), stambesnis ūkininkas Rasiukas, Povilas Pleška (1 ha), 
Sargiaučiai (seserys išsidalijo žemę „ant pusės“, ten apsigyvenę Jonas Laurišonis 
ir Albertas Ramanauskas), Juozas Rauduvė (gyvenęs sodyboje prieš sovietmečio 
fermą), Dišia, Jonas Beliauskas, Veronika Kubilytė, Kubilevičius, Vilijonas Lauri-
šonis, Petras Laurišonis, Povilas Rauduvė (išsikėlęs į vienkiemį), Jonas Vadopalas, 
Povilas ilis (turėjęs 18 ha) ir bene stambiausias kaimo ūkininkas Jonas Armonas 
(60 ha). Petras Kazilionis turėjęs 32 ha žemės, pas jo našlę vėliau užkuriu atė-

Būdingos sodybos Baluškių kaimavietėje planas: 
a – gyvenamasis namas, b – svirnas,  
c – tvartas, k – kalvė  svarbesni senieji me-
džiai: ž – ąžuolas, L – liepos. M. Purvinienės 
sc ema
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ykstantis senasis 
medinis kryžius  
ties Baluškiais:  
nebeliko gulstės, 
statmuo krypsta.  
Dar išlik  buvusiojo  
kryžiaus dekoro 
ragmentai –  
dekoratyvinis  
briaunų apkalimas 
drožinėtomis  
lentelėmis
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lgasis medinis  
namas Baluškių  
kaimavietėje

Senas molinis tvartas 
Baluškių kaimavietėje

radicinis kelių 
dalių, šoninio tipo 
medinis svirnas  
Baluškių kaimavietėje
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Medinis buvusios 
kalvės pastatas  
Baluškių kaimavietėje

šlik  įvairaus dydžio 
tradiciniai mediniai 
svirnai Baluškių 
kaimavietėje
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Baluškių dvarvietės  
ūkinių pastatų  
liekanos

Baluškių dvaro  
mūrinio tvarto  
liekanos
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Didysis molinis 
tvartas Baluškių 
dvarvietėje
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jęs Bedalis, nupirkęs dar 5 ha žemės 
ir gyvenęs šalia Vadopalų. Sovietinių 
represijų laikais stambesnieji ūkininkai 
nukentėjo – Petras Bedalis tik 195  m. 
sugrįžo iš Sibiro. Buvęs didelis kaimas 
labai sunyko.

Jono Laurišonio sodybos pastatai 
buvo išdėstyti išilgai plataus sodybinio 
rėžio galais į gatvę. Didysis sodybos 
klojimas sovietmečiu buvo likviduotas, 
nebeliko ir senojo tvarto (lyg toje vie-
toje buvo pastatyti prastesni mediniai 
ūkiniai pastatėliai). Gerai buvo išlikę 
du vertingiausi didžiosios sodybos pas-
tatai – gyvenamasis namas ir svirnas.

Ilgas medinis namas iš pjautų 
sienojų veikiausiai statytas  a. pra-
džioje. Tą rodo ir išlikę nevienodi namo 
langai, skirtingos jų puošmenos. Jį lyg dengęs pusvalminis stogas, vėliau perdirbtas 
į dvišlaitį, užklotą prieškarine cinkuota skarda. Namo langus dengusios langinės. 
Prieangio apačia mūryta iš senų raudonų plytų. Matyt, prieškariu skarda dengiant 
stogą buvo įrengti ir skardiniai lietvamzdžiai, išlikę iki dabar. Gal tuomet ar jau 
vėliau buvo prikaltos dekoruotos skardinės vėjalentės.

Labai įdomus ir kitas sodybos senasis pastatas – ilgoji klėtis. Tai šoninio tipo 
pastatas, sudurtas iš trijų kiek skirtingų dalių (gal statytų ne vienu metu, kai ką gal 
perkeliant iš kitur). Tos trys dalys jau prieškariu (jei ne anksčiau) buvo sudurtos į 
bendrą junginį ir perdengtos bendru dvišlaičiu stogu, anuomet uždengtu cinkuota 
skarda. Tų trijų dalių autonomiškumą rodo nevienodi jų prieklėčių stulpeliai, skirtingos 
durys. Durys buvo pagrindinė puošmena, jos padailintos sudėtingesniu apkalimu, 
likę ir polichromijos (dažymo keliomis spalvomis – raudona, žalia, balta) žymių.

Negyvenamoje ir apleistoje sodyboje prie senųjų trobesių dar augo tradiciniai 
dekoratyviniai medžiai, tarp jų – didelis ąžuolas, klevas, kaštonas.

Ši sunykti pasmerkta sodyba su savo didžiaisiais pastatais buvo viena 
įspūdingiausių ir vertingiausių tradicinių kaimiškų sodybų Daujėnų apylinkėse. 
Deja, sovietmečiu ji (kaip ir kitas vaizdingas ir vertingas šių vietovių liaudies 
architektūros paveldas) nebuvo saugoma ir tinkamai fiksuojama. Tuomet buvusių 
stambių ūkininkų sodybos buvo naikinamos ar pasmerkiamos sunykti kaip nepa-
geidautini prieškarinės Lietuvos Respublikos realijų liudytojai.

Kitoje senoje, bet po 1944 m. gerokai perdirbtoje sodyboje buvo išlikęs tra-
dicinis gyvenamojo namo prieangis – atviras gonkelis su dailiais drožiniais, aukštas 
tvarto pamatas iš akmens mūro ir savitas betoninis rūsys.

a kla ni  (Berklainių) kaimo praeities bruožus apibūdino ten gyvenantis 
Stasys Tribė.

Prieškariu iš senojo gatvinio kaimo žmonės kėlėsi į vienkiemius, kurtus 
kaimo laukuose. Anuomet Barklainių valdos plėtėsi. Pavyzdžiui, S. Tribės dėdė 

Jono Laurišonio sodybos planas: gyvenamasis  
namas, b – svirnas, c – tvartai  svarbesni  
senieji medžiai: Kašt – kaštonas, Kl – klevai.  
M. Purvinienės sc ema
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Didysis medinis 
gyvenamasis namas 
J. Laurišonio sodyboje 
ir jo būdingos detalės
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lgasis medinis 
svirnas J. Laurišonio 
sodyboje ir jo  
būdingos detalės
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radicinis dekoruotas 
medinis gyvenamojo 
namo gonkelis  
ir mūrinis rūsys 
pakelės sodyboje
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kaip Lietuvos Respublikos karys sa-
vanoris iš dvaro gavo 42 ha žemės ir 
įsikūrė vienkiemyje.

Po 1944 m. senasis kaimas nyko, 
gyventojai išsikeldavo į Dauj¸nus ir 
kitur. Pavyzdžiui, gal 19 5 m. ten iš-
sikėlė kalvis Jonas Mėkelis (jo tėvas 
irgi buvo kalvis). Jo medinė kalvė dar 
ilgai stovėjusi Barkla niuose. Šalia kal-
vio gyvenęs Antanas Kvedaras išsikėlė 
į Daujėnus, sudegus jo namui.

2011 m. Barklainių kaimavietėje 
ap tikta tik viena sena tebegyvenama 
sodyba ir dviejų nebegyvenamų sodybų 
liekanos.

Stambioje šiaurinėje sodyboje gy - 
venę Kriščiūnai, turėję apie 40 ha že-
mės. Prieškarinis šeimininkas Antanas 
Kriščiūnas, Andrejaus sūnus, buvo gi-
męs gal 1892 m., jo brolis Amerikoje 
buvo kunigas. Ta sodyba buvo plėsta 
prieškariu, kai sudegė senasis medinis 
namas. 1935 m. pastatytas naujas mūri-
nis gyvenamasis namas (geras raudonas 
plytas jo statybai vežė iš Krašt  plyti-
nės, stogas buvo dengtas raudonomis 
čerpėmis), o 193  m. – didžioji klėtis. 
Kaimo gatvę, matyt, tada apsodino kaštonais (anuomet egzotiškesniais medžiais). 
Laukuose buvusi pirtelė. Buvusį ilgą (apie 30 m ilgumo) klojimą nuvertė pokariu. 
Apie 19 2 m. į Ru šiškes išvežė didįjį tvartą su diendaržiu.

Ilgą dvigalį raudonplytį namą kiek pagyvino kuklios „plytų stiliaus“ puoš-
menos – profiliuoti karnizai ir kt., abipus namo įrengti įstiklinti šoniniai prieangiai. 
Pietinį (sodo pusės) prieangį puošė patriotiniai Gedimino stulpai. Sudėtingiau 
mūryta šiaurinio prieangio apatinė dalis.

Po namu buvo išmūrytas rūsys, atskiras įėjimas į jį įrengtas pastato šiaur-
vakariniame kampe. Name tebebuvo senosios durys.

Didelė medinė šoninio tipo, trijų skyrių klėtis pakelta ant aukštesnio akmens 
mūro pamato. Tame pamate iš raudonų plytų išmūrytos ventiliacijos angos. Kiemo 
pusėje įrengtas prieklėtis su aukštoku cokoliu. Klėties duris puošė originalesnio 
rašto apkalimas, galinį gatvės fasadą – langas su dekoruotu apvadu ir drožinėta 
frizo lenta. Dvišlaitį klėties stogą tebedengė prieškarinė skarda, tebebuvo senųjų 
lietvamzdžių fragmentų.

Sodybvietėje šalia gatvės tebestovėjo aukštas akmeninis kryžius – tradicinis stam - 
besnės sodybos atributas. Jo cokolyje buvo iškalta „A. K. 1892“ (gal taip buvo pažymė - 
tas Antano Kriščiūno gimimas 1892 m., gal tas kryžius statytas kaip padėkos ženklas).

A. Kriščiūno sodybos planas: a – gyvenamasis 
namas, b – svirnas  svarbesni senieji medžiai: 
Kašt – kaštonai, L – liepos, o – uosis.  
M. Purvinienės sc ema
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Didysis raudonplytis  
gyvenamasis namas  
A. Kriščiūno sodyboje  
ir jo būdingos puošmenos
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A. Kriščiūno gyvenamojo namo pietinis  
gonkelis ir jo būdingos detalės
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A. Kriščiūno  
gyvenamojo namo 
šiaurinio gonkelio 
apačios ragmentas
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ėjimas į rūsį po  
A. Kriščiūno namu 
ir rūsio langelis
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Senosios durys  
A. Kriščiūno name

Didysis medinis svirnas  
A. Kriščiūno sodyboje
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Kriščiūno svirno priesvirnis  
ir jo detalės
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A. Kriščiūno svirno durų 
dekoratyvinis apkalimas

Dekoruotas langelis  
A. Kriščiūno svirno  
gatvės gale
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A. Kriščiūno svirno senojo  
apskardinimo detalės

Akmeninis pakelės kryžius  
A. Kriščiūno sodyboje
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Ši sodyba – vertingas prieškarinės krašto liaudies architektūros pavyzdys. 
Tokių stambesnių sodybų Pasvalio apylinkėse dabar jau retai pasitaiko.

Piečiau Kriščiūnų sodybvietės, už medžių juostos, sužėlusios sklypo paribyje, 
tęsėsi Pyragių žemės rėžiai.

Nebegyvenamoje Juozo Pyragiaus (dar minėtas Jonas Alešiūnas ) sodyboje, 
buvusiame vidutiniame ūkyje (valdyta gal 14 ha žemės), tebestovėjo du nykstantys 
mediniai pastatai.

Šiauriniame sodybvietės pakraštyje galu į gatvę stovėjo iš apvalių sienojų 
I  a. pabaigoje ar  a. pradžioje suręstas medinis, dabar jau griūvantis namas. 

Praeityje pastatą puošė įdomiai dekoruoti langų apvadai, tvarkingos langinės. 
Sodybvietės pietiniame pakraštyje tebestovėjo nedidelė medinė šoninio tipo 

klėtelė, prie atgręžto į gatvę jos galo lyg buvęs pridurtas priestatas ar kitas pas-
tatas. Prieklėtis buvo apnykęs – nebeliko stulpelių ir kt. Pastatą puošė tradiciškai 
apkaltos durys.

Prieš Kriščiūnų sodybą, kitapus kaimo gatvės, buvusi Jono Pyragiaus ( ) 
sodyba. Nebegyvenamame, krūmais apžėlusiame plote tebestovėjo du nykstantys 
statiniai. Arčiau gatvės, šonu į ją stovėjo nedidelė paprasta medinė klėtelė, dengta 
senu skardiniu stogu. Pastatą puošė tradiciškai apkaltos durys. Sklypo gilumoje, 
taip pat šonu į gatvę tebestovėjo apnykęs mūrinis ir medinis ūkinis statinys.

Išlikę dviejų Pyragių sodybų senieji pastatai rodė jau kitokias krašto kaimiš-
kosios architektūros tendencijas – senesnes (nei Kriščiūnų sodyboje) ir atspindinčias 
mažiau pasiturinčių ūkininkų ekonomines išgales ir jų nuostatas.

Ken li  kaimas buvo atokiausiame Daujėnų valsčiaus pakraštyje. Kaip pa-
sakojo kaimo senbuvė Stanislava Grabauskienė (Karoblytė), prieškariu Kenìliuose 
buvo gal 11 kiemų, vyravo vidutiniai ūkininkai. Ten gyvenę trys Mikėnai  Jonas 
(turėjęs 15 ha žemės), Leonas ir Povilas, Lionginas Rakašius, Juozas ir Adelė 
ičkai, Mykolas ir Apolonija Petrauskai, Juozas ir Apolonija Čeponiai, Karobliai, 

Kačiuliai (seneliai Aniolas ir Barbora, jų sūnus Jonas, vėliau Leonas), Mockūnai 
(lyg iš ten kilęs senų laikų daraktorius Juozas Mockūnas-Keleivis). Kaime buvusi 
sava marka – kūdra linams merkti. Kol dar nebuvę Daujėnų valsčiaus, senelis 
dirbęs viršaičiu Stu briškyje.

Karoblių senelių kartai (Juozui ir Barborai) priklausė 60 ha žemės, kurią 
išdalijo vaikams. Jų palikuonys Antanas ir Bronislava jau turėjo mažiau žemės. 
Vėliau ūkyje įsikūręs Aloyzas Grabauskas (miręs 2010 m.) su žmona Stanislava.

Užfiksavome labai savitos Karoblių sodybos (vėliau vadintos Grabauskyne) lie - 
kanas. Tai buvęs nuošalesnis viensėdis. Jo labai dideliame kieme buvo laisvai išdės-
tyti sodybos pastatai (neorientuoti pasaulio šalių ar kelio atžvilgiu). Ten buvę daug 
didelių trobesių. Sodybą supo senų ir didelių juodalksnių juosta. Prie gyvenamojo na - 
mo galo augo du didžiuliai klevai. Po 1944 m. neliko didžiojo klojimo ir ilgo tvarto.

Liko medinė klėtelė – gana paprastas statinys su tradiciškai dekoruotomis 
durimis. Joje buvę kanikai – aruodai. Vėliau sename pastate įrengtas garažas, prie 
jo pridurti priestatėliai. Net kitapus upelio (vėliau paversto grioviu), atokiai nuo 
pačios sodybos, stovėjo maža medinė pirtelė.

Sodyboje itin išsiskyrė medinis, iš pjautų sienojų suręstas gyvenamasis na-
mas – vienas vertingiausių liaudies architektūros pavyzdžių Daujėnų apylinkėse, 



967

N I N Ė  U L A

Senovinis medinis 
gyvenamasis namas 
Juozo Pyragiaus 
sodyboje
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J. Pyragiaus namo  
būdingos detalės
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Medinis svirnelis 
J. Pyragiaus sodyboje

J. Pyragiaus svirnelio 
detalės ir buvusio 
priestato žymės
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J. Pyragiaus svirnelio būdingos detalės (viršuje ir apačioje kairėje)

J. Pyragiaus svirnelio tradiciškai dekoruotos durys
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Medinis svirnelis Jono Pyragiaus sodyboje
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Jono Pyragiaus svirnelio  
tradiciškai apkaltos durys

ykstantis ūkinis statinys 
Jono Pyragiaus sodyboje
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Buvusių didžiųjų ūkinių statinių Karoblių sodyboje pėdsakai

radicinis medinis svirnelis Karoblių sodyboje ir jo detalės
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Medinė pirtelė Karoblių  
sodyboje (apačioje)
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Senasis medinis gyvenamasis namas Karoblių sodyboje
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veikiausiai statytas I  a. pabaigoje ar  a. pradžioje (šeimininkės minėtas 1 0 
metų pastato amžius gal apibūdina sodybos įkūrimo laiką I  a. viduryje).

Čia buvo išlikęs senesnės formos (praeityje šiose apylinkėse plačiai išplitusios) 
pusvalminis stogas su būdingomis pastogės konstrukcinėmis detalėmis. Pirmojo 
aukšto langus puošė langinės ir padailinti sandrikai. pač pažymėtinas stogo 
skliauto langelis gerajame – į kelią ir sodybos įvažiavimą atgręžtame – galiniame 
fasade, papuoštas sudėtingai drožinėtu apvadu ir retesniu „slibinų“ motyvu.

Panašiai buvo puoštas ir stogo skliauto langelis kitame namo gale. Pastato 
pietiniame šone už kiek vėlesnio prieangio tebebuvo išlikusios senosios įėjimo 
durys (papuoštos tradiciniu apkalimu) su būdingais siaurais langeliais abipus. 
Rūpestingi sodybos šeimininkai gerai 
išsaugojo senąjį namą – vertingą apy-
linkių liaudies architektūros pavyzdį.

Šalia sunaikinto tvarto dar sto-
vėjo buvusi gyvulių kuknia – viralinė, 
vėliau paversta malkine. Kieme tebe-
buvo tradicinis svirtinis šulinys.

Ši sodyba ir 2011 m. dar atrodė 
kaip savotiškas „etnografinis rezerva-
tas“, kur buvo išlikęs įdomus šių apylin - 
kių tradicinio kaimo fragmentas.

Buvusioje Čeponių sodyboje 
Pyves s slėnio krante išliko įdomus 
tradicinių medinių trobesių komplek-
sas. Ir šiame viensėdyje pastatai buvo 
dėstyti netaisyklingai, nederinant nei 

Karoblių sodybos planas: a – gyvenamasis namas, bv – svirnelis  
su vežimine, m – vasaros virtuvė, n – ūkinis pastatas,  – pirtelė   
Kl – buv  seni dideli klevai. M. Purvinienės sc ema

eponių sodybos planas: a – gyvenamasis namas,  
c – tvartas, e – daržinė  svarbesni senieji  
medžiai: ž – ąžuolas, Kl – klevas, o – uosis. 
M. Purvinienės sc ema
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Karoblių sodybos namo senovinis  
stogas ir jo detalės
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Karoblių sodybos 
namo pirmojo aukšto 
langai ir langinės
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riginaliai dekoruotas 
stogo skliauto langelis  
Karoblių sodybos 
namo galiniame 
asade

Dekoruotas stogo 
skliauto langelis 
antrajame Karoblių 
sodybos namo gale

Karoblių namo  
tradicinės įėjimo 
durys
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prie pasaulio šalių, nei prie kelio kryp-
ties. Sodybvietę dar juosė seni medžiai 
(ąžuolas, klevas, uosiai), tebebuvo bū-
dingas svirtinis šulinys.

Matyt,  a. pradžioje iš pjautų 
sienojų buvo suręstas šios sodybos ku-
klesnis gyvenamasis namas. Jo detalės 
dar buvo senoviškesnės – gal jį statė 
senesnės kartos ar pigesni, mažiau kva-
lifikuoti meistrai. Namą puošė tradi-
cinis atviras prieangis, už jo tebebuvo 
padailintos įėjimo durys su būdingais 
siaurais langeliais abipus. Stogo skliautą 
puošė dailesnis pastogės langelis.

Trečiojoje kaimo sodyboje pas-
tatai taip pat buvo išdėstyti padrikai, 
nebandant jų rikiuoti pagal vieną sche-
mą. Patys pastatai neišsiskyrė kokiais 
savitesniais bruožais. Tebebuvo senasis 
svirtinis šulinys.

Ilgas medinis gyvenamasis namas  
buvo su būdingu šoniniu (vėliau perdirb-
tu) prieangiu, langus dengė tradicinės 
langinės. Šalia namo buvo gal senesnio 
sodybos gyvenamojo pastato liekana – 
akmenimis išmūryta erdvi rūsio duobė.

Nuošalaus a ioni  kaimo praeitį apibūdino senbuvė Stanislava Jarašiūnienė 
( apustaitė) (gim. 1925 m.). Prieškariu didžiausias ūkininkas buvęs Navakas (iš 
tos šeimos kilęs žinomas gubernatorius), turėjęs 30 ha žemės ir papildomų plotų. 
Tada žemės nuomininkams statė trobas kitur.

Nedideliame kaime nebuvo nė dešimties ūkių. Ten gyveno Talačka, ilius, 
apustai ir kiti.

S. Jarašiūnienė gimė Petro apusto (miręs apie 1928 m.) sodyboje. Po jo 
mirties našlė ištekėjo už Gasiūno. Prieškariu ūkis turėjo 15 ha žemės, laikė arklį 
(šį per karą vokiečiai paėmė), 3 karves, 4 senes avis ir ėriukų, kiaulių. Augindavo 
ir linų, juos apdirbdavo, ausdavo, drobes balindavo saulėje. Didesni turgūs būda-
vo Pasvalyje ir Panevėžyje, ten veždavo ką miške surinkę. Namie tvarkydavo ir 
avių vilnas – karšdavo, ausdavo vilnonius milelius, dar mokėdavo juos pavelti. 
Šventėms pasidarydavo alaus.

Iš Mažionių eidavo į Daujėnų bažnyčią, kapines ir krautuvę. Pėsčiomis 
nueidavo ir į Vabalni ko atlaidus. Pradinė mokykla buvusi Mik¸nuose, kita 
P rijuose. Būta tolimų kelionių. S. Jarašiūnienės dėdė (motinos brolis) anuomet 
išvyko Amerikon.

S. Jarašiūnienė ištekėjo karui baigiantis. Per vestuves užpuolę skrebai areš-
tavo jos vyrą, kuris gavo trejus metus kalėjimo. Iš jų namų skrebai pasiėmė arklį, 

rečiosios sodybos planas: a – gyvenamasis 
namas, ec – daržinė su tvartu,  – pirtelė  
punktyrais pažymėtos buvusių pastatų vietos.  
M. Purvinienės sc ema
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eponių sodybos pastatai



985

N I N Ė  U L A



986

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

eponių sodybos medinis gyvenamasis namas
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Senoviškos detalės  
eponių sodybos name
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eponių sodybos namo gonkelis
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eponių sodybos 
namo įėjimo durys

eponių sodybos 
namo stogo skliauto 
langelis
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rečiosios sodybos 
pastatai
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radicinis svirtinis šulinys trečiojoje sodyboje

Medinis gyvenamasis namas trečiojoje sodyboje
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Buvusio mūrinio  
rūsio liekana  
trečiojoje sodyboje
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viską išsivežė – visus valgymus ir naminius audeklus. Tada šeima liko visai be 
nieko. Kaimynai tuomet nestojo į sovietų armiją, išbėgo į miškus, juos ten pas-
kui iššaudė. Nors turtingų ūkininkų buvo nedaug, bet daug kas pokariu išėjo į 
partizanus. Tada už ryšius su jais ištrėmė daug kaimiečių.

Grįžęs vyras pats pasistatė sodybą, kai ką talkon pasiprašydamas. ymesnių 
statybos meistrų kaime nebuvę. S. Jarašiūnienė prisimena stovėjusius molinius 
tvartus. Tėviškės sodyba vėliau sunyko – iš jos teliko ąžuolai lauke.

Pokario metais į vieną kolchozą sujungė kelis gretimus kaimus – Maži nis, 
Šakarni s, Mik¸nus, Balčiški s, R kšalaukį.

Pamažu senieji kaimai sunyko, Mažionysê teliko pora sodybų.
Negyvenamoje Juzės (Juzefos) Vaitkevičiūtės sodyboje užfiksavome senų 

pastatų, dar išlikusius medžius (senus uosius, liepas, klevus ir beržus) aplink 
sodybvietę. Ten buvęs nedidelis ūkis greta kitos Vaitkevičių sodybos. Pasakota, 
kad jie grįžę iš Rusijos (gal po 1918 m.) ir jiems davę žemės sodyboms.

Ten buvo suformuota erdvi sodybvietė (apie 100 m ilgio ir 30–40 m pločio 
stačiakampiame plote), kur būta ir sodo, gėlynų.

Gyvenamasis namas buvo pastatytas gan prastai, naudoti ir nestori rąsteliai 
(matyt, neišgalėta įsigyti geresnės miško medžiagos). Kuklus pastatas žemokas 
nelyg senovinis statinys. Dvišlaitį stogą dengė geresnė prieškarinė skarda. Kiemo 
šone likęs nedidelis langelis, puoštas dekoruotu sandriku su vietos kalvių darbo 
detalėmis.

Kuklūs buvo ir mediniai ūkiniai pastatai. Tvartui išmūrytas aukštesnis pa-
matas iš lauko akmenų, lentinę daržinę praeityje dengė skiedrų stogas.

Mažioniškių palikuonys 2010 m. pakelėje pastatė paminklinį akmenį suny-
kusio kaimo atminimui.

Labai sunyko ir buvęs didesnis ik n  kaimas. Ten prieškariu gyvenę 
Gaigalas, Tamulionis, Endrulionis ir Navakai (tų buvo net trys sodybos).

Dviejose senesnėse pakelės sodybose dar buvo senų pastatų ir jų įdomesnių 
fragmentų  iš lauko riedulių sumūrytas aukštas tvarto pamatas, senomis betoni-
nėmis čerpėmis dengtas stogas, pora tradicinių medinių klėtelių, didesnis molinis 

Vaitkevičių sodybos planas: a – gyvenamasis namas, ce – tvartas su 
daržine, e – daržinė  svarbesni senieji medžiai: Be – beržai, L – liepos, 
Kl – klevai, o – uosiai. M. Purvinienės sc ema



994

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Vaitkevičių sodybos medinis gyvenamasis namas ir jo detalės
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Medinis tvartas Vaitkevičių sodyboje

Lentinė daržinė Vaitkevičių sodyboje
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tvartas su keturšlaičiu stogu. Tos praeities liekanos atspindėjo kai kuriuos senosios 
kaimiškos sodybos bruožus, būdingus šioms apylinkėms (pavyzdžiui, molinių 
statinių paplitimą prieškariu).

Pakelėje buvo atkurtas dar 1939 m. statytas akmeninis kryžius su aukštu 
cokoliu Mikėnų kaimo pavasarininkams. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, prie 
kelio, šalia gražaus pušyno, buvo pastatytas paminklas vietos partizanams.

oli nuose ties kryžkele užfiksuotas senas akmeninis pakelės kryžius – 
šioms apylinkėms būdingas dirbinys.

Nuo kryžkelės rytų link keliukas vedė į buvusio Moliūnų dvaro kumety-
nus – du raudonplyčius statinius (trečiąjį nugriovė sovietmečiu). domu, kad tie du 
pastatai buvo statyti ne vienu metu ir skyrėsi savo pavidalu bei dekoro detalėmis. 
Tai gana būdingi I  a. pabaigos–  a. pradžios „plytų stiliaus“ pavyzdžiai.

Tuo laikotarpiu buvo pastatyti ir raudonplyčiai Moliūnų dvaro palivarko 
statiniai, nors jų puošmenos artimesnės  a. pradžios stilistikai ar dar vėlesniems 
dešimtmečiams. Nuo sovietmečio tuos solidžius pastatus pritaikant naujesnėms 
reikmėms, dar išliko bendras tų trobesių pavidalas ir daug būdingų detalių.

Tie pastatai (kaip ir kituose Daujėnų apylinkių kaimuose, nereti raudonplyčiai 
statiniai ar mūriniai trobesių elementai) rodo, kad čia gal nuo  a. pradžios klos-
tėsi mūrinės statybos tradicijos, kurias veikiausiai lėmė netolima Latvija ir Biržai.

a ak s kaime Petro Stapulionio sodyboje užfiksavome savotišką klėtelę – 
retesnės fachverkinės konstrukcijos statinį. Jos medinis karkasas buvo užpildytas 
senesnių raudonų plytų mūriniu. Pastogės konstrukcijos, prieklėtis ir dailesniu 
apkalimu dekoruotos durys buvo įprastesnės. Gal šis savitas pastatėlis sietinas su 
netolimos Latvijos ar dvarų sodybų architektūros ir statybos technikos tradicijomis.

ij  kaimo praeitį apibūdino senbuvis Vytautas Pilys (gim. 1930 m.). 
Vienoje kelio pusėje buvusios dvi Šležinskų sodybos, toliau gyveno Jonas 

Pilys, Juzis Krikščiūnas, Antanas Krikščiūnas (dirbęs ir Navalinskų žemę), Povilas 
Bernadickas, Danutė Bernadickienė, Vasiliauskas (turėjęs garinį malūną ir lentpjū-
vę  pokariu jį išvežė į Rusiją), Stasys Dovidonis, Petrauskienė, Akinskienė, Juozas 
Mockūnas, Iškeliūnas, Vilimienė, Povilionis, trys Morkūnų šeimos, Navalinskas, 
Kukuris, Varžinskas. Toliau stovėjo 1938 m. pagal to meto stilistiką pastatyta 
mokykla (seniau ji veikusi ūkininko sodyboje, dar seniau buvo Mikėnuose). Dar 
buvusi Bačinskienės grytelė.

Kitoje kelio pusėje gyvenę Grinskis, Kubiliūnas, didžiausias Porijų ūkininkas 
Augustinas Navalinskas (turėjęs 100 ha žemės), Grinskis (60 ha), Dainoras (15 ha), 
Kruopis, Navalinskas, Petras Masilionis, Urbonavičius, Liukpetris (tą sušaudę), 
hainauskas (jį nušovę), Skolė ir Marozienė, Antanas hainauskas, Masilionis, 

Garbašauskas (jį nušovę), Izabelė Navalinskaitė, Janytė Navalinskaitė, Antano, Au-
gusto ir Petro Mugulių šeimos, Dovidonis, Šatai (tuos buvo suėmę), Tamulionis, 
Bartkevičiūtė, Bronė Navalinskienė, Jonas Staškevičius, Šlikas, Jonas Petrulis. Dar 
atėję ir savas sodybas pasistatę apūstas ir daug kitų.

Tas apytikris sodybų sąrašas rodo kaimo išskirtinumą – čia nuo seno buvusi 
stambesnė gyvenvietė ir įvairios įstaigos (nuo malūno iki mokyklos).

Lietuvos Respublikos laikais nemažai kaimiečių iš gatvinio Porijų kaimo – 
senosios kaimavietės – kėlėsi į vienkiemius Porijų apylinkėse.
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Atkurtasis akmeninis  
kryžius kaimo  
pavasarininkams

Paminklas vietos  
partizanams

Pakelės akmeninis  
kryžius
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Moliūnų dvaro  
raudonplyčiai  
kumetynai
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Moliūnų dvaro palivarko raudonplyčiai  
pastatai ir jų būdingos detalės
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Savitos konstrukcijos 
svirnelis  
P. Stapulionio  
sodyboje
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Pavyzdžiui, V. Pilio tėvai Jonas ir Elena buvo susituokę dar kaime. 1924 m. jie 
įsikūrė vienkiemyje, turėjo 18 ha žemės. Medinis gyvenamasis namas buvo dengtas 
šiaudais, vėliau cementinėmis čerpėmis (jas dirbdavo pas Šimbelį). Jau sovietmečiu 
stogą perdengė cinkuota skarda. Medinę klėtį dar prieškariu perdengė „smetonine“ 
skarda. Kitiems pastatams dengti dar naudotos ir malksnos. Senasis klojimas buvęs 
didelis – gal 30 m ilgumo. Tvartas buvęs su diendaržiu (tik vėliau jį perstatė). Pirtis 
buvusi toli – viduryje lauko, tik pokariu pastatyta pačioje sodybvietėje.

Piliai prieškariu turėjo 2 arklius, 5–  karves, 3–4 kiaules, iki 30 avių (šias 
labai puldavo vilkai, išpjaudavę nemažai gyvulių). Visus žemės gabaliukus įdirb-
davo – žemę labai taupydavo. Rudenį apsėdavo pūdymus. Geros žolės būta prie 
ríjos upelio, ten šienaudavo atsargai (dabar vietoje gerų pievų miškas užžėlė). 

Turėjo 2 ha miško, pokariu jį iškirto kolchozas. Augindavo po 0,5 ha runkelių, 
juos sušerdavo karvėms. Užaugindavo nemažai derliaus, daug bulvių (prie senosios 
kūtės joms buvęs rūsys (sklepas). Gausiems gyvuliams prie kūtės buvęs senoviškas 
diendaržis be stogo (tą nugriovė pokariu – gal nebereikėsią).

Grūdus, sviestą, varškę, bulves veždavo parduoti į Vabalninko turgų už 
14 km (į Pasvalį kelias ilgesnis, net 21 km). Artesnė krautuvė buvusi Lebeníškių 
kaime prie cerkvės. Aludės veikė Dauj¸nuose (ten dar buvusi Leibos krautuvė) 
ir Vabalninke. Aukštesnė mokykla buvo ade kiuose, kur reikėjo eiti net 1  km.

Prie Porijų mokyklos praeityje stovėjęs kryžius (atstatytas šiais laikais Jono 
Jasilionio iš medienos).

Gretimame Lebeniškių kaime, kur nuo caro laikų gyveno rusai kolonistai, 
buvo išplėtotas akmeninių paminklų kalimo verslas. Vos už 1,5 km nuo Porijų 
buvusios jų dirbtuvės, kur akmenis kaldavo gal 4–6 žmonės. Ten V. Pilys užsakęs 
akmeninį kryžių pokariu žuvusiam savo broliui.

Garinė Vasiliausko jėgainė dar veikė ir po karo gal 20 metų. Tas garinis 
„pečius sukė viską“ – malūną, lentpjūvę ir piklių. Pokariu nebuvo kam ten dirbti – 
vienus vyrus paėmė į kariuomenę, kiti išėjo miškan. Tada valdžios nurodymu 
turėjęs dirbti jaunasis V. Pilys. Jis kaip kasininkas rinkęs pinigus iš žmonių. Kitas 
vyras dirbo kūriku.

Pokariu ieškota visokio uždarbio. Užsiimdavo „spekuliacija“ – mėsą vež-
davo į Rygą, ten parduodavo ir pirkdavo prekių, kurias parveždavo į kaimus 
nelegaliai parduoti. Supirktą kaimuose skerdieną arkliuku veždavo iki Pasvalio, 
toliau vadinamuoju krovininiu-keleiviniu automobiliu naktį važiuodavo į Rygą. 
Ten pokariu labai trūkę maisto – per valandą išparduodavo atvežtą mėsą. Tai 
sovietmečiu buvo draudžiama veikla – tokius „nusikaltėlius“ gaudydavo milicija. 
Kartą V. Pilys vos pabėgo palikęs visą mėsą, kai Sal čiuose mašiną sustabdė 
milicija. kliuvusius teisdavo, nes prekyba galėjo užsiimti tik valdžios įstaigos.

Praeityje Porijai iš kitų kaimų išsiskyrė savo koplyčia. Ten atvažiuodavęs 
kunigas, kapinaitėse prie koplyčios ir dabar tebelaidoja mirusiuosius. Koplyčia 
buvo medinė ir dengta šiaudais, ją apkalė pokariu. Dabar ji atsidūrė Panevėžio 
rajone, Ka sakiškio valdose. Per pastarąjį dešimtmetį ji atnaujinta, perdažyta, pa-
keista stogo danga, sutvarkytas interjeras.

Porijų kaimavietėje užfiksavome geriau išlikusią Stipinų sodybą. Tai buvo 
nedidelis ūkis (turėta tik 6 ha žemės). Sodybos pastatai buvo gana taisyklingai 
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išdėstyti sodybiniame rėžyje (vienoje gatvės pusėje). Sodybvietėje tebeaugo seni 
medžiai – ąžuolas, uosiai, gluosniai.

Kuklus medinis gyvenamasis namas buvo pastatytas ant tvarkingai sumūryto 
lauko akmenų pamato. Tradicinėje medinėje klėtelėje pokariu veikė vietos ūkio 
krautuvė. Gal nuo tada nebeliko įprastinio prieklėčio. Sodybvietėje stovėjo nedidelė 
medinė pirtelė, molinis tvartas ant aukštesnio pamato, sumūryto iš skeltų akmenų, 
su lentinės daržinės priestatu, stačiomis lentomis apkaltas klojimas.

Prieškarinio Porijų vienkiemio pavyzdys – jau nebegyvenama Juozo Nava-
linsko sodyba. Net septynetas, matyt, vidutiniško ūkio pastatų buvo išdėstyta gana 
erdviai, nesilaikant kokios primityvios planavimo schemos (pavyzdžiui, rikiuojant 
pastatus aplink stačiakampį kiemą). Nesiekta sujungti nedidelių pastatų į kokį 
stambesnį junginį.

Kukliame mediniame name išlikę skirtingi langai. Veikiausiai dekoruoti  
lan gų apvadai buvo perkelti iš senesnio pastato. Šalia namo buvo įrengtas didelis 

Stipinų sodybos planas: a – gyvenamasis namas, b – svirnas,  
ce – tvartas su daržine, d – kluonas,  – pirtelė  svarbesni senieji  
medžiai: ž – ąžuolas, Gl – gluosniai, L – liepos, o – uosiai.  
M. Purvinienės sc ema

Juozo avalinsko sodybos planas: a – gyvenamasis namas, b – svirnelis, 
c – tvartas, e – daržinė,  – pirtelė, l – rūsys  svarbesni senieji medžiai: 
ž – ąžuolas, Kl – klevas. M. Purvinienės sc ema
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Medinis gyvenamasis  
namas Stipinų  
sodyboje
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Medinis svirnelis  
Stipinų sodyboje
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Medinė pirtelė Stipinų sodyboje

Molinis tvartas Stipinų sodyboje
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Lentinis klojimas  
Stipinų sodyboje

Medinis gyvenamasis  
namas J. avalinsko  
sodyboje
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rūsys. Tolėliau stovėjo tradicinė medinė šoninio tipo klėtelė, nedidelė medinė 
pirtelė. Medinio tvarto siena buvo iškelta ant aukštoko betoninio pamato. Tebe-
stovėjo medinė daržinė, o klojimas jau buvo sugriuvęs.

Sodybvietės pakraštyje, greta įvažiavimo į sodybą, kadaise pasodinti ąžuolas 
ir klevas išaugo į nemažus medžius.

Smiµgiai – judrioje vietoje šalia svarbių kelių įsikūrusi gyvenvietė. Po 
1944 m. ji labai pasikeitė. Beveik visi senesni pastatai buvo perstatyti, modernizuo-
ti, atsirado naujų statinių. Čia užfiksavome tik pavienius tradicinio architektūros 
paveldo elementus.

Smiµgių pakraštyje tebestovėjo medinis vėjo malūnas, dar prieškariu apkaltas 
anuomet šiose apylinkėse populiaria cinkuota skarda. Kai kuriose sodybose dar 
tebestovėjo tradicinės medinės klėtys. Pakelėje prie sodybų tebebuvo du nemaži 
metaliniai lietiniai kryžiai, iškelti ant aukštų cokolių, – buvusio gan pasiturimo gyve-
nimo ženklas. Kai kur buvo išlikę tradicinių medinių trobesių puošmenų fragmentai.

Apie vieną būdingą senojo kaimo sodybą papasakojo Smilgių senbuvė Stasė 
Čingienė (Mikelinskaitė), gim. 1933 m. 1891 m. gimęs Jonas Mikelinskas dalyvavo 
Pirmajame pasauliniame kare, ten buvo apmokytas sanitaru. Prieškariu jis pastatęs 
savitą betoninį tvartą. Sodybai priklausė 30 ha (iš jų 2 ha miško). Medinis gyve-
namasis namas buvo modernizuotas, bet namo viduje dar išliko senovinės dailiai 
apkaltos durys, kurios gal buvo paveldėtos iš dar senesnių laikų.

Seniau šalia Smilgių buvę savi kapeliai. Per visokias suirutes jie buvo ap-
leisti. Dabar vietos gyventojai net nebežino, kur praeityje laidoti kaimo mirusieji.

Prieškariu Smilgiuose veikusi krautuvė, priklausanti Šukiui.
mil nės kaime aptiktos 6 senos sodybos ar jų fragmentai. Dabar Girsūduose 

gyvenanti Anelė Bedalienė (Kairytė), gim. 1932 m. Smilt nėje, pasakojo, kad tas 
kaimas išties buvęs smėlėtoje vietoje – vėjas ten pustydavęs arimus ir pasėlius.

Praeityje kaime buvę 13 kiemų. Ten gyveno Mykolas Kairys (turėjęs 12 ha), 
Jonas Laurišonis (4,6 ha), Laukūnas, Ramanauskas, Dzikauskas, Butkienė, Tadeušas 
Rauduvė ir jo sūnus Petras, Juozas Vinciūnas, Neščiščionis, Morkūnas, Smilgas, 
Mačiukas (Mačiukovas, kurio sūnus pokariu buvo kolchozo pirmininku) ir kitas 
Mačiukas. Dar gyvenęs iš Daujėnų atsikėlęs Rauduvė (Rauduviukas), turėjęs gal 
8 ha žemės (apie 100 ha su mišku ir pievomis Daujėnuose). Petro Rauduvės 

ūkiui priklausė 8–9 ha žemės, Neščiščioniui – 5–  ha, didžiajam Stasio ( ) Rau-
duvės ūkiui gal 40 ha.

Toliau už Smiltynės valdų jau buvusios daugėliškių sodybos (ten gyveno 
Šimai ir kiti). Iš kaimo keliukas pro Juleko Tribės sodybą vedė į Daujėnus, kur 
buvo bažnyčia ir mokykla. Smiltynėje nebuvę savų kapinių.

Praeityje kiekvienas kaimietis sodybą apsodindavo medžiais. Pavyzdžiui, 
Kairiai prie savo sodybos liepas sodino 1938 m.

Sovietmečiu kaimas labai pakito. Didžiažemio Rauduvės sodyboje drėbto molio 
tvarte buvo įrengtos kolchozo kiaulių fermos, o gyvenamąjį namą ūkis nugriovė ir 
nuvežė. Nykstant kaimui, daugelio kitų sodybų pastatai buvo išparduoti. 1954 m. 
Smiltynėje dar gyveno Butkos, Mačiukai, Morkūnai, Vinciūnai, Rauduvė, Armonai. 
Vėliau žemės greta kaimo liko nedrenuotos – ten nesuspėta įvykdyti sovietinės me-
lioracijos darbų. Paskui buvę dirbami plotai užaugo krūmais, kaimas labai sunyko.
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Didysis rūsys J. avalinsko sodyboje

Medinis svirnelis J. avalinsko sodyboje
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Medinė pirtelė J. avalinsko sodyboje

Medinis tvartas J. avalinsko sodyboje
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Medinė daržinė J. avalinsko sodyboje

Sugriuv s medinis klojimas J. avalinsko sodyboje
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Senasis vėjo malūnas

Metalinis lietinis pakelės  
kryžius Smilgių sodyboje
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radicinių medinių puošmenų liekanos

Prieškariu statytas betoninis tvartas  
J. Mikelinsko sodyboje
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Medinis gyvenamasis 
namas J. Mikelinsko 
sodyboje

Senovinės dekoruotos 
durys J. Mikelinsko 
name
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2011 m. birželio mėn. kaimavietėje tebestovėjo 4 sodybų (ar jų fragmentų) 
grupė, išlaikiusi seno gatvinio kaimo vidurinės dalies pavidalą. Dar 2 sodybos 
stovėjo pietiniame kaimavietės gale, už dviejų jau ištuštėjusių sodybinių rėžių.

Prie centrinės keliukų sankryžos tebestovėjo Petro Rauduvės sodyba su  
senesniais pastatais. Erdvioje, abipus gatvės išsidėsčiusioje sodybvietėje tebebuvo 
senų medžių – liepų, ąžuolų, uosių, eglių.

Medinis gyvenamasis namas – dvigalė pirkia – pokariu buvo atnaujintas. 
Gerai išliko šoninio tipo svirnas su kukliai dekoruotu priesvirniu, įdomiais lan-
geliais, tradiciškai apkaltomis durimis. Sode tebestovėjo nykstanti medinė pirtelė, 
tradiciniai mediniai ūkiniai pastatai, išlaikę senajam kaimui būdingą pavidalą ir 
detales. Ties šia ir gretimomis sodybomis tebebuvo išlikęs lietuviškam gatviniam 
kaimui būdingas kaimo gatvės apželdinimas – pakelėje susodintos liepų, ąžuolų, 
klevų ir uosių eilės.

Toje sodyboje gyvenamasis namas buvo pastatytas šonu į gatvę, per visą 
platų sodybinį rėžį. Gal vėliau sodyba buvo perdalyta ( ). Tą rodo išlikusi senų 
liepų eilė kitapus gatvės, buvusį platų rėžį dalijusi perpus, prisiminimai apie 
šioje ( ) sodyboje stovėjusius 2 svirnus, ūkinių pastatų išdėstymas abiejuose so-
dybvietės pakraščiuose. Gal ne viskas buvo pasidalyta – gal likta gyventi vienoje 
didelėje pirkioje.

Ta sodyba – vertingiausia sunykusiame Smiltynės kaime, dar išlaikiusi tra-
dicinės  a. pradžios kaimiškos sodybos pavidalą ir daug būdingų senų pastatų.

Buvusioje Vinciūnų sodyboje gyvenamasis namas buvo statytas galu į gatvę, 
o prieš jį stovėjo nedidelis svirnelis. Visi sodybos pastatai dėstyti dviem eilėmis, 
sodybinio rėžio pakraščiuose. Šiame rėžyje dar stovėjusi nedidelė medinė pirtelė – 
atokiai nuo kitų sodybos pastatų (apie 80 m nutolusi nuo gyvenamojo namo), už 
upelio ar griovio, tolimame sklypo pakraštyje greta senos liepos ir jaunesnio beržo.

Petro Rauduvės sodybos planas: a – gyvenamasis namas, b – svirnas,  
c – tvartas, ce – tvartas su daržine, l – rūsys, n – ūkinis pastatas,  
p – pirtelė  svarbesni senieji medžiai: ž – ąžuolas, L – liepa,  
Eg – eglė, o – uosis. M. Purvinienės sc ema
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Medinis gyvenamasis 
namas P. Rauduvės 
sodyboje

radicinis svirnas 
P. Rauduvės sodyboje
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Medinė pirtelė P. Rauduvės sodyboje
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Mediniai ūkiniai 
pastatai P. Rauduvės 
sodyboje
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kinių pastatų  
būdingos detalės  
P. Rauduvės sodyboje

Būdingas senojo 
kaimo apželdinimas – 
medžių eilės abipus 
kaimo gatvės
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Medinė pirtelė Vinciūnų sodyboje
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Medinis gyvenamasis namas – tradicinė dvigalė pirkia – buvo atnaujintas 
pokariu. Dar matėsi senesnis akmens mūro pamatas, tebebuvo tradicinės priemenės 
durys su dviem siaurais langeliais abipus.

Vertingiausias sodybos statinys – senasis medinis svirnelis su pusskliautiniu 
stogu ir kukliu priesvirniu.

Buvusioje Neščiščionių sodyboje iš vėlesnių ūkinių pastatėlių išsiskyrė senesnis 
medinis gyvenamasis namas, taip pat atnaujintas pokariu, ir būdinga medinė daržinė.

Buvusioje Armonų sodyboje šalia vėliau statyto naujoviškesnio gyvenamojo 
namo tebestovėjo gal seniausias kaime medinis svirnelis – senoviškai kirviu su-
kirstas galinio tipo kuklus pastatėlis.

Smiltynės kaimavietės pietinėje dalyje, už ištuštėjusių Ramanauskų ir Lau-
kūnų sodybviečių, tebestovėjo buvusių vidutiniokų Laurišonių sodybos fragmen-
tai – nykstantis medinis gyvenamasis namas ir tradicinis medinis šoninio tipo 
svirnelis su priesvirniu.

Kaimavietės gale tebestovėjo buvusi Kairių sodyba. Tas ūkis turėjęs 8 ha 
žemės, o dar seniau ten gyvenusi Navakaitė, kuri paėmė Kairį į užkurius. Ten 
buvo nemažai senosios sodybos fragmentų – sklypą juosiančių didžiųjų medžių 
eilė, keli trobesiai.

Medinis gyvenamasis namas pastatytas 1938 m., stogas anuomet buvo už-
dengtas balta skarda. Gatvės pusėje tebebuvo tradicinis prieangis.

Medinį tvartą seniau dengė lentelių stogas, sodybvietės gilumoje stovėjęs 
klojimas buvęs dengtas šiaudais. Pokariu pastarąjį pastatą su visu ūkio invento-
riumi „paėmė“ kolchozas ir jo nebeliko.

Tebestovėjo kuklus šoninio tipo nedidelis medinis svirnelis, būdinga medi-
nė pirtelė.

Po 1944 m. labai pakitusiose Daujėnų apylinkėse Smiltynės kaimas tebebu-
vo likęs savitu „etnografiniu rezervatu“ – ten dar stovėjo kelios senos sodybos, 

Vinciūnų sodybos planas: a – gyvenamasis namas, b – svirnas,  
ce – tvartas su daržine, n – ūkinis pastatas  svarbesni senieji medžiai: 
Kl – klevai, o – uosiai, Be – beržas. M. Purvinienės sc ema
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Medinis gyvenamasis  
namas Vinciūnų 
sodyboje

Senasis namo 
pamatas Vinciūnų 
sodyboje

Senosios priemenės 
durys Vinciūnų 
sodybos name
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radicinis svirnelis 
Vinciūnų sodyboje
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Medinis gyvenamasis namas eščiščionių sodyboje

Medinė daržinė eščiščionių sodyboje
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Senovinis medinis 
svirnelis Armonų 
sodyboje
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Gyvenamasis namas 
Laurišonių sodyboje

radicinis svirnelis 
Laurišonių sodyboje
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Gyvenamasis namas Kairių sodyboje ir jo būdingos detalės
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Medinis tvartas Kairių sodyboje

Medinis svirnelis Kairių sodyboje
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Medinė pirtelė Kairių sodyboje (apačioje).  
20  m. liepa. M. Purvino nuotraukos 
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išlaikiusios tradicinio (prieškarinio) pavidalo bruožus, jas supo vaizdingi senieji 
medžiai.  senąją kaimavietę nebuvo įterpta kokių agresyvaus pavidalo, tradiciniam 
kaimui nebūdingų pastatų, gausūs želdiniai siautė medinius trobesius.

a os. 1. 1944 m. Daujėnų apylinkėse buvo sunaikinta absoliuti dauguma 
senųjų pastatų ir sodybų, sunyko ištisi kaimai, o dar likusių senesnių trobesių 
didžioji dalis buvo įvairiai perdirbta. Tačiau išlikę negausūs tradicinės kaimiškosios 
architektūros fragmentai rodo, kad praeityje Daujėnų valsčiaus plote būta labai 
įvairių pastatų ir sodybų.

2. Greta vyravusių medinių trobesių būta ir molinių (šie, matyt, labiau plito 
prieškariu naujakurių vienkiemiuose). Prieškarinės Lietuvos Respublikos laikais 
kaimų sodybose dažniau statyta iš geros kokybės raudonų plytų (seniau mūrinius 
pastatus statyta dvarų ir palivarkų sodybose). Statyboms naudoti ir dirvose rasti 
akmenys, iš kurių mūryti pastatų pamatai, tvartų dalys. Prieškariu vis dažniau 
naudotas betonas ir jo dirbiniai. Tada tradicinius šiaudinius stogus keitė malks-
nomis, keraminėmis ar betoninėmis čerpėmis dengti stogai. Tuomet labai paplito 
ir stogų dengimas cinkuota skarda, pradėti naudoti kvalifikuotai įrengti skardiniai 
lietvamzdžiai, iš skardos darytos ir dekoratyvinės detalės.

3. Kaip ir kitur, buvo išplėtota tradicinė medinė architektūra. Statyti įvai-
raus dydžio, pobūdžio ir pavidalo mediniai trobesiai. Nedaug aptikta medinio 
dekoro – drožinių ir pan., bet daug tų nepatvarių elementų galėjo sunykti sovietų 

Kairių sodybos planas: a – gyvenamasis namas, b – svirnas,  
c – tvartas, n – ūkinis pastatėlis, p – pirtelė  svarbesni senieji medžiai: 
ž – ąžuolas, L – liepos, Be – beržai, Egl – eglės, Puš – pušis.  

M. Purvinienės sc ema
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okupacijos dešimtmečiais. Užfiksuota dekoruotų langų apvadų, įvairiai apkaltų 
durų (ypač klėtyse).

4. Buvusių stambių ūkininkų sodybose buvo statoma didesnių ir puošnesnių 
trobesių. Nors būtent tokios sodybos labiausiai nukentėjo po 1944 m., tačiau ne-
gausūs išlikę pavyzdžiai (Kriščiūnų sodyba Barklainiuose, Jono Laurišonio sodyba 
Baukuosê, Karoblių sodyba Kenìliuose) atskleidžia buvusią pastatų formų ir jų 
detalių įvairovę. Deja, dėl okupacinio sovietinio režimo politinių ir ideologinių 
nuostatų patys vaizdingiausi ir vertingiausi senieji pastatai ir stambių ūkininkų 
sodybos anuomet nebuvo globojamos (jos nebuvo skelbiamos architektūros ar 
kitokiais paminklais) ir tinkamai fiksuojamos. Taip beveik be pėdsakų sunyko 
vertingiausia Daujėnų apylinkių kaimiškojo paveldo dalis.
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Vienos Petraičių kaimo sodybos istorija
Martynas Purvinas

I  a. pradėta įsisavinti atokiau nuo Dauj¸nų plytėjusias, iki tol negyvena-
mas ir žemdirbystei nenaudotas vietas. Buvusių krūmynų ir pelkių vietoje pradėjo 
kurtis ir plėstis naujieji kaimai.

Taip atsirado ir Petrãičių (Petr vkos) kaimas, kurio atsiradimą A. Šimkūnas 
išsamiau aprašė knygoje Susitiksim prie ąžuolo (Vilnius, 2011). Šis kaimas ir jame 
buvusios sodybos buvo įdomūs praėjusio laiko istorijos liudytojai. I  a. viduryje 
kurtas kaimas, ištisą šimtmetį plėtotos jo sodybos nebeatlaikė sovietinės okupacijos, 
kai buvo pakirsti tradicinio lietuviško kaimo gyvavimo pamatai.

Čia pateikiama trumpa Šimkūnų sodybos istorija atskleidžia I  a. Daujėnų 
apylinkių naujakurių likimus, to krašto kaimų ir sodybų raidos posūkius.

Vienos sodybos istorija
Antanas Šimkūnas

Petraičių (II Petrovkos) vietovėje (tuomet kaimo dar nebuvo) pirmasis naujakurys 
buvo Jokūbas Šimkūnas, buvęs Linkuvos dvaro kumetis. Sudegus šiam dvarui, jis 
gavo 24 ha krūmų ir pelkių šioje vietovėje. 1850 m. atvyko čia su dar nepilnamečiais 
sūnumis Ignu ir Jonu. Kirto krūmus, rovė kelmus ir iš rąstų pasistatė dviejų galų 
trobą, dengtą šiaudais. Po to surentė šiaudais dengtą klojimą, daržinę, prie kurios 
iš molio pristatė tvartą. Netoli tvarto taip pat iš molio buvo pastatytas nemažas 
sandėlis daržovėms, dengtas cinkuota skarda. Kadangi plėtė dirbamos žemės plotus, 
augindavo vis daugiau javų, linų, atėjo eilė kitiems pastatams. Pasistatė didelį, trejų 
durų svirną, dengtą cinkuota skarda. Vienos durys vedė prie grūdų aruodų, an-
tros – į dirbtuvę su varstotu ir kitais darbo įrankiais, trečios – į klėtelę, kur stovėjo 
kraičio skrynios, lovos vasaros poilsiui, medaus kopinėjimo rakandai ir centrifuga.

Linams apdirbti reikėjo jaujos. Džiovyklos pastatas buvo pastatytas iš molio, 
priestatas su linų mynimo staklėmis iš lentų. Penkių velenų stakles suko arklio 

autodailininko  
Vil elmo Janiselio  
piešta Šimkūnų 
sodyba
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tempiamas maniežas su transmisija. Jauja buvo dengta betoninėmis čerpėmis. 
Jas iš smėlio ir cemento specialiomis formomis darydavo daujėniečiai Antanas 
ir Povilas Mačiukai. Jie turėjo traktorių ir kuliamąją mašiną. Rudenį važiuodavo 
pas ūkininkus kulti javų, o vasarą darydavo šuliniams ritinius ir čerpes stogams.

1939 m. Šimkūnų sodyboje vietoj seno klojimo buvo pastatytas naujas, 
didelis, dvejų durų, kad galėtų įvažiuoti kuliamoji. Klojimas dengtas Mačiukų 
pagamintomis čerpėmis. Dalį čerpių jie padarė raudonos spalvos, jomis į kelio 
pusę, kad praeiviai matytų, buvo sudėtas skaičius 1939.

Atokiau nuo kitų pastatų stovėjo raudonomis čerpėmis dengta rąstų pirtelė.
Kai 1951 m. Šimkūnų šeima buvo išbuožinta ir pašalinta iš kolūkio, visus 

septynis sodybos pastatus imta griauti, išvogtos statybinės medžiagos, net pama-
tų akmenys. Ilgiausiai išsilaikė klojimas. Atrodė, kad jis dar ilgai bus naudingas 
kolūkiui. Tačiau 1969 m. ir jis buvo nugriautas. Sodybos vietoje liko senas sodas, 
jį saugantys topoliai, liepos ir šimtametis ąžuolas, pasodintas šios sodybos įkūrėjo 
šalia trobos.
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Daujėniečių maisto gaminimo  
ir valgymo tradicijos 
Stanislava Beniulienė

Kiekvienos tautos, taigi ir lietuvių, mitybą lėmė įvairūs veiksniai  gamtinė 
aplinka, pagrindinių (žemdirbystės, gyvulininkystės) ir pagalbinių ūkio šakų (žve-
jybos, medžioklės, bitininkystės ir kt.), prekybos išplėtojimas, maisto gaminimo 
įrenginiai, socialinė atskirų šeimų padėtis, religiniai papročiai. Dauj¸nų kraštas 
irgi ne išimtis. 

Renkant medžiagą šiai temai, bendrauta su 10 Daujėnų seniūnijos garbaus 
amžiaus gyventojų, kurie prisiminė savo vaikystę, pasakojo, kaip žmonės gyveno, 
kuo jie vertėsi, kokios buvo daujėniečių ir aplinkinių kaimų maisto gaminimo ir 
valgymo tradicijos.

Dauguma daujėniečių ir aplinkinių kaimų gyventojų vertėsi žemės ūkiu. 
emės turėjo nuo labai mažų sklypelių iki 40 ir daugiau ha. Šeimos buvo didelės, 

todėl beveik visus darbus nudirbdavo patys šeimos nariai, retas kuris ūkininkas 
samdydavo bernus ar mergiotes. Didžiausių darbymečių metu buvo daromos 
talkos, tokios kaip kūlimas, linų rovimas ir pan. Buvo žmonių, kurie neturėjo 
žemės, neturėjo ir gyvenamosios vietos. Stambieji ūkininkai savo žemėje statydavo 
grytelytes, kurias užleisdavo gyventi bežemiams. Jie buvo vadinami grytelninkais.

emė būdavo labai branginama, kiekvienas lopinėlis išnaudojamas. Augin-
davo įvairius javus  miežius, vasarinius kviečiukus, rugius, avižas, žirnius, vikius. 
Dalis žemės buvo skiriama ganykloms, dobilams, o kita – pūdymui. Daržovių 
įvairovės nebuvo, daugiausia augindavo bulves, kopūstus, agurkus, ropes, ridikus. 
Sėdavo burokus. 

Daržo dydis priklausydavo nuo šeimoje esančių žmonių skaičiaus. Didelės 
šeimos daržui skirdavo iki 50 arų žemės, mažos – iki 10 arų. Sodų dydis priklausė 
nuo turimos žemės ploto, nuo šeimininkų noro turėti ar neturėti sodų. Ne prie 
kiekvienų namų būdavo sodai. Tie, kurie turėjo sodus, augino obelis, kriaušes 
(grūšnes), vyšnias, slyvas. Uogakrūmių būdavo beveik prie kiekvienų namų. Au-
gindavo raudonuosius ir juoduosius serbentus, agrastus. 

Turtingesni ūkininkai laikė po 10 melžiamų karvių, 3 telyčaites, 1–2 jaučius, 
o mažažemiai po karvę ir prieauglį. žkų laikydavo labai mažai. Anot Emilijos 
ir Stanislovo Majauskų, „ožka – gyvenimo pradžiai ir pabaigai“. 

Kiekviename ūkyje buvo arklių, jų skaičius irgi priklausė nuo turimos žemės 
kiekio. Stambesni ūkininkai jų laikė 3–4, kai kurie ir po eržilą, o smulkesni po 
1–2 darbinius arklius. 

Kiaulių skaičius ūkyje taip pat priklausė nuo šeimos dydžio, nuo turimos 
žemės kiekio. Stambesni ūkininkai laikė po 10 ir daugiau bekonų, 2–3 veislines 
kiaules ir kuilį, o smulkesni – daugiausia po 2–3 bekonus ir juos augindavo tik 
savo šeimos reikmėms. Daugelis pasakotojų prisimena, kad kiaules visą vasarą 
ganydavo laukuose ir tik rudenį pradėdavo penėti. 

kininkai ir mažažemiai laikė daug avių, jų būdavo kone kiekviename 
kieme. Stambesniuose ūkiuose laikydavo iki 10–12 suaugusių avių, smulkesniuo-
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se – iki 3. riukus augindavo maistui arba parduodavo. Kaip pasakojo smilgietė 
Valė Grinskienė, avelių mėsa buvo dažnas pietų stalo patiekalas. Iš avelių žarnų 
darydavo šniūrus verpimo rateliams (kalvaratams). Plačiai buvo naudojama vilna, 
rečiau kailiai. Prisimenu savo a. a. mamytės Stefanijos Paliulienės (Bieliauskaitės), 
kilusios iš Daujėnų valsčiaus Bal škių kaimo, pasakojimus apie tai, kad savo 
gausiai šeimynai ausdavo iš vilnos milą, iš kurio siūdavo drabužius. Patalynę 
taip pat ausdavo namuose iš savo užaugintų linų. Visą kūną dengdavo linas ir 
vilna. Moterys nešiodavo dideles vilnones skaras. Megzdavo kojines, pirštines, 
šalikus, megztinius. 

Per metus maistui buvo skerdžiamos bent dvi nupenėtos kiaulės, žąsys, 
veršeliai, kartais net karvės, ir nemažai avių, nes jas pigiau išlaikyti. Taigi dau-
jėniečiai maistui daugiausia naudojo kiaulieną, veršieną, triušieną, o dažniausiai 
avieną. Avis pradėdavo skersti nuo rugpjūčio. Valgydavo tik karštą avieną, vir-
davo avienos sriubą, o avių taukus – lajų – valgydavo su bulvėmis. Kai kurios 
šeimininkės avieną rūkydavo.

Arklienos nevalgė, nes arkliai buvo labai brangūs. 
Dalį užaugintų gyvulių parduodavo žydams. Jie dažniausiai pirkdavo verše-

lius ir jų odeles. Anot smilgietės Stanislavos Čingienės, žydai mielai pirko kiaulių 
šerius. Išaugintus bekonus veždavo parduoti į P nevėžio supirkimo punktą, bet 
ten buvo keliami labai dideli reikalavimai, juos įvykdyti buvo gan sunku. 

Kiaules skersdavo prieš Kalėdas ir pavasariop, kol dar nesušilo orai. Mik¸nų 
kaimo gyventoja na Lukoševičiūtė, smilgietės S. Čingienė ir Valerija Mikelinskaitė 
pasakojo, kad kiaulių blužnies, tulžies, šlapimo pūslės nenaudodavo, šiuos organus 
tiesiog išmesdavo.  Bauk  kaimo gyventoja Adelė Lekerauskienė (Šimaitė), buvusi 
daujėnietė, prisimena, kad šiuos organus jos tėveliai džiovindavo ir naudodavo 
vaistams, bet kaip tai darydavo, senolė gerai neprisimenanti. Daujėniečiai E. ir 
S. Majauskai pasakojo, kad kiaulių organus džiovindavo ir naudodavo vaistams, 
pavyzdžiui, jei gyvuliui apvelka akis, tai sumala sudžiovintą pūslę ir tuos mil-
telius per šiaudą pučia jam į akis. Gyvulys tikrai pasveiksta. Vaikai mėgdavo 
krėsti išdaigas su pūsle. Ją sudžiovindavo, po to pripildavo žirnių arba pupelių 
ir pririšdavo katinui už uodegos. Aišku, jis būdavo nelabai patenkintas ir nepa-
sitenkinimą išliedavo lakstydamas į visas puses, o tai sukeldavo daug juoko... 
Kai kurios šeimininkės išdžiovintą pūslę prikimšdavo supjaustytos ir prieskoniais 
ištrintos mėsos, išrūkydavo ir valgydavo.

Iš kiaulienos labai dažnai būdavo gaminami kruopiniai ir kraujiniai vėdarai, 
rečiau dešros. 

Dešroms mėsą daugelis sukapodavo kirviais, smulkiai supjaustydavo, taip 
paruoštą, pagardintą prieskoniais (pasmožytą) kimšdavo į išvalytas ir išplautas žar-
nas per butelio kaklą. Butelis būdavo pakaitinamas ir virvele nupjaunamas. Reta 
šeimininkė dešroms mėsą maldavo. Kumpius sūdydavo specialiuose mediniuose 
kubiluose, didelėse geldose arba dideliuose loviuose, išskaptuotuose iš medžio, 
apie mėnesį, kartais ir ilgiau, nelygu kokio didumo, paskui juos rūkydavo. Rū-
kymas trukdavo kartais iki savaitės, nes iš kumpių kaulų neišimdavo, jie būdavo 
dideli ir turėdavo gerai išrūkti. Paskui juos laikydavo ant aukšto po šiaudiniais 
stogais, kad nepelytų. Lašinius taip pat sūdydavo, bet trumpiau nei kumpius, ir 
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rūkydavo, o kartais valgydavo tik sūdytus. Rūkydavo alksnio pūzdrais pirtyse, 
o kai kas tam reikalui naudodavo ir kaminus. Rūkymo pabaigoje būtinai dėda-
vo kadagio šakų, kad mėsa būtų skanesnė, gardžiau kvepėtų. Dažniausiai šaltas 
rūkymas trukdavo net iki savaitės. Kiaulių taukus naudodavo labai daug kam. 
Jie būdavo išlydomi ir supilstomi į medinius kubiliukus – sposkas su dangčiais. 
Taukus naudodavo padažams su bulvėmis, skryliais, kepimui, pavakariams pie-
menims tepdavo ant duonos. 

A. Lekerauskienė (Šimaitė) pasakojo, kad jų ūkyje veršelius dažniausiai 
pjaudavo atvažiavę žydai, už tai jie pasiimdavo odeles. Veršiena būdavo verdama, 
kepama, o likusi dalis sūdoma panašiai kaip ir kiauliena, paskui mirkoma, nes 
nebuvo šaldytuvų, o išlaikyti ilgai šviežią mėsą neįmanoma. 

Majauskai pasakojo, kad žusų (žąsų), unčių (ančių), vištų, kalakutų ir pin-
tardų (pentardų, perlinių vištų) buvo kone kiekvienam kieme. Kuo stambesnis 
ūkininkas, tuo žąsų pulkai buvo didesni. Jas ganydavo piemenės arba piemenė-
liai. Vištas dažniausiai laikyta dėl kiaušinių, kuriuos veždavo į turgų parduoti. 
Kalakutų ir pentardų atsirado šiek tiek vėliau. Paukštieną daujėniečiai valgydavo 
retai, daugiausia rudeniop ir per didžiąsias šventes. 

Vienas iš pagrindinių maisto produktų buvo pienas. Seniau karvės nebuvo 
tokios pieningos kaip dabar. Daugiausia per dieną buvo primelžiama iki 10 litrų 
pieno. Tiek vandeniui nešti, tiek pienui melžti tiko mediniai kibirai, tik vėliau 
atsirado pirktų skardinių. Didžioji dalis pieno buvo vartojama savo reikmėms, 
sūris ir sviestas vežami į turgų. kininkai, kurie turėjo daugiau karvių, pieną 
pristatydavo į Smilgių pieninę. Vasarą bėda su pienu – beregint gyžta, todėl tik 
pamelžus pienas būdavo skubiai pilamas į bidonėlius (kanelius) ir leidžiamas į 
šulinius. Kaip pasakojo S. Majauskas, greitam naudojimui pienas būdavo pilamas 
į molines puodynes ir laikomas, iki sugyžta. Saldų pieną valgydavo su duona, 
ragaišiu ir uogiene, jei jos turėdavo. Vasarą vienas iš mėgstamiausių pieno patiekalų 
buvo rūgštus pienas. Jį valgydavo su bulvėmis, dažniausiai išvirtomis su lupenomis. 
Anot V. Grinskienės, būdavo užtiesiama drobinė staltiesė, ant jos dedamos karštos 
virtos bulvės su lupenomis ir rūgštus pienas. Kartais rūgštus pienas pagardinamas 
svogūnų laiškais. Kaip pasakojo Mikė-
nų kaimo gyventoja . Lukoševičiūtė, 
rūgštaus pieno būdavo labai skanu ir 
šiaip atsigerti. Rūgštaus pieno atsargų 
niekas nekaupdavo, nes bet kada buvo 
galima surauginti. Visos maisto atsargos 
būdavo laikomos kamarose. Kadangi 
separatorių turėjo retas stambesnis ūki-
ninkas, grietinę tiesiog nugraibydavo 
nuo atšalusio pieno, vėliau atsiradus 
bidonėliams (kaneliams su stikliuku), pie-
ną nuleisdavo, grietinė likdavo bido-
nėlyje. Grietinę naudodavo padažams, 
pagardams, iš jos mušdavo sviestą. Tam 
būdavo naudojamos muštokės – medi-

Medinė orma sviestui (  kg)
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niai kubilėliai su egline šakota lazdele. Šeimos reikmėms sviestą naudodavo tik 
per šventes, likusį parduodavo turguje. J. Bieliauskienė pasakojo, kad šeimininkės 
ruošdavo sviesto atsargas žiemai, kai užtrūksta karvės. Sviestą pasūdydavo ir 
užpildavo sūdytu vandeniu, šitaip paruoštą galėdavo labai ilgai laikyti. Nupylus 
vandenį, jis būdavo kaip šviežias. Smilgietė V. Grinskienė prisimena, kad jos šeimoje 
sviestą mušdavo kartą per dvi savaites. Labai dažnas patiekalas buvo varškė. Iš 
jos darydavo sūrius. Juos spausdavo lentelėmis ir ant jų uždėtais akmenimis, o kai 
kurios šeimininkės jau turėjo specialius medinius spaustuvus. Sūrius parduodavo 
turguje, valgydavo patys. Dažnai sūriai buvo džiovinami, jie laikydavosi ilgai. 
Varškė valgoma su bulvėmis, su duona. Kaip pasakoja S. Majauskas, Čìkiškyje 
būdavo verdami virtiniai, o Naujasodyje, anot Emilijos Majauskienės, – virtieniai. 
Smilgietės V. Grinskienė ir S. Čingienė (Mikelinskaitė) bei jos seserys Danutė ir 
Valerija prisimena, kad jų šeimose buvo verdami sirnikai. Daujėniečiai juos vadino 
varškėčiais. Varškėčius valgydavo per pusryčius, padažui naudojo grietinę (smeto-
ną) ir spirgučius, kuriuos gaudavo išlydę kiaulių ar žąsų taukus. Tokį patiekalą 
valgydavo labai dažnai. Varškę valgydavo ir su skryliais. 

Daujėnų krašto žmonės laikė nemažai vištų, todėl dar vienas daujėniečių 
patiekalų buvo kiaušiniai. Kiaušinius virdavo, kepdavo kiaušinienę, naudodavo 
gamindami ir kitus patiekalus. Dalį kiaušinių nešdavo parduoti į turgų. 

Maistui naudodavo namines bei laukines uogas. Daujėnų krašte buvo labai 
mėgstamos spanguolės. Uogienes virdavo iš braškių, aviečių, serbentų, vyšnių. 
Soduose užaugusius vaisius valgė žalius, iš jų virdavo košę, obuolius džiovino 
duonkepėje krosnyje (daujėniečiai sakydavo  po duonkepiu pečiumi). ukrus buvo 
labai brangus, todėl uogienių ir košių virdavo nedaug. Kai kurios šeimininkės į 
uogienes dėdavo specialių miltelių, kad nerūgtų, o prieš valgant – sacharino. Ją 
valgydavo tik per šventes, naudodavo bandelėms, pyragams. ukraus naudojo 
labai mažai, jį pakeisdavo sacharinas. Daujėnų krašto žmonės augindavo cukrinius 
runkelius, iš kurių virdavo sirupą. Burokus tarkuodavo burokine tarka, virdavo 
labai ilgai, nusunkdavo kelis kartus. Sirupą naudodavo vietoj saldiklio. 

Smilgietės moterys pasakojo, kad jų krašte bičių nebuvo. Mik¸nuose bu-
vęs tik vienas bitininkas. Čekiškyje S. Majausko tėvelis turėjo 12 bičių šeimų, 
Barkla nių Mikšys – 15 šeimų. Levaniškietės Jadvygos Bieliauskienės (Kalvėnaitės) 
tėvelis turėdavo 2–3 bičių šeimas. Aviliai būdavo panašūs į lovius. Medus buvo 
prabangos dalykas. 

Daujėniečiai dažnai ruošdavo patiekalus iš grybų. Miškai supa beveik visą 
Daujėnų kraštą, todėl grybų netrūko. Dažniausiai grybus sūdydavo, džiovindavo, 
valgydavo šviežius su grietine, virdavo grybų sriubą. 

Pasak A. Lekerauskienės, jų šeima labai mėgo žuvį, tėvelis žvejodavo, ne-
mažai žuvies sugaudavo ríjoje ir Pyvesojê.  Daujėnų kraštą dažnai užklysdavo 
žydai, jie pardavinėdavo silkes statinaitėmis (bačkutėmis). monės jas labai dažnai 
pirkdavo ir valgydavo. Anot smilgiečių moterų, silkė buvo valgoma trečiadieniais, 
penktadieniais ir per gavėnią. 

Daujėniečiai augino daug kanapių, tačiau maistui jų nenaudojo. Iš kanapių 
vydavo labai stiprias virves. Augino daug bulvių, todėl ir patiekalų iš jų darydavo 
nemažai. Jau minėtos virtos bulvės su lupenomis, kepdavo ir kugelį. E. Majaus-
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kienės (Kukorytės) šeimoje buvo mėgstami bulvių blynai, kepti ant kopūstų lapų 
labai karštoje krosnyje, bulvių skryliai, pieniška bulvių kukulių sriuba (kleckienė). 

Kaimo žmonių gyvenimą pagal metų laikus galima suskirstyti į du tarpsnius. 
Pirmas – nuo gandrų parskridimo iki išskridimo. Tada dirbami didieji, sunkieji 
darbai. Kitas tarpsnis – trumpos dienos, ilgi rudens ir žiemos vakarai. 

Pavasarį, prasidėjus darbams laukuose, valgoma penkis kartus per dieną. 
Majauskai pasakojo, kad pusdienis ir priešpiečiai pradedami valgyti, „kai parskrend 
starkė“ (gandrai). „Jo starks atskrida“ – tai požymis, kad laukų darbininkai, pie-
menėliai gaus valgyti 4–5 kartus. Priešpiečius ir pusdienį valgydavo iki tol, kol 
išskrisdavo gandrai. Kadangi Daujėnai garsėja Šv. Roko atlaidais, tai, anot smilgietės 
V. Grinskienės, buvo sakoma  „Švents Roks – pusdiens pasprogs.“ Pusryčiaudavo 
labai anksti, apie 6 valandą. Priešpiečius pas kai kuriuos gaspadorius valgydavo 
9 val., o pas kai kuriuos apie 11, pietus apie 14, pavakarius apie 1 –18, vakarienę 
21 val. Per pusryčius būdavo skryliai, virtiniai arba virtieniai (tai tas pats valgis, 
tik skirtinguose kaimuose skirtingai vadinamas). Priešpiečiams – duona su kokiu 
nors užtepu (taukais, lajumi, sviestu) ir pienas. Pietums – barščiai, mėsa, bulvės, 
kartais lašiniai. Mėsa būdavo dalijama pagal ūgį ir amžių. Pavakarių valgiai pa-
našūs kaip ir priešpiečių, kartais valgydavo mekerį (naminė duona, užpilta saldžiu 
vandeniu). E. Majauskienė (Kukorytė) prisimena savo senelį Antaną Kukorį, kuris 
turėjo didelį, gražų, neaiškios kilmės labai protingą šunį Sargį. Senelis Antanas 
išeidavo pjauti žolės į Daudėniškių pievas. Močiutė (baba) parišdavo Sargiui ant 
kaklo maišelį su pusryčiais arba priešpiečiais ir šuo nunešdavo maistą seneliui. 
Šiaip dirbantiems laukuose žmonėms lauknešėlius nešdavo šeimos nariai. Pietauti 
tie žmonės grįždavo namo arba pavalgyti jiems atnešdavo į laukus ar pievas. 
Sriubą nešdavo ąsotėliuose (uzbonėliuose). Daujėnuose buvo skambinama bažnyčios 
varpais tris kartus per dieną. Pirmi varpai kviesdavo melstis, kai suskambėdavo 
antrieji, visi žinodavo, kad atėjo laikas pietauti, o vakariniai varpai kviesdavo į 
vakarines pamaldas. Prieš Velykas, kai varpais negalima skambinti, kaip pasakojo 
J. Bieliauskienė, „mušdavo būbinais“ (būgnais). Smilgietė V. Grinskienė prisimena, 
kad kai kurie šeimininkai skriausdavo piemenėlius, o senolė Jadvyga prisimena, 
kad Tamulioniai, Tamkevičiai labai juos mylėdavo. Labai mylima buvo Iškeliū-
naitė. Einantiems ganyti piemenėliams maisto įdėdavo, dažniausiai sūrio, varškės, 
duonos, taukų arba lajaus, sviesto, kartais lašinukų. Vakarienės metu dažniausiai 
valgydavo sriubą – bulvienę, kukulius (kleckus), kukulienę (zacirką). Po Šv. Roko 
vakarieniaudavo apie –8 val., nes jau nebevalgydavo pavakarių. E. Majauskienė, 
pasakodama apie savo senelį Antaną, prisimena, kaip jis, grįžęs po darbų, „lipdavo 
ant pečiaus, kol žvirbliai sutūps“, pailsėdavo, paskui vakarieniaudavo, o tada jau 
vydavo pančius, pindavo nagines, o močiutė ir kitos moterys megzdavo, ausdavo. 

Smilgietės seserys Mikelinskaitės pasakojo, kad jų šeimoje sekmadieniais 
visada buvo kepamas ragaišis, valgomas karštas su spirgučiais. Kitos šeimininkės 
kepdavo bandeles. Sekmadieniais stengtasi šeimai pagaminti skanesnio maisto. 
Anot E. ir S. Majauskų, tai šventa diena ir dirbti nevalia, todėl, išskyrus maisto 
ruošimą, daugiau nieko nedirbama. 

Valgymo tvarka ir valgiai priklausė nuo metų laiko. Per vasaros ir rudens 
darbymečius būdavo valgoma dažniau. Rudeniop užaugdavo daugiau daržovių, 
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uogų, be to, žmonės skersdavo daugiau gyvulių, todėl maistas būdavo įvairesnis. 
Pavasarį, išsekus maisto atsargoms, maisto įvairovė kuklesnė. 

Kiekvieno daujėniečio namuose būdavo duonkepės krosnys, nes kitokių kros-
nių (lezankų) beveik nebuvo. Duonkepėmis buvo šildomos patalpos. Jas kūrendavo 
kūlaliais (sukapotomis ir surištomis medžių ir krūmų šakomis), malkomis. Prieš 
duonos kepimą krosnis būdavo kūrenama beržinėmis malkomis tol, kol įkaisdavo 
iki baltumo, tam, kad gerai iškeptų duona, prisimena A. Lekerauskienė. Kepdavo 
juodą ruginę duoną, rupiai maltų miežių ragaišį. Pikliuotų miltų pyragai būdavo 
kepami tik šventėms. Ragaišį, pyragus kepdamos šeimininkės negailėdavo sviesto, 
grietinės, kad pyragas būtų skanesnis. Apie V. Grinskienę Pasvalio rajono laikraš-
tyje ina Magelinskienė rašė  

„ e tik savo krašte, bet ir per kelis kaimyninius rajonus Valerija Grinskienė garsėjo 
kaip puiki šeimininkė. Jokių kulinarijos ar konditerijos mokslų ji nekrimto. et receptų 
neužrašinėja. Vienąkart pamačiusi, kaip gaminamas koks nors skanėstas, viską įsimena.“1

Toliau straipsnio autorė pasakoja, kad 

„vienos iš duonos rūšių, kurią kepa AB „Pasvalio duona“, gamybos tec nologija paruošta 
pagal Valerijos Gudaitės-Grinskienės pasakojimą apie jos namuose keptą duoną. Ji akmeninėmis 
rankinėmis girnomis maldavo miltus iš rugių ir kviečių, o tešlos pagranduką, apibarstytą 
miltais, laikydavo mediniame kubilėlyje, šaltoje kamaroje. Duoną kepdavo žarijų krosnyje, 
kepalus į krosnį pašaudavo liže. Valerija Grinskienė padovanojo ne tik ruginės duonos re-
ceptą, bet ir kubilėlį, kuriame ji, būdama vos trylikos metų, pradėjo maišyti duonos tešlą...“

Pasakodamas apie duonos kepimą S. Majauskas prisiminė šmaikščią dainelę  

Ponė valga duono
Da i pikliavoto,
 mes prasčiokėlė

Dirsių nesijoto.

Ponai valgo duoną
Dar ir pikliavotą,
 mes prasčiokėliai

Dirsių nesijotą.

Buvo vienas geras paprotys  jei kaimynas kepa duoną, tai būtinai jos atneša 
kitiems kaimynams. Šeimininkės labai jaudindavosi, stengdavosi, kad tik pavyktų 
gerai iškepti duoną, ypač jei duona kepama šventėms. Svarbiausia – kad tik tešla 
gerai iškiltų. Jei pritrūkdavo miltų, lėkdavo Pasvalin pirkti.  P svalį eidavo pėsti, 
nes kelias buvo labai prastas. Miltus 
būdavo galima pikliuoti Daujėnuose 
Rasiuko arba Bal škiuose Masilionio 
malūne. Masilionio malūną sukdavo 

1 Magelinskienė . Senolės pomėgiai tremtyje gel-
bėjo, o savam krašte garsino, Darbas, 2010, lapkr. 
18. 
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garo variklis. Jei rytą aplinkinių kaimų žmonės iš-
girsdavo, kad Masilionio malūnas švilpia, žinodavo, 
jog galima pas jį važiuoti malti grūdų. Tačiau privalu 
būdavo laikytis nerašytos taisyklės  nori susimalti vie-
ną maišą grūdų – atvežk penkias pliauskas beržinių 
malkų, nes malūno krosnis buvo labai didelė. Masi-
lionis turėjo ir šatraun  – iš grūdų darydavo dideles 
(perlines) kruopas. 

Maistą dažniausiai ruošdavo pati šeimininkė, 
paaugusios vyresniosios dukterys padėdavo mamai. 
Samdytos mergiotės paprastai dirbdavo kitokius ūkio 
darbus, reta kuri šeimininkė jas įsileisdavo į virtuvę. 
Maistui ruošti būdavo naudojami dažniausiai ketaus 
puodai, kuriuos lengva pakišti į krosnį. Šeimininkės 
turėdavo specialias lenktas šakes, su kuriomis kilno-
davo puodus į krosnį ir iš jos. Naudodavo valškius 
(molinės puodynės maistui šildyti). Maistui ruošti ir laikyti būdavo naudojami ir 
kitokie moliniai indai  palyvonai, sposkos su ąselėmis. Kiekvienas šeimos narys turė-
davo medinius šaukštus, jie būdavo įžymėti ir nevalia imti ne savąjį. Valgydavo iš 
bendro dubens, kiekvienas stengdavosi valgyti iš savo pusės, nes „įlindęs į svetimą 
teritoriją“ gaudavo per šaukštą, suprask – „kur lendi “ Tik mažieji šeimos nariai 
turėdavo atskirus indelius ir iš jų valgydavo. Kai kuriose šeimose visi turėdavo 
atskirus dubenėlius. Košes virdavo iš bulvių, miltų. Jas grūsdavo mediniais kočė-
liukais. Mėsą rankomis imdavo iš indo ir valgydavo. E. Majauskienė prisimena, 
kad šeimininkės turėdavo ir videlcius (šakutes ir peilius), bet jais naudodavosi tik 
svečiai. J. Bieliauskienė prisimena tikrus daujėniečių ūkininkų nutikimus. 

Senolė pasakojo, kad seniau šeimininkė, duodama valgyti šeimynai, stengdavosi, 
kad šeimininkui atitektų didesnis kąsnelis mėsos, daugiau spirgų. Bernas, supratęs, 
kad šeimininkui atitenka didesnis kąsnelis, ėmėsi gudrybės. Atsisėdus valgyti, ati-
džiai žiūri į indą, kuriame sudėtas maistas, ima indą už krašto ir suka taip, kad 
šeimininko dalį atsuktų į savo pusę, sakydamas  „Ale gi ir gražus indas, kokie raštai 
gražūs...“ „ ei čia gražūs, nei čia ką“, – atsisukdamas indą atgal, atrėžia šeimininkas. 

Kitas pasakojimas taip pat apie berną, kuris pietaudamas stengdavosi atsikąsti 
mažiau duonos, kad galėtų didesnį ga-
balą mėsos įsidėti į burną. Tai pastebėjęs 
šeimininkas sako  „Kusk (kąsk) duonos 
daugiau “ – „Ai, gerai ir mėsa...“

Kadangi didelių indų nebuvo, 
naudotasi medinėmis geldomis. Jose 
minkydavo tešlą ragaišiui, virtiniams 
(virtieniams), kukulienei, varškėčiams, 
maišydavo kapotą ar maltą mėsą deš-
roms. Didesnėse geldose skalbdavo 
drabužius, maudydavo naujagimius, 
mažesnius vaikus.

zbonas (ąsotis) maistui 
nešioti

Medinis kiaurasamtis
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Šventės
Po advento, kaip ir visi katalikai, daujėniečiai 

sėsdavo prie Kūčių stalo. Levaniškietė J. Bieliauskienė 
(Kalvėnaitė) pasakojo, jog pas juos laikytasi papročio, 
kad ant Kūčių stalo būtų 12 patiekalų. Kiti senoliai 
pasakoja, kad griežtai šio papročio nesilaikė. Pirmiau-
sia būdavo padedami kalėdaičiai (plotkelės). Pirkdavo 
silkę (už 14 mažesnių silkių mokėdavo 1 Lt, už 12 
didesnių tiek pat). Jas ruošdavo labai paprastai  su 
aliejumi (vartotas tik per šventes) ir svogūnais. Ant 
stalo būdavo dedama žuvis, obuoliai, uogienė, medus, 
grybai, iš džiovintų grybų virdavo barščius. Kisielių 
virdavo paprastą, kartais avižinį. Sumaldavo avižas, 
jas persijodavo, paraugindavo ir virdavo kisielių, 
dėdavo krakmolo (tarkuodavo ir sunkdavo bulves). 
Jis būdavo rūgštus, todėl pagardindavo uogiene. 
Baluškietė J. Bieliauskienė prisimena, kad toks kisielius būdavo nelabai skanus. 

Kalėdoms buvo labai daug ruošiamasi. ąsis būdavo pagrindinis Kalėdų 
stalo patiekalas. Iki Kalėdų likus mėnesiui, jas pradėdavo penėti. Pasak Majaus-
kų, žąsiai nupenėti reikėjo pūro grūdų. Pūras – 24 gorčiai, o gorčius – 3 litrai. 
Išeina, kad vienai žąsiai nupenėti reikėdavo apie 52 kg pašarų. J. Bieliauskienė, 
pasakodama apie žąsų penėjimą, sako ir dabar dar jaučianti žąsų žnaibymo 
skausmą. ąsis penėdavo miltiniais kukuliais. Jei kuri nelesdavo, tai kišdavo per 
prievartą, o žąsys žnaibydavosi. ąsis laikydavo mažuose gardeliuose (aptvaruose), 
kad geriau ir greičiau nusipenėtų. Kalėdoms kepdavo visą žąsį, nupjaudavo tik 
kaklą. Iš jos neišimdavo taukų, prikišdavo obuolių arba kopūstų, apdėdavo tešla. 
Kepdavo ilgokai, tada nuimdavo tešlą ir dar kišdavo į krosnį, kad apskrustų. 
Kai kurios šeimininkės kepdamos uždėdavo šlapią skudurą. Be žąsies, kalėdiniam 
stalui būdavo daromos dešros, kepamas pyragas ir bandelės iš pikliavotų miltų. 
Kadangi Kalėdų rytą nieko negalima dirbti, visi valgiai būdavo paruošiami iš 
vakaro ir paliekami krosnyje. Maistas išbūdavo karštas iki ryto. J. Bieliauskienė 
dar ir dabar prisimena, kokios skanios būdavo keptos bandelės su riebiu mėsos 
įdaru.  paruoštą mielinę tešlą įdėdavo riebios mėsos, sudėdavo į molinį indą ir 
kepdavo. Naktį jos būdavo paliekamos po pečiumi, o rytą, grįžus iš bažnyčios, 
valgomos. Senolė pasakojo, kad pas juos Kalėdoms rūkydavo kindziuką – kiaulės 
skrandį prikišdavo kirviu kapotos arba maltos ir prieskoniais pagardintos mėsos. 

Naujųjų metų šventės nešvęsdavo. Daujėnų krašte nebuvo švenčiamos ir 
Užgavėnės. Pelenų dieną, pirmąją po Užgavėnių, jau pradėdavo laikytis gavė-
nios pasninko. Gavėnios pasninkas būdavo „sausos septynios savaitės“, prisimena 
Majauskai. Kai kuriose šeimose pasninko laikėsi ir šeštadieniais. Gavėnios metu 
daujėniečiai raugindavo garstyčias, spausdavo sėmenų aliejų, valgydavo silkę, žuvį. 

Pagrindinis Velykų patiekalas būdavo kiaušiniai. Juos margindavo svogūnų 
lukštais, vuntų (vantų) lapais, alyksnio (alksnio) žieve. Vašku nemargindavo. Iš 
Čekiškio kilęs daujėnietis S. Majauskas prisimena čekiškietę Mickeliūnienę, kuri 
peiliu skutinėdavo kiaušinius, dažniausiai „eglutės“ raštu. Virdavo unčių (ančių) 

Medinis gorčius



1058

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

kiaušinius. Majauskai pasakoja, kad seniau Velykų 
rytą daujėniečiai nešdavosi kiaušinių į bažnyčią. Po 
šv. Mišių šventoriuje mušdavo kiaušinius. Norėdami 
laimėti stipriausio kiaušinio varžybas, kai kurie im-
davosi gudrybių – į išpūstą kiaušinį prileisdavo sakų. 
Nešdavosi pentardų kiaušinių, nes jie labai tvirti. Ant 
Velykų stalo, be kiaušinių, būdavo virto kumpio, 
lašinių, sviesto, krienų, pyrago, bandelių. 

Patys didžiausi Daujėnų atlaidai – Sekminės. 
 Daujėnus pėsti, arkliais važiuoti iš visų pakraščių 
sugužėdavo daugybė žmonių. Po mišių lankydavo 
savo giminaičius, į kai kuriuos kiemus privažiuodavo 
daug svečių. Nebūdavo jokių išskirtinių patiekalų. 
Svečius vaišindavo mėsa, sviestu, sūriu. Kaip pasa-
koja Mikėnų kaimo senolė, „ir alaus nespjovėm biskelį 
atsigerti“. Naminio alaus buvo galima rasti vos ne kiekviename kieme, ypač per 
šventes. J. Bieliauskienė ir Barbora Vadapolienė prisimena, kad jų tėveliai alų 
darydavo ne tik miežinį, bet kartais ir iš kviečių. Senolė Jadvyga pasakoja, kad 
maišą grūdų įmesdavo į rijos upelį, ten jis išbūdavo 2–3 paras, tada diegdavo, 
trindavo ir džiovindavo. ukraus į alų nedėdavo, būdavo grynas miežinis alus. 

Daujėniečiai nuo seno žino, kad šventės be Majausko alaus – ne šventės, o 
Stasiukas (taip jį daujėniečiai vadina) alų daryti išmoko iš savo senelio čekiškiečio 
Petro Vadapolo. Stanislovui buvo 15 metų, kai žuvo jo tėvelis. Ant našlaičio pečių 
užgriuvo visi ūkio darbai, jis sėjo, arė, pjovė, jau mokėjo ir dalgį įtverti. Jaunam 
vaikinukui teko padėti mamai daryti alų, tai buvo pirmas kartas, kai Stasiukas 
savarankiškai jį darė. Aišku, jiems talkino senelis Petras. Patys ruošė salyklą – 
grūdus pirko iš turgaus, daigino, trynė rankomis, paskui džiovino krosnyje, ir 
tik prieš pat darydami alų rupiai sumalė. Kubilų tada neturėjo, skolindavosi iš 
kaimynų. Ta patirtis Stanislovui praverčia ir iki šių dienų. 

Vestuvėms virdavo kumpį, šaltieną, kepdavo bapkas (specialūs pyragai, bet 
ne puošti). Anot baluškietės, kilusios iš Lev niškių kaimo J. Bieliauskienės (Kalvė-
naitės), pas juos bapkos būdavo kepamos įvairių formų, tešlą sudėdavo į įdužusį 
ąsotėlį, iškepus ąsotėlis sudaužomas ir bapka būna jo formos. Daujėnietė Barbora 
Vadapolienė (Kazilionytė) pasakojo, kad labai skanius sausainius (įvairių rūšių, 
bet paprastus) kepdavo jos mamytė, irgi Barbora. Senolė Vadapolienė prisimena, 
kad kai pas juos kalėdodavo kunigas Baltrušaitis, būdavo įprasta paruošti pietus. 
Pietums būtinai ruošdavo vištienos, kepdavo žagarėlius, duodavo juodos pirkti-
nės arbatos ir naminių sausainių. Kunigui netyčia sausainis iškrito iš rankų ir 
subyrėjo. Po kelių dienų atėjo žinia, kad Kazilionienė kviečiama pas kleboną. Kai 
senolė pas jį nuėjo, jai buvo prijuosta prijuostė ir paprašyta iškepti tų skaniųjų 
sausainių. Vestuvėms būdavo pjaunamos kiaulės ir veršeliai. Darydavo alų. S. Ma-
jauskas prisiminė vienas vestuves Nauj sodžio kaime. Pasakojo, kaip jis vaišino 
svečius gyvatės užpilu (pagauta gyvatė ir užpilta degtine). Vaišinant butelis buvo 
apvyniotas popieriumi, tik paskui parodyta, kas viduje... Reakcija buvo... kaip čia 
pasakius... labai įvairi... kai kas sakė  „ utručysi tu mus.“

Medinis kibiras
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 vestuves žmonės nešdavosi, kas ką turėdavo. 
Valgydavo visi bendrai. Pavyzdžiui, sviesto spotkelį 
atsineša ir padeda. J. Bieliauskienė prisimena, kad 
daug kas iš levaniškiečių ir daujėniečių prieš šventes 
nešdavo sviestą Majauskienei į Čekiškį. Ji darydavo 
sviesto avinėlius, kuriais būdavo papuošiami stalai. 
Pyragą, dešrą, sūrį supjaustydavo. Kumpis būdavo 
dedamas nepjaustytas. Vestuvėms virdavo šaltienos. Ji 
būtinai turėdavo būti nemalta, su kauliukais. 

Krikštynos – mažas pobūvis. Kaip pasakoja 
A. Lekerauskienė, vaišių stalu rūpindavosi kūmai. Kai 
kuriose šeimose stalą ruošdavo kūmai ir vaiko tėvai. 
Buvo nelabai geras paprotys – prieš važiuodami į baž-
nyčią, kūmai labai stipriai „vaišindavosi“, tad, nuvežę 
vaiką bažnyčion, net vardus sumaišydavo... Bažnyčion 
važiuodavo arkliais. Krikštynų stalo patiekalai būdavo 
tokie patys kaip ir kitų švenčių. Vienas išskirtinis patiekalas būdavo keptas visas 
paršelis. Jį prikišdavo kopūstų ir kepdavo karštoje krosnyje, iškeptą dėdavo ant 
stalo. Grįžus iš bažnyčios, kūma pjaustydavo ir dalydavo visiems krikštynų da-
lyviams. J. Bieliauskienė atsimena, kai jos mamytė ruošėsi eiti kūmuos, nusipirko 
paršelį, vaikai sužinojo, kad jis bus kepamas, ir labai ant jos pyko. 

Laidotuvėms būtinai pjaudavo gyvulių, nes, pasak Majauskų ir A. Lekeraus-
kienės, „jei nepapjausi gyvulio, tada pats nabašnikas pasiims“, atseit gyvulys kris. Jei 
neturėdavo didesnio gyvulio, nukirsdavo nors vištą. Vieną parą (sutką) mirusysis 
gulėdavo namie, budėdavo visas kaimas, giedodavo visą naktį. Susitardavo, kurie 
giedotojai kiek gieda, paskui keisdavosi. Apie laidotuves būdavo pranešama nuei-
nant pas kaimynus į namus  „Prašom ateiti poterių pakalbėt, mirė...“ Kol sukaldavo 
karstą, mirusįjį paguldydavo ant lentų. Po paros visas kaimas jį lydėdavo į varpinę 
su giesmėmis. Kai baigdavo ruoštis gedulingiems (žėlabniems) pietums, numirėlis 
iš varpinės būdavo nešamas bažnyčion. Po mišių laidojamas. Maisto paruošdavo 
daug ir visokio, kaimynai ir giminės vaišindavosi ne vieną dieną. Padarydavo ir 
alaus. Ruoštis gedulingiems pietums padėdavo kaimynai. Jei laidotuvės pasitai-
kydavo gavėnios metu, reikėdavo gauti kunigo leidimą ruošti mėsos patiekalus 
gedulingiems pietums. Kas nenorėdavo, galėdavo nevalgyti. 

Paklausus senolių, ar Daujėnų krašte būdavo gerų šeimininkių, nuomonės 
šiek tiek išsiskyrė. Anot Adelės Lekerauskienės, jos mamytė minėdavo Grigalionienę, 
Dambrauskienę, Armonienę. Pačios Adelės mamytė Šimienė irgi buvo gera šeimi-
ninkė, iš jos labai daug buvo išmokusi ir pati. Daugelis vyresnio amžiaus Daujėnų 
krašto žmonių A. Lekerauskienę prisimena kaip puikią šeimininkę. Kiti senoliai 
pasakoja, kad pobūviai būdavę nelabai prašmatnūs, kokių nors ypatingų patiekalų 
nebūdavę, ruošdavosi pačios namuose gyvenusios moterys, padėdavo kaimynės. 

Per didžiąsias talkas talkininkai būdavo vaišinami įvairiais patiekalais  virta 
aviena, retkarčiais veršiena, o dažniausiai būdavo verdami virtiniai su bulvių, varškės 
ar mėsos įdaru. Jų išvirdavo daug, kad visi sočiai pavalgytų. S. Majauskas pasa-
kojo, kaip kuliamųjų mašinistai, turėdami laisvo laiko minutę, įbėgdavo į virtuvę 

Sposka – indas taukams laikyti
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ir padarydavo virtinukų su grūdais, būdavo skanaus juoko, jeigu kam pakliūdavo 
toks „skanėstas“. Pats Stanislovas irgi buvo mėgėjas iškrėsti kokią nors išdaigą. 
Šeimininkėms ruošiant padažą, pripjaustydavo smulkiai viksvelių, kurios niekaip 
neiškepdavo, ir niekas nesuprasdavo, koks čia padažas, kad taip sunku kramtyti...

Netikėtai atvykę svečiai, giminaičiai visada buvo vaišinami lašiniais, kum-
piu, sūriu, sviestu – tuo, ko namuose tuo metu būdavo. Jeigu atsitikdavo, kad 
tuo metu namuose nėra duonos, vaikus siųsdavo pas kaimynus jos pasiskolinti. 
Skolinamą duoną sverdavo bezmėnu, tiek pat jos ir grąžindavo. Anot smilgiečių 
seserų, vaišindavo ir alumi. 

Kaimynas, atėjęs į svečius, irgi būdavo gausiai vaišinamas. Jam duodavo 
sūrio, sviesto, duonos, na, ir, anot senolių, alaus stiklinėlę vieną kitą. Gavėnios 
metu duodavo žirnių, pupų. 

Prieš Sekmines ir prieš lapkričio 1-ąją labai padaugėdavo elgetų. Jie giedo-
davo arba kalbėdavo poterius. Jiems būtinai duodavo maisto, o kartais ir pinigų. 
Gaudavo kiaušinių, lašinių. 

Per šventes ir talkas, be alaus, duodavo atsigerti sulos, duonos užpilo, 
burokų mirkalo (rasalo), uogomis pagardinto vandens.

Maisto atsargas daujėniečiai laikė kamarose, rūsiuose, klėtyse. 

Receptai
Spalgenų (spanguolių) kisielius

Imama stiklinė spanguolių. Jos perrenkamos, nuplaunamos ir su-
maigomos dubenėlyje mediniu šaukštu. Tada išspaudžiamos sultys, 
perkošiamos ir pastatomos šaltame kambaryje (kamaroje). Išspaudos 
užpilamos karštu vandeniu ir verdamos neilgai, apie 4–6 minutes. 
Paskui nuoviros nukošiamos, supilamas saldiklis, užvirinama ir nugrie-
biamos putos. Nedideliame virinto šalto vandens kiekyje ištirpinamas 
krakmolas, pasigamintas iš bulvių, perkošiamas ir maišant supilamas 
į karštą sirupą. Bulvių krakmolą reikia labai greitai užvirinti, nes 
ilgai verdamas skystėja.  išvirtą kisielių supilamos spanguolių sultys. 

(B. Vadapolienė)

Gavėnios kisielius
Sumalamos avižos, persijojami miltai, supilami į didelę molinę puodynę 
ir užraugiami. Kitą dieną perkošiama ir verdamas kisielius, būtinai 
dedama bulvių krakmolo. Kisielius labai rūgštus, todėl saldinamas 
sacharinu arba kokiu nors saldikliu. 

(J. Bieliauskienė)

Kepta žąsis
ąsis išdarinėjama, bet taukai neišimami, nupjaunamas kaklas, ištri-

nama druska, prieskoniais, prikišama raugintų kopūstų, aplipdoma 
tešla ir kepama krosnyje iki 2 val., tada tešla nuimama ir žąsis dar 
kišama į krosnį, kad gerai apskrustų. 

(J. Bieliauskienė)
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Kepta žąsis
ąsis išdarinėjama, bet taukai neišimami, nupjaunamas kaklas, ištri-

nama druska, prieskoniais, prikišama obuolių, geriausia antaninių, 
apdengiama gerai sudrėkinta skepetėle ir kišama į krosnį, kepama 
apie porą valandų. 

(E. Majauskienė)

Kindziukas
Labai gerai išvalomas ir išplaunamas kiaulės skrandis, išmirkomas, 
ištrinamas prieskoniais ir prikišamas mėsos. Mėsa smulkiai sukapo-
jama kirviu arba sumalama ir sumaišoma su prieskoniais. Ta mase 
ir pripildomas paruoštas skrandis, stipriai suspaudžiamas, kietai 
surišamas ir ilgokai, 3–4 dienas, rūkomas. 

(J. Bieliauskienė)

Kalėdinės bandelės
Paruošiama mielinė tešla, iš jos daromos bandelės, įdaromos gan 
riebia malta mėsa, dedamos į molinį dubenį ir per visą naktį ke-
pamos krosnyje. 

(J. Bieliauskienė)

Keptos žąsys arba antys
Kepant žąsis ar antis, geriausia prikimšti obuolių, juos apibarstyti 
cukrumi ir užsiūti. 

(E. Majauskienė)

Sula
Pavasarį sula supilama į didelį medinį kubilą (rėčką), užpilama avi-
žomis. Joms sužėlus, išpjaunama skylė, semiama sula ir geriama. 

(E. Majauskienė)

Burokų rasalas (sultys)
Paprasti burokai supjaustomi, sudedami į medinį kubiliuką, užpilami 
vandeniu ir paliekami 2–3 savaites. Paskui tas skystis geriamas. 

(E. Majauskienė)

Lakštiniai
3 l krekenų, druskos pagal skonį ir miltų. Išminkoma tešla, kad 
neliptų prie rankų, iškočiojama, supjaustoma siaurais ruožais, su-
smulkinama. Paskui lakštinius džiovindavo ir virdavo tada, kada 
reikėdavo. Juk krekenų visą laiką nebūdavo. Kartais vietoj krekenų 
naudodavo kiaušinius. 

(E. Majauskienė)

Medinis kočėlas tešlai 
kočioti
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Gėrimas iš duonos
Sudžiūvusios duonos plutelės dedamos į dubenį, ąsotį ar pan. Už-
pilama vandeniu, po valandos kitos geriama. 

(S. Majauskas)

Bapka (šventinis pyragas)
1 l grietinės, 6–8 kiaušiniai, apie 0,5 kg sviesto, miltų, kad tešla būtų 
minkšta, bet neliptų prie rankų. beriama cukraus arba sacharino, 
įpilama specialių kvapiųjų skysčių, skirtų sausainiams, viskas gerai 
išminkoma ir dedama į įskilusį ąsotį arba kokią nors kitą formą. 
Kepama vidutinio karštumo krosnyje apie 1 val. Paskui ąsotį sudau-
žome ir turime įdomios formos pyragą. 

(J. Bieliauskienė)

Varškės sūris
Suraugintas pienas pakaitinamas tiek, kiek mažasis pirštas pakenčia, 
pilamas į sūrmaišį ir paslegiamas tarp dviejų lentų užspaudžiant 
akmenimis. Labai tinka džiovinti.

(A. Lekerauskienė)

Šventinis sūris
Imama apie 2 kg paruoštos varškės, 5–8 kiaušiniai, 3 l pieno, cukraus 
(arba saldiklio). Varškė dalijama į dvi dalis. Viena dalis minkoma su 
kiaušinių tryniais, įberiama truputį druskos ir saldiklio, geriau cukraus, 
o kita dalis minkoma su baltymais dedant druskos ir cukraus. Paskui 
užvirinamas pienas ir po truputį dedama varškė, pirmiausia su tryniais, 
vėliau su baltymais. Paskui masė sukrečiama į sūrmaišį ir paslegiama 
lentelėmis, bet svoris neturi būti didelis. Sūris būna margas. 

(A. Lekerauskienė)

Paprasti sūriai
Norint, kad sūriai būtų skanūs, reikia neperrauginti pieno  kai tik 
surūgo (vasarą trečią dieną, o žiemą ketvirtą), nugriebti ir pastatyti 
į šiltą, bet ne karštą krosnį. Galima įdėti į puodynę porą šakelių 
mėtų. Krosnyje ilgai nelaikyti, sušilus puodynei tuojau nusunkti. 
Peršildyta varškė būna sprangi, negardi, trapi, iš tokios varškės pa-
darytas sūris bus negardus ir greitai skils. Kai tik varškė nuvarvės, 
tvirtai užrišti maišelį, prislėgti dideliais akmenimis ir laikyti parą  
paskui išimti iš maišelio, apibarstyti druska iš abiejų pusių ir padėti 
džiūti ant lentelės. Laikyti kamaroje beveik savaitę, vartyti kasdien. 
Kai sūriai sukietėja, sudėti pintinėn, uždengti skepetaite ir pakabinti 
lauke, paunksnėje arba pavėsyje. Po savaitės bus jau išdžiūvę  tada 
numazgoti išrūgomis ir padžiovinti per naktį drungnoje krosnyje. 
Sūrius reikia laikyti rugiuose ar miežiuose.

(E. Majauskienė)
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Actas iš burokų arba burokėlių
Burokai arba burokėliai švariai nuplaunami, supjaustomi griežinėliais, 
sudedami į medinį kubiliuką (rėčkel ) ir užpilami vandeniu. Rūgda-
vo savaime apie savaitę ar net ilgiau. Gautas skystis būdavo labai 
rūgštus, jį naudodavo vietoj acto.

(E. Majauskienė)

Actas iš ruginių miltų
Ruginiai miltai užplikomi verdančiu vandeniu, jie pradeda rūgti. 
Skystis naudojamas verdant barščius, pildavo į vandenį norėdami 
atsigerti. Skystis naudojamas vietoj acto.

(E. Majauskienė)

Garstyčios su bulvėm
Sumalamos garstyčios, miltai sudedami į puodynę, užpilama sėmenų 
aliejaus, kišama į krosnį ir šutinama. Bulvės išverdamos su lupenomis, 
nulupamos ir dar pakišamos po pečiumi, kad apskrustų. Valgoma su 
garstyčiomis. 

(S. Majauskas)

Sėmenų aliejus
Pirmiausia sėmenys sumalami ir pašutinami, paskui piestoje išmu-
šami. Masė sukrečiama į specialų maišą ir spaustuvu spaudžiama. 
Kad geriau išspaustų, spaustuvas pakalamas su pakalomis. Išspaudas 
duodavo kiaulėms, bet negalima padauginti, nes lašiniai pagelsta. Sė-
menų aliejus labai greit apkarsta, todėl daug sunkti iš karto negalima. 

(S. Majauskas)

Saldus sūris
Apie 6 l pieno dalijama į dvi dalis  viena dalis rauginama, kita da-
lis – šviežias pienas. Rūgštus pienas šildomas, pamažu pilant šviežią, 
iki susidarys vientisa masė. Viską sukrėsti į sūrmaišį ir paslėgti. 

(E. Majauskienė)

ikorijos kava
ikorijos šaknys nuvalomos, nuplaunamos, apdžiovinamos, sutarkuo-

jamos burokų tarka, o jei šeimininkė neturi, tada pjaustomos grie-
žinėliais ir išdžiovinamos. Sausos šaknys keptuvėje paskrudinamos, 
kol įgauna tamsiai rudą spalvą, tuoj sumalamos, kad neatidrėktų. 
Milteliai laikomi sausoje vietoje. Gaunama labai stipri kava, jos reikia 
dėti labai mažai.

(B. Vadapolienė)
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ukrinių runkelių arba burokėlių kava
Runkeliai arba burokėliai kuo švariau nuvalomi, nuplaunami, nudžio-
vinami, supjaustomi nedidelėmis skiltelėmis ir išdžiovinami, paskui 
viskas paskrudinama ir labai smulkiai sutrinama. Milteliai laikomi 
sausoje vietoje. Šitokią kavą galima maišyti su cikorija.

(J. Bieliauskienė)

Gilių kava
Prirenkama prinokusių gilių, jos išlukštenamos, sudžiovinamos. 
Paskui piestoje rupiai sugrūdamos ir pakaitinamos keptuvėje, iki 
apskrunda, apibarstomos cukrumi. Ataušusios sumalamos ir pade-
damos sausoje vietoje. 

(J. Bieliauskienė)

Prirenkama prinokusių gilių, jos išlukštenamos. Paskui gilės už-
plikomos vandeniu ir paliekamos iki 30 min., kartais netgi galima 
pakaitinti krosnyje. Kai kurios šeimininkės išlukštentas giles užpila 
pienu ir šutina krosnyje, kol nelieka skysčio. Paskui jos džiovinamos, 
paskrudinamos su cukrumi ir sumalamos.

(E. Majauskienė)

Juoda duona
Imame apie 4 kg ruginių miltų, apie 4 l virinto vandens, druskos, 
cukraus. Maždaug pusę visų miltų užpilti verdančiu vandeniu ir 
maišyti tol, kol išmaišoma tiršta tešla. 2–3 valandas ją palikti, kad 
susaltų. Vėliau įpilti dar porą litrų virinto šilto vandens ir išmaišyti 
raugą. Kelis kartus per dieną rauginamą masę reikia gerai suplakti. 
Praėjus numatytam laikui, suberti likusius miltus, dėti druskos, cu-
kraus, galima ir kmynų, ir minkyti rankomis tol, kol tešla prie jų 
nelips. Paliekama rauginti, uždengiama. Jei šiltai, tai trumpesnį laiką, 
jei šalčiau, tai ilgesnį. Tada dar kartą minkoma, iš išminkytos tešlos 
padaromi keturi kepalai duonos ir apie valandą kepami labai gerai 
įkaitintoje (kad padas būtų baltas) krosnyje. Iškepusią duoną reikia 
išimti iš formelės ir apipurkšti plutą vandeniu, kad suminkštėtų. 
Uždengti duoną skepeta ir palikti ataušti.

(E. Majauskienė)

Naminis alus
Salyklo paruošimas – labai svarbus dalykas darant alų. Jei namuose 
neturime gerų, daigių miežių, perkame turguje. Maišas grūdų pamer-
kiamas ir mirksta dvi paras, kelis kartus pakeičiamas vanduo (kai 
kurie šeimininkai grūdus su maišais merkdavo tiesiog rijoje). Išmir-
kusius grūdus reikia padiegti kokioje nors dėžėje maždaug sprindžio 
sluoksniu, kad sudygtų. Miežiai dygsta maždaug 2–3 dienas. Tada 
salyklas ištrinamas rankomis, kad nubyrėtų kuo daugiau daigelių, ir 
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džiovinamas. Vasarą geriausia džiovinti saulėkaitoje, o žiemą – ant 
krosnies. Visiškai užbaigti džiovinimą reikia gerai iškūrentoje kros-
nyje, iššlavus pelenus. Malti salyklą reikia rupiai ir prieš pat darant 
alų, kad nedingtų skanus jo kvapas. Iš vakaro užvirinti apynius, jų 
sausų truputį pasilikti pavoliams. Iš vakaro taip pat pasiruošiamas 
tekinimo kubilas. Pavoliai (sukapoti alksniniai pagaliukai, prieš tai 
nuo pliauskos nuskutus žievę) sudedami į kubilą, kurio dugne yra 
tekinimo skylė, uždedama grįžtė šiaudų apie volą, dedami miežiniai 
šiaudai ant pavolių ir viskas nuplikoma verdančiu vandeniu. Anksti 
rytą užvirinamas vanduo, užplikomas salyklas ir paliekama salti 
apie porą valandų. Plikant pilama vandens tiek, kad kūlalis (maišyti 
skirtas pagalys) stovėtų toje masėje. Praėjus reikiamam laikui, masė 
krečiama į paruoštą tekinimo kubilą, prieš tai į jį dar įdedami likę 
apyniai ir užpilama verdančiu vandeniu, ne daugiau kaip 8–10 ki-
birų. Praėjus 2–2,5 val. tekinama misa. Misą reikia greitai ataušinti, 
kad nepagautų rūgštumo, ir kai ji atvėsta maždaug iki 40 laipsnių, 
dėti mielių. Alui rūgstant, matyti pakilusios putos. Ar alus išrūgęs, 
tikrinama degtuku. Jei degtukas gęsta, tai dar ne laikas alų košti. 
Kai puta pradeda slūgti, kylančios dujos nebegesina degtuko, skubėk 
košti į statines, kad nenusistelbtų (nenuslūgtų puta). Jeigu pavėluosi 
sukošti, alus nepūs, tai yra neturės gražios putos.

Kartais užpilama ir antroko. Jis jau būna labai silpnas ir 
geriamas vietoj giros. 

(S. Majauskas)

2011 metais pasakojo
1. Emilija Majauskienė (Kukorytė), gim. 1933 m. Nauj sodžio k.,  
 gyv. Dauj¸nų k.
2. Stanislovas Majauskas, gim. 1930 m. Čìkiškio k., gyv. Daujėnų k.
3. Stanislava Čingienė (Mikelinskaitė), gim. 1933 m. Smiµgių k., gyv.  
 ten pat.
4. Danutė Nemeikienė (Mikelinskaitė), gim. 193  m. Smilgių k.,  
 gyv. Vilniuje.
5. Valerija Mikelinskaitė, gim. 1939 m. Smilgių k., gyv. ten pat. 
6. Adelė Lekerauskienė (Šimaitė), gim. 1922 m. Daujėn lių k.,  
 gyv. Girs dų k.
. na Lukoševičiūtė, gim. 1922 m. Mik¸nų k., gyv. ten pat. 

8. Valė Grinskienė, gim. 1922 m. Smilgių k.

2012 metais pasakojo
1. Jadvyga Bieliauskienė (Kalvėnaitė), gim. 1921 m. Lev niškių k.,  
 gyv. Bal škių k.
2. Barbora Vadapolienė (Kazilionytė), gim. 1922 m. Daujėnų k.,  
 gyv. ten pat.
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Iš prisiminimų apie senąsias vestuves
Parengė Povilas Krikščiūnas

 a. antroji pusė į L etuvą atnešė tikrą senųjų papročių griūtį. Neaplenkė 
ji ir vestuvių. Atitrūkusi nuo kažkada visą kaimą sujungdavusio savaitinio šėls-
mo ir už nugaros palikusi kelis dešimtmečius užtrukusią piršlio ir muzikantų 
diktuojamą dvivaldystę, ši šeimos šventė vis dažniau tampa vestuvių planuotojų 
sukurtu šou, kuriame net pagrindiniai iškilmės veikėjai lieka tik pasyvūs stebėtojai. 
inoma, keičiantis gyvensenai, kasdienei  buičiai  ir technologijoms papročiai taip 

pat neišvengiamai keičiasi, tačiau panašu, kad visiškai nurašyti senąją tradiciją dar 
anksti. Tai rodo ne tik mokslininkų tyrimų1 ar jų vadovaujamų studentų diplo-
minių darbų2 išvados. Apie tai gyvai diskutuojama interneto pokalbių forumuo-
se3, ne naujiena lankytojai vestuvių planuotojai mokslo įstaigose, jų archyvuose, 
kraštotyros muziejuose ar etninės veiklos centruose. Jiems galima pasiūlyti jau 
išleistų knygų4 ar atskirų straipsnių etnologų leidiniuose5, tačiau situacija darosi 
keblesnė, kai labiau domimasi regioniniais ypatumais. Tiesa, apie aukštaitiškas 
vestuves rašyta kai kuriuose „Lietuvos valsčių“ serijos leidiniuose6. Deja, juose 
pristatomos vietovės nuo P svalio gerokai atitolusios. Padėtį kiek gelbsti „ iem-
galos“ leidyklos išleista monografija apie šiaurinės Lietuv s gyventojų papročius , 
tačiau akivaizdu, kad to nepakanka, o archyvų fonduose gulintys aprašai tebėra 
skaitytojams įdomūs ir dėl to skelbtini ne vien kaip senosios kultūros liudijimai.

Nors daujėniečių vestuvių papročiai specialiai netirti, trumpų jų aprašų ar 
pastabų prie vestuvinių dainų Lietuvių tautosakos rankraštyne rasta Jono Kavaliausko 
rinkinyje. 1992 m. jis kalbino Smiltynės 
gyventoją Emiliją Rauduvienę ir įra-
šinėjo jos mokėtas dainas8. Dar deta-
liau savo senelę Barborą Kazilionienę 
19 6–19  m. kamantinėjo Alma ir Dalia 
Ilekytės su Vladu Braziūnu9. Kadangi 
turimi tekstai vietomis fragmentiški ir 
atspindi ne visus vestuvinio ritualo 
momentus, apsispręsta skaitytojui pa-
teikti ne juos komentuojantį analitinį 
straipsnį, o paskelbti autentiškus dau-
jėniečių pasakojimus. Jie parinkti ir 
sudėlioti taip, kad kuo tiksliau ir pilniau 
atspindėtų šventės eigą. Pilnos pasa-
kotojų metrikos pateiktos publikacijos 
pabaigoje, tekste nurodyta tik pirmosios 
vardų raidės ir pavardės. Tekstų reda-
gavimo principai aprašyti įvadiniame 
tautosakos skyriaus straipsnyje.

1 Račiūnaitė-Paužuolienė R. Šiuolaikiniai lietuvių 
vestuvių papročiai  transformacija ir tautinio identi-
teto išsaugojimas, Soter, 2008, nr. 25(53), p. 1 5–189.

2 Mulevičiūtė-Sabaliauskienė V. Santykis su tra-
dicija šiuolaikinių vestuvių scenarijuose, magistro 
baigiamasis darbas, vad. prof. dr. G. Kazlauskie-
nė, Kaunas, 2010, prieiga per internetą  http
vddb.library.lt fedora get LT-eLABa-0001 E.02 2
010 D 20100618 135441- 646 DS.005.0.01.ETD , 
žiūrėta 2010 01 10.

3 Plačiau apie tai žr. Šidiškienė I. Vestuvių  apeigų 
vertinimas lietuvių interneto forumuose  tapatumų 
identifikavimas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
metraštis, Vilnius, 2010, t. 33, p. 1 3–191.

4 Čepienė I. Lietuvių tradicinės vestuvės, Vilnius, 
2012.

5 Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai, sud. .  Š a -
kny s , Vilnius, 200 .

6 Neidzenavičiūtė A. Senieji tauragniškių vestu-
vių papročiai, Tauragnai, Vilnius, 2005, p. 949–954  
Ramanauskienė R., Skukauskaitė J. Vestuvių 
papročiai, beliai, Vilnius, 2009, d. 2, p. 940–948  
Dudėnaitė R., Skukauskaitė J. Vestuvių papro-
čiai, Panemunėlis, Vilnius, 2011, d. 2, p. 1192–1210.
 Papročiai, sud. ir atsak. red. J. Didžpetris, Kaunas, 
200 .

8 LTRF mg. 3925, LTR 6269.
9 LTRF cd. 150, LTR 896.
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***
. Ka ilionienė  Seniau būdava 

ne tėp, kėp dabar. Seniau t  niaturės  
pasogas10 – niagãus  kavalieria11, nors 
t  i gražiaus  būs . Dain mat yra

ors gražiaus , be šimtele
iasulauks  sau bernele.

Reik , ka turėtum pasogų.  iš  
tėvų pinėgs diaras, gyvuls , kiek gy - 
vulių duos. Duos arklį su pakinkiom.  
Kiek karvių duos. Jeigu trūkst paki -
las12, tėvs niažad duot , tri s diens 
sėdž  ir diaras, ka jam i p kile duot. Tė m te, kokie laike buva. LTR 896(35).

Miargaite tur  skrynių prisiauds drapanų. Tų tėgi niabūdava pirkt , viskas 
iš namine. Ka turėtų marškiniam i kelnėm, ir viskas. I abrūsų13, i maišų retimų 
įsidiad, ir autų retimų. Su naginėlem nešiodava, ka turėtų kojs kuo apviniot . Ne 
tėp, kėp dabar.

Ar gyvulių duodava  – A. lekytė  Duodava. Kėp be gyvulių. Tėvs karvį, 
jautį. Nu valig žmogos išgalejima i valig žmogos turtų i kavaliers  b s. Nevalnė-
dava ūkinika miargaitė – oje  – su bežem  kalbet . Tėvs gin ir nialaidž , nežiūr , 
ka jie givians ir zg do14. Kad ir mušies  su pag lės , al  t  t r  Niagarbe, kėpg  
išeis  už biedna, už bežeme  Bais  niagarbe tėvam. M te, kok  mad buva, kokie 
laike. LTR 896(36).

Kiek reikdava dirbt , kol  tuos skryns  prikraun  Ne tėp, kėp dabar. ...  
Lig puses  žiemas turėdavam suverpt , o no puses  žiemas sėst  st kles. Reik  
dėngtės 15 ir reik  dėt  unt skrynių retime, kad miargaite išeidam turėtų pilnų 
skrynių retimų. LTR 896(36).

. au u ienė  Piršlė net  ir iš tol  atvažiuodava, kur merginų yr. Užiam 
tuos piršls , pavaišin. Ir jeigu pradiad pasogo ... , tos pasogos i piršėls  reikalau-
dava. Piršėls  derėdavas su jaunoses  tėv, kiek tos pasogos.

Ar piršėls  sakydava, ka jieška aviales, žosiales  – J. Kavaliauskas]
Nu tė čė no piršlia priklausa. Kits koks iškalbings, tė j s daug ko tinajos 

iš karta prišposij16.
Miargvakar  susirionkdava jaunims. Papuošdava to kampo, kor jauniej sėdės, 

liktorį1  pindava jauniesiam. Namie darydava. Kit  iš šiaudelių, kit  iš rožyčių. ...  
Vainikėlį nusipindava. Tikrojė pamergė 
priklausydava, tai jo pirmojė pamergė 
priklausydava vainikėls  pint . Iš gar-
binėlių, iš smulkių rutelių, iš pačių tų 
viršunėlių, kur smulkiaus. Nedidelį, 
labe nedidelį pindava. Kokie jaunųjų 
varde, tė ir jaunaja, ir jaunoses  vards 
nupindava.

10 Pasoga (brus. пacaг) – ištekančiai dukteriai, seseriai iš 
tėvų ūkio seniau duodama dalis pinigais, gyvuliais.

11 Kavalierius (lenk. ka aler) – nevedęs vyras.
12 Pakila (pakeliamoji) – pasak LK e, balnelio šikšna, 
diržas.

13 Abrūsas (brus. aбpyc) – rankšluostis.
14 gada (brus. згoдa, lenk. zgoda) – santarvė, santaika.
15 Dengtė – apdaras, drabužis.
16 Šposyti – juokauti, pokštauti.
1  Liktoris (brus. лixтap, lenk. lic tarz) – žibintas.

„  abrūsų, i maišų retimų įsidiad...“ Rankšluostis 
su nėriniais iš Emilijos Krikščiūnienės kraičio.  
P. Krikščiūno nuotr. 20 0 m. L R t 
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š daujėniečių kraičio skrynių: lovatiesės ir staltiesės ragmentas, pagalvė 
su nėriniais. 20 0 m. P. Krikščiūno nuotr. L R t 0 , 0, 
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Bromo18 pindava. Čė jo vyre daugiaus kaldava. Sukaldava i tuos raids  
ont broma, kamp  tuos raids  prisiagdava on kokia rankšlosče ar on popere, kor 
jauniej sėdėdava, to kampo papuošdava. Jaunojo virkdindava, dains dainuodava. 
Al  kad priklausydava i no tų pamergių. Tos, katros daininykės, dainų mokėdava, 
tė tos i pavirkdindava.  katros ne, tė tėp sau... LTR 6269(14 ).

. Ka ilionienė  Nu kėp seniau, kėp svočes  būdava. Seniau būdava trys 
svočes . A dabar vien svoč – iš bažnyčes , ir važiuoj un jaunojų.  tad ne. Iš 
bažnyčes  važiuoj un svočių vises parėdks19. Pargul  par naktį, tė atvažiuoj un 
jaunojų. Pas jaunojų tė b s gaubėj svoč, apgaubs. M te, kė miargaite, tė nešiodava 
su skarial, a kė motere, tė su nomiat. Pasodions vidury seklyčes  jaunojų, ir vises 
parėdks aplionk ratelį padari s.  svoč uždės jai tų nomiatų on pečių, i tau 
nebevaln 20 skarialas nešiot , ka tavi bažnyčio matytų, ka t  motere. A treč svoč 
tė nulaidėj b s. Iš jaunoses  un jaunąjį nulaidž  tė treč svoč b s. LTR 896(41).

Parėdks toks būdava. Dabar susėd po porų.  seniau ne. Pame gė sėdž  už 
stala iš ailes. Prė jaunoses  vien sėdž , 
tė to jo tikroj vadinas, o daugiau iš 
ailes  visas susėd.  svote susėd un 
zoslana21 priešes vis  iš ailes . Ti krase 
svots, kur jo ni š vainikų, duos, tė tas 
jo sėdž  prė ta gala, kur jauniej.

18 Bromas (lenk. brama) – iškilmingi vartai su stogeliu  
iš karčių padaryta, vainikais papuošta anga.

19 Parėdkas (brus. парадак) – jaunuosius į jungtuves 
lydintys ir jungtuvių apeigose dalyvaujantys pa-
broliai ir pamergės.

20 Valnėti (sl.) – būti galima.
21 oslanas (brus. заслон) – sėdimas suolas be atkaltės.

 a. antroje pusėje trijų svočių jau nebebūta. Muzikanto Petro  
Lipnicko ir Elzės Drobulytės vestuvės. Baluškiai.  0  .  
L. Varno nuotr. š publikacijos rengėjo albumo, kopija L R t 
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Ir jaunoj duodava dovans. Jau - 
noj sėdž  už stala, bet moč padalin  vis 
un petės  po pirštins , po pirštins . Se-
niau pirštuots. Un šį galų kėp aš ėjo, tė 
buva dubultas22 pirštines jo – mad duo-
davas. Nu tė tok  tvark būdava. A atsi - 
sėd jaunase prė jaunoses , svoč prė 
jaunoses , o prė svočes  sėdž  piršėls  un  
gala. LTR 896(42).

Šliūban23 išvažiuojunt tė viad už 
stala jaunojų. Bet  neviad par krikš-
taso į24. Duod jaunoj abrūsų piršl . 
Par galins  staµs užein, ir jaunojų už-
viad už stala, vis  pame gė suvein, tad 
pasikeič  piršėls  un šitų pusį, svoč 
atsisėd prė jaunoses . Nu tė bažnyčio 
važiuojunt tok  mad būdava, nu ir bažnyčio, iš bažnyčes  atvažiavs. LTR 896(43).

Bet  un bažnyčių važiuojunt  tė duodava vainikų. Atniaš tas ti krase svots. 
Paduod vainikų, uždiad un lėkštialas, apgaub  balt nosinėl nauj ir prilipda po 
apač tas lėkštialas piniogų. Ir apgaub  skarial, unt vioršos uždiad vainikų, ir 
prinìšs  tų vainikų kalb. Saka šitėp. Pasaka, kiek pamergių

Tiek ir tiek sesučių sėdž  visas siasutes  linksmas, o vien smūtn 25. Dėl  
ka smūtn , si so, dėl  ka liej ašars  Šitai vinčiavoj26 tavi bernels  par šį žalį rūtų 
vainikėl . Par ladų dygs , par šiarkšnų augs , šumnių2  raitų niašts, nepamiasts, 
šaltų vėjų pūsts, niasupūsts. Prašom, siasute.

Paduod jaunojė, pajam pame gs . Pame gs  tų vainikų prisiag jaunojė un 
galvas. iūr , jei nieka nėr po apač, nieka niaduod, o jei yra kas, piniogs prilip-
dyts, kiek tė tų piniogų, tė tad pame gs  pirštins  padiad, tėp pataisa, kėp j s 
padare, sujam vėl  tų skaria į, i nesimata. I paduod tam svot atgal . LTR 896(44).

 moč šliūban važiuojunt  priniaš jaunajam kvietkų28. Kels  rutials susuk 
terp nosinėle balta nauja. Tuos kotels  susuk, priniaš i saka

Duod rūtų kvietkų, ne rūtų kvietkų, bet tik sava vaikų. Pas mani buva pa-
šėnavot29, niabuva paniekiont, po kojų 
pamiont. Pr šo, kad ir pas tamstų niabū-
tų paniekiont, po kojų pamiont. Prašom.

Pajam ti krase pame gs . Ti k-
rase pame gs  pajam su tuo vi s nosi-
nėl , jaunajam įkioš kišenėlen. Tė tok  
tvark būdava. LTR 896(45).

 dabar nėbė tų vainikų duod, 
nėbė tų kvietkų kalb. Kad miargaite 
ir be vainika, apkaiša tulį30 žaliom ru-
tialem, vainikėlį si g, nieka nebežiūr  
dabar.  seniau baisė žirėdava tvarkas. 
LTR 896(46).

Dvigubos („dubultos“) pirštinės iš Emilijos 
Krikščiūnienės kraičio. Megzta 0– 0 m.  
20 0 m. P. Krikščiūno nuotr. L R t 

22 Dubultas, -a (dubeltas, vok. dial. dobelt) – dvigu-
bas, -a.

23 Šliūbas (lenk. lub) – bažnytinės sutuoktuvių ap-
eigos.

24 Krikštasuolė – garbingiausia vieta prie stalo (stalo 
galas, užstalė).

25 Smūtnas, -a (brus. cмyтны, lenk. smutny) – liūdnas, 
-a, nusiminęs, -usi.

26 Vinčiavoti (lenk. inczo a , brus. вiншaвaць) – čia 
sveikinti, pagerbti.

2  Šumnas, -a (lenk. szumny) – gražus, -i, puikus, -i  
smarkus, -i, pašėlęs, -usi.

28 Kvietkas (brus. квeткa) – gėlė, žolynas.
29 (Pa)šėnavota (lenk. szano a , brus. шaнaвaць) – pa-
gerbta, mylima, vertinama.

30 Tulis – kalbama apie nuotakos šydą.
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Nu tė tad išvažiuoj bažnyčio. Atsikel  jauniej, tuoj tėve sėdž . Tuoj užu stala 
išėjs atsiklaup  jaunoj, pabučiuoj močė kojs. I jãunase tų patį. Moč paržiagnoj, 
tė tad visiem visiem iš ailes  pasaka išvažiuojunt sudiev. Ar didels  ar m žs, ar 
jãuns, ar si ns, vi ses išbučiuoj alit  viens31. LTR 896(4 ).

. au u ienė  Iš bažnyčios, iš šliūba kėp atvažiuodava, tė teip būdava. 
Tad jo nialaidž  jaunųjų, neįlaidž . Tė svote diad degtinė, saldãins  duod tom 
daininykėm, tė jos atsikel  tad ir užlaidž . LTR 6269(148).

. Ka ilionienė  Dabar iš bažnyčes  nuvažiuoj un svočių. Tė un ritoje 
atvažiuoj un činai. Tė tadum pasitionk moč, prė durų stov . Unt lėkštes  pasta-
tytas taurialas – kad vyna, vyna, kad los, los išger . Kėp seniau jo po tikybas 
įstatimes „Garbe Jėzu“ pasaka, pajam tų, išger , ir įvein un seklyčių. Ir paskum 
vėl  kėp buva susėdį, tėp ir susėd. LTR 6896(48).

Nu jaunims... Jaunim gražybe pasižirėt  Niabūdava madas, kad niaprašyts 
neitų. Jaunims atain, net  iš kita kaima ataidava miargaites, berniuke un vese-
lijų32 pažirėt . Šeiminyks jiem iškel  bačkų33 untram gal, gryčio, uždiad valgit  
tam jaunim. Nu i suvėjį tė seklyčio padiad dainuot , apdainuot  jaunoses , svotų, 
pamergių, tė piršle. i ne, vi ses iš ailes  kėp pradiad no jaunoses . LTR 896(49).

...  Ne stals dainuoj, svečė, jaunims dainuoj. Nu viskų, apė parėdkų, kėp 
susėdį sėdž tie tinai svečė, jaunims dainuoj.

 pati jaunoj kų dara  – A. lekytė]
Jaunoj... Nugi nieka niadara. Sėdž , valga, ger , i gatav.

 ji verk  ar ne  – A. lekytė]
Nu katr  verk , katr  jo širdes  kokes , tė verk , a katr  kokes  kietas širdes , 

ka ji viarks, da juokes . Kag  ji viarks bernelį gavs  Ji viarks mat  LTR 896(53).
Nu dabar svočiute. No svočiutes  gausiom piraga po gabalų. Atriek  pira-

ga. i, seniau su razinkom, baltų miltų  Padalin, atsikel  nu stala, padalin namo 
parsinešt . Arba kad ain viešnes  jo namo gult,  tė svoč atriek  po piraga gabalų 
tokį namo parnešt , svočias piraga duod. Diad un stala, bet  pasiliek kokiuos du 
ki pal ir dėl  išdalinima, parsinešt  – kam b t viastuves  LTR 896(54, 55).

. au u ienė  Kėp atvažiuoj kvieslė kviest  marčios, tė pasodin poro visai 
kito jaunųjų, iš tų pačių svečių. Jaunuosės  tikruosės  pakavoj. Tė jie vėl  jieška, 
niarond. Pask rond, tad pakvieč, kad atvažiuotų pas jaunąjį . Gi tė visokių yr, 
iškilmiongų, ir l be gražė kit  pasaka, pakvieč. Pasaka da tė i tokio kalbo, kad 
jieška dingusios gulbiales, ka pavilioje ežerėlia gulbinėls . A jieškokit , susiraskit ... 
Tokie papročė būdava. LTR 6269(148).

. Ka ilionienė  Pas jaunųjį tėgi nuviaždava, močė dovans duodava tokiuos 
no galvas ligi kojų. Ir marškins  duod. Marškins  duod, sijonų duod, bliuskia į 
duod. Mat niabūdava madas suknialas, dab  tė suknia į nupiark. Skaria į duod. 
Ir seserim duod vyra koks  niabūt , ir tėv duod. Tėv duod marškins .  kų jo 
iš skrynes  dovanų, tė duodava visiem. Viosãi šeime duodava po stomens 34. Ir 
kėp nuvažiuoj unt jaunųjį, pasitionk, tė duod močė stomens  tuoj, o piršl  abrūsų. 
Vienų už stala užsėdunt, kėp užviad 
už stala išvažiuojunt šliūban, nu ir 
paskum, kėp piršl  dėkriatų atkalb, tė 
jaunoj uždiad un kakla abrūsų. Ro-

31 Vi ses alit  viens – visus iki vieno.
32 Veselija (veselė, lenk. esele, brus. вяceллe) – vestuvės.
33 Bačka (sl.) – statinė.
34 Stuomenys – drobės gabalas marškiniams.
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Kviesliai aujasodyje ieško „dingusios  
gulbelės“. Apie  m. enurodyto  
otogra o nuotr. š Majauskų šeimos  
albumo, kopija L R t 20

Piršlio budeliai Stasys Majauskas ir  
Kazys Lekerauskas Stasės Lekerauskaitės  
ir Kazimiero Labanausko vestuvėse.  
Apie  m. enurodyto otogra o nuotr.  
š Majauskų šeimos albumo, kopija 
L R t 
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kuoj35, išvaduoj dabar piršlį, ka niakartų. Dėkriatų atskaita pirm, tų dėkriatų, kas 
mok. LTR 896(64).

Pas jaunojį kė nuvažiuoj, tė piršlį k r . Atskaita jam dėkriatų, j s yra nu-
teists pakart . Dabar šitokį dėkriatų skaita

Štai artinas striuke piršliui mialagiui. Prašau tėvų ir motinų, brols  ir pabrols , 
svečs vi ses prašau pasiklausyti garsaus piršlio gimimo, gyvenimo ir mirimo.

Kada Liatuvoji viešpatava Paleons,36 tė Liatuvoji nežionoje nieks nė križiuočių 
piktybių, nė židelių suktybių. Gialažinsnuks  par Lietuvo leke, ožė violks pjove 
ir po kialmes laidoje, o babutes  veršs  kiorpa, lapes bežirėdamas juokes dvėse. 
Violkes pilkes tokį triukšmų užgirdįs kė šoks raistan  Ti k šoks par kialmų, ka-
barakš ir išspyre vaikiukų – mažų, striukų drūtų ir pilvotų. Tas vaiks capt ir 
nustvėre violk už uodiagos. Violks parsigundįs dui bėgt , violk uodiag nutrūka, 
ir vaiks palika.

Tas vaiks kad auga, kėp unt mielių. t ir užauga mialags  ir suvedžiotojs . 
Kiek j s išvilioje niakaltų širdelių ir kiek j s apgava niakaltų mergelių   dabar 
užsaks ir mūsų štukų iškiorta3 . Pris-
mialava, priskalbeje prė mūsų jaunoses , 
kad šit kaip poni b s, nieka nediorbs, 
tik auksa riešuts skions ir sidabra obals  
rionks. Saka, pas jaunojį yra tokes  didi-
alas triobas, kad vištas užskridį un stoga 
no dongos žvaigžds  l s. Saka, kad yra 
tokes  bitis  kėp triubelytes , miadų su 
rezginėm į daržinį niaš. Druskas duobes  
užviarstas, mėsas lindynes  privarvaklio-
tas, audiaklų svi rna g le prigriozdot 38, 
miltų kauges  pripiltas, lašinės  stoge 
dingt , o kilbasom39 grebiastuot .  da-
bar matam, kad viskas neteisybe, esam 
suvedžiot  ir išjuokt . 

Padaviam skundų į Vilnių. Iš Vil-
nes  ateje par tri s dien įsakioms  ugny 
prigirdit , vundeny sudegit  arbo maiš  
galvų nukirst . Mum tas nusprendims 
niapatika, mas padaviam un Paleckį į 
Kaunų. Iš Kauna ateje par tri s dien 
įsakioms piršlį pakart  Biržų girio un 
sianų juodalksnių, o iš sustingusia la-
vona padirbt  iš kaktas liktarnį40, iš 

35 Rokuoja(si) – vadinasi.
36 Paleonas – matyt kalbama apie Palemoną.
3  Štuką iškirsti – išdaigą padaryti.
38 Prigriozdoti – pridėti prastų, ne vietoj stovinčių 
rakandų ar šiaip kokių daiktų, gremėzdų.

Piršlys Stasys Majauskas dar kartą išvengė  
kilpos... Lebeniškių k., nenurodyto otogra o  
nuotr. Apie  m. š Majauskų šeimos  
albumo, kopija L R t 

39 Kilbasa (brus. кiлбaca, lenk. kie basa) – dešra.
40 Liktarnė (brus. лixтapня) – žibintas, vartojamas 
pasišviesti kur einant.
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akių sag ts , iš noses  šviorkšls padirbt , iš nugarkaulia padirbt  muziokų41, iš 
grobkaulių sniokšls, o likusej grobkaulė b s niaprašytiam svečiam į pirtį nuva-
žiuot . Dabar vard Piolvazos karalia nusprendiom jomkiom i tuoj piršlį karkiom. 
p op op, ura  

Rėk  vis  „ura “ Tuosik  jaunoj uždiad piršėl  un kakla abrūsų. Uždėdava, 
tė jį išvaduoj nu pakorima. LTR 896(65).

Pasakojo
Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m. (19 6), gim. Miestelíškių k.,  

gyv. Dauj¸nuose.
Emilija Rauduvienė (Vasiliauskaitė), 2 m. (1992), gim. Dirv nų k., 

P mpėnų vls., gyv. Smilt nės k.

41 Muzika – smuikas.
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Daujėnų–Krinčino–Pasvalio  
tradicinė šnekta 

Kazimieras Garšva 

1. Sėliai, žiemgaliai ar lietuviai  
Prieš 90 metų sudaryta Daujėnų parapija kalbiniu požiūriu 
įdomi tuo, kad yra pakraštinis šiaurės panevėžiškių patar-
mės plotas. Už jo toliau į rytus prasideda uteniškių patarmė. 
Vabalninko šnekta jau kita, ji laikoma pereinamąja tarp pa-
nevėžiškių ir uteniškių. Seniau Daujėnų parapijos ir valsčiaus 
kaimai priklausė Krinčinui, Pasvaliui ir net Vabalninkui, bet 
tų kaimų šnekta panaši. Taigi tradicinė Daujėnų–Krinčino–
Pasvalio šnekta susidarė dar tada, kai atskirų parapijų etninė 
kultūra dar nebuvo susisluoksniavusi, o tai buvo V– VIII a. 

Tada žiemgalių, tuo labiau sėlių kalba viešai jau nebuvo 
vartojama. Manoma, kad sėliai iš visų baltų genčių išnyko 
pirmieji, III– IV a. perimdami latvių ar lietuvių kalbą. Po 
šimtmečio ( V a.) pietiniai žiemgaliai taip pat buvo sulietu-
vėję.1 Bet tas šimtmetis ar du šimtmečiai labai daug reiškė 
formuojantis lietuvių tarmėms. Šiaurės panevėžiškių patarmės 
ir Lietuvos iemgalos ribos iš esmės sutampa. Taigi vietiniai 
Daujėnų apylinkių gyventojai dabar yra Sėlos vakarinio pa-
kraštėlio „žiemgaliai“, arba tiksliau – lietuviai, kalbantys su 
nedideliu žiemgalių akcentu. Per 800 metų šiaurės panevėžiškių 
patarmė lyg ir padvigubėjo, nuo spėjamo žiemgalių pakraščio 
ties Kiemėnais, Pumpėnais pasislinkdama dar maždaug 20 
kilometrų į rytus (maždaug iki linijos Biržai–Vabalninkas). 
Priežasčių gali būti įvairių  žiemgalių ir jų kultūros tęsėjų ko-
lonizacija, nevienodas gyventojų tankumas, karai, marai ir t. t. 

Buvo rašyta, kad „mes, daujėniečiai, esame sėlių palikuonys“.2 
Iš tikro esame ne sėlių, o lietuvių, gal jau prieš 1 000 

ar 00 metų apsigyvenusių buvusioje sėlių žemėje, palikuonys. 
Jeigu Barklainių, Daujėnų senkapiuose žmonės laidoti nuo 
antrojo iki šeštojo amžiaus, jeigu jų pilkapiai supilti sėlių, 
tai dar neturime jokių duomenų, ar dar bent vienas sėlių 
palikuonis čia išliko 1 500 metų. Jau 
seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose 
( VI, VII a.) įamžintame mūsų krašto 
vardyne kol kas nerandame jokių kitų 
baltų genčių žymių. 

1 Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius, 2008, p. 481, 
620.

2 Daujėnai. Gyvenimas ir rezistencija prie rijos, Vilnius, 
199 , p. 13.
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Bet nėra mažiausios abejonės, kad ypač po algirio mūšio kiek aprimus 
gyvenimui lietuviai kėlėsi į šiaurę (į ištuštėjusius plotus) ir kūrė gyvenvietes, kurių 
pavadinimai ir šeimininkų pavardės buvo lietuviškos. Dar 1556 m. pietinėje ir 
pietvakarinėje Upytės valsčiaus dalyje gyventojų tankumas buvo aiškiai didesnis 
už šiaurinę ir rytinę pusę, ypač tose vaitijose, kurios iš kelių pusių buvo apsuptos 
miškų. Tada Daujėnai turėjo tik 4 valakus dirbamos žemės (kaimų dydžiai buvo 
nuo 2 iki 106 valakų), o Guodžiai dar buvo visai be gyventojų, Barklainiai turėjo 
10, 22 valakus ir t. t. Prie Daujėnų tada buvo kaimai lietuviškais pavadinimais 
Pajuodis, Pašiliai. Barklainių gyventojų pavardės buvo Jucius, Jakas, Janikas, Jonys, 
Kriščius ir t. t. (taip užrašyta rusiškomis raidėmis).3 169  m. Daujėnuose gyveno 
Raudonikis, Švarukonis, ndrušonis ir kiti.4 

Manoma, kad vien lietuviai kūrė gyvenamąsias vietas, pavadindami jas 
pagal įkūrėjo vardą, pavardę, objektą ir pridėdami lietuvišką priesagą -išk-. Apie 
Daujėnus buvo Miesteliškiai, Dvareliškiai, Balčiškiai, Levaniškiai, Pulciniškis, Suveiz-
diškis, Steponiškis. domu, kad einant iš pietų į šiaurę kaimų vardų su priesaga 
-išk- mažėja – tai patvirtina lietuvių migracijos kryptis. 

2. Vardynas 
Dauguma valsčiaus kaimų pavadinimų kilo iš pavardžių  Melėnai, Mikėnai, 

Mažionys, idoniai, Galiniai, Moliūnai, Petraičiai, Puteikiai, Baukai, Guodžiai ir kiti. 
Mažuma pavardžių paplitusios tik savo parapijoje (Mikelinskas, V dopalas). Kitos 
ribojasi savo tarmės plotu  nga, Masili nis (  Masiuli nis), L vanas, Li kpetris. 
Gretimame uteniškių patarmės plote yra Mikėnas, Suveizdis. Dar plačiau paplitę 
Aviž nis, uga, ek s, Kerš lis, Petr itis (Daujėnų vls. tos pavardės nebeliko), Pir gis  
Pyr gius, amuli nis, il s ir kt. Tai rodo, kad Daujėnų apylinkės, kaip ir kitos, 
nebuvo uždaros, o žmonės, VI– VII a. atsiradus jų pavardėms, nemažai migravo. 

Toliau kelių vietovardžių kilmę aptarsime plačiau. 
Senasis Daujėnų kaimas pirmą kartą buvo paminėtas ne 1644 m., kaip iki 

šiol manyta, o bent 1556 m., ir kaimo vardas tikrai nėra kilęs iš dviejų žodžių 
„daug ienų“.5 Jeigu aptariamas vietovardis būtų kilęs iš padavime minėtų žodžių, 
vietovė vadintųsi Daugienai – trys raidės skirtųsi. Bet sukurta liaudies etimologija 
rodo, kad ilgai kaimo vardas buvo neaiškus ir spėliota, ką jis galėtų reikšti. 

Vietų vardai su priesaga -ėnai sudaromi iš vietos gyventojų pavardžių arba 
iš upių pavadinimų, prie kurių kūrėsi gyvenvietės, pvz.  B tė upė (toliau – up.) – 
Bitėnai k. Šilutės r., J drė up. – Judrėnai mstl. Klaipėdos r., Raud  up. – Raudėnai mstl. 
Šiaulių r., Darb  up. – Darbėnai k. Kretingos r. ir t. t.6 Tokia vietovardžių daryba gal 
kiek būdingesnė emaitijai (regioniniai skirtumai yra dėl daugelio kalbos dalykų). 
Lietuvos iemgaloje gyvenviečių vardai dažniau sudaromi iš upės pavadinimo su 
priešdėliu pa-, pvz.  Mūš  – Pamūšis, 
evėžis – Panevėž s, Kr oja – Pakr ojis, 

Svali  – Pasval s, Jiešmu  – Pajiešm niai, 
Lėvu  – Palėvenė, Pyves  – Papyvesia , 
ąs  – Pažąsa , rija – P rijai (turėtų 

būti Pa rijai, nors ir Šilalės r. yra P žerė, 
ne P ežerė, Tauragės r. – P žerūnai). 

3 Krinčius A.  m. pytės valsčiaus inventorius, 
Krinčinas, 2011, t. 1, p. 10–14, 166, 168.

4 Krinčius A. Pasvalio bažnyčios krikštų metrikos 
knygos, Krinčinas, 2013, t. 1, p. 20, 21, 28 ir t. t.

5 Plg. Daujėnai. Gyvenimas prie rijos, p. 18  žaugau 
Pasvaly, Vilnius, 199 , p. 5 4.

6 Vanagas A. Lietuvos miestų vardai, Vilnius, 2004, 
p. 42.
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Dar iš pavyzdžių matyti, kad apie Daujėnus kaimų pavadinimai, vardą gavę nuo 
gretimos upės, galūnę dažniausiai turi ne -is (-ys), bet -ai. 

Vandenvardžių Dauj , Daujė ar panašių niekur neužrašyta. Tarmės priebalsio 
j su b, g ar l, kurie yra vandenvardžiuose Daub , Da bas, Da gupis, Dauliup s ir 
panašiuose, niekaip nesupainiosi.  Todėl verta sustoti prie retos pavardės Daujėnas 
(trumpinys – Daujas), iškapstytos prof. . inkevičiaus.8 Iki šiol buvo žinomos 
tik pavardės Daujus, Daujenis, Daujotas.9 Taigi pirmą kartą išaiškinome teisingą 
Daujėnų vardo kilmę – iš išnykusios, bet šaltiniuose užfiksuotos pavardės Daujėnas 
(šaknis Dauj- yra ir pavardėse Dauj-us, Dauj-enis). 

Pro Daujėnus vingiuojanti upelė rija tarmiškai kirčiuojama rėj (ne rėj). 
Jeigu kirčio autentiškoje tarmiškoje kalboje antrajame ar trečiajame žodžio skie-
menyje neaptiksime, gal teks atitaisyti ir bendrinės kalbos kirčiavimą. 

Didžioji Pasvalio ir Panevėžio rajonų dalis įeina į visuotinio kirčio atitraukimo 
zoną ir iš trumpųjų galūnės bei priesagos skiemenų kirtis galėjo būti atitrauktas. 
Bet labai keista pagal antrąją kirčiuotę reikalauti tarti rij  (2), r jos, r jai, į 
r ją, ties rij , r joje.10 Jeigu mes panašiai kirčiuojame žodžius Marij , pinavij , 

Vokietij , panašiai būtume galėję kirčiuoti ir upėvardį rij , jeigu jis iš tikro taip 
būtų buvęs iš seno autentiškai kirčiuojamas.  dabar šiam upėvardžiui, matyt, 
primestas tokios pat upelės Šakių rajone ir ežero Kalvarijos rajone kirčiavimas, 
nors jis galėjo likti panašaus kirčiavimo kaip Pušaloto, Surviliškio upelės, turėjusios 
vardą rupis (1) (ne rup s). Be to, ir kaimas prie rij s (2) turėtų būti Por jai 
ar Porija , bet dabar jam leista vadintis P rijais (1). Ir teisingai taip yra. 

Sunku patikėti, kad senovėje Girsūdų kaimas vadintas G rių Sod , G rsoda11  
rašytiniuose šaltiniuose prieš 300 metų apie 100 kartų rašyta vien Girsūdai (Gyr-
sudy ir t. t.).12 

3. Mūsų krašto fonetika, žodynas
Tarmiškų tekstų, ypač vardyno, seni užrašymai rodo, kad vienos šiaurės 

panevėžiškių fonetikos ypatybės (nekirčiuotų balsių i, u paplitimas, balsio u po 
minkštojo priebalsio vertimas i, nosinių balsių ir am, im, em, en siaurinimas, kirčio 
atitraukimas) atsirado gal prieš pusę tūkstančio ar daugiau metų, o kitos ypatybės 
(pavyzdžiui, trumpųjų nekirčiuotų galūnės balsių numetimas) atsirado tik prieš 
šimtmetį ir pakraščio šnektose, kokia yra Daujėnų–Krinčino šnekta, tie pokyčiai 
tebevyksta ir dabar. Šiame straipsnyje vartojama supaprastinta transkripcija. 

Daugelį panevėžiškių patarmės ypatybių autorius yra aprašęs monografijoje13 

ir joje nurodytuose straipsniuose, todėl čia tų dalykų nebekartoja. Bus nurodytos 
ypatybės, skiriančios nagrinėjamą šnek-
tą nuo šiaurės panevėžiškių vakarinės 
dalies, esančios tarp Pakruojo ir ei-
melio, šnektų. Bus nurodytos ypatybės, 
2010 m. autoriaus užrašytos Daujėnų 
ekspedicijoje (Girsūduose, Rinkūnuose, 
Krikliniuose, Krinčine ir kt.). 

Pakraštinėje šnektoje dar tebe-
vyksta kirčio atitraukimas ir nekirčiuo-

 Lietuvos SR upių ir ežerų vardynas, Vilnius, LMA, 
1963, p. 2 –28.

8 inkevičius . Lietuvių asmenvardžiai, Vilnius, 
2008, p. 280.

9 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1985, t. 1, p. 4 1.
10 Vietovardžių žodynas, Vilnius, 2002, p. 253.
11 žaugau Pasvaly, p. 5 4.
12 Krinčius A. Min. veik., p. 604.
13 Garšva K. Lietuvių kalbos pakraščių šnektos ( onolo-
gija), Vilnius, 2005.
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tų žodžio galūnių redukcija, plg. akmu   kmuo, pėneg   p nigu, Svali   Sv l , 
o na  o n „ uln “ (pavardė). Kartais abi formas pavartoja tas pats žmogus. 

Atradimas yra tai, kad vyresniųjų pateikėjų įprastinėje kalboje išlaikomi nekirčiuoti 
pusilgiai balsiai (t. y. buvę ilgieji balsiai, sutrumpėję ne iki trumpųjų, o tik iki 
pusilgių – kaip gretimoje uteniškių patarmėje)  ge.r .ms „gėrimas“, g .rna.s „girnos“, 
g va.s „gyvos“. Didžiojoje patarmės dalyje tarp Pasvalio ir Joniškio sakoma gė -
r .ms  gir .ms, g .rnos, g vos. 

Nekirčiuoti pusilgiai balsiai fakultatyviai kaip tik ir išlaikomi tose žodžių 
formose, kurių raida apie Daujėnus buvo kiek kitokia negu labiau į vakarus 
esančioje (didžiojoje) patarmės dalyje  apie Daujėnus–Kriklinius sakoma ne žm -
nės , o žm ne.s , ne vns. gal. .pė, bet .pi  .pi., ne s n  „seni“, o si nūs, ne 
giv nė „gyvena“, o giv ni. Šios formos rodo kiek kitokią raidą vadinamajame 
puntininkų plote. 

Kitų autorių žymimi „murmamieji balsiai“, trigubas kirčiuotų šaknies balsių 
ilgumas neatspindi tikrovės ir kuo greičiau reikia nustoti juos žymėti. Tuos „gar-
sus“ mažai kas skiria net per audicinius eksperimentus, o natūraliai bendraujant 
jie neturi reikšmės. Nėra patikimų duomenų, kad ir kirčiuoti mūsų krašto balsiai 
ė, o skirtųsi nuo bendrinės kalbos tokių pat balsių. 

Tarmė, kitos kalbos paliko ženklus ir vardyne. Mūsų kirčiuoti trumpieji 
balsiai i, u pailgėja iki pusilgių, o labai retai – ir iki ilgųjų. Todėl suprantama, 
kodėl retkarčiais buvo rašoma ir Maliūpiai (Mali piai, kaimo pavadinimas), Šūkis 
(Šukis, gyventojo pavardė). Berklainiai vadinti Barklainiais galbūt dėl pirmojo bal-
sio asimiliacijos prieš antrąjį balsį a. Dėl to paties galėjo atsirasti ir Staponiškiai 
(Steponiškiai). 

Balciškiai, Druciškiai, Pulciniškis su c prieš i atsirado ne dėl dzūkavimo, kurio 
čia nėra, bet greičiausiai dėl slaviškos tarties, rašybos. 

Šnektoje pradėtos vartoti ir kitos uteniškių, vilniškių patarmių formos  
priešdėliai ata-, užu- (at neše „atnešė“, už .ded „uždeda“), formos vns. klm. j s 
„jos“, t  (ji) „ta“, dialektizmai al ksnis „alksnis“, d .ntuve „dumtuvė“, v odiga 
„uodega“. Tikra mįslė, kaip uteniškiai, atskirti kupiškėnų, sugebėjo asimiliuoti 
Vabalninko šnektą. 

Patarmėje daugelio daiktavardžių i kamienas yra perėjęs į e kamieną (plg. n sė 
„nosis“), veiksmažodžių i kamieno daugiskaitos III asmuo – į a kamieną (n rem   
n riam „norime“), būtojo kartinio laiko a kamieno veiksmažodžiai – į e kamieną 
(s pė „supo“). Ne visi žodžiai atskirose patarmės vietose šiems polinkiams paklūs-
ta – kai kur būna išimčių. Lygiai taip pat vakarinėje patarmės dalyje nežinomi 
kai kurie dialektizmai, nors manoma, kad jie vartojami visų šiaurės panevėžiškių 
(plg. medži kas, tet lis), visų rytų aukštaičių (plg. at dvėstis) ar visoje Lietuvoje 
(plg. maž stė).14 Taip yra ir dėl to, kad šie žodžiai – archaizmai, ir užmirštant 
senovės dalykus, tik nedaugelis begali juos suprasti. 

4. Išvados 
1. Dabartinį Lietuvos iemgalos 

plotą tarp Pasvalio, Kriklinių, Biržų 
III– VI a. iš pietų apgyveno lietuviai. 

14 Gritėnienė A. Daujėnų šnektos leksikos ypatybės, 
Leksikologija ir leksikogra ija , Vilnius, 2014.
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Vietos tarmei didesnę įtaką turėjo ne sėliai (kurių čia mažai buvo belikę ir kurie 
savo kalbą buvo praradę), o žiemgaliai, latviai. 

2. Daujėnų vietovardis kilo iš pavardės Daujėnas. Porijai yra prie rijos 
upelio ir jų tikslus pavadinimas (be balsių sutraukimo) yra Pa rijai. riją reikia 
kirčiuoti ne antrąja, o pirmąja kirčiuote. 

3. Apie Daujėnus tebevyksta kirčio atitraukimas ir nekirčiuotų žodžio ga-
lūnių redukcija, prasidėjusi prieš 150 metų. 

4. Daujėnų–Krinčino–Kriklinių šnektai didelę įtaką daro uteniškių patarmė, 
nuo panevėžiškių patarmės jau atplėšusi Vabalninko šnektą. 
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Daujėnų krašto pavardės
Albinas Kazlauskas

vadas
1991 m. „Mokslo“ leidykla išleido Vitalijos Maciejauskienės knygą „Lietuvių 

pavardžių susidarymas ( III– VIII amžiai)“. Joje aprašoma lietuvių asmenų įvar-
dijimo raida – nuo vien vardo (vieno tikrinio žodžio) iki šiandieninio dvinario 
įvardijimo vardu ir pavarde. Svarbiausia – pavardžių formavimas ir įsitvirtinimas, 
kilmė. Aptariamas ir lietuvių pavardžių slavinimas – lenkinimas ir rusinimas – 
VIII ir net I  a. Aiškinamas ir įvairių variantų atsiradimas.

Po 1  metų, 2008-aisiais, Lietuvių kalbos institutas išleido įžymaus kalbos 
istoriko igmo inkevičiaus didelę knygą „Lietuvių asmenvardžiai“. Joje ypač 
svarbus skyrius „Lietuvių asmenvardžių istorinė apžvalga“. Jame teigiama (ir įro-
doma), kad senovėje lietuviai buvę vienvardžiai  juk ne vienas iš Lietuvos istorijoje 
žinomų kunigaikščių teturėjęs tik vardą. Ir jo visiškai užteko, kol bendraujančiųjų 
nedaug, o ryšiai tarp žmonių etninių grupių dar menki.

IV a. („Vytauto laikai“) lietuvių moterų vardai nuo vyriškųjų vardų tesiskyrė 
galūne. Jei senovėje vyro vardas galūne -as, tai moters -a  Daugirdas – Daugirda, 
Mindaugas – Mindauga ir panašiai. Kai vyrų vardai baigdavosi galūne -is, mote-
rims tekdavo galūnė -ė  Daugirdis – Daugirdė, Vytautas – Vytautė...

Bendravardžių žmonių vis daugėjo. Reikėjo, kad jie skirtųsi. Prie vardo  
ir atsiranda priedas – pavardė.  jei ir tų viename kaime, bendruomenėje pa-
daugėja – sugalvojamos pravardės. Kartais jos labai taiklios. Lietuvių pavardžių 
atsiradimą paspartino krikščionybės įvedimas.

Pavardė reiškė ir priklausymą konkrečiai šeimai, ir paveldimumą. Lietuvių 
pavardžių formavimas vyko ilgai – V– VII amžiais, o jų raida tęsėsi ir VIII a. 
Kam rūpėtų kuo tikslesnės pavardžių raidos aplinkybės, kad ir nelengvai, bet gali 
„prasibrauti“ iki 1882 m. Kauno gubernijos žemvaldžių sąrašo . Kauno guber - 
nijai, tuomet priklausė visa šiaurinė Lietuva, t. y. ir Dauj¸nų kraštas. Tai „

“ ( , 1882). Jame nu-
rodyta užrašomo žmogaus pavardė, vardas, tėvo vardas, tikyba, socialinė kilmė 
ir kiti duomenys. Surašyti visi minėtos gubernijos dvarininkai, valstiečiai ir 
miestelėnai, jei tik turėjo bent kiek nuosavos žemės – to reikalavo sąrašo suda-
rymo principai. 

Lietuvių pavardžių kūrimasis užtruko apie 300 metų (pradžių pradžia – 
VI a. pabaiga). Dar 1985 m. išleistas „Lietuvių pavardžių žodyno“ pirmasis 

tomas (A–K raidėmis prasidedančios pavardės), o 1989 m. – antrasis tomas (nuo 
L iki ). Abu išleido „Mokslo  leidykla.

Pavardžių – asmenvardžių raida netiesiogiai gali būti palyginta ir su tele-
fono abonentų, ir su automobilių numerių istorija  iš pradžių užteko 1–2 skaičių, 
bet ilgainiui jų prireikė daugelio, net rašomų su brūkšneliu. Tačiau tyrinėtojai, 
tarpusavyje sutardami, teigia, kad priesagos -avičius, -evičius, -auskas, -auskis, -eckas, 
-eckis, -ickas, -ickis, -inskas, -inskis, -skas, -skis yra slaviškos.  grynos lietuviškos 
esančios tokios priesagos  -aitis, -onis, -ūnas, -ėnas.
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Seniausiuose pavardžių sąrašuose dvarininkų pavardės dažniausiai rašomos 
be galūnių  Karp  Karpis, Kerbedz  Kerbedis, Rop  Ropas. Tačiau valstiečių, 
nepriklausomai nuo valdomo turto, pavardės dažniausiai lietuviškomis galūnėmis  
Balsys, Baliūnas, Valiūnas, Vaitaitis, Brazdžionis, Kanapėnas ir pan. Lietuviškos 
pavardės per ilgus amžius labai nukentėjo  aplenkėjusios dvarininkijos ir dvasi-
ninkijos, kanceliarijų darbuotojų buvo daugeliu atvejų iškraipytos.

Netgi Motiejus Valančius su Simonu Daukantu kalbėdavosi lietuviškai, bet 
vienas kitam laiškus rašė lenkiškai. Jaunystėje Maironis studijų metais su bičiuliais 
susirašinėjo lenkiškai. Iš P nevėžio krašto – riškių – kilęs įžymus kalbininkas 
Juozas Balčikonis rūpinosi sugrąžinti senąsias lietuviškas pavardes. 

Šiame straipsnyje pavardės visur rašomos tik daugiskaita. Tai todėl, kad 
nesikartotų galūnės, bet visuomet išliktų šaknis

ŠIMK NAI – ŠIMK NAS, ŠIMK NIEN , ŠIMK NAIT
TR B S – TR B , TR BIEN , TR BAIT  (TR B T S – jei TR BIAI)
MEKELIAI – MEKELIS, MEKELIEN , MEKEL T
MA KEVIČIAI – MA KEVIČIUS, MA KEVIČIEN , MA KEVIČI T
BAGINSKAI – BAGINSKAS, BAGINSKIEN , BAGINSKAIT
AL S – ALA, ALIEN , ALAIT S.

Po šventoriaus kryžiais – seniausieji  
daujėniečiai
Šimtmečius Dauj¸nai priklausė Krinčíno parapijai. Tik 1 82 m. gautas Romos 

popiežiaus indultas (leidimas) statyti Dauj¸nuose koplyčią. Ji pastatyta 1806 m. 
Krinčino klebono Jeronimo Šarkevičiaus rūpesčiu. Jau 1850 m. reikėjo ją remon-
tuoti. Tam išleista 326 rubliai. Remontu rūpinosi vėlesnis Krinčino klebonas Juozas 
Kubilinskas. Jis į Daujėnus atvažiuodavo sutartu laiku. 

1898 m. Daujėnuose apsigyveno kunigas Tomas Bričkus, o po jo – Stanis-
lovas Kviklys. Koplyčia – dar ne bažnyčia. Bet jau nuo 1903 m. Daujėnai tapo 
Krinčino filija – bažnyčia be parapijos, priklausanti nuo kitos, parapiją turinčios 
(lot. ilia – duktė). Pirmasis kunigas filialistas Daujėnuose buvo Vincentas Baltru-
šaitis. Jis 1904 m. pradėjo rašyti metrikų knygas ir atnaujino bažnyčios pastatą. 
Tik 1923 m. Daujėnai iš filijos išaugo į parapiją.

Tačiau patys pirmieji palaidojimai – šventoriuje. Dar išlikę senieji įrašai ant 
antkapių ar kryžių yra lenkiški. Seniausią suradome bažnyčios pastato rytiniame 
gale  didelis ketaus kryžius, įtvirtintas į maždaug 40 cm aukščio akmens pagrindą. 
Lenkiškas įrašas per abi kryžmes toks  

 ADAM KL G E  PR B.KR D K: P E :
umart R .  P GR EB .
Kitas antkapio įrašas (kančios neliko, tėra tik prikalimo skylės ir raidės):
J. . S. P.
R. J. Marya ze Szce ano ico
rbano iczova

uz. . um. . K E . 2  d.



10

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

S. P.
Adela z are iezo
ienolo ska

– 2

Ant 10–12 cm aukščio cementinio pagrindo – šlifuoto akmens (gal juodo 
marmuro) antkapis obeliskas.

S.  P.
dr. JA  S V K
uz. . um. . r.
Pokoj Jego duszy

Kapas pietrytiniame šventoriaus kampe. Šis palaidojimas – mįslė, nes 1944 m. 
jau seniai veikė kapinės už miestelio, prie ežerėlio. Gali būti, kad šventoriuje 
gerokai seniau buvo palaidoti šio inteligento giminės.

MAGDALE S AS L E ES
 m.

Užrašas lietuviškas, bet lenkiškai iškraipytas. Ažūrinis ketaus kryžius. Plokštė 
su įrašu visai žemai, labai aprūdijusi. Aprūdijusi ir kančia.

Kitas įrašas  

S. P.
incenty Szcze ano icz
marl   Pozdienika 2  d.

Pokoj Jego duszy

Reikia paaiškinti santrumpą „S. P.“ Tokių esama ir kai kuriose kitose P s-
valio krašto kapinėse. Jos darytos antkapinių kryžių meistrų, kurie nemokėjo (ar 
nenorėjo ) rašyti lietuviškai  S. P. – Somniat in pacem – ilsėkis ramybėje (pažodžiui 
gal – miegok taikiai, t. y. ramiai ilsėkis). Prielinksnį meistrai praleisdavo, o po 
kiekvieno žodžio trumpinio viena raide dėdavo taškus. Vėlesniuose palaidojimuose 
nei Daujėnų, nei kitose Pasvalio krašto kapinėse tokių sutrumpinimų neaptikta.

Kiti antkapių ir kryžių įrašai – jau lietuviški vardai, bet sulenkinta pati rašyba

Jonas Stasiunas
 M. G E A 0 M.

S.  P.
P V LAS ir PE R ELA
ovazelckej

Antkapio kryžius ažūrinis su kančia, o minimas įrašas – nerūdijančio metalo 
plokštėje. Kryžiaus pagrindas – tašytas akmuo.
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S. P.
KA M ERAS
P ELES AS
 2  d. asaria 

rašas – aprūdijusio metalo plokštėje, kryžius ažūrinis, ketaus, kančia ap-
rūdijusi ir apsamanojusi. Kryžiaus pagrindas – apie 1 m aukščio tašytas akmuo.

Patys naujausi – šiuolaikiniai – šventoriaus kryžiai yra ąžuoliniai. Vienas 5, 
kitas 6 m aukščio. Pirmasis skirtas popiežiui Jonui Pauliui II atminti, antrasis – 
200 metų bažnyčios jubiliejui.

Dabartinėse kapinėse seniausieji antkapiai ir kryžiai turi pastebimą ryšį su 
palaidojimais jau minėtame šventoriuje  vieni įrašai tik lenkiški, kiti – aplenkinti, 
o dar kiti lietuvių kalba  

S. P. D.
A LA

K M ER SK
– 2

Jonas AVAKAS
 d. GR D
0  m.

S. A. eodozijos
VADAP LE AS
Sod. Davienu

0  m

P V L  R P V L
VADAP L
k. Smilgių 2  M.
J APAS
Veronika
VADAPALA

D  K.

A A
PRAKA
ŠE MA
ra tik vienas amžinas,
 mes amžini jame

GAL A  0



10

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

A A
Juozas
P V L A
A LAS
KR PA A

0
Berklainių km

Dabartiniai daujėniečiai
AD M NIAI – iš hebrajiškos kilmės krikšto vardo Adamas, Adomas.
AGLINSKAI – hibridinė pavardė, kurios kiekvienas aglin- išvestinis  

agl-in-  aglė, eglė (galbūt pirminė, lietuviškoji forma buvo AGLI-
NIS, EGLINIS).

AKINUKAI – iš akis, akelė, akiniai.
ALEKSANDRAVIČIAI – iš vardo Aleksandras, kuris gali būti grai-

kiškos kilmės.
ALELI NAS – ALEŠA – baltarusių ir lenkų vartotas tikrinis vardas.
ALEŠI NAI – ALEŠA – baltarusių leša (lenk. lesz, leszo).
ALEKNAVIČIAI – ALEKNA – baltarusių ir lenkų vartotas tikrinis 

vardas.
ALIŠAUSKAI – gali būti lenkiškos, baltarusiškos kilmės (lenk. ls-

zo ski) pavardė.
ARLAUSKAI – gali būti lenkiškos ( rlo ski), rusiškos kilmės.
ARMANAVIČIAI – panašios kilmės kaip Armonai, greičiausiai vo-

kiškos kilmės pavardė (Armann, erman).
ARM NAI – greičiausiai vokiškos kilmės pavardė (Armann, erman).
AR NAI – pavardės kilmė neaiški, dabar Lietuvoje ji kartais virsta 

vyrišku vardu. 
ASTRAUSKAI – Lietuvoje labai paplitusi  slaviškos kilmės pavardė 

(lenk. strovski, Astro ski).
ATK ČAIČIAI  – gali būti  ir tiesiog iš lietuviško slavizmo atkočius 

„audėjas“.
AU I NIEN  – galbūt vedinys iš ausčius „audeklo gabalas kojoms 

apvynioti, aunatis apavą“.
AUD IJ NIAI – kilmė slaviška (baltarusiška).
AUGUSTINAVIČIAI – iš krikšto vardo Augustas, plačiai žinomo 

slavų ir vokiečių šalyse. 
AVI NIAI – iš lietuviško javų vardo aviža.
BANEVIČIAI – iš Banys – trumpinys iš Benediktas.
BANELIAI – iš Banys – trumpinys iš Benediktas.
BAGD NAI, BAGD NAVIČIAI – slaviškos kilmės, Bogdanas – „dievo 

duotas“.
BALTUŠK S – gali būti iš lietuviško žodžio, reiškiančio „baltarankis“ 

(baltarusiškai vadinama kiaušinienė su pienu).
BARANAUSKAI, BAR NAI – iš lietuviško slavizmo baranas „avinas“.
BARA AI – greičiausiai iš Ambrazai (t. p. ir BRA I NAS).
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BARŠAUSKAS – gali būti slaviškos (lenk. Barszo ski), bet ir vokiškos 
(Barsc ) kilmės.

BARTKEVIČIAI – slaviškos kilmės.
BASAKIRSKIAI – slaviškos kilmės.
BATAIČIAI – slaviškos kilmės (lenk. Bata iez).
BIADALIAI – galbūt netiksliai užrašyta.
BEDALIAI – neturintys sėkmės, dalios.
BELT S – latviškos kilmės, nors ir Lenkijoje žinomas vietovardis Belt.
BIELIAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Bielia ski).
BERNADI KAI  – trumpinys iš Bernardas.
B BREVIČIAI – gali būti iš liet. Bebras.
BREIMELIAI – greičiausiai vokiškos kilmės (Breimer – Preimer).
BUDAVIČIAI – slaviškos kilmės (lenk. Buda iez).
BUKELIAI – iš liet. bukas „atbukęs, neaštrus“, kita prasmė „stirninas, 

miško ožys“.
BUTKAI, BUTK S – gali būti slaviškos kilmės skoliniai (lenk. Butka, 

Budka, rus. Butko, Butkevič).
AINAUSKAI – Kainauskai – slaviškos kilmės (lenk. aino ski).

ČEPAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. zepo ski, ankstesniais laikais 
Ste o ski).

ČEPINSKAI – slaviškos kilmės (lenk. zepe ski).
ČEP NIAI – slaviškos kilmės (lenk. zepeank).
ČEJAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. zaje ski).
ČING S – kilmė neaiški, bet rus. ingin.
ČIPINSKAI  – lietuviškos kilmės (čyplys „kas čypia, cypys“).
ČEPLINSKAI – slaviškos kilmės.
ČERNIAI – slaviškos kilmės (rus. čiornyj).
ŠIRVINSKAI – slaviškos kilmės (rus. irvinsk).
DALINSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Danilo).
DANILEVIČIAI – galbūt iš vardo Danielius (bet lenk. Danielie icz).
DAUGININKAIČIAI – greičiausiai priesagos -ininkas vedinys iš daug.
DAUPARAI – kilmė ir daryba neaiški, galbūt sudurtinė pavardė 

Dauparas.
DAVID NIAI – iš krikšto vardo Dovydas.
DREVINSKAI – suslavinta priesaga -sk- arba perdirbta iš latvių Drevinš.
DR BULIAI – galbūt vedinys iš būdvardžio drabus – „kuris dreba“.
DUDIKALČIAI – slaviškos kilmės (lenk. Dubiska).
GABRIAI – iš krikšto vardo Gabrys, kuris yra sutrumpėjęs iš Gabrielius.
GAIGALAI – liet. „antinas“ (anties patinas), dar kitaip – „aukštas 

žmogus, nugeibęs, silpnas žmogus“.
GAILI NAI – iš liet. gailėti, gailestis  gailus „aštrus, kartus, glitus, 

skurdus, liūdnas“.
GALV NAVIČIAI – Galvonai – liet. „vyresnysis, viršininkas“.
GARASTAI – kilmė neaiški.
GARBAŠAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. erbasze ski, baltarus. 

garbaty – „kuprotas“).
GASAIČIAI – Gasys, slaviškos kilmės, bet lietuviškas trumpinys iš 

lenk. Gaslav.
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GASI NAI – tokia pat kilmė kaip Gasaičiai.
GIRIJ TAI – liet. Giriotai.
GIRNIAI – gali būti iš liet. „girnų dirbėjas, kalėjas“.
G R DE KAI – slaviškos kilmės (lenk. Gorodecki, baltarus. orodecki).
GR BAI – gali būti iš lietuviško slavizmo grybas.
GRIGELI NIAI – iš krikšto vardo Grigalius.
GRIG RENK S – Grigai – trumpinė lytis iš lot. Gregorius.
GRINSKIAI – gali būti slaviškos kilmės (baltarus. Grin, Grigoriji, 

lenk. Gradzki).
GUČAI – liet. ,,gudruolis, gobšas, godus“.
GUMBELEVIČIAI – liet. gumbelys „kas serga pilvo kataru“ (neaiškios 

kilmės uždegimu pilvo srityje).
IMINAVIČIAI – Imenaviečiai – slaviškos kilmės (baltarus. mianivy).
INDRILI NAI – Andriuliai – iš liet. vardo Andrius.
JANKAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Janko ski).
JANKEVIČIAI – slaviškos kilmės (lenk. Janke icz, baltarus. Jankevič, 

Jankovič).
JANULIAI – Janai – slaviškos kilmės (lenk. Janulek).
JANUŠK S – slaviškos kilmės (lenk. Januszka, baltarus. Januško).
JARAŠI NAI – slaviškos kilmės (lenk. Jaraszunyi).
JARULIAI – Jarai – slaviškos kilmės (lenk. Juraš, baltarus. Jaraš, 

Jaro ejus).
JAS NAI – Jasas – Jėsas – slaviškos kilmės (lenk. Jass, baltarus. Joan).
JASI NAI – taip kaip ir Jasėnai slaviškos kilmės (lenk. Jass, balta-

rus. Joan).
JATU IAI – Jateikos – Joteikos – galbūt sietina su joti, eiti.
JU D KAI – liet. juodas „tamsus, anglies spalvos“.
JURALAVIEČIAI – Jurelevičiai – Jurai – slaviškos kilmės (lenk. Jura, 

baltarus. Jurij).
JURKŠ NAIČIAI – Jurkšai – vokiškos kilmės (Jurksc ).
JUŠKEVIČIAI – Juškai (lenk. Juszko iecz).
JU NAI – iš liet. Juozas, Juozapas.
KAČERAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Kaczero ski).
KAIRIAI – liet. kairiarankiai „kas viską dirba kaire ranka“.
KALRAIMAI – kilmė neaiški.
KALV NAI – liet. kalvis.
KANAPIAI – liet. iš augalo pavadinimo.
KANIŠAUSKAI – KANIUŠAI – slaviškos kilmės, lenk. koniuszy „ar-

klininkas, arklių, arklidžių prižiūrėtojas“.
KAR BLIAI – liet. karoblintis „lipti, kartis, kadarotis“ – liesas žmogus.
KARPAVIČIAI – KARPIAI – slaviškos kilmės, baltarus. Karpavič, Karp.
KASČIUŠKAI – gali būti sietina su krikšto vardu Kostas, Konstantinas.
KATILEVIČIAI – iš liet. katilius – „katilų dirbėjas, taisytojas ar par-

davėjas“.
KAUNE KAI – gali būti iš vietovardžio Kaunas, bet ir lenk. Ko necki.
KA ILI NIAI – KA ILI NIAI – iš liet. vardo Kazys.
KELPŠAI – galbūt sietina su liet. kelpšas – „klaidus“.
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KIEKŠ S – KEKŠ  – KEKŠIS – „geležinis kablys sienoms ardyti 
gesinant gaisrą  netikęs, netvirtas“.

KIE IAI – KE S – K A – liet. „neužauga, silpnas, suskurdęs, 
sugriuvęs“.

KI NIAI – kilmė neaiški, galbūt sietinas su kiuzmiti „pamažu bėgti“.
KLEB NAI – galbūt pravardinės kilmės, sietina su liet. klebonas – 

„parapijos valdytojas“ (lenk., baltarus. kleban „kunigas“).
KLEI IAI – KLEI A – greičiausiai sietina su liet. kleiza – „šleivys, 

kreivakojis, kleiva“.
KRIKŠČI NAI – KRIKŠČIAI – sietina su liet. krikšto vardu Kristi-

jonas, Kristus.
KRIPAIČIAI – KRIPAI – galbūt sietina su liet. kripis „kas eina kry-

puodamas“, krypa „kas krypuoja eidamas“.
KRIŠT PAIČIAI – KRIŠT LAS – KRIŠTAPAS – iš krikšto vardo 

(lenk. Krzyszto ).
KRU PIAI – galbūt sietina su liet. kruopa „susmulkintas grūdas“.
KUBILIAI – iš liet. kubilius – „kubilų dirbėjas, pardavėjas“.
KUK RIAI – galbūt sietina su liet. kukurys „nugaros dalis ties spran-

du, pečiai, kupra, kukštera“. 
KUMŠČIAI – galbūt sietina su liet. kumštis „sugniaužta plaštaka“.
KUPRI NAI – KUPRIAI – galbūt sietina su liet. kupris, kuprius „kas 

su kupra, kuprotas“. 
KURKAUSKAI – galbūt iš liet. kurkis „kalakutas“.
KU NE VAI – rus. „kalvis“.
KVEDARAI – iš krikšto vardo Teodoras.
LABANAVIČIAI – LABANAI – slaviškos kilmės (rus. loban „didžia-

kaktis“, lenk. Laban, liet. slavizmas labonas – „viršugalvis, momuo“.
LAP NAI – liet. lapėnas – lapiukas, lapės vaikas.
LAURIKAI – iš krikšto vardo Lauras.
LAURIŠ NIAI – galbūt iš liet. vardo Lauras, bet lenk. La rysz, 

baltarus. Lavz.
LAU IKAI – iš liet. laužėjas „kas laužia, plėšia, drasko (linus, pėdus)“.
LA D NAI – LA DINIAI – pirmiausia sietina su populiaria latvių 

pavarde Lazdinš, o lietuviškai  – su lazda „medžio stiebelis be 
šakų, einant pasiremti“.

LEKERAUSKAS – gali būti suslavinta iš lietuvių leketas – „nevikrus, 
neapsukrus žmogus“.

LIANGAI – LENGA – liet. „sirguliuoti, silpnėti, nykti“.
LIBERIAI – latv. liberis „pataikūnas, meilikautojas, pagyrūnas“.
LIETUČIAI – LIETIS – latv. „lietuvis“.
LIKAI – liet. „neporinis, be poros likęs“.
LIPNI KAI – gali būti suslavinta iš Lipnius.
LUKŠ S  – galbūt pravardinės kilmės (liet. lukšas „didelėmis ausimis, 

nevikrus, ištižęs“).
MA KEVIČIAI – dažniausiai  suslavinta iš Mackus, Mockus (lenk. 

Mackevicz, baltarus. Mackevič).
MAČIUKAI – liet. vedinys iš krikšto vardo Matas, Motiejus.
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MAČI NAI – MAČIAI – iš krikšto vardo Matas, Motiejus.
MAJAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Majauski, baltarus. Majievski).
MAMINSKAI – gali būti suslavinta iš Mamėnas, Memys, pastarasis 

gal sietinas su „lėtas, tylus“.
MANTINIAI – latvių Mantinš.
MAR AI – MARA AI – suslavinta (iš rus. Maroz).
MASIAI – MASAI – iš krikšto vardo Matas, Motiejus.
MASILI NIAI – MASIAI – MASIULIAI – iš krikšto vardo Matas.
MATULAI – MATULIAI – iš krikšto vardo Matas.
MATU EVIČIAI – MATU AI – galbūt iš krikšto vardo Matas, Motiejus.
MA ALAUSKAI – MA ALAI – galbūt pravardinės kilmės iš lietu-

viško slavizmo mozolis „nuospauda“.
MEIL NAI – iš liet. mylimasis „kas moka meilintis“.
MEKELIAI – galbūt sietina su liet. mekelis „kas kalbėdamas mikčioja“.
MI K NAI – iš slaviško vardo Dimitrijus.
MIKALAJ NAI – liet. vedinys iš krikšto vardo Mykalojus.
MIKNIAI – galbūt pravardinės kilmės iš liet. „kas mikčioja, mirksi, 

užsikerta kalbėdamas“.
MIK LI NAI – liet. vedinys iš krikšto vardo Mykolas.
MILINIAI – kilmė neaiški, nors liet. milas – „tam tikras tankus audinys“.
MILTAKIAI – liet. „neskaidrus, apsiblausęs, prastai matantis“.
M K NAI – liet. vedinys iš krikšto vardo Matas, Motiejus.
M G LIAI – M GULIAI – M KULAI – pravardinė lietuviška 

pavardė iš ,,nenuorama, neatsargus, visur užkliūvantis, kerėpla“.
M K LANIAI – M K L S – MAKALEVIČIAI – galbūt suslavinta 

pravardinės kilmės pavardė (makalas – „nerimtas žmogus, pliuškis, 
niekatauškis“).

M RK NAI – M RKAI – MARK NAI – vedinys iš krikšto vardo 
lot. Marcus.

M RKV NAI – liet. vedinys iš Morkus (lot. Marcus).
MULEVIČIUS – galbūt iš suslavintos pravardinės pavardės (mulas 

„stambus, stiprus vyras“)  dar yra ir kita reikšmė mulas – „dumblas“.
MIKELINSKAI – galbūt suslavinta iš Mikelis (krikšto vardo Mykolas 

forma).
MIKNEVIČIAI – galbūt suslavinta iš Miknius.
MA LIAI – MA ELIAI – liet. „mažas, mažytis, mažasis“.
MA EIK S – iš liet. mažas „nedidelio ūgio“.
MILIAUSKAI –  sietina su lenk. Mile ski, gali būti susieta su krikšto 

vardu Emilijus ar Milijus.
NAINIAI – pravardinė pavardė, sietina su liet. nainys „kas dejuoja, 

niurzga, rėksnys, skundžiasi“. 
NAVAKAI – slaviškos kilmės (lenk. a ak, baltarus. ovak).
NAVALINSKAI – galbūt suslavinta pravardinė pavardė iš liet. nuo-

valas „sunykėlis, nusibaigėlis“.
NEVULIAI – galbūt iš liet. naujas.
NI AI – gali būti sietina su latv. icis, icišs.
N RUŠAI  – sietina su oreika – norėti, geisti.



10

A L A

N RKAI – gali būti  tiesiog iš noras.
NUMENK  – slavizmas ukr. 
PA IUK NIAI – PA UKAS – PA AS – galbūt iš krikšto vardo 

patijus ar Povilas. Gali būti slaviškos kilmės iš Pac.
PAKALNIAI – liet. pakalnė „kalno šlaitas, papėdė“.
PAKŠTAI – kilmė ne visai aiški, galbūt pravardinė – pakštelėti „lengvai 

suduoti, pakščioti, kaukšėti, papsėti“.
PAU U LIAI – PA U LIAI – „prie ąžuolo, po juo“.
PEČIULIAI – iš krikšto vardo Petras formos.
PETR NAI – iš krikšto vardo Petras.
PETR NIAI – sietina su krikšto vardu Petras.
PELEŠINAI – slaviškos kilmės (lenk. elisz).
PETRAUSKAI – sietina su krikšto vardu Petras.
PESA KAI – PESE KAI – greičiausiai slaviškas skolinys (lenk. Pje-

secski, rus. Peseckij).
PILIAI – galbūt pavardė iš vardo Pilypas.
PILK S – gali būti pravardinė pavardė (pelenų, švino spalvos, palvas, 

dulas), sietina su pilkis „pilkas paukštis, žvėris, daiktas“.
PIPINIAI – greičiausiai iš pravardės  pipynė „dūdelė, švilpynė“.
PIRAGIAI – pravardinė kilmė iš pyragas.
PIRŠTELIAI – pravardinė kilmė iš pirštas.
PIV RIAI – iš amato pavadinimo aludaris.
PLANIKIEN  – kilmė neaiški.
PLUČAS – kilmė ne visai aiški (liet. plučas „pagalys“, plučius „šykš-

tuolis, plutėdis“).
P VILI NIAI – su liet. priesaga iš Povilas (krikšto vardas).
PRAKAPAI – iš slaviško krikšto vardo (lenk. Prokop, rus. Prokopij).
PRAN K NAI – gali būti iš vokiškos formos ranciskus ir slaviš-

kos – lenk. rancki, baltarus. rancko.
PU D I NAI – pravardinė kilmė iš puodžius „puodų dirbėjas“.
RAD NAI – RADENAI – latv. Radens, vok. Roden.
RAKŠČIAI – liet. rakštis „pašinas, plona medžio atskala, įlindusi po 

oda“  rakštis „dygus, aštrus, raizgus, neaiškus“.
RAN NIAI – kilmė neaiški.
RASIKEVIČIAI – pavardės su ras- galėjo kilti iš ilgesnio asmenvar-

džio ar krikšto vardo Gerasimas, Ratislavas, gali būti ir iš liet. rasa 
(vandens lašeliai ant augalų atvėsus orui).

RASIUKAI – gal iš krikšto vardo Gerasimas, Ratislavas, bet galimas 
ir lietuviškas vedinys iš rasa, rasoti.

RAUDUV S – RAUD IAI – liet. rauda „raudonis, raudonas, rausvu-
mas“, bet ir rauda „verksmas“, raudus „graudus“.

RAUGAL S – galbūt sietina su liet. raugalas „rūgštis, saldė“.
RIMK NAI – gali būti iš lietuviško žodžio rimti.
RIMKUS – galbūt iš liet. rimti ar pan., bet gali būti trumpinys iš 

Rimas kaitos ar pan.
RU D IAI – RU DIEN  – iš liet. rudas „tamsiai geltonas“, rudis 

„rudaplaukis“.
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R NAI – R NAI – galbūt pravardinės kilmės, sietinos su 
liet. rožė „gėlė“ arba „liga“, net su pravarde Ražys.

RUKAI – pravardinė kilmė iš rugtis „raukšlėtis, trauktis“, rugtis 
„surukęs“.

RUPLIAI – galbūt iš liet. ruplėtas suruplėjusi medžio (beržo) žievė, 
ruplėtas medis.

RUTKEVIČIAI – pravardinė kilmė iš rugtis „raukšlėtis, trauktis“ 
(rugtis – surukęs).

SADAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Sado ski, rus. Sadovskij).
SAIKAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Sajko ski, rus. Sajkovskij).
SAKALAI – liet. toks plėšrus paukštis.
SAKALAUSKAI – suslavinta pavardė.
SAMULI NIAI – gal iš Samas, o šis iš krikšto vardo Samuelis.
SAMU LIAI – gal iš Samas, o šis iš krikšto vardo Samuelis.
SEMAŠK S – slaviškos kilmės (baltarus. Semeška).
SEMIČI VAI – rusiška pavardė.
SIDARAVIČIAI – SIDARAI – iš krikšto vardo zidorius, suslavinta 

(lenk. Sydoro icz, baltarus. Sidaravič).
SIVI KAI – slaviškos kilmės (lenk. Si icki, baltarus. Sivickij).
SK RIAI – pravardinės kilmės – „tiesiasparnių būrio žiogas, vabzdys, 

panašus į laumžirgį“.
SKUBLI KAI – suslavinta iš Skubas – liet. skuba „skubėjimas, greitis“, 

bet ir baltarus. Skuba, lenk. Skubiej.
SKUJ S – iš liet. skuja „spygliuočio medžio – eglės, pušies kanko-

rėžis su sėklomis“.
SKVIRE KAI – kilmė neaiški.
SLE INSKAI – ŠLE AS – „vaistinė žolė“, kita prasmė – „apsileidėlis, 

dykinėtojas“.
SLIEKIAI – greičiausiai pravardinės kilmės – iš sliekas „žemę rausianti 

kirminas  niekingas žmogus, menkysta“.
STAČK NAI – STAČKAI – gali būti slaviškos kilmės (nors kilmė 

ne visai aiški, bet yra ir „stačiokas“, „arklininkas“).
STAŠKEVIČIAI – gali būti slaviškos kilmės (lenk. Staszkie icz, bal-

tarus. Staškevič).
STIPINAI – pravardinė kilmė iš stipinas – ratų sudėtinė dalis „ištįsęs, 

liesas žmogus“.
STANKEVIČIAI – STANKAI – slaviškos kilmės (lenk. Stankie icz, 

baltarus. Stankevič).
STANISL VAIČIAI – iš krikšto vardo Stanislovas.
STRA EVIČIAI – slaviškos kilmės (rus. Stražev, baltarus. Straževič).
STREIKAI – kilmė neaiški, nors liet. strekis reiškia javų klojinį klojime.
STEPULI NIAI – gali būti iš krikšto vardo Steponas ar trumpinio 

Stepas.
STUIN S – galbūt lietuviškos kilmės  stuinus „vikrus, tvirtas (apie 

vaiką)“.
STUKNIAI – galbūt lietuviškos kilmės  stuknioti „stuksenti, barbenti, 

belsti“.



10 1

A L A

STUMBRAI – STUMBRIAI – dažniausiai iš stumbras „laukinis, stambus, 
į jautį panašus gyvūnas“, bet „nerangus, sukriošęs, tingus žmogus“.

SUVAI D IAI – SUVEI D IAI – galbūt pravardinės kilmės (veizėti, 
veizdėti „ieškoti, žiūrėti, saugoti, rūpintis, daryti“).

SVENTI KAI – slaviškos kilmės (lenk. S i cicki).
SVIDENIAI – galbūt lietuviškos kilmės  svidėti „žvilgėti, blizgėti, 

spindėti“.
SVIDERSKIAI – SVIDERSKAI – gali būti slaviškos kilmės (lenk. 

S iderski, baltarus. Sviderski).
ŠAKENIAI – galbūt liet. šaka „stiebo išauga“.
ŠALKAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. Szalko ski, baltarus. Šalkovič).
ŠARKIAI – liet. šarkus „šarpus, vikrus, darbštus, šnekus“.
ŠATAI – liet. šatas „būrys, grupė, gauja“.
ŠEŠKAI – pravardinės kilmės, šeškas „plėšrus kiaunių šeimos žvėrelis  

priekabus, priešgina žmogus“.
ŠIMAI – gali būti iš krikšto vardo Simonas varianto Šiman.
ŠIMANAUSKAI – gali būti iš krikšto vardo Simonas, bet ir lenk. 

Szymano ski.
ŠIMBELIAI – ŠEMBELIAI – kilmė neaiški.
ŠIMK NAI – vedinys iš Šinkūnas, Šimkus (baltarus. Šimkon, lenk. 

Szymko, Szymk, Szyman).
ŠINKEVIČIAI – gali būti slaviškos kilmės (lenk. Szynkie icz).
ŠLE INSKAI – ŠLE AI – „vaistinė žolė“, kita prasmė „apsileidėlis, 

dykinėtojas“.
ŠLI GERIAI – vok. Sc lager, Sc loger.
ŠTU PINIAI – štuopa „nerangus, apsileidęs“.
ŠUKIAI – kilmė ne visai aiški, nors liet. šukys „žmogus su šukėtais 

dantimis“, šukė „skeveldra“, šukos „plaukams šukuoti“, šukuoti 
„šepečiu linus valyti, linų galvas braukti“.

TAB KAS – galbūt iš liet. tabakas.
TALAČK S – gali būti slaviškos kilmės (lenk. oloczko, rus., balta-

rus. aločko, oločkov).
TAMAŠEVIČIUS – gali būti slaviškos kilmės (lenk. omasze icz, 

baltarus. omaševič).
TAMKEVIČIAI – T MKAI – gali būti slaviškos kilmės (lenk. om-

ko icz, baltarus. omkavni).
TAM ŠI NAI – iš krikšto vardo amošius, kuris per sen. lenk. omasz 

iš suslavinto hebr. omas, gal iš krikšto vardo omas.
TAMULI NIAI – su įvairiomis priesagomis iš krikšto vardo omas.
TITAS – iš krikšto vardo itas (lenk. yt, ytak, ytel).
T LEIKIAI – galbūt iš liet. tolus, nutol s, toli, tolti ar pan.
T NK NAI – šaknis gali būti iš amk- (nors ir slaviška kilmė galima  

Anton, ir vok. – iš anke).
T RTINAI – kilmė neaiški (Lietuvių pavardžių žodyne tokios nėra).
TRIABAI – TREB S – jokie Lietuvių pavardžių žodynai neteikia. 

Kilmė neaiški.
TRIB S – greičiausiai germaniškos kilmės (vok. rieb, riebs, riebes).
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TRIBUIŠIAI – TR B S – greičiausiai germaniškos kilmės (vok. rie-
busz, rieb, riebs, riebes).

TRIN KAI – TRIBUKAS – kilmė neaiški.
TRUBE KAJA – slaviška pavardė.
ULINSKAI – ULIAI – greičiausiai iš krikšto vardo Julijonas, bet gali 

būti ir iš ūlus „uolus“.
U GINTAI – kilmė ne visai aiški, nors liet. uoga „nedidelis sultingas 

augalo vaisius“.
URBANAVIČIUS – gali būti slaviškos kilmės (lenk. rbono icz, 

baltarus. rbanavič).
VADAP LAI – VADAPALAI – VAD P LIAI – VADAPALAI – 

sietina su rus. Vodopolov.
VAIČIULIAI – iš krikšto vardo Vaitiekus.
VAIČI NAI – iš krikšto vardo Vaitiekus.
VAIKŠN RAI – VAIŠN RAI – šaknis vaiš- siejama su liet. vaišės, 

vaišinti, viešėti.
VAITIŠKIAI – gali būti iš profesijos slaviško pavadinimo vaitas „bau-

džiauninkų prižiūrėtojas“. 
VALAUSKAI – galbūt trumpinys iš asmenvardžio Valentas, Valentinas, 

bet galima kilmė ir iš Valerijus.
VALINT S – VALUNTAI – iš krikšto vardo Valentas.
VANAGAI – iš liet. plėšraus paukščio pavadinimo.
VAR INSKAI – VAR S – pravardinės pavardės, sietinos su var-

ža – „prietaisas žuvims gaudyti su užgerkliu, kitaip – bučius“. 
Galimas ryšys su varžyti, varžytis.

VASILI NAI – iš krikšto vardo lenk. asyl, asilo, baltarus. Vasilij.
VEN L VAI – iš krikšto vardo lenk. i cslav, baltarus. Venceslav.
VILIMAI – VILEMAI – sietina su lenk. ilam, ilem, il elm.
VILENČIKAI – slaviškos kilmės (baltarus. Vileičik).
V ČAI – kilmė neaiški, galbūt pravardinės kilmės – vyti, vytis.  gal 

ir santrumpa iš Vytautas.
VIN I NAI – iš krikšto vardo Vincas, Vincentas, gal iš Vaclovas.
VIR UKAUSKAI – kilmė neaiški, galbūt slaviška.
AJARSKAI – kilmė neaiški, galbūt slaviška (baltarus. ajerka).
ALENSAI – kilmė neaiški.
APUSTAI – PAPUST S – kilmė neaiški, galbūt slaviška.
ELIAUSKAI – slaviškos kilmės – lenk. ale ski, rus. alevskij.
IGMANTAVIČIAI – sietina su latv. igmants, vok. Si(e)gmund.
IMKAI – INKAI – sietina su lenk. ynko, ynek, baltarus. inko, 

inkevič.
UBAVIČIAI – kilmė neaiški, galbūt slaviška (baltarus., rus. ubovič).
AGARIAI – pravardinė pavardė, sietina su žagrė.
ID NIAI – galbūt vertinys iš etnonimo žydelis, žydas, žydaitis.
IVATKAUSKAI – slaviškos kilmės (lenk. y otek, baltarus. yvotka, 

yvotkovski).
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Daujėnų krašto skolintinė leksika
Aurelija Gritėnienė
Lietuvių kalbos institutas

Esminiai žodžiai  šnekta, leksika, slavizmai, germanizmai.

vadinės pastabos 
Baigiant spaudai rengti dvidešimtąjį „Lietuvių kalbos žodyno“ tomą, tuo-

metinis Leksikografijos centro vadovas profesorius V. Vitkauskas kartu su LK  
kartotekos leksikos duomenų priėmimo komisijos nariais sudarė mažiau ištirtų 
šnektų sąrašą. Iš P svalio rajono į jį pateko Kríklinių ir Daujėnų parapijos.1 Pro-
fesoriaus paraginta ir pati šio straipsnio autorė 200  m. vasarą (vėliau ir 2012 m.) 
Daujėnų miestelyje ir aplinkiniuose Smílgių bei Bal škių kaimuose apklausė ne 
vieną informantą, sukaupė daugiau nei 10 valandų tarminių garso įrašų.2 

Juos šifruojant pastebėta, kad šnektoje vartojama nemažai skolinių iš kitų 
kalbų. Pastaruoju metu nykstant tarmėms, tampa svarbu fiksuoti visus autentiškus 
jų duomenis  ne tik paveldėtąją, bet ir skolintinę leksiką. Dar 1922 m. K. Būga 
savo studijoje „Kalba ir senovė“ rašė, kad nėra 

„pasaulyje tokios kalbos, kurios žodyne 
nebūtų svetimos kilmės žodžių. r mūsų 
kalbos žodyne sukrauti ne vien tik savieji 
žodžiai: jame esama didoko nuošimčio ir 
svetimos kilmės žodžių, atėjusių iš kaimynų 
kalbos. ...  e tik savieji, bet ir skolyti-
niai žodžiai kalbininkui istorininkui lygiai 
yra brangūs kaipo senovės dokumentai“.3 

Iššifravus daugiau nei 1  valandų tar-
minius Daujėnų krašto įrašus, užrašyta 
daugiau nei 300 skolinių. Lietuvių kalba 
daugiausia skolinių yra ėmusi iš „de-
mogra iškai, iš dalies ir ūkiškai galingesnių 
kaimynų kalbų – baltarusių, rusų, lenkų ir 
vokiečių“.4 Šį leksikos sluoksnį nutarta 
išsamiau aptarti. 

Apskritai šiaurės panevėžiškių 
leksikos tyrimų turime palyginti ne-
daug. Šio krašto leksika nuo seno buvo 
renkama, kaupiama „Lietuvių kalbos 
atlaso“ kartotekoje, iki šių dienų užra-
šomi tarmės žodžiai patenka į LK K, 
tačiau išsamesnių darbų, kuriuose būtų 
daugiau dėmesio skiriama šiaurės pane-

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2012 08 2 , 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 12 0 , pirmą 
kartą paskelbtas 2015 05 21 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0 99 
visatekstėje svetainėje .llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT  
2015-5 25-245 LI.

1 Plačiau žr. Kažukauskaitė . Atsiųsk nors vieną 
žodį, armės: tekstų ir žodynų rengimo problemos, 
Šiauliai, 2000, p. 42, 43.

2 Autorė dėkoja Lietuvių kalbos instituto jaunesniajai 
mokslo darbuotojai Veronikai Adamonytei, leidusiai 
pasinaudoti savo sukauptais beveik  valandų garso 
įrašais iš 2011 m. ekspedicijos. Taip pat medžiaga 
rinkta iš G. Kačiuškienės monografijoje „Šiaurės 
panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai“ pateiktų 
transkribuotų Daujėnų šnektos tekstų (Kačiuškienė 
2006  143–153), daujėniečio A. Šimkūno atsiminimų 
(Šimkūnas 2006  256–298). Perklausytos D. Kazilio-
nytės 19  m. įrašytos kasetės iš Barklainių (141) 
punkto, saugomos Lietuvių kalbos instituto kalbos 
istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve  
D 164 RAP  (Pranas Bieliauskas, gim. 1914 m. 

Baluškių k.), SD 213 RAP 12 (Stasys Kazilionis 
iš Baluškių k.), SD 1 1 RAP 8 (A. Jasilionis, 
gim. 1914 m. iš Baluškių k.  Bronė Garbašauskienė 
(Suvaizdytė), gim. 1904 m. iš Val kų k.).

3 Būga K. Rinktiniai raštai, Vilnius, 1959, t. 2, p. 8, 
9. 

4 Karaliūnas S. Kalba ir visuomenė. Psic ologiniai ir 
komunikaciniai kalbos vartojimo bruožai, Vilnius, 199 , 
p. 352. 
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vėžiškių leksikai, tėra tik keletas. Pirmiausia minėtini du seniausi darbai – . Spechto 
išleisti A. Baranausko tekstai „Lietuvių kalbos tarmės“, kuriuose galima rasti šiek 
tiek medžiagos iš šiaurės panevėžiškių ploto5, ir K. Jauniaus studija „Lietuvių 
kalbos panevėžiškių šnektos“. Vienoje iš studijos dalių skirta tarmės leksikai. Joje 
K. Jaunius trumpai aptaria apie 0 tarmės žodžių, juos lygina tarpusavyje, ieško 
atitikmenų kitose lietuvių kalbos tarmėse ir kitose kalbose.6 

E. Grinaveckienė paskelbė 1960–1965 m. P švitinio, eimìlio, Vašk , Linku-
v s apylinkėse surinktos tarminės leksikos žodynėlį (daugiau nei 00 žodžių) su 
iliustraciniais sakiniais , tačiau išsamesnės žodžių analizės autorė nepateikia, tik 
trumpame įvade nurodo, kad žodynėlis yra skirtuminis (t. y. jame sudėti leksiniai, 
darybiniai, akcentuaciniai, semantiniai ir sintaksiniai dialektizmai). 

Atskira knygele 1982 m. išėjo K. Garšvos redaguoti „Joniškėlio apylinkių 
šnektos tekstai“. Šiame leidinyje pateikiami ne tik transkribuoti tarmės tekstai 
(iš Joniškėlio artimiausių kaimų, taip pat iš kitų šiaurės panevėžiškių tarmės 
vietų – P švitinio, Kl vainių, Kiem¸nų, Tetervin , P svalio apylinkių), bet ir 
nemažai tarmiškai užrašytos dainuojamosios ir smulkiosios tautosakos. Taip pat 
būtina paminėti . Bluzmienės tautosakos ir atsiminimų rinktinę „Linelius roviau, 
dainavau“ (1990) – joje, stengiantis išlaikyti svarbiausias šiaurės panevėžiškių 
patarmės ypatybes, pateikiama iš nos Bluzmienės užrašytų įvairių atsiminimų, 
etnografinių pasakojimų, dainų, patarlių, mįslių. 2014 m. išleista V. Meiliūnaitės ir 
V. Marcišauskaitės sudaryta mokomoji knyga „Rytų aukštaičiai panevėžiškiai“ (iš 
serijos „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“). Knygoje pateikiama nemažai vaizdingų 
tarminių pasakojimų, tekstų apie panevėžiškių istoriją. Deja, iš Daujėnų šnektai 
artimiausio Barklainių punkto nepateikiama ne vieno tarminio teksto. 

Visoms lietuvių kalbos patarmėms skirtuose leidiniuose taip pat galima 
rasti po keletą šiaurės panevėžiškių tekstų. hrestomatijoje „Lietuvių kalbos tar-
mės“ supaprastinta transkripcija pateikiama nemažai šiaurės panevėžiškių tekstų 
(iš Steigvílių, Rozalímo, Kriãušiškių, Pu džių, Jonišk lio, J rgėnų ir kt. punktų), 
bet plačiau leksikos ypatybės čia nekomentuojamos. Kokybiškai užrašyti šiaurės 
panevėžiškių tarminiai tekstai skelbiami . Markevičienės sudarytų „Aukštaičių 
tarmių tekstų“ II dalyje (Bíržų, Vašk , Gr žių parapijos) ir naujojoje „Lietuvių 
kalbos tarmių chrestomatijoje“ (Steigvilių, belaukių, Pakruojo, Jurgėnų, Šeduvos 
punktai). Išsamiausiai Daujėnų parapijos tarminė leksika komentuojama detalia 
fonetine transkripcija užrašytuose G. Kačiuškienės tekstuose.8 Autorės monogra-
fija skirta visų šiaurės panevėžiškių 
fonologijos bruožams aptarti, tad joje 
skelbiama tik keletas vienos daujėnietės 
informantės tekstų.

Pavienių transkribuotų tarmės 
žodžių galima rasti bendrojo pobūdžio 
dialektologijos darbuose  . inkevi-
čiaus knygose „Lietuvių dialektologija“, 
„Lietuvių tarmių kilmė“, taip pat anks-
čiau minėtame „Lietuvių kalbos atlase“ 
(pirmajame, leksikai skirtame, tome). 

5 Tarmių tekstus pirmiausia užrašydavo Kauno kunigų 
seminarijoje studijavę mokiniai, paskui A. Baranaus-
kas pagal mokinio tartį juos tikslindavo, perrašydavo 
savo tarmine rašyba, sukirčiuodavo. Taip dirbant 
sunku buvo išvengti klaidų ( inkevičius 1986, 6 ).

6 Jaunius K. Panevėžiškių tarmė, Drotvinas V., 
Grinaveckis V. Kalbininkas Kazimieras Jaunius, 
Vilnius, 19 0, p. 154–161.

 Grinaveckienė E. Mūšos upyno tarmių leksika, 
Lietuvių kalbotyros klausimai , Vilnius, 19 2, 
p. 43– 8. 

8 Kačiuškienė G. Šiaurės panevėžiškių tarmės ono-
logijos bruožai, Vilnius, 2006, p. 143–153. 
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Iš nespausdintų panevėžiškių leksikai skirtų darbų būtina paminėti J. Bi-
levičiaus parengtus tūkstančio puslapių „Pašvitinio šnektos tekstus“ ir aštuonių 
tomų „Pašvitinio šnektos žodyną.“9 vadinėse tekstų ir žodyno pastabose autorius 
daugiau dėmesio skiria fonetikos klausimams, šnektos leksikos autorius išsamiau 
nekomentuoja. 

Kaip jau anksčiau minėta, straipsnio autorė šiaurės panevėžiškių leksika domisi 
jau keliolika metų. Minėtina disertacijos pagrindu parengta monografija „Augalų 
pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje“, tačiau joje analizuojama 
tik viena leksinė semantinė grupė – apie 300 patarmėje užrašytų motyvuotų augalų 
vardų.10 Aptarusi Daujėnų šnektos paveldėtąją, specifiškąją leksiką (žr. Gritėnienė 
2014  1–80), autorė nutarė paanalizuoti ir šioje šnektoje fiksuotus skolinius, nes 
šiaurės panevėžiškių skolintinė leksika iki šiol išsamiau niekur nebuvo aptarta. 
Pagrindinis šio straipsnio tikslas – apžvelgti skolinių kilmę, semantiką, vartojimo 
polinkius ir patekimo į šnektą būdus.

Analizuojant skolinius, daugiausia naudojamasi aprašomuoju, gretinamuoju 
ir kiekybiniu tyrimo metodais.

I. Slavizmai
Kaip žinoma, leksika yra sparčiausiai kintanti kalbos sritis, nes tarmės žodynas 

glaudžiai susijęs su besikeičiančiu gyvenimu, įvairiausiais jo reiškiniais, nuo kurių 
priklauso leksikos pokyčiai. odžiai gali būti vienos kalbos ar tarmės perduodami 
kitai  dalis žodyno ilgainiui išnyksta kartu su pasitraukusiomis realijomis, esamus 
žodžius keičia nauji dariniai.11 Kilmės atžvilgiu visa tarminė leksika skirtina į dvi 
grupes  indigenūs žodžiai ir skoliniai.12 Skoliniai kilmės atžvilgiu gali būti skiriami 
į dvi grupes  1) skoliniai, dėl nuolatinių 
glaudžių ryšių paskolinti iš kaimyninių 
kalbų  2) skoliniai, atėję iš tolimesnių 
kalbų dažniausiai per tarpines kalbas.13 
Iš kaimyninių kalbų gauti skoliniai tra-
diciškai skirstomi į slavizmus ir germa-
nizmus. Taigi iš slavų kalbų (baltarusių, 
lenkų, rusų) perimti žodžiai vadinami 
slaviškaisiais skoliniais, arba slavizmais. 
Juos būtų galima skirstyti į dvi grupes  
1) skoliniai, kurių šaltinis yra grynai 
slaviškos kilmės žodžiai (pavyzdžiui, 
g zikas14 – plg. brus. , l. guzik)  
2) žodžiai, pačių slavų pasiskolinti iš 
kitų kalbų (pavyzdžiui, žodžiai bl ka, 
bl ta gauti iš slavų – plg. brus.  , 
rus.  , l. blacha  o slavai jį perėmė 
iš vokiečių – vok. Blech). Šiame straips-
nyje slavizmais laikomi slaviškos arba 
neslaviškos kilmės žodžiai, į lietuvių 
kalbą atėję tiesiai iš slavų kalbų.15 

9 Tekstai ir žodynas saugomi Lietuvių kalbos instituto 
archyve.

10 Gritėnienė A. Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės 
panevėžiškių patarmėje, Vilnius, 2006. 

11 Babickienė . Skolinių išlikimas tradicinėje šiaurės 
žemaičių kretingiškių tarmėje, Baltistica V  priedas, 
2005, p. 13  inkevičius . Mintys pasirodžius 
Lietuvių kalbos atlaso I tomui, Baltistica V(2), 
19 8, p. 14 .

12 Pagal asimiliavimosi kalboje laipsnį įprasta skolinius 
skirstyti į 1) tikruosius, 2) tarptautinius žodžius, 3) 
svetimybes, 4) hibridus ir 5) vertinius (plg. „Lie-
tuvių kalba“ I, 35). Tiriant tarmės leksiką, tokiu 
skirstymu remtis negalima, nes, kalbant apie tarmės 
skolinius, svetimybės terminas išvis netinkamas 
(Kardelis 2003, 22).

13 Plg. Jakait ienė E. Leksikologija, Vilnius, 2009, 
p. 228. 

14 Straipsnyje norima parodyti šnektos skolintinės 
leksikos įvairovę, plačiau nesileidžiant į išsamius 
fonetikos ir fonologijos tyrimus, todėl tarminiai 
žodžiai transponuojami į bendrinę kalbą, kad pa-
prastam skaitytojui būtų patogiau orientuotis.

15 r. Kardelis V. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų 
onologijos bruožai, Vilnius, 2003, p. 11  plg. Saka-
lauskienė V. Leksiniai slavizmai pietinių vakarų 
aukštaičių šiaurinėje šnektoje, Acta Baltico–Slavica 
30, 2006, p. 230. 
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Iš viso Daujėnų šnektoje užrašyti 2 3 slaviški skoliniai.16 Tai sudaro 8 ,5  
visos tarmėje fiksuotos skolintinės leksikos. . inkevičius, remdamasis „Lietuvių 
kalbos atlaso“ I tomo medžiaga, pastebi, kad lietuvių tarmėse slavizmų daugėja 
einant iš vakarų į rytus  rytų aukštaičių tarmėje slavizmai svyruoja tarp 16  ir 
40 .1  Slavizmus galima klasifikuoti pagal skolinimosi šaltinį.18 Vienais atvejais jis 
būna aiškus (ypač kai skolinys turi vieną atitikmenį), pavyzdžiui, blėš nė (l. bla-
szanka), čig nas (l. czyhun), pr klas (l. przykry), rad stas (l. rdest), skada  (l. scho-
dy), šp žius (l. spi ), šp kas (l. szpak), tart kas (l. tartak) ir kt. Tačiau kartais net 
neįmanoma nustatyti, iš kurios slavų kalbos į lietuvių kalbą atėjo vienas ar kitas 
žodis, nes šios kalbos juos vartoja visiškai ta pačia reikšme, nesiskiria jų fonetika, 
o lietuviams net ir toje pačioje teritorijoje tekę bendrauti su kaimynais, kalban-
čiais rusų, baltarusių, lenkų kalbomis (Laučiūtė 19 , 92  Sabaliauskas 1990, 228). 
Pasitaiko daug atvejų, kai skolintas žodis turi atitikmenis dviejose ar net trijose 
slavų kalbose, pavyzdžiui, bli skė (brus. 19, rus. , l. bluzka), lineik  
(brus. , rus. , l. linijka), možn ti (brus. , rus. , l. mo na), 
piel  (brus. ã, rus. ã, l. pi a), sv etas (brus. , rus. , l. iat) ir kt. Be 
to, iš slavų kalbų į lietuvių kalbą atėjo ne vien tik slaviškos kilmės žodžių – per 
slavus į mūsų kalbą pateko nemažai graikų, lotynų, germanų, įvairių rytų kalbų 
skolinių (Sabaliauskas 1990, 228). Todėl šiame straipsnyje nesiekiama nustatyti 
vieno tikslaus žodžio kilmės šaltinio (ypač kalbant apie slavizmus). Lietuvių kalbos 
slavizmų tyrimams aktualios baltarusių, lenkų ir rusų kalbos (pastaroji – daugiau-
sia tarybinių laikų skoliniams) (Rudzinskas 2011, 41), todėl šiame skyrelyje greta 
skolinio pateikiami lenkų, baltarusių ar 
rusų kalbų atitikmenys tik rodo ben-
drą tendenciją, kad atitinkamas žodis į 
mūsų kalbą atėjo iš slavų kalbų. 

Iki šiol neturime išsamių ben-
dratarmės20 skolintinės leksikos tyrimų, 
todėl šiame straipsnyje slavizmai apta-
riami ne pagal jų paplitimą tarmėse, o 
skiriant tam tikras jų temines grupes.21 

1. Daiktavardinių slavizmų 
teminės grupės
Didžiausią slavizmų dalį suda-

ro daiktavardžiai, reiškiantys įvairius 
pavadinimus. Straipsnyje skiriama ke-
letas daiktavardinių slavizmų teminių 
grupių. Pateikiant skolinius, nurodoma 
kirčiuotė, reikšmė ir žodžio atitikme-
nys kitose slavų kalbose. Daugiausia 
iš slavų kalbų skolintasi materialio-
sios kultūros žodžių – įvairių ūkio, 
buities reikmenų, darbo įrankių, indų, 
drabužių ir kt. pavadinimų. Tai sena 

16 Slavizmai sudaro apie 1,5  bendrinės lietuvių 
kalbos leksikos (Jakaitienė 2009, 229).  bendrinę 
kalbą patekę skoliniai (pavyzdžiui, adventas, asilas, 
bajoras, bažnyčia, cukrus, davatka, grybas, karalius, 
karosas, litanija, noragas, pyragas, smuikas, stiklas, 
turgus, vyskupas, vargonai ir kt.) čia neanalizuojami 
ir į bendrą skolinių skaičių neįtraukiami.

1  inkevičius . Mintys pasirodžius Lietuvių kalbos 
atlaso I tomui, p. 149.

18 Tokiu atveju dažnai iškyla tiesioginio šaltinio pro-
blema ir skolinio kilmės aiškinimui tenka pasitelkti 
etimologinį foną. Nemažai atvejų, kai pačių slavų 
žodžiai buvo iš vienos kurios slavų kalbos paskolinti 
į kitą (Urbutis 1993, 91). Plačiau apie polonizmų 
ir gudizmų segregacijos nustatymą žr. Kregždys 
2014, 254–25 . 

19 Baltarusių ir rusų kalbos žodžiai pateikiami kir-
čiuoti, nekirčiuojamos tik senos baltarusių kalbos 
formos. Straipsnyje prie atitinkamų skolinių kitų 
kalbų atitikmenys pateikiami iš elektroninių ir 
spausdintų žodynų. Jų bibliografija pateikiama 
bendrame literatūros sąraše.

20 Bendratarmiais būtų laikomi tokie slavizmai, kurie 
vartojami žemaičių ir aukštaičių tarmėse, pavyzdžiui, 
abr sas, bačk , bli das, čierk , jušk , pr sas, šli bas, 
vi dras ir kt.

21 Tokiu principu lietuvių kalbos slavizmus ir ger-
manizmus aptaria . Babickienė, V. Sakalauskienė, 
N. Čepienė ir kt. (Babickienė 2005, –16  Sakalaus-
kienė 2006, 221–231  Čepienė 2006).
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daugelio kalbų tendencija, kai kartu su kultūros ir civilizacijos objektais į kalbą 
ateina ir jų nauji vardai, mat „gatavus daiktų pavadinimus vartoti yra daug lengviau 
ir ekonomiškiau negu kurtis naujus“.22 

Indų, įvairių virtuvės rakandų pavadinimai  bačk  (4) (brus. ) stati-
nė , bakl škė (2) (brus. ã , rus. ã ) gertuvė , baleik  (2) (l. balijka, 
balia, brus. ) negilus kubiliukas skalbti , b nkė (1), b nkė (2) (brus. ã а, 
l. ba ka, rus. ã ) butelis , blėš nė (2) (l. blaszanka) skardinis indas , bli das 
(2) (brus. , rus.  ) dubuo , čierk  (2) (brus. ã , l. czarka) taurelė  
kiekis, telpantis taurelėje , čig nas (2) (l. czyhun) ketaus puodas , d ršlikas (1) 
(l. durszlak), akytas samtis , kač rga (1) (brus. ã, rus. ã) žarsteklis 
krosniai maišyti , leik  (2) (brus. , l. lejek) piltuvėlis , pal vonas (2) (l. poli-
an) didelis glazūruotas molinis puodas , pete nė (2) (brus.  , l. patelnia) 

keptuvė , rėčk  (2) (brus. ã , ã ) puskubilis , ru delis (1) (l. rądel) puodas 
su kotu, prikaistuvis , sl nikas, sl nikas (1) (brus. , l. s oik) stiklainis , sposk  
(2) (brus. ã , l. faska) medinis indas taukams, sviestui, medui laikyti , torielk  
(2) (brus. , brus. tarm.  ) lėkštė , uzb nas (2) (brus. , l. dzban) 
ąsotis , vide čius (2) (brus.  , l. idelec) šakutė , vi dras (2) (brus. , 
rus. , l. iadro) kibiras . 

vairių įrankių, ūkio ir buities reikmenų bei realijų pavadinimai  atvi rkė 
(1) (rus. ë , brus. ë ) atsuktuvas , batare kė (2) (brus.  , 
rus. ) baterija , benzenupk  (2) (l. benzyno ka) žiebtuvėlis , bezm nas (2) 
(brus. , rus. , l. bezmian) įrankis sverti , bl ka, bl ta (1) (brus.  , 
rus.  , l. blacha) skarda , britv  (2) (brus.  , rus.  , l. brzyt a) 
skustuvas , cig rnykas (1) (brus. ã , l. cygarniczka) kandiklis , čemod nas 
(2) (brus. ã , rus. ã ) lagaminas , dratv  (4) (brus. ) viela , 
drūžb  (2) (brus. , rus. ) elektrinis pjūklas23, dzi gorius (1) (l. zegar) 
laikrodis , k lvartas (1) (brus. , l. ko o r t) verpiamasis ratelis , k pčis 
(2) (brus. , l. kopiec) krūva daržovių, apskleista šiaudais ir apipilta storai 
žemėmis , ka bas (4) (l. korb) krepšys , kazla  (4) (brus. , l. kozio ) prietaisas 
malkoms pjauti , kitk  (2) (brus. , l. kita) šieno arba šiaudų ryšulys , lenci gas 
(2) (brus. , l. a cuch) grandinė , likt rius (2) (brus. ã , l. lichtarz) žva-
kidė , m stis (2) (brus. ã , l. ma ) tepalas , napi lnykas (1) (brus. , 
rus.   ) dildė , nas lkos (2) (brus. , rus. ) neštuvai , obli rka 
(1) (l. heblarka) obliavimo mašina  piel  (4) (brus. ã, rus. ã, l. pi a) pjū-
klas , pr sas (2) (l. prasa, brus. ) laidynė , sietk  (1) (brus. , rus. ) 
tinklas , ši nykas (1) (brus. , l. siennik) čiužinys , šni ras (2) (brus. , 
l. sznur) virvė , š rai (1) (l. szory) pakinktai be lanko ir pavalkų, dedami arkliui 
per krūtinę’, špilk  (2) (brus. tarm. ,  , rus.  , l. szpilka) 
segtukas , tabok erka (1) (brus. , rus. , l.  tabakierka, tabakiera) 
tabakinė , tačk  (2) (brus. ã , rus. ã , l. taczka) karutis , terb  (brus. , 
l. torba) nedidelis maišas , triūb  (2) (brus. ã, rus. ã, l. trąba) dūda , 
zovi tkas, zovi sas (2) (brus. , l. 
za ias) vyris , zv nas (4) (brus. , 

ã, rus. , l. dz on) 1. varpas , 
2. žvangutis, skambalas .

22 Karaliūnas S. en pat, p. 350. 
23 Pjūklui toks vardas suteiktas pagal įrankio gamintojo 
prekės ženklą.
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Vežimų, akėčių, mašinų ir jų dalių pavadinimai  drap kas (2) (brus. ã , 
l. drapak) spyruoklinės akėčios , k zavas (1) (brus. , rus. ) mašinos 
kėbulas , lineik  (brus. , rus. , l. linijka) gražus vežimas su lingė-
mis , padvad  (2) (brus. , rus. ) arklys su vežimu , šerd kšnis (2), 
šerd snykas (1) (rus. ) šerdesas . 

Pastatų, jų dalių ir kiti su statyba susiję pavadinimai  ab ras (2) (brus. , 
l. obora) didelis dvaro tvartas , bal sas (2) (rus.  , l. balas) siaura tvoros len-
telė , b lkis (brus. ã , ã ,  , rus. ã , l. balka) sija, storas rąstas , 
burž ika (1) (rus. ) krosnelė , čvi kas (4) (brus. , l. iek) vinis , 
g nkos (2) (brus. ã , l. ganek) prieangis , jušk  (2) (brus.  ) krosniakaištis , 
laza nė (2) (l. ozo nia) pašiūrė ratams, pakinktams, įvairiems įrankiams laikyti , 
lež nka (1) (l. le anka) prie krosnies sienelės pamūrytas mūris , materij las (2) 
(rus. ã ) statybinė medžiaga , pal ciai (2) (l. pa ac, brus. ã ) rūmai , 
p čius (2) (brus. , rus. ) krosnis , s lka (1) (l. salka) kambarys po stogu, 
paprastai antrajame aukšte , seklyči  (2) (brus. , l. ietlica) svečių kam-
barys, svetainė , skada  (4) (l. schody) laiptai , skl das (4) (brus. , rus. ) 
sandėlis , skl pas (4) (brus. , l. sklep) rūsys , šp žius (2) (l. spi ) ketus , 
tart kas (2) (l. tartak) lentpjūvė . 

Valgių, gėrimų ir vaišių pavadinimai  arielk  (2) (brus.  ) degtinė , 
babk  (2) (brus. ã , l. babka) dubenyje keptas pyragas , b kanas (3b) (brus. 

, l. bochen) kepalas , baronk  (2) (brus. ã , рã , rus. ã ) 
riestainis , b lka (1) (brus. , l. bu ka) bandelė, batonas , gr cė (2) (brus. 

) miežinių kruopų košė , kilbas  (2) (l. kie basa, brus. ) dešra , 
kl ckai (2) (brus. tarm. ë , , rus. ë ) kukuliai , magar čios (2) (brus. 

 ) vaišės, išgertuvės atlikus kokį reikalą’, nakv sas (4) (rus. ã , 
brus. ã ) prastas alus, trečiokas , patrov  (2) (brus. ã , l. potra a) 
patiekalas , pi rnykas (1) (l. piernik, rus. ) sausainis , smeton  (2) (brus. 

ã , l. mietana) grietinė , šl žikas (2) (l. li yk) kūčiukas , zac rka (1) (brus. 
, l. zacierka) pieniška miltinių kukulaičių sriuba .

Medžiagų, patalynės, drabužių, apavo ir jų dalių pavadinimai  abr sas (2) 
(brus. , l. obrus) rankšluostis , andar kas (2) (brus. ã , l. andarak) 
sijonas , basan škės (2) (brus. , , rus. ) basutės , 
bli skė (2) (brus. , rus. , l. bluzka) palaidinė , b velna (1) (brus. 
ã , l. ba e na) medvilnė , čeb tas (2) (brus. ) ilgais aulais batas , 

g zikas (3b) (brus. , l. guzik) saga , kaldr  (4) (l. ko dra) antklodė , kalni rius 
(2) (l. ko nierz) apykaklė , kant plis (2) (brus. tarm. , , , 
l. pantofel, pantofli) klumpė, medpadis , keš nė (2) (brus. , l. kiesze , 
kieszenia) kišenė , kvart kas (2) (brus. , , l. fartuch) prijuostė , 
kv ldas (2) (brus. ã , l. fa da) klostė , pad lkos (1) (brus. , brus. tarm. 

, l. podo ek) apatinis drabužio kraštas , panček  (2) (brus. , 
, l. po czocha, -y) kojinė , pl ščius (2) (brus. , l. p aszcz) lietpaltis , 

r zas (2) (brus. ë, brus. tarm.  ) skuduras , spadnyči  (2) (brus. , 
l. sp dnica, spodnica) apatinis sijonas , šini lius (2) (brus. , rus. ) 
milinė , šniūrav nė (2) (brus. , l. sznur ka) liemenėlė , zakietk  (2) 
(brus. , rus. ) švarkas . 
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Asmenų pavadinimai pagal tautybę, socialinę padėtį, būdo savybes, giminystės 
ryšius, atliekamą veiklą  andan rščikas, -ė, andin rčikas, -ė (1) (brus. ã ) 
dvaro darbininkas , bielar sas, -ė (2) (brus. , l. bia orus) baltarusis, -ė , 
be kartas (1) (l. bękart) pavainikis , brigadi rius (2) (brus. , rus.  , 
l. brygadier) brigadininkas , brigadierk  (2) (brus. , rus.  ) 
brigadininkė , di das (4) (brus. , l. dziad) senis , du nius (brus. , р , 
l. dure ) kvailys , gaspad nė (2) (brus.  , l. gospodyni) šeimininkė , gaspa-
d rius (2) (brus. ã , l. gospodarz) šeimininkas , istreb telis (rus.  ) 
vadinamasis liaudies gynėjas, sovietinių okupantų talkininkas , kria čius (2) (brus. 

 (gen. ã), l. kra iec) siuvėjas , lakudr  (2) (l. achudra) kas be darbo 
bastosi  tinginys, valkata , m čeka (1) (brus. ã , l. macocha) pamotė , p sorius 
(1) (brus. ) raštininkas , pisork  (2) (brus. ) raštininkė , pij kas (2) (l. 
pijak) girtuoklis , pli nčikas (1) (rus. ) belaisvis , razvi stis (2) ( ) 
žvalgas , razb inykas (1), rubaun kas (2) (brus. , rus. , l. raz-
b jnik) plėšikas , r skis, -ė (2) (brus. , ) rusas, -ė , sli sorius (1) (brus. 

, rus. ) šaltkalvis , šalap tris (2) (brus., rus. , l. sza aput) 
kas niekus daro, lengvabūdis, vėjavaikis , šv geris (1) (brus. ã , l. sz agier) 
žmonos ar vyro brolis , švogierk  (2) (brus. , l. sz agierka) svainė , bagas 
(3b) (brus. , l. ubogi) elgeta , zdr ica (1) (l. zdrajca) nenuorama, padauža , 
ž likas (3b) (brus. , rus. ) vagis, plėšikas .

Augalų, paukščių, gyvūnų ir kiti su gamta susiję pavadinimai  b zdas (4) 
(brus. , brus. tarm. , l. bez) alyva  (Syringa), cib lis (2) (brus. , 
l. cebula) svogūnas  (Allium), grūšni  (2) (brus. , rus. , l. grusza) 
kriaušė  (Pyrus), konv lija (1) (l. kon alia) pakalnutė  ( onvallaria), kr likas (3b) (l. 
krolik) triušis , m čeka (1) (brus. ã , l. macocha) šalpusnis  ( ussilago), pali -
kas (brus.  , l. polak) (2) fuksija  ( uc sia), p tapas (1) (l. potop) potvynis , 
pijonk  (2) (brus.  , rus. ã , l. fio ek) kvapioji našlaitė  (Viola odorata), 
pr das (2) (brus. tarm. , , rus. ) tvenkinys , rad stas (2) (l. rdest) 
raukšlėtasis erškėtis  (Rosa rugosa), rask dnykas (rus. , l. rozchodnik) 
šliaužiančioji tramažolė  (Glec oma ederacea), rasod  (2) (brus. , l. rosada) 
neišretinti daržovių daigai , skūr  (4) (brus. , l. sk ra) žievė , smali kas (2) 
(brus.  , l. smolak) sakingas medžio kelmas ar rąstas , šp kas (3) (l. szpak) 
varnėnas , tabok  (2) (brus. ã , rus. ã , l. tabaka) tabakas  ( icotiana), 
vasi kas (2) (brus. ë , rus. ë ) rugiagėlė  ( entaurea cyanus).

Visuomeninio gyvenimo ir religijos terminai  b esas (1) (sen. brus. , l. 
bies) velnias , br mas (2) (brus. ã , l. brama) iš berželių padaryti, vainikais 
papuošti vartai , br kas (2) (brus. , l. bruk) akmenų grindinys , či čela (1) 
(brus. ) baidyklė  dūši  (2) (brus., rus. , l. dusza) dvasia, siela , 
gr bas (4) (brus. tarm. , l. gr b) karstas , Grabn čios (2) (brus. , l. 
gromnica) Kristaus paaukojimo šventė (vasario 2 dieną) , gri kas (4) (brus. , 
rus. , l. grzech) nuodėmė , gr mata (1) (brus. ã ) laiškas , kantičk  (2) 
tokia giesmių knyga , kara las (rus. ) sargyba , kerm šius (2) (brus. ã , 

ã , , l. kiermasz) didelis turgus , kolc zas, kolk zas (2) (rus. ) 
kolūkis , kūl kas (2) (brus. ã , l. ku ak) kumštis , maj kas (2) (rus.  ) tri-
anguliacijos punktas , mojav  (2) (l. majo y) gegužinės pamaldos , mūk  (2) (brus. 
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, l. męka) nukryžiuotojo Kristaus figūra , nab šnykas, -ė (1) (brus. , 
, , l. nieboszczyk,) numirėlis , par dkas (2) (brus. ã , l. 

porządek) jaunuosius į jungtuves lydintys ir jungtuvių apeigose dalyvaujantys 
pabroliai ir pamergės , pekl  (2) (brus. , l. piek o) pragaras , spr vkė (4) 
(rus. ã ) pažyma , stovyl  (2) (brus. tarm. ) statula , ūlyči  (2) (brus. 

, l. ulica) kaimo kelias . 
Abstrakčių sąvokų pavadinimai  ak las (2) (brus. , rus. ) injekcija 

(vaistų) , akvat  (2) (brus. , l. ochota) noras , ba gas (4) (brus. ) , l. 
borg) prekių ėmimas į skolą , b jus (2) (brus. , rus. ) mūšis , č sas (2) 
(brus. , l. czas) laikas , dūši  (2) (brus. ã, rus. ã, l. dusza) 1. vėlė , 2. 
jausmai, širdis , jedr  (4) (l. odra) tymai , kl patas (3b) (brus. , l. k opot) 
rūpestis, vargas , kor nė (2) (l. karanie) bausmė , l ptai (2) (rus. ã) toks vai-
kų žaidimas sviediniu , l pčikas (1) (l. lubczyk) tariama priemonė, vaistas meilei 
sukelti , misl s (4) (brus. , rus. , l. my l) mintis , m rčius (2) (brus. 
ã , ã , , l. marzec) kačių poravimosi laikas , naras, naras (1) 

(brus. , l. honor) puikybė, ambicija , pakūt  (2) (brus. , l. pokuta) 
kančia , pl tkas (2) (brus. ë , l. plotka) apkalba , p mėtis (1) (brus. ã , l. 
pamięn ) atmintis , prič nė (2) (brus.  , l. przyczyna) priežastis , rub žius 
(2) (brus. , l. rubie ) riba, siena , sme tis (1) (brus. , l. mier , rus. 

) mirtis , subat  (3b) (brus. , l. sobota) šeštadienis , s kata (1) (l. 
suchoty) džiova , sutk  (2) (brus. ) para , sv etas (1) (brus. , rus. , l. 

iat) pasaulis , ščėst s (4) (brus. ã , rus. ã ) laimė , šli bas (2) (brus. 
, l. lub) sutuoktuvės , šm tas (2) (brus. , l. szmat) gabalas , ves lė 

(2), ves lija (1) (brus. , l. esele) vestuvės , zap sas (2) (brus. ã , l. 
zapas) atsargos , ž laba (1) (brus. , l. a oba) gedulas , žen tvė (2) (brus. 

, rus.  ) vedybos . 

2. Veiksmažodinių slavizmų teminės grupės
Visi šnektoje užrašyti slaviškos kilmės veiksmažodžiai sudaryti su lietuviš-

komis priesagomis -(i)iuoti, -(i)oti, -auti, -yti. Pateikiant veiksmažodžius, nurodomos 
jų pagrindinės formos ir skolinio atitikmuo slavų kalbose. Skiriamos šios teminės 
veiksmažodžių grupės

Aktyvų veiksmą reiškiantys žodžiai  baliav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. 
balo a ) puotauti , bėdav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. biado a ) skųstis, aima-
nuoti , bu čyti, -ija, -ijo (l. burcze ) urgzti , dab ti, - ja, - jo (brus. , l. dba ) 
saugoti , dirmav ti, - ja, - jo (sen. brus. , l. bierzmova ) teikti Sutvirti-
nimo sakramentą , gatav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. goto a ) ruošti, tvarkyti , 
gr jyti, -ina, -ino (brus. , brus. tarm. , l. gra , igra ) groti , karštav ti, 
- ja, - jo (brus. ã , l. kosto a ) ragauti , kav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. 
cho a ) slėpti , kerav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. kiero a ) valdyti, laikyti , 
kor ti, - ja, - jo (brus. ã , l. kara ) bausti , k ryti, -ija, -ijo (brus.  , 
rus.  ) rūkyti , kūtav ti, - ja, - jo (l. kato a ) kankinti, mušti , l jyti, -ija, 
-ojo (brus. ã , l. aja ) plūsti, keikti , maliav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. 
malo a ) dažyti , meistrav ti, - ja, - jo (l. majstro a ) meistrauti , mier oti, - oja, 
- vo (brus. , l. mierzy ) matuoti , m nyti, -ija, -ijo (brus. , l. mani ) 
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1. vilioti , 2. apgaudinėti , m čyti, -ija, -ijo (brus. , l. męczy ) kankinti , 
p lyti, -ija, -ijo (l. pali ) mušti, pliekti , pikliav ti, - ja, - jo (brus. ã , brus. 
tarm. ã , l. pyt o a ) pikliuoti , rubav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. rabo-
a ) plėšti , sper čytis, -ijasi, -ijosi (l. sprzeczy ) prieštarauti, ginčytis , st čyti, -ina, 

-ino (brus. ) tardyti , štukav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. sztuko a ) 
krėsti išdaigas , tarkav ti, - ja, - jo (l. tarko a ) tarkuoti , turav ti, - ja, - jo (brus. 

ã ) pritarti dainuojant , v byti, -ija, -ijo (brus. ã , l. abi ) mėgdžiojant 
žvėrių balsus vilioti, šaukti juos artyn , ž nytis, -ijasi, -ijosi (brus. , rus. 

 , l. eni  się) tuoktis . 
Abstraktų veiksmą ir būseną reiškiantys žodžiai  č dyti, -ija, -ijo (brus. 
ã , brus. tarm. , l. szcędzi ) tausoti, gailėti  d vytis, -ijas, -ijos 

(brus. , l. dzi i  się) stebėtis , m čyti, -ija, -ijo (brus. ) padėti, gel-
bėti , m slyti, -ija, -ijo (brus.  , l. my le ) manyti , možn ti, m žna, - jo (brus. 

, rus. , l. mo na) būti galima , rod ti, r da, - jo (l. rodas) norėti , 
šėnav ti, - ja, - jo (brus. ã , l. szano a ) gerbti , š dyti, -ina, -ino (brus. 
tarm.  ,  , l. szydzi ) pajuokti , vi ryti, - ja, - jo (brus. , l. 
iery ) tikėti , žėlav ti, - ja, - jo (l. a o a ) tausoti .

3. Kitų kalbos dalių teminės grupės
Prieveiksmiai ir būdvardžiai, reiškiantys vidines ir išorines ypatybes  akur t 

(brus. ã , l. akurat) kaip tik , bag tas, -a (1) (brus. ã , rus. ã , l. 
bogaty) turtingas , baj vas, -  (4) (brus. , l. bojo y) smarkus, šaunus , bi dnas, 
-  (4) (brus. , rus. , l. biedny) neturtingas, vargingas , či las (4) (brus. 

 , rus. , l. ca y), visas, ištisas , č stas, -  (4) (brus.  , rus.  , 
l. czysty) švarus , delik tnas, -  (4) (brus. ã , l. delikatny) mandagus, 
švelnus , der šas, -  (4) (l. deresz) sartas , d bras, - (4) (brus. , rus. ) 
gerokas, didokas , du nas (brus. , l. durny) kvailas , l čnas, -  (4) (brus. 

) neporinis , nav tnas, -  (4) (brus. tarm. , sen. brus. , l. 
no otny) keistas , pr klas, -  (4) (l. przykry) keliantis vėmimą, šlykštus , r žavas, 
-  (3b) (l. r o y) ) rožinis , sk pas, -  (4) (bus. , rus. , l. skąpy) 
šykštus , sl bnas, -  (brus. ã , rus. ã , l. s aby) silpnas , šč ras, -  (4) 
(brus.  , l. szczyry) uolus , unar vas, -  (4) (l. honoro y) perdėtai išdidus, 
pasipūtęs , zdar vas, -  (4) (brus. , rus. ) stambaus sudėjimo , 
z vada (l. za d) šuoliais , žen tas, -a (brus. ã , l. onaty) vedęs, ištekėjusi . 

vardžiai, jungtukai, dalelytės  le (brus. , l. ale) bet , b l, bi  (l. byle) 
kad tik , b  (brus. , l. bo) nes, o , či t (brus. , rus. ) vos , k žnas, -  
(4) (brus. ã , ã , l. ka dy) kiekvienas , l d (l. led o) vos , mus t, musia  
(brus. , l. musi ) turbūt .

Kaip matyti iš teminių grupių apžvalgos, šnektoje iki šių dienų vyresnioji 
karta vartoja daugybę senųjų skolinių24, fiksuotų VI– VII a. senuosiuose raštuose, 
pavyzdžiui, abr sas, le, bačk , bag tas, 
bi dnas, bl ka, bl ta, čeb tas, č stas, dab ti, 
du nas, dūši , g nkos, gr bas, gri kas, 
grūšni , kalni rius, kl patas, kor nė, kor ti, 
lenci gas, misl s, m slyti, m čeka, m čyti, 

24 Lietuvių kalbotyroje senaisiais skoliniais laikomi tie 
žodžiai, kurie pateko į lietuvių kalbą iki bendrinės 
kalbos susiformavimo, t. y. iki  a. pirmosios 
pusės (Jakaitienė 2009, 233).
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pekl , pl ščius, p mėtis, pr das, seklyči , skl pas, šni ras, špilk , tabok , bagas, ūlyči , 
vi dras ir kt. (tuo metu skoliniai į raštus galėjo patekti iš lietuvių tarmių).25 Manoma, 
kad tokiems skoliniams atsirasti didesnės įtakos turėjo baltarusių kalba.26 Nema-
žai naujų2  slavizmų (pavyzdžiui, b jus, brigadi rius, brigadierk , dr žba, istreb telis, 
kara las, kitk , kolc zas, kolk zas, maj kas, materij las, pli nčikas, sli sorius, spr vkė 
ir kt.) šnektoje galėjo atsirasti  a., Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo.28 Po 
karo, sovietmečiu, vykstant rusinimo politikai, prievartinei kolektyvizacijai, masinei 
migracijai ir urbanizacijai, didžioji dalis informantų buvo pramokę rusų kalbą 
arba ją bent suprato, o bilingvizmo sąlygomis skolinių ypač padaugėja. odyno 
elementai lengvai plinta, todėl skoliniui atsirasti užtenka kad ir mažiausio kalbų 
kontakto. Bilingvizmo sąlygomis vienos kalbos įtaka kitai gali būti milžiniška. 
Bilingvis žmogus labiau negu kas nors kitas savinasi naujų daiktų pavadinimus, 
nes jis susipažinęs su kita kultūra ir aiškiai suvokia tų daiktų naujumą ir vertę.29 
Dabartiniu metu senieji skoliniai pamažu iš aktyviosios vartosenos traukiasi kartu 
su realijomis, pavyzdžiui, bezm nas  čig nas, pal vonas, spadnyči , šniūrav nė ir kt. 
Skolinių vartosenai didelės įtakos turi ir bendrinė kalba bei kiti sociokultūriniai 
faktoriai  jaunoji karta senųjų skolinių nebeperima, jie iš tarmių pamažu nyksta 
(Babickienė 2005, 15).

Užfiksuota nemažai atvejų, kai informantas supranta, jog pavartojo svetimybę. 
Manydamas, kad pašnekovas gali jo nesuprasti, greta jos pasako ir iš bendrinės 
kalbos išmoktą žodį, pavyzdžiui  ai čia tiesiog griekas, nuodėmė, keip čia sakyt, seno-
biškai griekas (Daujėnai). Vienas buvo sliesorius dėdė , keip čia reikia sakyt lietuviškai, 
nu aš sakau sliesorius (Valakų k.). Ant kojos lapus tos močekos kloja, dabar šalpusnėm 
vadina. ei va, seniau kitokie vardai buvo žolių  (Valakų k.). Seniau viedras, videl-
čius, turielka, na šaukštas tei tas pats šaukštas pavadinimas nesikeitė , petelnė. Va tokie 
buvo visi vardai. u o dabar tai mat labai gražiai vadina įrankius , seniau senobiškai 
(Baluškių k.). Palauk, keip tuos ratus vadindavo  u va, dabar nebeatsimenu. Skaitos, 
reikia ratai pašmeruot, nu patept (Baluškių k.). ei matai, kokie plienčikai vaikščiodavo. 
 dabar sakytum, ka banditai. ei tie plienčikai vaikščiodavo ruskių (Baluškių k.). 

Tie patys skoliniai vienų tyrėjų laikomi germanizmais, kitų slavizmais, pavyz-
džiui, žodžius bl ka, bl ta (vok. Blatt), 
d ršlikas (vok. Durchschlag), šni ras 
(vok. Schnur), tab kas (vok. Tabak) 
N. Čepienė laiko germanizmais. Šia-
me straipsnyje tokie skoliniai laikomi 
slavizmais, laikantis anksčiau minėtos 
nuostatos, kad germaniškos kilmės 
žodžius pirmiausia galėjo pasiskolinti 
slavai, o iš jų – lietuviai. 

Šnektoje užrašyta keliolika sla-
vizmų, nefiksuotų didžiajame „Lie-
tuvių kalbos žodyne“, pavyzdžiui30, 
andan rščikas, atvi rkė, bakl škė, b nkė, 
basan škės, batare kė, benzenupk , bli skė, 
b jus, brigadierk , burž ika, dr žba, ist-

25 Remiamasi . inkevičiaus atliktais ankstyvųjų 
lietuvių raštų tyrimais ( inkevičius 1988, 128–138).

26 Urbutis V. Senosios lietuvių kalbos slavizmai, 
Baltistica V ( ), 1992, p. 14.

2  Ilgą laiką naujaisiais skoliniais buvo laikomi tie, 
kurie į lietuvių kalbą atėjo po Antrojo pasaulinio 
karo (Jakaitienė 2009, 233). Dabar naujojo skolinio 
samprata yra pakitusi (plačiau apie tai žr. Vaice-
kauskienė 200 , 18).

28 Kalbininkų jau seniai pastebėta, kad kalbų, kurios 
skolina, yra daug mažiau kaip kalbų, kurios sko-
linasi. Skolina tik tos kalbos, kurios turi kultūrinį 
ir socialinį prestižą ir didelį kultūrinį paplitimą, o 
tokių kalbų yra palyginti nedaug (Karaliūnas 199 , 
351).

29 Karaliūnas S. en pat, p. 353. 
30 Tai arba visai žodyne nefiksuotos leksemos, arba 
anksčiau užrašytų skolinių fonetiniai, akcentiniai 
ir darybiniai variantai.
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reb telis, kara las, l ptai, napi lnykas, pisork , prič nė, razvi stis, spr vkė, st čyti, -ina, 
-ino, švogierk , zap sas, zovi tkas. Šie žodžiai gali būti vertingi tolesniems kalbiniams 
tyrimams (slavizmų dubletams, fonologijos bruožams nustatyti ir kt.).

Daujėnų šnektoje fiksuotų slaviškų skolinių įvairovė parodo praeityje bu-
vusius ir dabar vykstančius kalbų ir kultūrinius kontaktus.

II. Germanizmai
Skoliniai iš vokiečių kalbos į baltų kalbas pateko įvairiais laikais per tiesioginių 

atskirų baltų kalbų ir vokiečių kalbos kontaktus. Pirmieji vokiečių kalbos skoliniai į 
lietuvių kalbą greičiausiai pateko jau III– IV a., kai, susikūrus Lietuvos valstybei, 
į jos miestus atsikėlė vokiečių pirklių ir amatininkų.31 K. Alminauskis savo darbe 
„Die Germanishen des Litauischen“ (1935) pateikia apie 2 800 germanizmų sąra-
šą, nurodo, iš kokio vokiško žodžio jie kilę, tačiau dauguma šių skolinių vartota 
baigiančių nutautėti Rytų Prūsijos lietuvių kalboje. Tik nedidelė šių skolinių dalis 
plačiau vartojama mūsų tarmėse (Sabaliauskas 1990, 259). Daujėnų šnektoje užrašyti 
26 žodžiai, laikytini germanizmais. Visi jie prisiderinę prie lietuvių kalbos fonetinės 
ir gramatinės sistemos ir šnektoje iki šių dienų aktyviai vartojami (dažniausiai vy-
resniosios kartos informantų). Germanizmai sudaro 8,6  šnektos skolintinės leksikos. 
. inkevičiaus skaičiavimais, šiaurėje prie Latvijos germanizmai sudaro apie 3  

„Lietuvių kalbos atlaso“ I tomo žemėlapiuose pateikiamos tarminės medžiagos.32 
N. Čepienės teigimu, mažiausiai germanizmų paplito rytų aukštaičių tarmėse, kai 
kurie iš čia fiksuotų germanizmų galėjo ateiti per slavų kalbas.33 

Skirtinos kelios germanizmų teminės grupės. Didžiąją dalį germanizmų (kaip 
ir slavizmų) sudaro kultūriniai skoliniai, t. y. žodžiai, atsiradę dėl kalbų kontaktų, 
ekonominių ir prekybinių ryšių, atėję į šnektą kartu su naujomis realijomis (tai 
įvairūs indų, mašinų ir jų dalių, prietaisų pavadinimai). Suskirsčius germanizmus 
teminėmis grupėmis, nurodoma žodžio kirčiuotė, reikšmė ir germanų kilmės pa-
matinis žodis, iš kurio skolinys gali būti kilęs. 

kio inventoriaus, indų, įvairių buities daiktų pavadinimai  da pis (2) 
(vok. Dampf) kuliamoji mašina , dr kė (2) (vok. Dreck) prastas skuduras , 
k nė (2) (vok. Kanne) indas kokiam skysčiui pilti , k rai (2) (vok. Karre, Kar-
ren) didelis vežimas su aukštomis gardimis šienui, javams vežti , kesel s (3b) 
(vok. Kessel) pintinė , kl ngė (1) (vok. Klinge) senoviška durų rankena , p lveris 
(1) (vok. Pulver) milteliai , r delis (1) (vok. tarm. Reddel) pintinė , r nkė (1) (vok. 
tarm. rink) lankas , r lis (2) (vok. tarm. rul) volas , ši pelis (1) (vok. Schaufel) 
medinis semtuvėlis biralams samstyti , šm ras (4) (vok. tarm. šm r) tepalas 
ratų ašims tepti , špūli  (4) (vok. Spule) ritė , št nga (1) (vok. Stange) meta-
linis strypas , t šė (2) (vok. Tasche) 
krepšys , tr mulis (1) (vok. Trummel) 
kuliamosios velenas .

Abstrakčių sąvokų pavadinimai  
b škis (2) (vok. bi chen) truputis , šp -
sas (1) (vok. Spa ) pokštas, išdaiga, 
juokai , špit klis (1) (vok. tarm. špeôtkl) 
eibė, šunybė .

31 Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos leksika, Vilnius, 
1990, 258 . Palyginti su slavizmais, bendrinėje lie-
tuvių kalboje germanizmų vartojama maždaug tris 
kartus mažiau – apie 0,5  (Jakaitienė 2009, 230  
Sabaliauskas 1990, 259). 

32 inkevičius . Mintys pasirodžius Lietuvių kalbos 
atlaso I tomui, p. 150.

33 Čepienė N. Lietuvių kalbos germanizmai ir jų onetinės 
ypatybės, Vilnius, 2006, p. 60. 
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Asmenų, augalų ir paukščių pavadinimai  p dė (vok. tarm. pôde) krikšta-
motė , sta kas (vok. tarm. stork) gandras , šabalb nas (2) (vok. tarm. šabalbône) 
raudonžiedė pupelė  (P aseolus coccineus), šm kis (2) (vok. Schmicke) nedoras ar 
nerimtas žmogus, apgavikas, nenaudėlis .

Šnektoje užfiksuoti trys germaniškos kilmės būdvardžiai  d beltas, -a (1) 
(vok. tarm. dobelt) dvigubas , li osas, -  (3) (vok. los) laisvas , r ktingas, -a (1) 
(vok. richtig) prideramas, tikras . 

Dažnu atveju germanizmai į šnektą galėjo ateiti ne tiesiogiai iš germanų 
kalbų, o per latvių kalbą, nes dalis jų turi atitikmenis ir latvių kalboje, pavyzdžiui, 
d beltas (la. dubults), d ršlikas (la. duršlags), k nė (la. ka na), kesel s (la. esele), 
p lveris (la. pulveris), r lis (la. rullis), sta kas (la. st rks), šm ras (la. sm re), špūli  
(la. spole), št nga (la. stanga), tr mulis (la. trumulis). 

a i mai sudaro nedidelę lietuvių kalbos leksikos dalį, ypač jų maža ben-
drinėje kalboje. Nedaug latvizmų ir lietuvių kalbos tarmėse. Iš „Lietuvių kalbos 
atlaso“ I dalies žemėlapių matyti, kad kiek daugiau jų yra vietomis pasienyje 
prie Latvijos (iki 6 ).34 Daujėnų šnektoje fiksuota 12 skolinių iš latvių kalbos  
b ila (1) (la. bailes) baimė , b drė (2) (la. bedre) toks Kūčių valgis iš grūstų virtų 
bulvių ir silkės , bl nioti, -ioja, -iojo (la. bl ot) niekus, juokus, išdaigas krėsti  
išput ti, - ja, jo (la. put t) išnykti , kli ga (1) (la. klūga) vytelė , k lis (2) griežtis  
(la. kalis, kuris kilęs iš vok. Kohl), le  (la. lei) lai , m ktingas, -a (1) (la. makt gs) 
stiprus , pl cinis (1) (la. pl cinis) keptas ar virtas tešlos paplotėlis , orė (1) (la. 
ore) vežimas aukštais šonais šienui ir javams vežti , z ptė (2) (la. zapte) uogienė , 
ze nis (2) (la. zellis) mokinys, padėjėjas .

Išvados
Šnektoje užrašyti 2 3 žodžiai, pasiskolinti iš slavų kalbų. Dauguma jų laikyti 

senaisiais skoliniais, fiksuotais jau VI– VII a. raštuose. Daugiausia tokių slaviz-
mų pasiskolinta iš baltarusių ir lenkų kalbų. Dauguma naujesnių  a. skolinių 
į šnektą atkeliavo iš rusų kalbos. 

Šnektoje užrašyta keletas slavizmų dubletų, t. y. tokių skolinių, kurie žymi 
tą pačią realiją, bet turi skirtingą fonetinę išraišką, pavyzdžiui, andan rščikas – 
andin rčikas, b nkė – b nkė, bl ka – bl ta, mus t – musia , sl nikas – sl nikas, 
zovi tkas – zovi sas. Gali būti, kad šie žodžiai buvo skolinti du kartus, ne vienu 
metu. Taipogi viena iš tokių dubletų atsiradimo priežasčių gali būti šnektos (jos 
vartotojų) kontaktai su aplinkinėmis šnektomis. 

Šnektoje fiksuota palyginti mažai germanizmų (2 ) ir latvizmų (12). Didžioji 
dalis germanizmų į šnektą galėjo patekti per kaimyninę latvių kalbą. 

Daugiausia skolintinės leksikos savo kalboje vartoja vyresniosios kartos 
informantai. Jie skolinius dažniausiai vartoja natūraliai, nejausdami jų svetimu-
mo, nesistengdami pašnekovui paaiškinti jų reikšmės. Patikslinami tik retesni, 
jų manymu, klausytojui nesuprantami skoliniai, ypač kai kalbama apie gilesnę 
praeitį – prisimenami tėvai ar seneliai, 
atkartojami jų pasakojimai, atsiminimai. 
Skolinių vartosenai įtakos turi ir po-
kalbio tema, informanto išsilavinimas, 

34 inkevičius . Mintys pasirodžius Lietuvių kalbos 
atlaso I tomui, p. 150. Taip pat žr. Sabaliauskas 
1990, 268–269. 
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įvairiai susiklosčiusios jo gyvenimo aplinkybės (daugiau skolinių fiksuojama tar-
navusių sovietų armijoje, dirbusių Latvijoje, buvusių tremtyje žmonių kalboje). 

Ne tik paveldėtieji, bet ir iš kitų kalbų pasiskolinti žodžiai yra savitas 
konkrečios vietovės žmonių gyvenimo atspindys, parodantis jų ryšius su kitomis 
tarmėmis ir kalbomis. Daujėnų šnektoje užrašyti skoliniai gali būti įdomūs ne 
tik leksikologijai, leksikografijai, dialektologijai, kalbos istorijai, bet ir etnologijai, 
sociologijai, istorijai. Visa straipsnyje minima leksinė medžiaga pateko į „Lietuvių 
kalbos žodyno“ papildymų kartoteką ir leis patikslinti šiame žodyne pateiktų 
žodžių geografiją.

pač daug vertingos medžiagos pateikė šie informantai  Pranė Kukorienė 
(Vilmaučytė) (gim. 1926 m.) iš Barkla nių kaimo, Pranė Stumbrienė (Navakaitė) 
(gim. 192  m.) iš Val kų kaimo, Jadvyga Bieliauskienė (Kalvėnaitė) (gim. 1921 m.) iš 
Bal škių kaimo, Adelė Vadopalienė (Kiznytė) (gim. 1921 m.) ir Albertas Vadopalas 
(gim. 1915 m.) iš Smílgių kaimo, Danutė Jasiūnaitė (gim. 1933 m.), Pranė agrienė 
(Jasiūnaitė) (gim. 192  m.), Stasė Bobrevičienė (Šakenytė) (gim. 1930 m.), Stanislo-
vas Majauskas (gim. 1930 m.) iš Daujėnų. Autorė dėkoja jiems už sugaištą laiką, 
gražius prisiminimus, žemai lenkia galvą ir gyviems, ir jau išėjusiems į Amžinybę. 

Sutrumpinimai
brus. – baltarusių kalba
brus. tarm. – baltarusių tarmių
gen. – genitivus, kilmininkas
l. – lenkų kalba
la. – latvių kalba
rus. – rusų kalba
sen. brus. – senoji baltarusių kalba
vok. – vokiečių kalba
vok. tarm. – vokiečių tarmių
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Daujėnų valsčiaus vietovardžiai
Veronika Adamonytė

1. Daujėnų valsčiaus vietovardžiai  
Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio administracinio vieneto – valsčių – vie-

tovardžius itin patogu tirti dėl 1935–193  m. visuotinai vykdyto žemės vardyno 
surašymo, kurį organizavo Lietuvos švietimo ministerijos Valstybės archeologijos 
komisija ir kuris pavestas atlikti mokytojams bei girininkams, turėjusiems pildyti 
specialias emės vardų anketas. Jose daug dėmesio skirta ir mažiesiems žemė-
vardžiams. Be to, 1935–193  m. Pavardžių ir vietovardžių komisija organizavo 
kalbininkų atliktą gyvenamųjų ir negyvenamųjų vietų vardyno surašymą, kurio 
duomenys saugomi Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus fonduose ir su-
tartinai vadinami PKK kartoteka. Toks per keletą metų atliktas didžiulis visą to 
meto Lietuvą apimantis vietovardžių rinkimas ypač pravertė Lietuvos vardyno 
tyrimams  šio laikotarpio medžiaga – pagrindinis ir itin išsamus vietovardžių 
šaltinis, atspindintis ketvirtojo dešimtmečio vietovardžių, kartu ir kraštovaizdžio, 
kurio nebuvo paveikę melioracijos sukelti kaimų nykimo procesai, kolektyvizacija, 
migracija ir kt., būklę.

Deja, Dauj¸nų valsčiaus Lietuvos žemės vardyno emės anketų pluoštelis, 
palyginti su kitų valsčių anketomis, saugomomis Vardyno skyriaus archyve, yra 
gana menkas. Kodėl trūksta didelės dalies šio valsčiaus anketų, galbūt galėtų 
paaiškinti išlikę susirašinėjimo raštai tarp Daujėnų pradžios mokyklos vedėjo 
M. Steponavičiaus ir vietovardžių rinkimo organizacinius reikalus tvarkiusio Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejaus, kuriuose M. Steponavičius pakartotinai raginamas 
pateikti užpildytas anketas, deja, dėl asmeninių problemų šis darbas smarkiai 
vėluoja, prašoma pratęsti terminą.1 Nesulaukta vietovardžių ir iš Smiµgių pradžios 
mokyklos. Regis, kad per nustatytą ir vėliau pratęstą laikotarpį minėtosioms mo-
kykloms priskirtų kaimų anketos arba nebuvo užpildytos, arba dėl kurių nors kitų 
priežasčių nepasiekė Vardyno skyriaus saugyklų. Šią spragą straipsnyje bandoma 
užpildyti PKK kartotekos duomenimis, kuriuose, tiesa, fiksuoti tik stambiausiųjų 
objektų pavadinimai. Šiek tiek buvusių valsčiaus vietovardžių užrašyta per 2011 m. 
birželio mėnesį „Versmės“ leidyklos organizuotą ekspediciją, kurios metu buvo 
rinkti ir dialektologiniai duomenys.

2. Regioninių tyrimų  
reikšmė
Aprašant kalbinį lietuvių kalbos 

paveldą, itin svarbu atsižvelgti į re-
gioninius tyrimus. Tam tikro regiono 
vietovardžiai tirtini ne tik dėl to, kad 
jie fiksuoja buvusią, kolektyvizacijos, 
melioracijos ir demografinių reiškinių 
nepaveiktą geografinę situaciją, – kal-

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 12 03, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 03 18, pirmą 
kartą paskelbtas 2015 05 22 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0 99 
visatekstėje svetainėje .llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2015-
6 26-246 LI.

1 Šie dokumentai saugomi Lietuvių kalbos instituto 
Vardyno skyriaus archyve.
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bininkams labai svarbi iš jų iššifruojama tam tikro regiono kalbos būklė – vieto-
vardžių visumos tyrimas atspindi regionui būdingą lingvistinę situaciją, leksikos 
ir morfologijos ypatybes, asmenvardžių geografiją (vietovardžiuose išlikę nemažai 
asmenvardžių, kurių tiriamame plote jau nebefiksuojama). Šio straipsnio tikslas – 
publikuoti prieškariniuose vietovardžių rinkiniuose, papildytuose 2011 m. ekspe-
dicijos medžiaga, pateiktus vietovardžius (didžioji dalis žemėvardžių skelbiami 
pirmą kartą), suklasifikuoti juos pagal darybos būdą ir nurodyti galimą kilmę 
(kilmės santykį su bendriniais ir tikriniais regiono žodžiais) bei nustatyti savitas 
apibrėžto ploto vietovardžių morfologijos, leksikos ypatybes. Tikimasi, kad pateik-
ta medžiaga ir jos analizė leis patikslinti ir praplėsti kai kuriuos dialektologijos, 
kraštotyros, ir, be abejo, vardyno tyrimų duomenis.

Daujėnų valsčiaus vietovardžiai mokslinėse publikacijose atskirai nenagri-
nėti. Kai kuriuos P svalio rajono vietovardžius disertacijoje yra aptarusi Renata 
Endzelytė2, atskiri vietovardžiai patekdavo į bendresnio pobūdžio veikalus, ku-
riuose nagrinėjami vandenvardžiai, gyvenamųjų vietų vardai, jie įtraukti ir į jau 
publikuotą pirmąjį „Lietuvos vietovardžių žodyno“3 tomą.

Šiuo metu arealinių vietovardžių tyrimų publikuojama vis daugiau (nuosekliai 
gyvenamųjų vietų vardus tiria Marija Razmukaitė, Dalia Sviderskienė nagrinėja 
prieškario Marijãmpolės apskrities vietovardžius), jie dažnai skelbiami atskirą 
esantį ar buvusį administracinį vienetą aprašančiuose straipsnių rinkiniuose.4

3. Tyrimo metodika  
ir straipsnio struktūra
Analizuojant straipsnio medžiagą 

vietovardžiai iš pradžių suskirstomi į 
skyrius pagal jų žymimo objekto po-
būdį gyvenamųjų vietų vardus, van-
denvardžius, žemėvardžius. Vėliau jie 
skirstomi pagal darybos būdą nurodant 
numanomą jo kilmės etimoną.5 Skirstant 
Daujėnų valsčiaus vietovardžius pagal 
darybos būdą, remiamasi Aleksandro 
Vanago vandenvardžių tyrimams nau-
dota struktūrine-gramatine klasifikacija6, 
pagal kurią vietovardžiai skirstomi į 
pirminius ir antrinius ir kuria remia-
masi daugelyje lietuvių onomastikos 
darbų. Pirminiais vietovardžiais laiky-
tini pavadinimai, kurie darybos (arba 
toponimizacijos) proceso metu nėra 
įgiję papildomų darybinių formantų. 
Antriniams vietovardžiams būdingi da-
rybiniai požymiai, jie skirstomi į ve-
dinius (priešdėlių, priesagų, galūnių), 
sudurtinius (arba dūrinius), sudėtinius 

2 Endzelytė R. Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai, 
daktaro disertacija, Kaunas, 2005.

3 Lietuvos vietovardžių žodynas, Vilnius, 2008, t. 1 
(toliau – LV  ).

4 Šioje išnašoje bus paminėta tik keletas arealinių 
vietovardžių tyrimų. Išsamesnius literatūros sąra-
šus galima rasti Lietuvių kalbos instituto interneto 
svetainėje ir „Lietuvos vietovardžių žodyno“ (Vil-
nius, 2008, t. 1) literatūros sąraše. Mickienė I. 
elšių rajono toponimų daryba, daktaro disertacija, 

Kaunas, 2001  Bartkutė N. Joniškio rajono terito-
rijos toponimija: darybos ir raidos polinkiai, daktaro 
disertacija, Šiauliai, 2008  Razmukaitė M. Seinų 
ir Suvalkų valsčių lietuviškų formų gyvenamųjų 
vietų vardai (darybos ir kilmės bruožai), G ary i 
onomastyka pogranicza polsko- sc odnios o ia skiego 
i s o ia sko-ba tyckiego, Bia ystok, 2006, p. 283–291  
Razmukaitė M. Laukuvos apylinkių gyvenamųjų 
vietų vardai (darybos ir kilmės aspektu), Laukuva, 
Vilnius, 2008, d. 2, p. 395–398  Razmukaitė M. 
Papilės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai, Papilė, 
Vilnius, 2006, p. 250–252  Sviderskienė D. Mari-
jampolės apskrities gyvenamųjų vietų vardai, Acta 
Linguistica Lit uanica, Lietuvių kalbotyros klausimai, 
200 , t. 5 , p. 99–122  Sviderskienė D. Tarpuka-
riu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių 
tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos, Respectus 
P ilologicus, 2012, nr. 22 (2 ), p. 232–243.

5 Dėl glaudaus darybinės ir etimologinės analizės 
santykio žr. Kačinaitė D. Darybos ir etimologijos 
santykis lietuvių toponimikų darbuose, Lituanistica, 
200 , nr. 2 ( 0), p. 43–53.

6 r. Vanagas A. Lietuvos SR idronimų daryba, 
Vilnius, 19 0, p. 21–2 .
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vietovardžius. Atskirai išskiriami ir prielinksniniai vietovardžiai.  Šiame straipsnyje 
daugiskaitiniai (pluralia tantum) gyvenamųjų vietų vardai, remiantis paskutiniais 
mokslininkės Marijos Razmukaitės, išsamiausiai ištyrusios Lietuvos gyvenamųjų vietų 
vardus, straipsniais, priskiriami antriniams vietovardžiams, nes toponimizacijos metu 
tokie vietovardžiai dažnai įgyja papildomų morfonologinių ir morfologinių (pvz., 
giminės pakeitimas) ypatybių ir negali būti traktuojami kaip paprastos daugiskaitinės 
formos. Straipsnio pabaigoje pateikiamas abėcėlinis nagrinėtų vietovardžių sąrašas.

Be abejo, gyvojoje kalboje ir kai kuriuose šaltiniuose pateikiamos Daujėnų 
valsčiaus vietovardžių formos turi šiaurės panevėžiškių šnektų ypatybių, jie nor-
minami pagal nusistovėjusius vietovardžių norminimo principus.8

Jei nagrinėjamasis pavadinimas turi variantų, jie atskiriami ‖ ženklu. Jei 
kuris iš variantų oficialus, prie jo pateikiama nuoroda o .

I. Gyvenamųjų vietų vardai
Tarpukario laikotarpiu Pavardžių ir vietovardžių atlietuvinimo komisijos 

sudarytoje PKK kartotekoje Daujėnų valsčiuje pateikiami oficialūs 48 gyvenamųjų 
vietų pavadinimai. Šiame skyriuje jie pateikiami kartu su neoficialiaisiais (jei jų yra) 
variantais – bendras nesikartojančių gyvenamųjų vietų vardų vienetų skaičius – 
61. Pagal kilmę skiriamos asmenvardinės, apeliatyvinės (iš bendrinių žodžių) ir 
vietovardinės kilmės vietovardžių grupės.

1. Asmenvardinės kilmės gyvenamųjų  
vietų vardai
Nagrinėjant Lietuvos gyvenamųjų vietų vardų darybą ryškėja itin glaudus 

šių vietovardžių santykis su asmenvardžiais – tradiciškai didžiausia Lietuvos 
gyvenamųjų vietų pavadinimų dalis siejama su asmenų pavadinimais, taip įtvir-
tinant tam tikrą santykį tarp įvardyto asmens ir vietovės, kurioje jis gyvena. 
Asmenvardžių, su kuriais siejami vietovardžiai, arsenalas papildytas istoriniais 
duomenimis iš publikuotų Krinčino ir Pasvalio bažnytinių knygų9, kurios apima 
ir dalį prieškarinio Daujėnų valsčiaus, 
ir jam artimus arealus.

1.1. Pirminiai vietovardžiai
Asmenvardinių gyvenamųjų vie-

tų pavadinimų, perėjusių iš bendrinių į 
tikrinių žodžių sluoksnį be papildomų 
darybos pakitimų, rasti nepavyko.

1.2. Antriniai vietovardžiai
1.2.1. Vediniai
1.2.1.1. Priesagų vediniai

-ava  n 10 k  šis priesagos 
vedinys yra asmenvardinės kilmės, iš 
v. Ad lė11 varianto Adalina (plg. Adelin ) 
(šią versiją patvirtina 1925 m. vieto-

 Maciejauskienė V. Dar kartą apie lietuvių prie-
linksninius vietovardžius, Lituanistica, 200 , nr. 3 
( 1), p. 64–80  Rabačiauskaitė . Prielinksniniai 
vietovardžiai, Lietuvių kalbotyros klausimai, 1969, 
t. 11, p. 243–255.

8 Plačiau žr. Vanagas A . Vietovardžių norminimo 
principai, Gimtoji kalba, 1991, nr. 4, p. 11–14  nr. 5, 
p. 4– .

9 r. Senosios Krinčino bažnyčios knygos, d. , –  
metų Mirties metrikų knyga, Krinčinas, 2006  Senosios 
Krinčino bažnyčios knygos, d. 16 (1), Krinčinas, 2010.

10 Pavardžių ir vietovardžių komisijos 1935 m. lapkri-
čio 29 d. protokole Nr. 49 Dalinavą, matyt, laikant 
pavadinimą netinkamą dėl jo slaviškumo, siūloma 
keisti Paliekne (Gaidžiapieve).

11 Jei nenurodoma kitaip, asmenvardžiai, su kuriais 
siejami nagrinėjamieji vietovardžiai, pateikiami iš 
„Lietuvių pavardžių žodyno“ (Vilnius, 1985, d. 1  
1989, d. 2) ir K. Kuzavinio, B. Savukyno „Lietuvių 
vardų kilmės žodyno“ (Vilnius, 1994).
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vardžių sąraše pateiktas Dalin vos variantas Adolina12 bei 2011 m. ekspedicijos 
informantė, kurios tėvai buvo vieni iš šio naujo kaimo įkūrėjų).

-inė  n nė13 (  Petr ičiai of.  Petrovk  II) k.  avd. V nagas.
-ynė  nė (  rija of.  osenka) vs.  avd. Gasaitis  nė vs. 

 avd. Va dagas, Vaidaga14.
-iškis (-iškiai)  k.  avd. Ba čas, Balč s, Ba čius  e    

of. k.  avd. kas  r 15 of. (  Šer nė  Vešinskai16) k.  avd. Dr čas, dar plg. 
Druči nas, galbūt sietina ir su avd. Drūt s  e  vs.  avd. Kalv lis  ene

 vs.  avd. Ken šius   vs.  pirminė vietovardžio lytis greičiausiai 
buvusi su Kliuč- ir sietina su avd. Kli čas, plg. pvd. Kliuč nskas  e n  k.  
avd. L vanas, Lev nas  e r  of. (  Petrovk  II  Vanag nė) k.  avd. Petr itis  

n  k.  avd. Pulcinas (plg. avd. Georgij Pulcinas 1805)  n   
e n  of. (  Kerš liai) vs.  avd. St ponas (tarminė lytis), St ponas  r

 k.  St ris, Storys1  e -  e  of. vs.  avd. Suve zdis18.
-ovka  e r  I (  Pẽtro Šilẽlis) k., e r  II (  Petr ičiai of.  Vanag -

nė) k.  slaviškos priesagos vediniai iš 
avd. Pẽtras.

1.2.1.2. Pluralia tantum formos

 k.  pavadinimo kilmė 
nėra visai aiški, greičiausiai iš avd. Ba-
lietis19, kita vertus, galima kildinti ir iš 
apeliatyvinio asmens pavadinimo pagal 
gyvenamąją vietą20   k.  sietina 
su slaviškos kilmės asmenvardžiais21, 
plg. le. Ba uszka, Ba uszko22   

 of. k.  galbūt iš avd. Ba kas, 
B ukas, dar plg. Daujėnų apylinkėse 
užfiksuotą apeliatyvinį asmens pava-
dinimą ba kis apsileidęs žmogus , dėl 
semantikos plg. la. b uka eine verfallene 

tte 23  r n of. er n 24 
k.  avd. Berklainis, plg. šiaurės Lie-
tuvoje užfiksuotas pavardes Berklovas, 
Berklus. Kadangi gyvojoje kalboje for-
mos Barkla niai nepavyko išgirsti, šios 
formos užrašymui galėjo padaryti įtaką 
kitos Pasvalio ir Panevėžio rajonuose 
esančios formos B rklainiai, Barkla niai  
bažnytkaimio ir valsčiaus centro pava-
dinimas n  yra asmenvardinės 
kilmės, kildinamas iš avd. Daujėnas. 
Paliudyto šio asmenvardžio aptikti 
nepavyko, tačiau jo struktūra (šaknis 
Dauj-25 ir tėvavardinė priesaga -ėnas) 

12 r. Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas, 1925, p. 30.
13 Variantas Vanag nė (su prierašu „žmonės vadina“) 
Pavardžių ir vietovardžių komisijos pateikiamas 
1935 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 49.

14 vaigždutė prieš žodį žymi, jog tas žodis ar vardas 
nėra užfiksuotas autorei žinomuose šaltiniuose, jis 
tėra rekonstruotas.

15 Šio kaimo ( рутишки), priskirto Kriklinių vaitystei, 
pavadinimą pavyko aptikti užfiksuotą jau „1556 
metų Upytės valsčiaus inventoriuje“ (2011, p. 238).

16 Šį variantą pavyko aptikti tik „Lietuvos apgyven-
dintose vietose“ (Kaunas, 1925, p. 30, dar žr. toje 
pačioje knygoje „Pastebėtų klaidų atitaisymas“).

1  Ši pvd. dabar taip pat fiksuojama tik Vakarų Lie-
tuvoje.

18 emės vardų anketose pateikėjų pateikiama informa-
cija  „Pavadinimas nesenas, ten gyvena du Suveizdžiai.“

19 Asmenvardžiai su priesaga -ietis, kuri suteikia 
priklausymo ar kilmės reikšmę, nuo seno paplitę 
„žiemgališkosiose“ rytų aukštaičių šiaurės rytų 
šnektose, žr. Ambrazas S . Daiktavardžių darybos 
raida , Vilnius, 2000, p. 138  Norkaitienė M. 
Vietovardinių asmenų pavadinimų (katoikonimų) žody-
nas, Vilnius, 2011, p. II– III. domu, kad patys 
Baliečių kaimo gyventojai vadinami morfemiškai 
supaprastinus kamieną  bal škis, bal škė, bal škiai (taip 
pat, p. 25).

20 Dar žr. LV   314–320, kur kaimo pavadinimas 
siejamas su liet. bal .

21 LV   314–320 jis laikomas priesagos -ušk- vediniu 
ir siejamas su liet. bal . Straipsnio autorės nuomone, 
kilmės iš asmenvardžio galimybė yra įtikinamesnė.

22 S o nik naz isk sp cze nie  Polsce u y anyc , 
Krak , 1992, t. 1, p. 153.

23 Sukrypusi trobelė  (vertimas), žr. Mūlenbachs K. 
Latviešu valodas v rdn ca. Redi jis, papildin jis, 
turpin jis Endzel ns J., R ga, 1923, t. 1, p. 26 .

24 Iš gyvosios kalbos užrašyta tik Berkla niai.
25 Plg. kitus šios šaknies avd.  Sinkevičiūtė D. Dvi-
kamienių asmenvardžių trumpinių kilmė ir sandara  
lie. dau( )-, Baltistica VII (1) 2002, p. 115–129.
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aiškiai rodo, kad tokio avd. buvimas įmanomas  n  of. (  Berž nė26) vs.  avd. 
Gal nis  er n  k.  avd. Ge vinas2  r  k.  greičiausiai iš nefiksuoto ir tik 
vietovardyje išlikusio dvikamienio avd. Girsūdas28, sudaryto iš dviejų paveldėtų 
asmenvardžių komponentų Gir- ir Sud- (dabartinis sando sūd- ilgumas gali būti 
antrinis  plg. S d-gintas, S d-imtas)  n  k.  siejama su valsčiaus apylinkėse 
užfiksuota pvd. Janušk  en 29 of. (  Ken šiai) k.  Kenelis, plg. avd. Kenis, 
Kenys30  en  (  Ken liai of.) k.  avd. Ken šius  er 31 (  Stapon- škis  
Stepon- škiai of.) vs.  avd. Kerš lis  e r  k.  avd. Li kpetris  n  k. 
 avd. M žionis, Maži nis  e n  k.  greičiausiai iš avd. Mel nas, pateikėjai sie-
ja su avd. Mel nskas, kurio, prieškario duomenimis, minėtoje teritorijoje iš tiesų 
būta. Galima spėti, kad kaimo pavadinime išlaikyta senoji asmenvardžio forma, 
kuri vėliau buvo bažnytiniuose ar kituose dokumentuose apslavinta  n  k. 
 avd. Mik nas  e  k.  avd. Pute kis   k.  siejama su avd. Sm lga, 
Smi gis, Smilg s, Smi gius  n  k.  avd. Šaka nis  e n (Druc- škiai of. 
 Šer nė) k.  avd. Vešinskas, plg. pvd. Viš nskas, r  k., vs.  avd. V zoris  

n  k.  avd. yd nis, id nis.

1.2.2. Dūriniai

 k. Pirmasis dėmuo asmenvardinės kilmės, greičiausiai sietinas 
su avd. Rukš , R kšis, Rukš s ir la kas lygi, be medžių vieta .

2. Iš bendrinių žodžių (apeliatyvų) kildinami  
gyvenamųjų vietų vardai
2.1. Pirminiai vietovardžiai
er nė (  Gal niai of.) vs.  berž nė32 beržų miškas  vieta, kur daug beržų 

auga  nė k.  smilt nė vieta, kur daug smilčių, smėlynas  en  (  rija 
of.  Gasait nė) vs.  iš slavizmo zosenka, plg. br. засценак, засц нкa, r. застенок 
vienkiemis, viensėdis .

2.2. Antriniai vietovardžiai
2.2.1. Vediniai
2.2.1.1. Priešdėlių vediniai

r  k.  tr kas aukšta, sau-
sa pieva, apaugusi retais krūmais bei 
medžiais, miško aikštelė  iškirsta ar 
išdegusi miško vieta, skynimas .

2.2.1.2. Priesagų vediniai

-inė  er nė (  Drucškiai of.  
Vešinskai) k.  šer s prasta, kieta žolė .33

-iškiai  e e  k.  miestẽlis 
nedidelis miestas , neatmestina kildini-
mo galimybė ir iš apeliatyvinio asmens 
pavadinimo miestẽliškis, miestel škis 
miestelio gyventojas , tuomet tai plu-

26 Bendrinių žodžių reikšmės, jei nenurodoma kitaip, 
pateikiamos iš LK e (interneto prieiga  .lkz.lt).

2  Ši pavardė yra fiksuojama tik Vakarų Lietuvoje, 
galima manyti, kad Šiaurės Lietuvoje iki pavardžių 
rinkimo meto ji išliko tik vietovardyje.

28 Dėl abiejų dėmenų žr. inkevičius . Lietuvių 
asmenvardžiai, Vilnius, 2008, p. 141, 1 8.

29 1935 m. sausio 13 d. Daujėnų viršaičio rašte Nr. 3264 
rašoma, kad Keneliai yra pavadinti buvusių oku-
pantų vokiečių, bet vietos gyventojai dar vadina 
Papyvesiai, tad taip siūloma ir vadinti.

30 Dar žr. inkevičius . Lietuvių asmenvardžiai, 
Vilnius, 2008, p. 101, 285.

31 1936 m. birželio 30 d. rašte Nr. 1290 (saugomas 
Vardyno skyriuje) teigiama, kad Keršuliais viensėdis 
vadinama tik dabar nuo ten apsigyvenusių Keršulių.

32 Bendrinių žodžių reikšmės, jei nenurodoma kitaip, 
pateikiamos iš LK e (interneto prieiga  .lkz.lt).

33 Lietuvos žemės vardyno anketoje jis siejamas su 
pateikėjų vadinama žole šeriuku  „Padalijus žem  
gyventojams, kaimo desintininkai čia gavo žem . Gautoji 
žemė buvo pieva, priaugusi šeriuko (vilkažolės). š čia 
ir vardas Šerinė.“
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ralia tantum forma  r  of. ‖ Dvar liai vs.  dvar lis, plg. dv ras dvarininko 
ūkis, sodyba , kaip ir ankstesniu aptartu atveju neatmestina kilmės iš apeliatyvinio 
asmens pavadinimo dvareliškis kas gyvena dvare  galimybė.

2.2.1.3. Pluralia tantum formos

r  (  Dvarẽl-iškiai of.) vs.  dvar lis, plg. dv ras  n r  vs.  
o ́žnugaris plika vieta ant kalvos, kur beveik neauga žolė   k.  val kas 
žemės sklypas apie dvidešimt dešimtinių  žemės rėžis toliau nuo namų .

2.2.2. Dūriniai

 vs. Iš liet. na jas, -  neseniai atsiradęs  ir sod  neišskirstytas 
kaimas, sodžius , s džius valstiečių gyvenamoji vieta, kaimas .

2.2.3. Sudėtiniai kilmininkiniai vietovardžiai

Sudėtinius kilmininkinius vietovardžius sudaro du elementai, kurių pirmasis 
(bendrinis ar tikrinis žodis) apibrėžia antrąjį. Dažnai antrasis sudėtinių kilmi-
ninkinių vietovardžių žodis reiškia gamtos objektą, kurį pirmasis išskiria iš kitų 
vienodų objektų.

Daujėnų valsčiuje užfiksuotas r 34 (  Petrovk  I) k.  sudėta iš 
avd. P tras ir liet. šil lis, plg. š las smėlynuose augantis aukštų, tiesių spygliuočių 
(ppr. pušų) miškas .

3. Vietovardinės kilmės vietovardžiai
3.1. Pirminiai vietovardžiai

bė psd.  Gumbė dbr.  r 35 of. (  Gasait nė  osenka) vs.  rija up.

3.2. Antriniai vietovardžiai
3.2.1. Vediniai
3.2.1.1. Priešdėlių vediniai

r  ( Pa-orijai) k.  rija36 up.

3.2.1.2. Priesagų vediniai

-ėliai  b n  k.  šis de-
minutyvinis vedinys greičiausiai yra 
sietinas su išnykusiu gyvenamosios vie-
tos vardu Dumbliūnai (tokį pavadinimą 
turintys kaimai Biržų ir Kupiškio ra-
jonuose yra per toli, kad su jais būtų 
galima sieti šį deminutyvinės priesagos 
vietovardį).

3.2.2. Pluralia tantum formos

 k.  pavadinimo kilmė 
ne visai aiški, bet pamatinio žodžio 
greičiausiai būta sudurtinio su antruoju 

34 1936 m. birželio 30 d. rašte Nr. 1290 rašoma, kad 
„Petrovka užsilik s iš rusų valdžios pavadinimas, vietos 
gyventojai vadin  Petro Šileliu (Šilaliu), todėl siūloma 
keisti Šileliai (Šilaliai)“.

35 Jau minėtame 1936 m. birželio 30 d. rašte teigiama, 
kad rijos viensėdžiui dabartinį pavadinimą davęs 
jo savininkas Jonas Vadopalas po Didžiojo karo. 
Anksčiau vadinosi osenka.

36 ficialiuose šaltiniuose šis upėvardis pateikiamas 
rij  ir priskiriamas 2 kirčiuotei. Tokia forma kelia 

abejonių. Prieškariniai duomenys leistų manyti, 
kad upės kirčiavimo būta pastovaus – pirmosios 
kirčiuotės. Tai, beje, liudytų ir pastovaus kirčiavi-
mo kaimo pavadinimas P rijai. Antrajai kirčiuotei 
upės pavadinimas greičiausiai buvo priskirtas dėl 
analogijos su Šakių valsčiuje fiksuotu upėvardžiu 
rij  (2).
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sandu -up-, todėl manytina, kad kaimo pavadinimas kildinamas iš nefiksuotų upė-
vardžių Maliupis, Maliupys, Maliupė. Tiesa, Lietuvos plote esama vandenvardžių 
su Mol-  M liupis (Pakruojo, Panevėžio, Ukmergės r.), todėl neatmestina galimybė, 
kad šiame su uteniškių patarmės šnektomis besiribojančiame plote pavadinimo 
Mali piai šaknies -a- turėtų būti į bendrinę kalbą transponuojamas į -o-.

Skyriuje aptarus gyvenamųjų vietų oficialiąsias ir neoficialiąsias lytis (61 
forma) matyti, kad vietovardžių pavadinimai gana variantiški, esama ir dirbtinio 
vietovardžių „gryninimo“ bei taisymo pavyzdžių. Darybiškai suskirsčius vietovar-
džius paaiškėjo, kad pirminių vietovardžių esama visai nedaug – vos 5 (  ), 
kiti 68 (  93 ) leksiniai vienetai traktuotini kaip turintys darybos priemonių. Iš 
antrinių produktyviausias darybos tipas – priesaginiai vietovardžiai, sudarantys 
beveik trečdalį visų vietovardžių (23 (  32,4 ), ir pluralia tantum formos (28 
(  39,4 ). Iš priesagų populiariausia gyvenamosios vietos rodiklio funkciją turinti 
priesaga -išk- su įvairiais baigmenimis (su ja sudaryta 16 vietovardžių (22,5  
bendro vietovardžių skaičiaus ir  69,5  priesaginių gyvenamųjų vietų vardų 
skaičiaus). Atkreiptinas dėmesys, kad pluralia tantum formos (kai darybos pagrin-
das – asmenvardis) sudaro daugiau nei trečdalį visų gyvenamųjų vietų vardų (24 
gyvenamųjų vietų vardai (39 ). Regis, kad asmenvardinės kilmės darybos pamatą 
turinčios pluralia tantum gyvenamųjų vietų vardų formos yra specializuojamos 
būtent gyvenamųjų vietų pavadinimams. Manoma, kad pluralia tantum formos 
liudija palyginti neseną tokių vietovardžių kilmę. Apskritai, asmenvardinės kilmės 
darybos pamatą turi 4  vietovardžiai – net   bendro vietovardžių skaičiaus. 
Iš bendrinių žodžių (apeliatyvų) kildinami 9 (  15 ), iš vietovardžių kildinami 
5 (  8 ) leksiniai vienetai. 

II. Vandenvardžiai
Vandenvardžiams šiame straipsnyje priskiriami hidrografinių objektų (balų, 

ežerų, upių, upelių) bei pelkėtų žemės paviršiaus vietų (raistų, lieknų ir kt.) 
vardai. Užfiksuoti 4 nesikartojantys vandenvardžiai. Pagal kilmę jie skirstomi į 
asmenvardinės, apeliatyvinės (iš bendrinių žodžių), vietovardinės kilmės vardus.

1. Asmenvardinės kilmės vandenvardžiai
Skirtingai nei gyvenamųjų vietų vardai, vandenvardžiai iš asmenvardžių 

daromi retai. Daujėnų valsčiuje pavyko rasti tik porą atvejų (tiesa, vienas abejo-
tinas), kuriuos būtų galima sieti su asmenvardžiu – dūrinį n b ė b.  avd. 
yd nis, id nis (autorė rekonstruoja šią formą, manydama, kad PKK kartotekoje 

kartą paliudyta forma id mbalė b. yra klaidingai užrašyta) ir sudėtinį kilmininkinį 
vandenvardį r e n  b.  avd. Prak pas ir l eknas.

2. Iš bendrinių žodžių (apeliatyvų)  
kildinami vandenvardžiai
2.1. Pirminiai vietovardžiai
er nė b.  ajer nė ajerų priaugusi vieta  e nė b.  atželỹnė, plg. lie. 

atžela, tželas iš medžio stiebo ar šaknies išaugusi jauna šakelė, atauga, atvaša  
 b.  bal  klampi vieta, dažniausiai su stovinčiu joje vandeniu, pelkė, rais-
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tas  en nė b.  blend nė, plg. ble dė gluosnių rūšis (Sali  caprea)  r  b. 
 brast  negili upės vieta, per kur galima perbristi, pervažiuoti  ė b., lk.  
d glė gili, klampi vieta pelkėje  e n  b.  degsnỹs išdaga, degsnė  b ė b.  
dubul  tirpstant sniegui atsiradusi ant kelio duobė  n  grv., sln.  perkeltinis 
vietovardis, Europos upėvardžio Dunojus atspindys  bendrinis žodis dun jus per 
slavų folklorą pateko į lietuvių liaudies dainas, o po to į vardyną3  nė b.,

nė (  Kelm nė) b.  gyvat nė vieta, kur daug gyvačių  raistas  e nė (  
Gyvat nė) b.  kelm nė vieta, kur nupjovus medžius yra daug kelmų  nė b.  
kūl nė, plg. lie. kūl nas krūmų, jaunų medelių atžalynas  šlapia, kupstuota pieva, 
ppr. priaugusi asiūklių ir viksvų   lk.  kamš  žabais, virbais iškimštas, 
išklotas kelias  prikimšta, užtaisyta duobė  klampi vieta  r  šlt.  pav rsmis 
šaltinis, versmė  r  prd.  pr das tvenkinys  ė b.  skuj tė, plg. skuj  
spygliuočio medžio spyglys . Atkreiptinas dėmesys, kad šiam regionui būdingi ve-
diniai su priesaga -ytė (dar žr. Lazdin tė mš.), turintys tokią pačią darybinę reikšmę 
kaip priesagų -ynas, -ynė vediniai. Galima spėti, kad siejama ne su spyglio , o su 
bendresne – spygliuočio medžio (eglės ar pušies) – reikšme. Tuo atveju darybinė 
Skuj tė reikšmė nurodytų vietą, kurioje auga spygliuočiai medžiai  n nė b. 
 šaltakšnynė, plg. šalt kšnis šaltekšninių šeimos krūmas ar medelis ( rangula)  
e n  b.  tel tninkas (-ykas) veršiukų ganykla, pieva prie sodybos .

2.2. Antriniai vietovardžiai
2.2.1. Vediniai
2.2.1.1. Priešdėlių vediniai

b  b.  bal .

2.2.1.2. Priesagų vediniai

-ailis   up.  siejama su vag  upės tekėjimo vieta .
-auda, -audas  r  ‖ r  of. up.  giri , g rė.38

-autė, -autis  r ė  r   r 39 up. Šio upėvardžio kilmę 
nustatyti sunku  neatmestina galimybė, kad tai itin senas pavadinimas, sietinas 
su ide. kar- kietas, akmuo, akmeninis .40 Dar plg. galbūt panašios kilmės liekno 
pavadinimą Daujėnų valsčiuje Kar- lis.

-elis, -eliai  r  lk.  manoma, kad šio vandenvardžio šaknis yra archa-
jiška ir siejama su ide. kar- kietas, akmuo, akmeninis , dar žr. K r-autė  Karaut  
 Karaut s up  e n  b.  l eknas šlapia vieta, apaugusi krūmais ir skurdžiais 

medžiais, raistas   b.  š las smėlynuose augantis aukštų, tiesių spygliuočių 
(ppr. pušų) miškas  n b.  šuln s duobė, įdubimas, nelygumas   
b., grv., up.  pė, pis didelė, natūrali vandens tėkmė, srovė, tekanti sausumos 
paviršiumi savo pačios išgraužta vaga  

r  b.  ž rdas, ža dis aptvaras 
gyvuliams .

-ėlis  er  ež., lk.  žeras  
-esa  e  up.  šaknis pyv- 

siejama su sen. ind. p vas-a- riebus, 
išbrinkęs, ištvinęs, prisipildęs, pilvotas , 

3  r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 96.

38 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis žo-
dynas, Vilnius, 1981, p. 116  Vanagas A. Lietuvos 
SR idronimų daryba, Vilnius, 19 0, p. 9 –98.

39 Greičiausiai i kamieno variantas yra seniausias.
40 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 14 .
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s. gr. πίων riebus, gausus, pilnas, turtingas , slav. pivo alus  ir veiksmažodžiu p ti 
gerti drėgmę, bjurti, žliugti, tižti .41

-ija r 42 up. A. Vanagas mano, jog įtikinamiausia baltiška šio vietovar-
džio kilmė, siejama su lie. ras senesne reikšme laukas, ariamas laukas , lat. âra 
ariamas laukas .43

-inė  e nė b.  teli kas karvės jauniklis, veršiukas .
-iškis   up. Pasak A. Vanago, upėvardis sietinas su kitu upėvar-

džiu Svali .44 Kadangi priesaga -iškis yra itin būdinga gyvenamųjų vietų vardams, 
neatmestina ir hipotetinė galimybė sieti šį upėvardį su to paties pavadinimo 
gyvenamąja vieta (deja, neužfiksuota) – tuomet jis būtų pirminis.

-onė r nė b., grv.  smird ti skleisti blogą kvapą , sm rvė blogas 
kvapas .45

2.2.1.3. Galūnių vediniai

ė up.  A. Vanago nuomone, minėtojo upėvardžio šaknies ilgumas gali 
būti tarmybė, galbūt minėtasis pavadinimas turi būti rekonstruojamas į Š pė. 
Šiek tiek abejodamas autorius sieja šį vietovardį su lie. š pas, šipul s mažas ša-
kalys, skala .46 Galbūt neatmestina tikimybė šį vandenvardį sieti su slavizmu š pas 
vikrus, greitas  n r  up.  vingr s vingiuotas, išsiraitęs  n  upl.  A. Va-
nagas sieja su lie. pa-žuln s, nuo-žulnus nuotakus, nuožulnus 4  ir priskiria prie 
galūnės vedinių, dar plg. lie. žuln s, -  nuožulnus, įstrižas , žulsn s, -  truputėlį 
nuožulnus, nuolaidus .

2.2.1.4. Pluralia tantum formos

e  b.  šdegas išdegusi ar saulės išdeginta vieta pievoje, miške, durpyne, 
degimas  e n lk.  l eknas, r ė  lk.  m rgė toliau nuo sodybų esantis rėžis .

2.2.2. Dūriniai
2.2.2.1. Dūriniai, kai pirmasis 
sandas bendrinis žodis48

-bal-  b  b.  vietovar-
džio struktūra gana aiški, nors pirmojo 
sando kilmė yra gana mįslinga, jei tai 
ne užrašymo klaida, galėtų būti sie-
jama su asl  trobos, klojimo grendy-
mas  dar plg. asl žemis plyna, suminta 
žemė 49  b  b.  glis kadagys 
(Juniperus communis)  b ė b. 
 kum lė naminis darbinis gyvulys – 
patelė (E ua)  e b  b.  reizg ti 
pinti, painioti, narplioti  vingiuoti  
b ė b.  š las smėlynuose augantis 
aukštų, tiesių spygliuočių (ppr. pušų) 
miškas  en b ė b.50  šve tas51, -  
e n b ė b.  v lnias.

41 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 260.

42 Dėl kirčiavimo žr. 36 išnašą.
43 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 235  dar žr. LK e.

44 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 322.

45 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 308.

46 Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 331.

4  Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 406  Vanagas A. Lietuvos SR 
idronimų daryba, Vilnius, 19 0, p. 52.

48 Vietovardžiai suskirstyti pagal antrame jų dėmenyje 
esantį geografinį nomenklatūrinį terminą.

49 Dar žr. LV   191.
50 Labai paplitęs tarminis nesunormintas pavadinimas 
variantas Šventabala.

51 Pateikėjai paaiškina  „Bala ant kalno prie pat bažnyčios. 
Seneliai pasakoja, kad bažnyčia paskendusi. uostabu, 
kad ant kalno ir vandens yra.“
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-kūdr-  e n r  dbr.  v lnias.
-trak-  r  b.  tu žti mirkti, tilžti, vandenyti .
-up-   up.  ož s ožkos patinas   up.  įtikinamiausia pirmojo 

dėmens kilmės iš lie. pa šas meitėlis, kastruotas kuilys  paršelis, paršiukas  versija  
r  up.  skriaud s greitai tekantis, bėgantis, sraunus  n  up. 

Pasak A. Vanago, vandenvardis greičiausiai kildinamas iš Šalten-upis52, tuomet 
pirmasis jo dėmuo sietinas su lie. šalt nis iš žemės tekanti vandens versmė .

-viet-  e e  lk.  p čius krosnis patalpai šildyti, maistui virti, kepti, 
duonkepis  krosnis jaujoje javams džiovinti  krosnis puodams degti .

 up.  pirmasis sandas aiškus – pekl  pragaras  pelkynai, brūz-
gynai  antrasis dėmuo greičiausiai iš liet. mūš  stiprus bangų plakimasis (jūroje, 
vandenyne) , nors tikriausiai neatmestinas ir siejimas su m šis ginkluotas dviejų 
kariaujančių pusių susirėmimas  muštynės, peštynės , tuomet šis upėvardis turėtų 
įdomią metaforinę reikšmę.

2.2.2.2. Dūriniai, kai vienas iš sandų tikrinis žodis

n e  2 up.  s nas, -  prieš tai buvęs, ankstesnis už esamą  ir 
Pyves  up.

2.2.3. Sudėtiniai kilmininkiniai vandenvardžiai

e n  lk. Galbūt sietina su liet. avil s bet koks padarytas bičių 
būstas  ir l eknas  r   grv. pis upė  ir griov s.

3. Iš kitų vietovardžių kildinami  
vandenvardžiai
3.1. Antriniai vietovardžiai
3.1.1. Vediniai
3.1.1.1. Priešdėlių vediniai

n  lk.  Puš nė (  Pušyn lis) drp., mš.  b ė b., dbr., upl.  
iš neužfiksuoto vietovardžio učbalė, kurio pirmasis sandas greičiausiai iš avd. 

čas, čius.

3.1.1.2. Priesagų vediniai 

-elis  e n  b.  Degsn s b.

Sudėtiniai vietovardžiai
n er 53 ež.  Dauj nai bk. ir žeras  nė  upl.  

Pūst učinė plk.54

Neaiškios darybos  
vandenvardžiai

 grv. Neaiški žodžio 
struktūra  priesaga -ajis būdinga tik 
rytinei Lietuvos daliai, o pamatinį žodį 
sieti su le. czajka laivelis, valtis  ri-

52 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 325.

53 Pateikėjai nurodo šio vandens telkinio ypatybę  
sausą vasarą turi daug daugiau vandens negu 
šlapią, – šlapią vasarą galima pervažiuoti.

54 r. Vanagas A. Lietuvių idronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 269.
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zikinga. Autorės nuomone, neatmestina ir klaidingo pirminio rašytinio šaltinio 
perskaitymo ir užrašymo į PKK kartoteką galimybė, plg. netoliese (griovio ištakos 
Šakarnių k.) Vabalninko valsčiui priklausiusio viensėdžio pavadinimą Šakupis.

Užfiksuoti 69 nesikartojantys hidrografiniai pavadinimai. Jų daryba gerokai 
įvairesnė nei gyvenamųjų vietų vardų, kurių pavadinimai laikomi santykinai 
naujesniais  šioje subklasėje susipina senasis hidronimų sluoksnis, kurių pama-
tiniai žodžiai neišlikę baltų kalbose, aptinkama rekonstruotų ide. prokalbės ša-
knų reliktų (Pyves  up., K r-autė  Karaut   Karaut s up., Kar lis lk.) ir gerokai 
naujesnių vandenvardžių. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys, kad praktiškai nėra su 
asmenvardžiais siejamų vandenvardžių – jų vos 2 (  2,9 ), todėl akcentuotinas 
esminis vandenvardžių ir gyvenamųjų vietų vardų darybos pamato skirtumas, 
ir daugeliu atvejų negalima kalbėti apie tokį akivaizdų vietovardžių naujumą, 
kokį pastebėjome gyvenamųjų vietų varduose. Didžiausia vandenvardžių dalis 
kildinama iš bendrinių žodžių (apeliatyvų) – net 61 leksinių vienetų (  88,4 ), 
iš vietovardžių – 5 (  ,2 ), neaiškios kilmės – 1 (  1,4 ). Vandenvardžių be 
darybos priemonių užfiksuota 18 (  26,1 ), tarp antrinių vietovardžių vyrauja 
priesaginiai vandenvardžiai – jų užfiksuota 19 (  2 ,58 ) – ir dūriniai 16 (23,1 ). 
Sudėtiniai vietovardžiai sudaro  ,2  (5 atvejai) vandenvardžių. 

III. emėvardžiai
Pačią gausiausią Daujėnų valsčiaus vietovardžių dalį sudaro žemėvardžiai. 

Jiems priskirtini žemės paviršių žymintys objektai  arimai, dirbami laukai, kal-
nuotos žemės vietos, miškai, pievos ir kt. Itin glaudus ryšys žemėvardžius sieja 
su pelkėtų žemių paviršiaus vardais, kurie šiame straipsnyje priskiriami vanden-
vardžiams – šios subklasės dažnai pereina viena į kitą ir net informantai dažnai 
nėra apsiprendę dėl tam tikro vietovardžio objekto statuso  pasitaiko užrašymų 
bala-pieva ir kt.

1. Asmenvardinės kilmės žemėvardžiai
1.1. Pirminiai vietovardžiai
Asmenvardinės kilmės žemėvardžių, perėjusių iš bendrinių į tikrinių žodžių 

sluoksnį be papildomų darybos pakitimų, rasti nepavyko.

1.2. Antriniai vietovardžiai
1.2.1. Priesagų vediniai

-ėlis: e e  (  Veceli kas) kln., pv.  greičiausiai sietinas su latviškos 
kilmės avd. V celis, plg. la. vecelis senas žmogus .

-ynė  nė l.  avd. Juod kas
-iškės, -iškiai, -iškis  55 ar.  avd. idas56   pv.  Ju kus avd.  

re  ln.  oreik , plg. netoli Daujėnų fiksuotą tarminę asmenvardžio formą 
areik  r  dr., mš.  avd. Prak pas pvd.  n   n s 

pv.  avd. Daudėnas  n  krm. 
 avd. Lap nas  ė  
pv.  greičiausiai iš avd. Ša tis, tiesa, 
kiek abejonių dėl kilmės kelia tai, kad 

55 LV   26 pateikta netiksli lytis Aid škė.
56 Šiose vietose ši pavardė nefiksuota, tačiau plg. 
apylinkėse fiksuotą Aid kas.
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jis nefiksuotas nagrinėjamame plote  5  mš.  va tas dvaro paskirtas 
baudžiauninkų prižiūrėtojas  valsčiaus vadovaujantis pareigūnas, viršaitis  kaimo 
seniūnas , neatmestina kilmė ir iš avd. Va tas  n  mš. dalis  avd. 
Vasili nas  r  r pv.  avd. V pris, V pris, plg. la. pvd. Vepris.

-(i)ukas  e e (‖ Vecel- lis) kln., pv.  žr. Vecel- lis kln., pv.

1.2.2. Dūriniai
1.2.2.1. Pirmasis dūrinio sandas iš asmenvardžio  
ar apeliatyvinio asmens pavadinimo

-gir-  r  krm.  greičiausiai iš avd. Dūmas, plg. pvd. Dumaitis
-kel-  e  (  Kazok-kelis) kl.  kaz kas Rusijoje nuo VIII amžiaus – 

karių luomo žmogus, kilęs iš Dono, Kubanės, Tereko, renburgo ir kitų karinių 
sričių, už lengvatinį naudojimąsi žeme įpareigotas tarnauti kariuomenėje arba 
tarnaujantis joje raiteliu .

-liekn-  r e n  lk., mš.  avd. Šv rckis58.
-mišk-   pv., mš.  avd. ugas.
-piev-  e  pv.  ž das.
Esama ir gana neįprastų sandų žemėvardžio r r 59 mš.  kar lius 

valdovo, monarcho titulas kai kuriuose kraštuose  tą titulą turintis asmuo  ir sprag  
skylė, tarpas tvoroje  tyčia padarytas tarpas tvoroje (ppr. užkišamas kartimis) .

1.2.3. Sudėtiniai vietovardžiai
1.2.3.1. Sudėtiniai kilmininkiniai vietovardžiai
1.2.3.1.1. Pirmasis komponentas iš asmenvardžių  
ar apeliatyvinių asmenų pavadinimų

 sklp.  pvd. Aug lis ir skl pas žemės gabalas, plotas, rėžis  
n  mš., pv., kln.  avd. K škis ir kaln lis  r n n  ar. grei-

čiausiai iš avd. K prinis, plg. gretimose apylinkėse fiksuotas pavardes Kupr nskas 
(suslavinta forma), K pris, Kupr s, bei k lnas  r n r krm.  pvd. Lau-
riš nis ir kr mai jaunas smulkių medžių miškelis  e n r 60 drb. 
ž.  liesvi čius miško sargas  girininkas , šniūr lis, plg. šni ras ilgas siauras žemės 
sklypas, rėžis  e n  kln.  avd. Peči kas ir k lnas,  
sklp.  pvd. Sakal uskas ir skl pas  n e ė drb. ž.  avd. V nagas ir piev lė, 
plg. p eva  e n  sklp.  avd. Vaiček nis ir skl pas.

2. Apeliatyvinės kilmės  
žemėvardžiai
2.1. Pirminiai žemėvardžiai
er nė pv.  ajer nė  en nė

kln.  akmen nė dirva, žemė, kur daug 
akmenų, akmenuota lauko vieta  

 2 mš.  apuš tas apušių miškas, 
apušynas  nė  ali tiškis pv., 
sod., sklp.  ąžuol nė vieta, kur ąžuo-
lai auga  er nė mš., krm.  ber ž nė  

5  Prie asmenvardinės kilmės asmenvardžių vieto-
vardžiai priskirtini ir tada, kai jų etimonas yra 
apeliatyvinės kilmės asmens pavadinimas.

58 Pateikėjų teigimu, nuosavybė priklausiusi ponui 
Švarckiui.

59 Informantų žodžiais  „Buvo tvora aptverta nuo valdiško 
miško pusės, bet toj vietoj išardyta ir gyvuliai sueidavo 
į valdžios („karaliaus“) mišką, nuo to ir vardą gavo.“

60 Pateikėjų komentuota  „Seniau eigulys gyven s ir tą 
žem  dirb s.“
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e n  sln.  degsn s  e ere  mš.  iš gyvojoje kalboje susidariusio skolinio 
desperencija, plg. lenk. dy erencja skirtumas  ginčas dėl sienos, ribos, ežios  r n  
l.  dirv nas apleista, nedirbama, sužėlusi dirva  b r  pv.  d buras, d buras įdubi-
mas žemėje, duobė, dauba  b ė tuštuma  du blė purvas, dumblynas  vieta, kur 
daug dumblo, dumblynė  nė pv.  esiūklynė, plg. esi klis asiūklinių šeimos 
sporinis augalas smulkiais žvyniškais lapeliais, triaušis (E uisetum)  n 2 kln. 
 k lnas aukštas žemės pakilimas   kp.  kapa  vieta, kur laidojami žmonės  

n  l.  kapinia  mirusiųjų laidojimo vieta, kapai  r  drb. ž.  ki vis įran-
kis kam kirsti, tašyti  nė pv.  klamp nė klampi vieta, klampynas  n  
2 pv.  lank  didelė lygi pieva, dažniausiai prie upės, potvynio metu užliejama 
vandens  n ė mš.  lazdin tė, plg. lazd nis krūmas ar medis, ant kurio auga 
riešutai ( orylus avellana)  nė ln.  lūžynė laužas  r  mš.  p rkas didelis 
įvairių medžių ir krūmų sodas, tvarkingai prižiūrimas, su alėjomis, aikštėmis ir 
takais  nė vt.  pl tinė plytų gamykla , n  (  Peči vietė) kln.  pl tnyčia 
plytų gamykla  r  pv.  pr das tvenkinys  nė drp., mš.  puš nė pušy-
nas  n nė drp.  saman nė samanų priaugusi vieta  n  pv.  s nkapiai 
senoviniai, dabar nebelaidojami kapai ar jų vieta  er nė mš.  skerdynė, plg. 
skerd mas  er nė  ar.  skers nės skersais rėžiais dalytas laukas  n  krm.  
skyn mas išskinta, iškirsta miško vieta  ė nė l.  smėl nė smėlio dirva, laukas, 
žemė  vieta, kur daug smėlio  er nė krm.  šer nė šerinių žolių pieva  e n  
lm., pv.  tel tninkas (-ykas)  r  mš., 2 pv.  tr kas  pv.  up lis nuotaki 
ir siaura pieva  ė 2 pv.  pė  en  mš., pv.  už sienis galulaukė  sodyba 
už gatvinio kaimo  galulaukio rėžis , dar plg. žsienis galulaukio rėžis  r nė ar. 
 varl nė vieta, kur daug varlių  r  (‖ K lnlieknis) mš.  slavizmo varšta-
tas, plg. le. arsztat, plg. varst tas amatininko (ppr. staliaus) darbastalis  dirbtuvė, 
darbavietė  r n  dr.  vidur nis lygiai ar maždaug lygiai iš visų ar iš dviejų 
pusių nutolęs nuo kraštų į centrą  esantis viduryje ko ar tarp ko (vietos atžvilgiu)  

r bė ar.  žv rduobė duobė, atsiradusi ar atsirandanti kasant žvyrą .

2.2. Antriniai vietovardžiai
2.2.1. Vediniai
2.2.1.1. Priešdėlių vediniai

b  pv.  bal  nė pv.  kl onas trobesys javams krauti, klojimas  
pieva prie klojimo, žardis, žardiena, kluoniena, apluokas . 

2.2.1.2. Priesagų vediniai

-elė, -eliai, -elis  r ė mš.  giri  b e ė d.  duba įdubusi vieta, duobė  
niša  n  kln.  kaln lis, plg. k lnas   ar., pv., kp.  kapa  vieta, 
kur laidojami žmonės  n ė pv. : lank  r ė  ar.  m rgė toliau nuo 
sodybų esantis rėžis   ar., mš.  r tas apskrita plokštuma  tokios 
plokštumos pakraštinė linija  ratilas, apskritimas  ė s.  sal  iš visų pusių 
vandens apsuptas sausumos plotas   ar.  š las smėlynuose augantis aukštų, 
tiesių spygliuočių (ppr. pušų) miškas  r  drv.  tr kas  ė ar., pv.  
valk  nedidelis klanas, bala, negili lietaus prilyta duobė ant kelio, pievoje, dirvoje, 
kieme ir pan.  šlapia, klampi, pelkėta vieta, dauba .
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-ėlis  er n  mš.  berž nė  n  pv.  egl nė, egl nas eglių miškas  
n  mš., n (  Puš nė) mš., drp.  puš nė.
-ynė  nė l., sod.  r skis rusas .
-iškiai, -iškės, -iškis  pv.  at las nupjovus pievą, atžėlusi žolė, 

antroji žolė   (  žuol nė) pv., sod. sklp.  iš slavizmo zaliet , z lietos 
piršlybos  e n   e n  mš.  v lnias.

-ojus  erben 61 mš.  s rbentas vaiskrūmis su valgomomis rūgščiai 
saldžiomis raudonomis, gelsvomis ar juodomis uogomis (Ribes)  to vaiskrū - 
mio uoga .

2.2.1.3. Galūnių vediniai

bė dbr.  gu bas medžio (augalo) antauga, sustorėjimas kurioj vietoj, 
surietėjimas  koks pasipūtimas .

2.2.1.4. Pluralia tantum formos

n ė gn.  alksn tė alksnių krūmai, alksnynas   pv.  aš s tie-
sioji, einanti per kieno centrą  r  dr.  iš slavizmo garodai, plg. lie. gar -
dai statinių tvora  62 (  Kalnai) kp.   Kap-milžiai  kapa  ir milžis, 
milžys milžinas , dar plg. milžkapis senovės didvyrių (milžinų) laidojimo vieta, 
supilta kalva   pv.  lank  mš., pv.  iš neužfiksuoto slaviz-
mo Lasasiekas, plg. br. vtv. есасека63, plg. br. лесас ка, лесос ка miško sklypas, 
biržė  kasmetinio miško dalies kirtimo dydis  be nė  mš.  obel nė obelimis 
apsodintas ar apaugęs plotas  e n  pv.  pal eknis vieta prie liekno, pelkės  

r ė 64 l.  pav rsmė pažliugusi, niekad neišdžiūstanti, žiemą neužšąlanti 
vieta palei versmę  en pv.  pupienas, plg. pup ena žemė, dirva, kur augo 
pupos  er  gn.  skerd mas iškirsta miške vieta, skynimas  b  drž., 
klon., sd.  sod ba vieta, žemė apie namus su visais trobesiais  vieta, kurioje buvo 
trobos, sodybvietė  e n krm.  tel tninkas (-ykas)  r n  pv., l.  train s,
tra nė viksvinių šeimos žolė, auganti drėgnose vietose ( are  panicea)  prasta, 
smulki žolė ar šienas   gn.  val kas   vng.  žtakis nedidelė 
sekli įlanka  apsemiamas pakraštys  rami vieta ppr. upėje prie kranto, kur nėra 
tėkmės   krm.  vad  miško aikštė, laukymė   lk.  vid klis pieva 
tarp dirvų  kluono vidurys tarp abiejų galų .

2.2.2. Dūriniai
2.2.2.1. Pirmasis sandas  
iš bendrinio žodžio 

-aikšt-  r ė pv.  sp rtas 
pratimai kūnui lavinti ir stiprinti  ir 
aikšt , ikštė vieta, plotas  sporto, pra-
mogų vieta .

-brast-  br  gn.  vi kas.
-bal-  e n b ė pv.  v lnias že -

mės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiu-
kas  religijose – piktoji dvasia, nelabasis .

-kaln-  n 65 kln., mš.  l pė.

61 Su šia priesaga kuopinių vietovardžių tarmėse 
užfiksuota tik keletas, dar žr. Ambrazas S . Daik-
tavardžių darybos raida , Vilnius, 2000, p. 53.

62 Kuzavinis K. Dvejopi toponimų dūriniai, Baltistica 
V , priedas, 2005, p. 159–160.

63 еларускiя геагра iчныя назвы, , 
19 1,  105.

64 Pateikėjų teigimu, ten yra verdìnė.
65 Pasak pateikėjų, seniau ten buvę lapių urvų.
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-lank-  r n  pv.  t rpas daiktus skirianti erdvė, vieta .
-lauk-   ar.  pa lgas, -  kuris didesnio ilgumo negu platumo, 

pailguotinas   ar.  vid s vidurys, centras ar maždaug centras (vietos 
atžvilgiu) . 

-liekn-  n e n  (  Varšt tas) mš.  k lnas.
-mišk-  mš.  vid s ir m škas.
-piev e  gn.  g las  e  sod.  mešk  e  ar.  vid s.
-šil-  ė mš.  vid s.
-valk-   mš.  vid s.
-viet-  r e e ė (  Ka čemos viet ) ar., pv.  karčem  smuklė  e

e ė (  Pl tnyčia) kln.  p čius krosnis patalpai šildyti, maistui virti, kepti, 
duonkepis  krosnis jaujoje javams džiovinti  krosnis puodams degti .

Esama sudurtinių žemėvardžių, kurių antrieji sandai gali būti laikytini 
netipiškais fiziografiniais terminais  e rnė l.  mešk  ir žarn , ž rna prk. 
ilgas, siauras žemės sklypas  e  gn.  pašil , pašil s vieta prie šilo, 
miškelio  ir kap liai, plg. kapa .

2.2.3. Sudėtiniai vietovardžiai
2.2.3.1. Sudėtiniai kilmininkiniai vietovardžiai
2.2.3.1.1. Pirmasis komponentas iš bendrinio žodžio

ė  vt.  pušė, apuš  medis su drebančiais nuo vėjo lapais, epušė, 
drebulė (Populus tremula)  ir sal  pakilesnis, sausas žemės plotelis liūne, raiste  
lauko sklypas  ariamos žemės, dirvos plotelis tarp pievų  b  pv.  kapa  
ir pabal s vieta pagal balą  e e  (  Karčem- -vietė)  ka čema smuklė  

r e n  b.  m rgės ir liekn lis, plg. l eknas  n 66 mš.  šilaitė, 
šilaitis, plg. š las ir puš nas.

2.2.3.2. Sudėtiniai kvalifikaciniai vietovardžiai

 akm.  didži lis didysis  labai didelis  ir akmu  kieta uo-
liena arba jos atskiras gabalas  nė b ė l.  pašil nis, -ė esantis prie šilo  
ir laib lė  siauras žemės rėžis, laibikis .

3. Vietovardinės kilmės žemėvardžiai
3.1. Pirminiai vietovardžiai

 kln.  Budv škis vs.6  r  dr.  greičiausiai iš Stor škiai vari-
anto St r škis k.

3.2. Antriniai vietovardžiai
3.2.1. Vediniai
3.2.1.1. Priešdėlių vediniai

e n  mš.  greičiausiai 
iš neužfiksuoto vietovardžio Juodlieknis, 
plg. gretimose apylinkėse (Pasvalio, Va-
balninko vls.) paliudytą minėtąjį vieto-
vardį  r  ln.  V zoriai k., vs.

66 Kadangi Daujėnų valsčiuje miškų pavadinimai, kildi-
nami iš medžių vardų, dažniau daromi su priesaga 
- nė, šis vietovardis greičiausiai yra dirbtinis.

6  Dar žr. LV   59 –598.
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3.2.1.2. Priesagų vediniai

-elė, -eliai   b., krm.  galbūt iš J odės pv.  n ė pv.  Lank  pv.
-ėlė, -ėlės  e n ė  e n ė  mš.  galbūt iš buvusio miško pavadini-

mo medinė, medinis, siejamo su senuoju miško pavadinimu m dis, m dė miškas, 
giria , plg. la. mežs miškas , pr. median t. p.

3.2.1.3. Galūnių vediniai

ė  pv.  j odas, -  anglies spavos tamsus  nesėtas (apie dirvą) .

3.2.3. Sudėtiniai vietovardžiai
3.2.3.1. Sudėtiniai kilmininkiniai vietovardžiai
3.2.3.1.3. Pirmasis komponentas iš vietovardžių

n  pv.  Aid škiai ar. ir lank  r ne   Giraud  (‖ 
G raudas of.) ir kalnelis, plg. k lnas  n r mš.  Moli nai k. ir giri .

Esama ir specifinių dėmenų vietovardžio, kurį sudaro daiktavardis ir prie-
linksninis vietovardis – r  kl.  k lias ir prielinksninis vietovardis 
a t Prak pišk , sudaryto iš a t ir neužfiksuotos vietovardžio formos Prakapiškė, 
plg. Prak piškis dr., mš., galininko linksnio.

3.2.4. Prielinksniniai vietovardžiai

en  ar.  iš a  prie  ir neužfiksuoto akmens pavadinimo 
Didysis (Didžiasis, Didžiasai) akmuo galininko.

3.3. Neaiškios darybos žemėvardžiai
b  ln.  neaiškus darybos pamatas, bet plg. su galbūt giminiškais 

V lbiškės k. (Utenos vls.), V lbė up. (Eržvilko vls.)  ėb r  pv.  galbūt sudurtinis 
vietovardis, kai pirmojo sando kilmė neaiški, o antrasis siejamas su b ras vienu 
kartu užimamas lauko ruožas dirbant (pjaunant javus, raunant linus, šienaujant)  
koks didesnis žemės plotas , tačiau neatmestina ir šio vietovardžio kilmė iš as-
menvardžio, plg. avd. Šveiberis.

Išnagrinėjus 151 nesikartojantį Daujėnų valsčiaus žemėvardį nustatyta, kad 
areale vyrauja apeliatyvinės kilmės žemėvardžiai (106 (  0,2 ), o asmenvardinės 
(31 ir  20,5 ) ir vietovardinės (14 ir  9,2 ) kilmės žemėvardžių yra gerokai 
mažiau. Beveik vienodas pirminių žemėvardžių, be papildomų darybos priemonių 
toponimizacijos proceso metu perėjusių iš bendrinių į tikrinių žodžių sluoksnį (40 
ir  26,5 ) bei priesaginių vietovardžių (41 ir  2 ,1 ) skaičius. Pačios populia-
riausios priesagos  -išk- su baigmenimis 1  (  11,2 ), dažniausiai tokie vediniai 
tikriausiai perėję iš išnykusių gyvenamųjų vietų pavadinimų (tai liudija dažna jų 
asmenvardinė kilmė) bei deminutyvinių priesagų (-elė, -eliai, -elis, -ėlė, -ėlės, -(i)
ukas) vediniai (21 vietovardis (  13,9 ). Kiti dariniai (pluralia tantum formos (18 
(  11,9 ), dūriniai (22 ir  14,5 ), sudėtiniai vietovardžiai (19 ir  12,5 ) tarp 
Daujėnų valsčiaus žemėvardžių yra pasiskirstę maždaug tolygiai. Visos pluralia 
tantum formos kildinamos iš bendrinių žodžių, didžiosios dūrinių dalies antrasis 
sandas siejamas su kokiu nors geografiniu nomenklatūriniu terminu. Panašiai 
tendencijos pastebimas ir tiriant sudėtinius vietovardžius, kai pirmasis sandas 
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(jis dažnai tikrinis žodis ar apeliatyvinės kilmės asmens pavadinimas) apibrėžia 
kokį nors gamtos objektą žymintį dėmenį. Tokie vietovardžiai (ypač kai pirmasis 
dėmuo – asmenvardis) laikytini vienu naujausiu vietų vardų sluoksnių.

Apibendrinimas
Straipsnyje darybiškai buvo išnagrinėtas 281 Daujėnų valsčiaus vietovardis 

(61 gyvenamosios vietos pavadinimas, 69 vandenvardžiai, 151 žemėvardis).68 Pa-
žymėtina, kad iš visų trijų pagal žymimą objektą suskirstytų vietovardžių klasių 
ypatinga specifika išsiskiria gyvenamųjų vietų vardai, kuriems būdingesnis šiai 
subklasei būdingas rodiklis formantas -išk- (  22,5  gyvenamųjų vietų vardų) ir 
pluralia tantum formos (kai darybos pagrindas – asmenvardis), sudarantys daugiau 
nei trečdalį visų gyvenamųjų vietų vardų (  39 ), tai liudija itin glaudų apgy-
ventų vietų pavadinimų ryšį su jose gyvenusių asmenų įvardijimu. Tarp vanden-
vardžių ir žemėvardžių esama nemažai bendrų, gyvenamųjų vietų pavadinimams 
nebūdingų, bruožų – dauguma jų kildinami iš apeliatyvų (atitinkamai  88,4  
ir  0,2 ), panašią dalį užima pirminiai vietovardžiai (  26,1  vandenvardžių 
ir  2 ,1  žemėvardžių). emėvardžiams ir vandenvardžiams būdingi dūriniai 
(atitinkamai  23,1  ir  14,5 ), iš kurių daugeliu atvejų antrajame vietovardžio 
sande ar dėmenyje turimas koks nors geografinis nomenklatūrinis terminas  ga-
lima manyti, kad tokie vietovardžiai yra gana nauji. emėvardžiai dažniau nei 
kitos vietovardžių klasės pavadinami sudėtiniais vietų vardais (  12,5  atvejų, o 
gyvenamųjų vietų vardų  1,6 , vandenvardžių  ,2 ). Čia svarbus priklausymo 
kuriam nors subjektui aspektas, todėl galima spėti, kad ši vietovardžių subklasė 
linkusi kisti, atsinaujinti.

Išsamesnius apibendrinimus, susijusius su arealo vietovardžių daryba, bus 
galima padaryti ištyrus didesnio šiaurės panevėžiškių ploto žemės vardus.

Šio straipsnio medžiagos pateikėjai 
1935–193  m. anketas užpildė girininkai Ipolitas Kazlauskas, Stasys 

Vaitiekūnas, Juozas yvatkauskas  mokytojai Antanas Burdinavičius,  
Antanas Sokas, Povilas Vosylis, Povilas ilinskas.

1935–1938 m. pateikėjai  iprijonas Tuskėnas (Dalinavos k.), Kazys 
Kasilionis, Vincas Lianga, Jonas Mockūnas (Druciškių k.), Aleksandras 
Paliulis (Dumbliūnėlių k.), Bonaventūras Vilimas (Januškų k.), Kazys  
Bačinskas, Domas Kačiulis (Kenelių k.), Kazys Mikėnas (Kenešiškių k.), 
Jonas Breiva (Kliuciškių k.), Andrius Mickeliūnas (Melėnų k.), Jonas  
Mulevičius (Miesteliškių k.), Morta Keršulienė (Staponiškio vs.), Juozas 
Mikėnas (Storiškių vs.), Klemensas Gaigalas (Vizorių k.), Stasys Levickas  
(Vizorių vs.), Jonas Alenčikas, Jonas Šešeika, Jonas Jasiūnas, Andrius  
Kupris, Martynas Ganusauskas, Vilius Petrauskas (Moliūnų girininkija  
(kai kurie joje pateikti vietovardžiai priklauso Daujėnų valsčiui).

Nuoširdžiai dėkoju visiems 2011 m. „Versmės“ ekspedicijos  
dialektologinių duomenų ir vietovardžių pateikėjams  Antanui hainauskui,  
Stanislovui ir Anelei Davidoniams, Vytautui Piliui iš Porijų kaimo,  
Stanislavai Jarašiūnienei iš Mažionių k., Pranei Stumbrienei, Veronikai 
Mugulienei iš Valakų kaimo, Pranei Kukorienei  
iš Berklainių kaimo, uzanai Lyberienei, 
Stanislovui Majauskui iš Daujėnų mstl., kurie 
negailėdami laiko dalijosi savo gyvenimo  
patyrimu, pasakojo įdomių istorijų ir pateikė 
kitur nefiksuotų vietovardžių.

68 Abėcėliniame sąraše bendra vietovardžių suma 
skiriasi, nes kai kurios leksemos, jei skyrėsi jų 
žymimas objektas, buvo nagrinėjamos ne viename 
skyriuje.
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Sutrumpinimai
ar. – arimas, ariama žemė
avd. – asmenvardis
b. – bala
br. – baltarusių
d. – duobė
dbr. – duburys
dr. – dirva
drb. ž. – dirbama žemė
drp. – durpynas
ež. – ežeras
grv. – griovys
ide. – indoeuropiečių
k. – kaimas
kl. – kelias
kln. – kalnas
kp. – kapai
krm. – krūmai
l. – laukas

Abėcėlinis nagrinėjamų vietovardžių sąrašas
ar., n pv., er nė b., pv., en nė kln., 

n ė  gn., en  ar., ė  vt.,  2 
mš., b  b.,  pv.,  pv., e nė b.,  pv., 
mš., e n  lk., sklp., nė  ali tiškis 
pv., sod., sklp.,  b.,  k.,  k., k., 

   k., er nė krm., mš., er nė (  Gal niai of.) vs., 
er n  2 mš., r n of.  er n  k., en nė b., r  

b.,  kln., r n  l., b r pv.,  grv., e
  of. k., n k., n   n s pv., 

n  bk., n er  ež., ė 2 b., e n  b., e n  b., 
sln., e ere  mš., akm., r  of. (  Šer nė 
 Vešinskai) k., b  b., r krm., b ė b., b n  

k., n  grv., sln., r  r  of. vs., b  b., 
n  pv., nė pv., er  ež., lk., n  of. (  Berž nė) 

vs., e  gn., r  dr., nė ( rija of.  osenka) vs., 
er n  k., r   r  up., r n  mš., r ė

mš., r  k., nė b., nė (  Kelm nė) b., bė dbr., 
psd., be ė d., e  b., n k.,  krm., ė  pv., 

nė l.,  pv.,  ‖ n  kp., n 2 kln., 
n  kln., n e n (  Varšt tas) mš., e  vs.,  

lk.,  ar., 2 pv.,  kp., n  l., b pv., 
r r  mš., r ė  r   r  up., r e e ė 

 e e  ar., pv., r lk., e  kl., 
r kl., e nė (  Gyvat nė) b., en   en  k., 
ene  k., er  (  Stapon- škis  Stepon- škiai of.) vs., r  

drb. ž., n  mš., pv., kln., nė pv.,  vs., 
nė b., b ė b., r n n  ar., n  2 pv., n ė 2 

pv.,  pv., n  krm., n  kln., mš.,  mš., 
r n r krm., n ė mš., e n k., e n lk., 

e n  b., e n r  drb. ž., e r k., nė ln., 

le. – lenkų
lk. – lieknas
ln. – lanka
mš. – miškas
plk. – pelkė
pr. – prūsų
psd. – pasoda
pv. – pieva
pvd. – pavardė
r. – rusų
sklp. – sklypas
up. – upė
upl. – upelis
vls. – valsčius
vng. – vingis
vs. – viensėdis
vt. – vieta, vietovė
vtv. – vietovardis
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k., r ė  ar., r ė  lk., r e ne  b., n
k., e n ė  e n ė  mš., e n k., e plk., e e  
sod., e rnė l., e e k., n k., n r mš., 

 vs., re  ln.  be nė  mš., r  up., r  of. 
(  Gasait nė  osenka) vs., n r  vs.,  up., b  b., 
pv.,  ar., e n  mš., nė pv., e n  
pv., r  mš.,  up., nė b ė l., e  gn., 
pv., r  k., b ė b., dbr., upl., r  šlt., r  
ln., e e ė (  Pl tnyčia kln.), e e lk., e n  kln., 
ẽ  up., e r of. (  Petrovk  II  Vanag nė) k., r

(  Petrovk  I) k. e r  (  r ) k., e r   
(  Petr ičiai of.  Vanag nė) k., e  up., n  (  Peči vietė)
kln., nė vt., r  k., r  dr., mš., r e n
b., r  prd., pv., n  k., en pv., nė   
up., nė  n mš., drp., n  mš., e k., 
e b b.,  ar., mš., k., nė l., 

 sklp., ė s., n nė drp., n  pv., 
n e 2 up., erben  mš., er  gn., er nė mš., 
er nė  ar., n  krm., ė b., r up., r nė 

b., grv., ė nė l., k., nė k., b drž., pv., 
sd., r ė pv., n   e n  of. (  Kerš liai) vs.,

r k., r  dr., e  e  vs., 
 up., n k., n nė b., n  up., ė  

 pv.  er nė krm., er nė (  Druc škiai of., Vešinskai) k., 
n  mš., b ė b.,  ar., b., ė up., r e n

lkn., mš., ėb r  pv., n b., en b ė b., r n  pv., 
e n  b., lm., pv.  e n krm., e nė b., r n  pv., 
r  mš., 2 pv., r  drv., r b.,  b., grv., pv., 

up., ė 2 pv., r  grv.,  vng., n  lk., 
en  mš., pv.,  krm.,  up., e n  sklp., 
nė vs., mš.,  k., gn., b ln., ė 

ar., pv., n nė (Petr ičiai of.  Petrovk ) k., n e ė drb. 
ž., r nė ar., r  (  K lnlieknis) mš., n  mš. dalis  
e e   e e  kln., pv., e n b ė b., pv., e n r  dbr., 
e n   e n  mš., r  r pv., e n  (  

Druc škiai of.  Šer nė) k., lk.,  ar., 
mš., e  ar., r n dr., ė mš.,  mš., 
br  gn., n r  up., r  k., vs.,   žuol nė 

pv., sod., sklp., en  (  Gasait nė  rija of.) vs.  r b.,
n k., nb ė b., e pv., n  upl., r bė ar.



TAUT SAKA

Ne vėjai aruodus pripustė
Povilas Krikščiūnas

Kaip ir visa knyga, šis skyrius rašytas ne vieną dieną. Kas 
suskaičiuos, kiek kartų su rengėjais, neretai kraštiečiais, da-
lytasi nauja medžiaga, džiaugtasi jau nudirbtais darbais ar 
nerimauta dėl stringančių, kiek diskutuota  Tačiau ir disku-
tuodamas visada galėjai pajusti – esame vieno lizdo paukščiai, 
išauginti tos pačios P svalio žemės, kažkada sėdėję ant tokių 
pačių prieklėčių ar po panašiai dailintais langais, išskridę iš 
po tokių pačių pakelės klevų ir liepų, panašiai galvojantys, 
panašiai dirbantys. Tačiau bendraudamas su kitų, kad ir ne-
tolimų vietovių žmonėmis, pajaustum ir skirtumų – išgirstum 
kitokią tarmės gaidelę, negirdėtą posakį ar netikėtą žinomos 
dainos posmą. Netgi kraštovaizdžiu esame iš dalies netipiški 
pasvaliečiai. Antai mūsų žemietė nuo Vytart , tautosakininkė 
Bronė Stundžienė (buv. Katilevičiūtė) kaip esminį savo gimtinės 
bruožą išskyrė plačiai nusidriekusias lygumas

„ ...  Pačiam žiemos vidury, kai siaurai išmintu takeliu eini namo, 
nuo erdvės beribės ir tolumų apsisuka galva – tik sniegas ir balti 
dangaus laukai... r tik paskui, kai prisimerk s nuo akinančio švie-
sumo tolumėlėj užkabini melsvą ruoželį, atsitoki – tai Putriškių 
miškelis. Pasuksi galvą atgal, ir saulėje sublyksi Pasvalio bažnytėlė. 
r jau ne akyse, o atmintyje atgyja neskubrus Lėvens tekėjimas, 
jam pavymui ramiai ir lėtai, bet moteriškai atkakliai savo vandenis 
neša Pyvesa ir Mūša. okia ramybė apima, net akimirksnį pagalvoji, 
kad laiko čia niekas neskaičiuoja.“1

Nepaneigsi, toki s tolumomis švytinčios ramybės rasime 
ir mūsų seniūnijos laukuose. Tačiau kai kelias nuo P svalio 
Smiµgiuose liuokteli per riją ir riesdamas kuprą pradeda kilti 
į kalną link Dauj¸nų, prieš akis veriasi kitokios, pasvaliečiams 
neįprastos panoramos. Po lygumų akį traukia parūkavusios, 
miškeliais aprėmintos kalvų linijos, išmargintos senais me-
džiais apaugusiomis sodybvietėmis. Kad ir dengiamos pakelėse 
suvešėjusių medžių, keleivį jos nulydės iki pačių pamiškių 
Barkla niuose, iki Nauj sodžio ar jau 
lygesnių Bal škių. Tie nuo vaikystės 
pažįstami kalneliai nedavė mintims ra-

1 Stundžienė B. Iš Pasvalio tautosakos kraičio, 
žaugau Pasvaly, Vilnius, 199 , p. 63.
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mybės ir apsiėmus šioje knygoje pri-
statyti daujėniečių tautosaką. Juk tei-
giama, kad žmogaus aplinka formuoja 
jo sąmonę, tad ir tam tikros bendrijos 
kultūrą. Dėl to knitėjo pasiaiškinti, ar mūsų geografinis kraštovaizdis kaip nors 
paveikė kultūrinį, ar turime ką savita ir jei turime, tai kas leidžia mus laikyti ne 
tik pasvaliečiais, bet ir aukštaičiais.

 panašius klausimus „Lietuvos valsčių“ serijos knygose įprasta atsakyti 
pristatomose vietovėse užrašytais kūriniais, jų komentarais įvaduose ir atskiruose 
analitiniuose straipsniuose. Medžiagos šio skyriaus rašiniams tradiciškai semtasi iš 
didžiųjų Lietuvos folkloro saugyklų – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Lietuvių tautosakos rankraštyno, jo fonotekos ir fototekos bei Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Etnomuzikologijos centro Muzikinio folkloro archyvo fondų. 
Autorius taip pat dėkingas daujėnietės Barboros Kazilionienės artimiesiems Almai 
Braziūnienei, Vladui Braziūnui ir Jonui Jakimavičiui, pasidalijusiems 19 6–19  m. 
iš jos užrašyta medžiaga, ir visiems Daujėnų, Baluškių ir Barkla nių gyventojams, 
sutikusiems pabendrauti 2010 ir 2012 m. Nuoširdžiai ačiū Stasiui Majauskui ir 
Emilijai Majauskienei, ne tik negailėjusiems laiko, bet ir leidusiems paskelbti pluoštą 
nuotraukų iš savo šeimos albumo. Prie šio skyriaus, patys to net nenujausdami, 
prisidėjo ir ankstesniais (net tarpukario) metais vietinių užrašinėtojų kalbinti jų 
šeimų nariai, giminaičiai, kaimynai. Daugelis jų seniai atgulę Daujėnų kalnelyje. 
Deja, varpai amžinybėn jau nulydėjo net kai kuriuos 2010 m. ekspedicijoje kalbin-
tus žmones. Tebus visiems išėjusiems šio skyriaus rašiniai savotiškas paminklas, o 
gyviesiems – tiltas tarp daugelio daujėniečių kart , atvedusių mus iki šios knygos.

Rengiant publikacijas turėta omenyje, kad lokalines monografijas skaito, 
kartais ir rašo labai nevienodo amžiaus, išsilavinimo, pomėgių ir poreikių žmonės. 
Serijos tautosakos skyriuose nusistovėjo tradicija konkrečios rūšies (dainuojamosios, 
sakytinės, mažųjų formų) tautosakos tekstus skelbti atskirais straipsniais su įvadais 

Kas pasakys, kad Daujėnai – lygumų kraštas  
Daujėnai. 20  m. Povilo Krikščiūno nuotr. 
L R t 2
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ir glaustais komentarais. Taip supažindinama su pristatomoje vietovėje užrašytais 
populiariausiais ar įdomesniais, tik kartą kitą fiksuotais kūriniais. Eilinis skaitytojas 
pasirinks laisvalaikio skaitiniams tinkamus kūrinių tekstus, reiklesnis peržvelgs 
papildomą informaciją metrikose ir pasitelks ją išsamesniam vietos repertuaro 
patyrinėjimui. Smalsiausiems skaitytojams planuota paskirti analitinį straipsnį 
apie kai kurių kūrinių gyvavimo, paplitimo ir varijavimo ypatumus, sąsajas su 
regiono, viso krašto ir aplinkinių tautų analogais, vėlesniosios folklorinės tradi-
cijos sąveiką su autorine kūryba. Deja, vienatomei knygai medžiagos prisikaupė 
per daug, tad apsispręsta jį atiduoti Pasvalyjê leidžiamo almanacho „Šiaurietiški 
atsivėrimai“ redakcijai.

Skyriaus rengėjai stengėsi nepamiršti žmonių, iš kurių visa tai buvo išgirsta. 
Tautosakos rinkėjų kalbinti žmonės ir patys kalbintojai pristatomi ne tik toles-
niame šio straipsnio skyrelyje. Almos Braziūnienės straipsnyje atgyja unikalios 
atminties pasakotoja ir dainininkė, autorės senelė daujėnietė Barbora Kazilionienė. 
Čia prisimenama jos ir jos šeimos gyvenimo istorija, neapeinami tą gyvenimą 
lydėję miestelio įvykiai, įterpiama kaimynų ar giminių biografijų faktų. Tautosaka 
besidomintiesiems taip pat vertėtų paskaityti etninės kultūros skyriuje skelbiamą 
rašinį apie daujėniečių vestuvių papročius  – jis pamargintas dainų fragmentais 
bei oracijomis.

Galbūt ne vienas, versdamas knygos puslapius, prisimins ką nors girdėjęs 
ne taip. Nieko keisto – tautosaka gyva variantiškumu, joje tiesa perduodama ne 
pliku faktu, o bendra kūrinio idėja, simboliu, nuotaika, čia vyrauja ne individuali, 
o kolektyvinė atmintis, ištisų kartų taikyta visiems ir kiekvienam atskirai. Tad 
susėskime atsikvėpti prie knygos šiltą Sekminių popietę ar po rudens darbų, kai 
paskutinės žąsų virtinės virš arimų nugirgsi bobų vasarą. Susėskime su viltimi, kad 
kiekvienas minėtuose rašiniuose rasime šį tą sau tinkamo ir įdomaus, prisiminsime 
ką nors neaprašyta, kad bus ką aptarti su giminėmis, kaimynais, draugais, galbūt 
net padainuoti prie alaus putos knygos primintą dainą. 

Toliau dedama tautosakos šaltinių apžvalga skirta tiems, kurie nepasitenkins 
skelbiamais tekstais ir norės su daujėniečių folklorine tradicija ir jos fiksavimo 
istorija susipažinti nuodugniau. Galbūt ši apžvalga bus įdomi ir kažkada daina-
vusių, pasakojusių ar visa tai užrašiusių žmonių artimiesiems ir giminėms. Juk 
esant reikalui su šaltiniais galima susipažinti ne tik per knygas, bet ir pačiuose 
archyvuose.

Lietuvių tautosakos rankraštyno dokumentuose Daujėnų vardas pirmą kartą 
liudijamas prieš gerą šimtmetį. Tikėtina, kad daujėniečių tautosakos pirmasis už-
rašė Petras Jakštas, tačiau prieš jį pristatant dėl visa ko dera paminėti Eugenijos 
Grigonytės rinkinį. Vytauto Didžiojo universiteto umanitarinių mokslų fakulteto 
įsteigta Tautosakos komisija jį gavo 1931 m. Be kitų tekstų, jame yra dviejuose 
lapuose surašytų 10 mūsų apylinkių 
vietovardžių, padavimas apie nusken-
dusią bažnyčią ir du pasakojimai, pa-
vadinti tikrais atsitikimais.2 Šio pluošto 

 r. „Iš prisiminimų apie senąsias vestuves“. Skyriaus 
red. pastaba.

2 L R 2 4(49–61).
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medžiagą užrašė Giedgaudas (vardas 
nenurodytas). Po vieno pasakojimo nu-
rodyta niekaip nepakomentuota data – 
1898 m. Kiti rinkinio tekstai rašyti 
skirtingų žmonių 1930–1931 m. Šiauli , P nevėžio ir Bíržų apskrityse. Daugiau 
jokių metrikos duomenų nenurodyta. Vis dėlto galima spėti, kad tai yra mokslei-
vių rinkta medžiaga, sukaupta mokytojos per vienerius mokslo metus ir pasiųsta 
komisijai, o data rodo ne teksto užrašymo, bet įvykio nutikimo laiką.

Klieriko Petro Jakšto rinkinys sudarytas 1912 m. Dauguma rankraščio tekstų 
fiksuoti liškių kaime (Krinčíno par.), tačiau po dviejų eiliuotų kūrinių pažymė-
ta, kad juos pasakė žmonės „iš Baukų Krinčino par.  rugpjūčio 2 metais“.3 Iš 
tiesų Dauj¸nai 1909 m. jau buvo tapę savarankiška filija, tačiau iki tų metų tikrai 
priklausė Krinčino parapijai. ilijose teikiamos ne visos paslaugos, dėl to žmonės 
ir toliau kai kurių apeigų atlikti važiuodavo į Krinčíną, tad toks priskyrimas iš 
inercijos neturėtų labai stebinti. Kadangi anksčiau minėto pasakojimo metrika 
neaiški, pirmuoju mūsų tautosakos rinkėju tikriausiai laikytinas P. Jakštas.

Kur kas daugiau ir tikrai dainuotų tekstų randame Antano Vičo rankraštyje. 
Tai matyti iš gana tiksliai pažymėtų kartojamų eilučių. Visos 45 dainos užrašy-
tos Galíniuose 1925 m.4 Apie ketvirtadalį jų padainavusi Veronika Pilienė, kiti 
dainininkai neįvardyti.

Užrašinėti dainas A. Vičą įkvėpė kalbininkas, Vytauto Didžiojo universi-
teto profesorius Juozas Balčikonis. Tačiau rinkti tautosaką skatinta ne tik šiame 
universitete, bet ir bendrojo lavinimo 
bei amatų mokyklose. Daujėnų var-
das šmėkščioja pedagogų Stasio Paliu-
lio5, Jono Čiutos6, Petro Būtėno , Vlad 
Kulboko8, Jurgio Elisono9 sudarytuose 
rinkiniuose. Deja, lieka neaišku, kas 
tautosaka sudomino P. Tamulionį ir 
V. Šimbelaitę, užrašiusius pasakų ir 
dainų Mik¸nų ir Balčíškių kaimuose10, 
S. Tamulionytę, sudariusią atskirą pas-
valiečių dainų, pasakų ir mįslių pluoš-

Šis pasakojimas bent jame minima data taikosi į 
pirmąjį Daujėnų paminėjimą Lietuvių tautosakos 
rankraštyne. Skenuota nuo L R 2

3 L R 2185(6 , 69).
4 L R 129.
5 L R 269(62).
6 L R 358(331–333, 335–33 ).
 L R 55(231–232, 234–239), 56(261–264, 292), 
3083(250–252), 3084(88), 308 (1 , 18), 309 (108), 
3105(3 9, 380), 3108(28, 3, 4, 115), 3115(111–115, 
123–124).

8 L R 888a(1–12, 16, 20–48, 164–166), 888b(314–31 , 
354, 402, 480, 481), 888c(61 –621, 65 , 6 2–6 4, 
59– 64, 90– 95), 1 80(155, 156, 156a, 15 –163).

9 L R 66(349–358), 6 (52, 1 3–1 5), 1322(46–49).
10 L R 262(68– 0, 105–108).
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tą, kuriame yra ir daujėniečių dainų11, 
bei neįvardytus Pasvalio vid. mokyklos 
mokinius 1938 m.12 Tikėtina, kad ir 
ne taip detaliai metrikuoti rinkiniai 
bus P nevėžio, Pasvalio gimnazijų, Panevėžio mokytojų seminarijos ar Pasvalio 
aukštesniosios komercijos mokyklos mokinių užrašai, atsiradę kaip namų darbai 
einant tautosakos kursą ar užklasinių būrelių užduotys. inoma, medžiagos kil-
mę tokiuose rinkiniuose lėmė mokyklos geografinė padėtis ir mokinių kilmė, o 
kiekį – jų stropumas, tačiau ir tokios pabiros gali būti reikšmingos bendram ne 
tik dainų, bet ir sakytinių žanrų repertuaro vaizdui.

Sunku būtų rasti vietovę, kurioje nesilankė žinomas tautosakos rinkėjas Jurgis 
Dovydaitis. Tvarkydamas 1935 m. rinktą medžiagą, viename rankraštyje jis rašė

„Daujėnų vls. Girsūdų k. raunant linus dainuoja. Darau oto. Prašo atsiųsti, prašau 
dainuoti. adu atsiųsti, tačiau viena „nepėsčia“ visai dirvai paskelbia: „ oto gausit po 
švento igdo, kai baronkom snigs, kai lydys ant upės kranto vaikus medy perės.“13

Nežinia, pasiuntė J. Dovydaitis nuotrauką ar ne, bet 25 dainas Girs dų ir 
Baliìčių moterys tuomet jam padainavo.14 pač aktyvi čia buvo aštuoniolikme-
tė Barčiauskaitė (vardas nenurodytas). Beje, tai buvo ne paskutinis šio rinkėjo 
susitikimas su daujėniečiais. 1969 m. Daukšiuosê (Marijãmpolės r.) jis sutiko iš 
Dumbliūn lių kilusį žinomą gamtininką Teofilį ubavičių ir į magnetofono juostą 
įrašė 40 jo mokėtų dainų.15 rašai liudija, jog ilgas gyvenimas toli nuo gimtinės 
gerokai paveikė dainininko repertuarą, tačiau akivaizdu, jog kai kurios dainos 
atsineštos iš vaikystės. Tai, be kita ko, rodo ir daujėnietiškos tarmės pėdsakai 
tekstuose. Dar vėliau, 19 3 m., Piniavojê (Panevėžio r.) lankydamas iš M sninkų 
atsikėlusią Eleonorą Bručienę, J. Dovydaitis susipažino su Barbora ilvitiene. Ši nuo 
Daujėnų kilusi moteris jam padainavo 
23 dainas ir 5 garsų mėgdžiojimus.16 

Tarpukariu rinkti tautosaką ska - 
tino ir 1935 m. įkurtas Lietuvių tauto-
sakos archyvas. Tai buvo gerai finan-
suojama valstybinė įstaiga, savo tal-

11 L R 039(1–11).
12 L R 339 ( –9).
13 Pastaba prie L R 2813(9 0).
14 L R 2813(969, 9 0, 9 2–994).
15 L R  mg. 4349(3–25, 32–42, 96–99, 105, 106).
16 L R  mg. 4552( 9–106).

domu, kuri moteris „visai dirvai“ pasakojo  
apie lydį medyje .. Girsūdai.  m. 
J. Dovydaičio nuotr. L R t 0
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kininkams galėjusi mokėti honorarus.  tokį kvietimą dažnai atsiliepdavo ne tik 
įvairių organizacijų nariai (pvz., pavasarininkai, jaunalietuviai, jaunųjų ūkininkų 
rateliai), bet ir pavieniai asmenys – ūkininkaičiai, atostogaujantys aukštesniųjų mo-
kyklų moksleiviai, seminaristai, studentai. Taip 1936 m. minimo archyvo fonduose 
atsirado Juozo Navako rinkinys.1  Šalia dainų jame pateiktas pirmas stambesnis 
daujėnietiškos (Lev niškių k.) pasakojamosios tautosakos pluoštas.

Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais dėmesys tautosakai kiek apsilpo. 
Tuomet gauti rinkiniai dažniausiai yra studentų praktikos darbai ar negausūs 
mokinių užrašai. Antai Vilniaus universiteto studentas B. Sivickas 1948 m. dainas 
rinko ne tik gretimuose P mpėnų ir Krinčino valsčiuose, bet ir Smiµgių kaime iš 
Antano Vadapolo.18

1958 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto dialektologų ekspedicija ėmėsi 
tirti šiaurės Lietuvos tarmes. Buvo ir tebėra įprasta panašiems darbams pasitelkti 
vietos inteligentiją. Ekspedicijai talkino tuomet jau penketą metų P rijuose gyve-
nusi ir Mikėnų septynmetės mokyklos mokytoja dirbusi V. Rutkauskaitė. Jai teko 
lankyti Barklainių ir Lebeníškių gyventojus. Porijuose dirbo kiti žmonės, tačiau 
prie mokytojos įpratę porijiečiai tikėjosi ir savos tyrėjos dėmesio. Nenorėdama 
jų nuvilti, mokytoja ėmėsi rinkti dainas ir užrašė 120 jų tekstų.19 Pasak rinkėjos,

„Dainų užrašymas ne visus tautosakos 
rinkimo nurodymus atitinka. ežinoda-
ma instrukcijų, nesistengiau užrašyti kuo 
pilnesn  kiekvienos dainos metriką, neap-
klausiau dainininkų, todėl nenurodžiau, 
kuriuo atveju daina dainuojama, kokiam 
žanrui priskiriama. Pastabas prirašiau tik 
tuo atveju, kai dainininkai, padainav  dai-
ną, patys kai ką pasakydavo.

e visas dainas užrašiau dainuojant. 
Gal pus  dainininkės Kazės ainauskienės 
pateiktų dainų užrašiau diktuojant, kad 
būtų greičiau. ik kitų dainininkų dainos 
užrašytos dainuojant. Bet ir dainuodami 
jie dažnai neįstengdavo atsiminti. ada 
pastabose pažymėdavau, kad užmiršta arba 
nebaigta daina.“20

Taip nutiko dėl to, kad mokytoja 
ir toliau vadovavosi kalbininkų, o ne 
tautosakininkų metodinėmis nuostato-
mis. Su jomis susipažinta tik tvarkant 
rinkinį. Tai liudija pastaba rinkinio įva-
de ir papildomais diakritiniais ženklais 
preciziškai fiksuota tekstų tarmė (žr. 
iliustraciją). Dainos užrašytos iš Kazės 

1  L R 861.
18 L R 2668(15–19, 25, 28–31, 3 –39).
19 L R 31 3.
20 Iš aptariamo rinkinio įvado.

V. Rutkauskaitės užrašyta daina. Skenuota nuo 
L R 
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hainauskienės, Kazimiero Skukausko 
ir Juzės Skukauskienės, Anastazijos Ur-
bonienės, Petro Kapišausko ir Juozo 
Navalinsko. Didžiąją jų dalį (10 ) prisi-
minė iš Viµkiškių kaimo (dab. P mpėnų 
sen.) atitekėjusi K. hainauskienė, kiti 
gimę ir augę Porijuose.

Atgimimo metais tautosaką po 
visą Lietuvą ėmėsi rinkti iš kaimyninio 
Pumpėnų valsčiaus kilusi dr. Aldona 
Kačerauskienė (Vasiliauskaitė). Jos ke-
liai 1991 m. vingiavo pro Girs dus, 
o 1993 – pro Dauj¸nus. Girs duose ji 
aplankė Salomėją Vadapalienę ir užra-
šė 24 jos padainuotas dainas, 2 gies-
mes, 3 pasakojimus ir 1 sakmę21, o 
Dauj¸nuose svečiavosi pas Majauskus.22 
Dainuoti jiems tuomet padėjo ir Emilijos 
Majauskienės sesuo Janina Kukorytė.

Rinkdami pasvaliečių tautosaką 
nemažai pasidarbavo R kiškio kultūros 
kolegijos moksleiviai, vadovauti Pasvalio krašto dukros Nidos Lungienės (Visoc-
kaitės). Būta jų ir Daujėnų apylinkėse. Antai Aušra Garastaitė (dab. etnologė 
dr. Kavaliauskienė) 1991 m. Daujėnuose lankė Valeriją Lekerauskienę (Kukorytę), 
Kazimierą Šimienę (Gaigalaitę) ir E. Majauskienę (Kukorytę).23 Dar po metų ji su 
Jonu Kavaliausku Smilt nėje į garsajuostes įrašė 45 Emilijos Rauduvienės (Vasi-
liauskaitės) ir Bronės Titienės (Morkūnaitės) dainas ir pasakojimus.24

Senokai pastebėta, kad „geriausia pradėti rinkti tautosaką nuo artimiausios aplinkos, 
nuo giminių ir pažįstamų. ada bus mažiausia kliūčių ir varžymosi.“25 Panašiai pasiel-
gė ir šios knygos sudarytojas Antanas Šimkūnas, surankiojęs per 30 daujėniečių 
mokėtų dainų. Kai kurios užrašytos jo paties 1945–1949 m. iš savo atminties ar 
giminaičių, kitos gautos iš draugų ar pažįstamų 1933–1996 m. Dauguma šių teks-
tų – pokarinio gyvenimo atbalsiai, bet rasime ir tarpukario kareivių, literatūrinės 
kilmės ar tradicinių liaudies dainų. Visos jos paskelbtos anksčiau A. Šimkūno 
sudarytoje knygoje apie Daujėnus26, kai kurios rengiant knygą padėjo apčiuopti 
daujėniečių tautosakos repertuaro kontūrus.

Ne atsitiktinai sutiktą moterį, kaip nutikdavo studentiškose kraštotyros eks-
pedicijose, o savo senelę Barborą Kazilionienę 19 5–19  m. Daujėnuose kalbino 
Alma ir Dalia Ilekytės kartu su Vladu 
Braziūnu.2  Kaip įprasta, pirmiausia 
pradėta klausinėti dainų. Jų iš šios 
moters tikrai užrašyta daugiausia, jos 
repertuaras margiausių žanrų – nuo 
archajiškiausių piemenų šūksnių iki di-
daktinių I –  a. sandūros kūrinių. 

Smiltynės gyventojai mokėjo ir dainuoti, 
ir trobas pasipuošti. Emilija Rauduvienė ir 
Bronė itienė  m. A. Garastaitės nuotr. 
L R t 2

21 L R  mg. 3 52(1–30), L R 6010(162–191).
22 L R  mg. 3851(61–85), L R 6155(61–85).
23 L R  mg. 3858(48–95), L R 6235(61–108).
24 L R  mg. 3925(40–84), L R 6269(121–165).
25 autosakos rinkėjo vadovas, Kaunas, 1936, p. 8.
26 Daujėniečių dainuotos ir užrašytos dainos, Daujėnai, 
Vilnius, 2004, p. 329–351.

2  L R  cd 150, L R 896.
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Tačiau skaitydamas šifruotus tekstus ar klausydamas įrašų susivoki, kad pasakoti 
jai sekasi nė kiek ne prasčiau. vi unikali B. Kazilionienės atmintis  keturių 
minučių trukmės piršlio pasmerkimo dekretą 86 metų moteris išpila iš karto, 
sklandžiai, nė karto nesuklysdama. Taip pat nuosekliai ji sekė stebuklines, buitines 
ir novelines pasakas. Be jokios abejonės tai geriausiai išklausinėta ir labiausiai 
atsiskleidusi Daujėnų apylinkių tautosakos pateikėja.

Savųjų nepamiršo ir šio straipsnio autorius. Besiklausant kartais armoniką 
pasigriebdavusio tėvuko, 1985 m. Barkla niuose į magnetofono juostą įrašyti 23 
jo groti kūriniai.28 Deja, vis nesurandant laiko ilgesniam pokalbiui, taip ir liko 
nepaklausinėta apie mokymąsi groti, turėtus instrumentus, apie muzikavimo ir 
vakarojimų tradicijas. Tokie pašnekesiai būtų ženkliai praplėtę turimas žinias 
apie tarpukario meto daujėniečių bendrabūvį. Nespėta užrašyti ir kitos tautosa-
kos, nors vienas kitas kūrinys, ypač sakytinės prozos, trumpuose pokalbiuose 
šmėkšteldavo.

Kur kas daugiau užrašyta mamos tautosakos. Atostogaujant ar savaitgaliais 
besilankant gimtinėje, iš kasdienių pokalbių rankioti įvairūs pajuokavimai, tikė-
jimai, liaudies medicinos patarimai, dainų tekstų nuotrupos, neretai pritaikytos 
konkrečiai situacijai. Dirbta specialiai neprovokuojant ar bent neakcentuojant, jog 
pokalbyje tikimasi išgauti norimą tekstą. Atvirai klausinėta tik pasakų ir sakmių. 
Taip pamažu susidarė 184 dažniausiai trumpų tekstų pluoštas, Lietuvių tautosakos 
rankraštyne įregistruotas 1986 m.29 Ka-
dangi namų tautosakos stengtasi išgirsti 
ir vėlesniais metais, 2013 m. sudarytas 

Muzikantas Jonas Krikščiūnas (kairėje) su seserimi na ir broliu Juozu. 
Barklainiai, otogra uota tarpukario metais, otogra as nenurodytas.  
š Domicelės Kripaitienės albumo, kopija L R t 2

28 L R  mg. 3815, L R 5902.
29 L R 5495.



113

A U A A

dar vienas kelis dešimtmečius kauptų užrašų rinkinys.30 Visa ši kolekcija labai 
pravertė glaistant ankstesniųjų rinkėjų paliktas daujėnietiškos mažųjų formų tau-
tosakos rinkimo spragas.

Itin efektyvus tautosakos rinkimo būdas yra ekspedicijos. Ne vieną dešim-
tmetį į jas vyksta muziejų, mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojai ir studentai, 
folkloro ansamblių dalyviai. Gausesnės pajėgos gali aprėpti didesnį teritorijos 
plotą, aplankyti daugiau gyventojų, iš anksto pasirengus paprastai parsivežama 
daugiau medžiagos. Besiruošiant joms susipažįstama su jau turimais užrašais, 
išsiaiškinama, koks tikėtinas repertuaras, kokių esama jo kaupimo spragų, kiek 
ir kokių turima papildomų žinių apie užrašytų kūrinių kontekstą. Tokių išvykų 
būta ir mūsų apylinkėse. 1988 m. čia buvo užklydę Jonišk lyje dirbusios Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos (tuomet Lietuvos valstybinės konservatorijos) ekspe-
dicijos dalyviai. Lankytasi Girsūdų, Smilgių kaimuose ir pačiuose Daujėnuose.31 
Kadangi joje dirbo muzikologai, užrašyta ne tik dainų su melodijomis, bet ir 
instrumentinės muzikos. Daugiausia dainavo girsūdietės Salomėja Vadapalienė ir 
Morta Niurkienė, armonika grojo smilgietis Petras Galvanauskas, smuiku – Juozas 
Juodokas. Beje, dauguma M. Niurkie-
nės dainų įrašytos pakartotinai – porą 
metų anksčiau ją aplankė tuomet dar 
studentė Jūratė Petrikaitė su vietine 
talkininke V. Kiznyte.32

Su išvykstančiais ir palydinčiais į eilin  ekspediciją LL  kieme. rečias  
iš dešinės stovi straipsnio autorius Povilas Krikščiūnas. Vilnius. 2000 m.  
enurodyto otogra o nuotr. L R t 0

30 L R 895.
31 M A KL  1165( 4–81), 1166(1–28), 1255(20–88), 
1256(1–66).

32 M A KL  865(1–32).
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Iš anksto ruoštasi ir „Versmės“ leidyklos ekspedicijai Daujėnuose. Peržiūrė-
jus visus ką tik apžvelgtus rinkinius, apsispręsta neignoruojant pačios tautosakos 
telkti dėmesį ties jos pateikėjais, gyvavimo aplinka, situacijomis, kurioje folklorinė 
tradicija pasireiškia ryškiausiai – vakaronėmis, talkomis, gegužinėmis pamaldomis, 
pasidomėti muzikantais, jų instrumentais ir muzikavimo tradicijomis. Lankytasi 
Daujėnuose, Baluškiuose ir Barklainiuose, bendrauta su Birute Gailiūniene, Ma-
jauskų šeima, Jadvyga Bieliauskiene, Veronika Kizniene ir Gene Karobliene, apie 
kaimų istorijas ir jų gyventojus šnekėtasi su barklainiete Genovaite Suvaizdiene.33 
Tačiau nebūna išvykos, kurioje būtų baigti visi darbai ar po jos nekiltų naujų 
klausimų. Jų baigti dar kartą sugrįžta 2012 m. rugpjūtį. Tada aplankytos ir dabar 
tebedainuojančios daujėnietės Domicelė Kripaitienė su dukra Danute, užsukta pas 
Baluškių kaimo muzikantą Petrą Lipnicką, su daujėniete Barbora Vadapoliene 
kalbėtasi apie jos motiną Barborą Kazilionienę ir kitus artimuosius, apie Daujėnų 
praeitį ir žmones34, parsivežta daugiau fotonuotraukų.

Tai buvo bene vėliausias straipsnio autoriui žinomas folkloristo apsilankymas 
Daujėnų apylinkėse. Galbūt natūralu – mūsų dienomis folklorinė tradicija radika-
liai kinta sparčiai silpdama ar įgaudama naujų, kartais visai netikėtų formų. Tai, 
kas užrašoma, jau kelintas dešimtmetis yra nebe gyvas pavidalas, o tik atminties 
rekonstrukcija. Buvę kaimo dainininkai ir pasakotojai tampa nebe aktyviais ka-
daise gyvo apeiginio ar pramoginio vyksmo dalyviais, o pasyviais televizijos ar 
kitokių iš anksto organizuotų kultūrinių renginių stebėtojais. Tačiau mąstant, kodėl 
klasikinis folkloras kaimo bendruomenėje nebeatlieka jokios socialinės funkcijos, 
verta prisiminti, kad pasikeitė ne tik tos bendruomenės poreikiai, bet ir pati 
bendruomenė, kad ji nebėra tokia nejudri ir vienalytė kaip prieš 50–60 metų. 
 jos kurtas kolektyvizacijos ar kolūkinio gyvenimo interpretacijas galima žvelgti 
kaip į savotišką senosios tradicijos tąsą, tačiau tūkstantmečių sandūros lūžiai kur 
kas ryškesni. Čia verta kalbėti apie anksčiau ne tiek aktualų ir neakcentuotą, bet 
dabar išryškėjusį ir specialistų dėmesio susilaukusį bendruomenių susiskaidymą 
amžiaus, socialinėmis, profesinėmis, pasaulėžiūros grupėmis, jų bendravimo būdus, 
įpročius. Dėl to nenuostabu, kad ir Lietuvos archyvuose jau rastume šiuolaikinių 
žvejų, medžiotojų, moksleivių35, mokytojų, net dvasininkų tautosakos. Nepamirški-
me ir užsienyje seniai tyrinėjamos virtualiosios kultūros, kuri į mobiliųjų telefonų 
ir kompiuterių naudotojų visuomenę atėjo kaip natūralus visų formų (sakytinio, 
rašytinio ir vaizdinio) folkloro pakaitas, 
atsinešęs naujas aktualijas, kitokią ben-
dravimo stilistiką ir net savitą, šiuolaiki-
nių baimių kuriamą mitologiją. Erdvės 
folkloriškai gaidelei čia per akis, tik at-
skleidžiama ji kitokiomis priemonėmis 
ir būdais įvairiausiose interneto plat-
formose, grupėse, pokalbių forumuose, 
tinklaraščiuose ir jų komentaruose.36 
Visažinis Google paklaustas pasakys, jog 
dabartiniai ir buvę daujėniečiai į viešą3  
ir uždarą38 grupes susibūrę acebook 

33 L R  cd 151, L R 64.
34 L R  cd 152, L R 915.
35 Tokių rinkinių yra sudaręs ir šio straipsnio au-
torius. Daujėniečių mokinių tekstų galima rasti 
L R 5491(1–15, 295–310).

36 Plačiau apie šį Lietuvoje beveik netyrinėtą feno-
meną ir jo reiškimosi būdus žr. Krikščiūnas P. 
olkloriniai lietuviškojo homo interneticus akiračiai, 
omo narrans: olklorinė atmintis iš arti, Vilnius, 2012, 

p. 444–461.
3  https .facebook.com groups 10222 488359

fref ts .
38 https .facebook.com groups 41688346166
889 fref ts .
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tinkle, kad ten pat savo paskyrą turi 
Daujėnų mokyklos sporto komanda.39 
Tiesa, įrašai viešųjų grupių paskyrose 
kol kas nėra dažni ir gausūs, tad kalbėti 
apie ryškesnę daujėniečių folklorinės 
tradicijos emigraciją į internetą kol kas 
ankstoka, bet prielaidų jai jau yra.

Taip pamažu, kaip grūdai po 
javapjūtės, į saugyklų aruodus subi-
ro daujėniškių tautosaka. inoma, čia 
paminėta anaiptol ne viskas – kie-
kvienas kaimas turėjo skardžiabalsių, 
šmaikštuolių ir muzikantų, tik ne visus 
aplankė užrašinėtojai. Medžiagos dar 
ieškota Vytauto Didžiojo universiteto 
Kultūrų studijų ir etnologijos katedros 
archyvo duomenų bazėje, tačiau rastas 
tik vienas velykinių papročių aprašas.40 
Galbūt jos dar esama kitų mokymo 
įstaigų, muziejų, draugijų, sambūrių ar 
privačiose kolekcijose. ra žinoma, jog 
Daujėnuose tautosakos rinkimo prakti-
ką atliko Vilniaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedros studentai, vadovau-

39 https .facebook.com pages Daujenai-Si ty-
niners 14215 5541392249 fref ts .

40 VD  ERA 1624(1 –19).

Kostas ir Antanas Augos su Antanu  
Garbausku – plačiai žinoti muzikantai.  
ekiškio k., apie  m.  
enurodyto otogra o nuotr. L R t 2

Petras Lipnickas. Baluškiai. 20 0 m.  
P. Krikščiūno nuotr. L R t 2
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ti šviesaus atminimo dėstytojo poeto Marcelijaus Martinaičio. Deja, katedroje šios 
medžiagos rasti nepavyko. Prieš gerą dešimtmetį Daujėnų apylinkėse dirbo kažkurios 
aukštesniosios mokyklos moksleiviai. Dabar jų pėdsakus rasti taip pat jau keblu. 
Tačiau šioje knygoje nepretenduota sukurti visa apimantį daujėniečių tautosakos 
registrą. Toliau dedamos publikacijos parengtos iš surastų užrašų. Tikėsimės, kad 
imlesniam skaitytojui bus įdomūs ne tik jie, ir, prireikus papildomos medžiagos, 
mūsų komentuotos archyvinės nuorodos išvaduos nuo gaišinančio naršymo po 
elektronines duomenų bazes ar dar neskaitmenintas katalogų kartotekas.

Iš apžvalgos matėme, kad užrašinėta ne vienu metu, nevienodai išsilavinusių 
ir įgudusių rinkėjų, pasitelkiant įvairias užrašymo priemones ir būdus – nuo pieš-
tuko iki garso ir vaizdo įrašymo aparatūros, nuo laisvo perpasakojimo iki tikslaus 
pažodinio teksto užrašymo. Tokia marga medžiaga nori nenori prašosi tvarkoma, 
tad dar keletas žodžių apie skelbiamų kūrinių tekstologinio parengimo principus.

Juos pirmiausia diktavo užrašymo būdas ir naudotos priemonės. Jei pasi-
rinktas kūrinys įrašytas į garso laikmeną, jis būtinai perklausytas arba iššifruotas 
remiantis toliau pristatomais principais, stengiantis palikti kuo autentiškesnį pavi-
dalą, bet ištaisant rankraščiuose pasitaikiusius netikslumus ir klaidas. Sakytiniuose 
tekstuose šalinti tik siužetui visiškai nereikalingi įterpiniai ar nukrypimai, dažnesni 
pertarai, taisyti tik neabejotini apsirikimai. Jei pašalintas didesnis fragmentas, tai 
tekste pažymima laužtiniais skliaustais su daugtaškiu. Taip pat pažymėti įrašuose 
pasitaikę brokuoti ir dėl to klausa nesuvokiami fragmentai. Tokiais pačiais skliaus-
tais esant reikalui išskiriami užrašinėtojų klausimai ar trumpi rengėjų įterpiniai. 
Neredaguota kai kur pasitaikiusi neįprasta žodžių tvarka sakinyje. Spausdintame 
tekste tai leidžia lengviau pajusti pasakotojo kalbėjimo būdą ir intonacijas. Esant 
reikalui, kai norima tą būdą pabrėžti ar paryškinti loginį sakinio kirtį, sakinio 
skyryba gali būti sutvarkyta ne pagal bendrinės kalbos taisykles, o pagal įraše 
girdimas intonacijas. Visur paliktos bendrinei kalbai neteiktinos, tačiau tarmei 
būdingos sintaksinės konstrukcijos (pvz., įsidės  kų n e  įkiš tuos trišaks  r
r ) ir morfologinės formos. Svetimžodžiai taip pat nešalinti. Laikantis kalbi-

ninkų suformuotos tradicijos visi jie, kaip ir pasenę lietuviški ar menkiau žinomi 
tarmiški žodžiai, paaiškinami išnašose tame pačiame puslapyje. 

Redaguojant ranka užrašytus tekstus elgtasi panašiai, tik kilus neaiškumų 
sprendinio ieškota lyginant kūrinį su kitais to paties tipo variantais. Rankraščiuo-
se rasti pasakotojų ar užrašinėtojų duoti kūrinių pavadinimai palikti. Jų neradus 
tekstai pavadinti rengėjo, tokie pavadinimai rašomi laužtiniuose skliaustuose.

Plačiajai auditorijai skirtuose leidiniuose visada keblu redaguoti tarmiškai, 
bet remiantis nevienodais principais užrašytų kūrinių fonetiką. Dialektologams 
skirtų specialia transkripcija teikiamų tekstų paprastai skelbiama kalbos skyriuje, 
tad čia, kaip ir daugumoje šios serijos knygų, siekta atspindėti pagrindines tar-
minės fonetikos ypatybes, nedetalizuojant numanomų ar folklorinei publikacijai 
ne tiek svarbių fonetinių bruožų. Jei tarmiškos fonetikos pasitaiko nedaug (tai 
ypač būdinga dainoms, ir ne tik daujėniečių) ar ji išlaikoma labai nenuosekliai, 
tekstas skelbiamas bendrine kalba, šalinant rastą tarmišką fonetiką, o jo pavadini-
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mą ties numeriu pažymint žvaigždute (pvz., 3. Dar neišaušo giedri dienelė  20. 
Rugio varpa ). Svyravimai, atsiradę dėl literatūrinės kalbos įtakos ar gyventojų 
migracijos, redaguoti ne visur – tekstų rengėjui rūpėjo parodyti ne tik buvusį 
vietinės šnektos savitumą, bet ir jo kaitos situaciją tam tikru (užrašymo) metu. 
Tokių svyravimų galima rasti ir ankstesnėse aukštaičių tautosakos publikacijose. 
Esant reikalui vienodinta tik tame pačiame kūrinyje, pasirenkant vyraujančią re-
daguojamo požymio formą. 

Papildomų rašmenų stengtasi įsivesti kuo mažiau. Specifiniais ženklais ne-
žymėti neaiškios kokybės tarpiniai garsai tarp  ir , ė ir , kiekviename tekste 
pasirinkta konkretaus pateikėjo tariamam garsui artimesnė raidė. Čia pastebėtina, 
kad skirtingų žmonių tarsena gali būti kitokia, tad ir rašoma bus nevienodai. 
Be kita ko, kartais tai lemia kad ir netolima, bet kita pateikėjo kilmės vietovė. 
Teksto aiškumo dėlei neatsisakyta nosinių, nors tarmėje ir sutrumpėjusių balsių 
rašybos, nežymimas nuo kirčio pailgėjusių balsių pusilgumas. Taip išvengta pai-
niavos su balsiais, dainose veikiamais ne tarmės fonetikos dėsnių, o melodijos 
slinkties. Tačiau visiškai apsieiti be papildomų ženklų ar specifinių rašybos atvejų 
nepavyko. Atsižvelgta į sutrumpėjusius balsius (pvz., rašoma gyvols , bet givol#ls ), 
prieš kietąjį priebalsį atsidūręs e rašomas taip, kaip ištariamas tarmėje –  (pvz., 
mergiala). Kietai tariamam po kietojo priebalsio einančiam ė įsivestas ženkliukas # 
(broliuk# – broliukai), prieš kietą  atsidūrusi  rašoma  (su panitė i – su panytėle  
var į – varl ), po minkštų priebalsių ar jų samplaikų pridedamas ženkliukas . 
Tai ypač patogu, kai be šių ženklų parašyti žodžiai gali būti ištarti skirtingai ir 
įgyti skirtingas reikšmes (pvz., ais – eis  ais  – eisiu). enkliukas aktualus ir tais 
atvejais, kai galimas kitos tarmės skaitytojas žodį perskaitytų savaip, pvz., reik  
ir reik. omografų taip pat stengtasi išvengti žodžius sukirčiuojant (pvz., k l  – 
keliu ir k l  – kelia).

Po tekstų pridedamos metrikos ir trumpi kūrinių komentarai. Čia nurodo-
ma pateikėjų vardai ir pavardės (moterų, jei žinoma, dar ir mergautinė), amžius 
užrašinėjimo metu, gyvenamoji ir kilmės (kai nesutampa) vietovės, užrašinėtojų 
pavardės, užrašymo metai ir, jei būta, ekspedicijos organizatoriai. Po to įvardija-
mos archyvinių laikmenų signatūros ir nurodomas teksto tipo numeris tam tikro 
žanro kūrinių klasifikacijos sistemoje. Kitaip pasielgta tik skelbiant mažuosius 
žanrus – jų metrikos pateiktos atskirose pateikėjų ir užrašytojų rodyklėse. Visos 
metrikose ar straipsnių tekstuose naudotos santrumpos paaiškintos bendroje san-
trumpų rodyklėje, įdėtoje knygos gale.
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Dainininkė ir pasakotoja  
Barbora Kazilionienė (1884–1980)
Alma Braziūnienė

Tautosakininko Povilo Krikščiū-
no skambutis ir klausimas, ar pažįstu 
Barborą Kazilionienę iš Dauj¸nų, buvo 
staigmena. Suglumau.

„ ai mano močiutė“, – prisipažinau. 
Pasijutau sutrikusi, nes pati jau turiu 
tris dukraites, o mano močiutės dainos  
ir pasakos – tai staigus šuolis į mano 
vaikystę. Netikėtai iškilęs močiutės, 
kaip mes vadindavom, babutės , babytės, 
paveikslas atgaivino praėjusį laiką, pri - 
stabdė jo tėkmę. Pradėjo tirpti dabartis, 
vėl pasijutau maža, sėdinti ant babu tės  
kelių P mpėnuose, tokiame didžiulia - 
me sode su kažkur, rodėsi, tolumoje  
bo luojančiu labai dideliu malūnu, prie  
kurio vienai eiti būdavo draudžia ma. 
Pravažiuodama pro P m pėnus ir dabar 
vis žvilgteliu į tą malū ną – atgyja anks-
tyvosios vaikystės įspūdžiai. Kol gy ve - 
nom P mpėnuose (iki 1960-ųjų), mano 
babutė dar matė, dar, sako, atva žia vu - 
si iš Daujėnų mane, kūdi kį, prausė. Vė - 
liau likimas jai lėmė skaudžią lemtį – 
apako nuo glaukomos ir visiškoje tamsoje išgyveno daugiau kaip du dešimtmečius.

Mėginu atgaivinti pačius ankstyviausius savo babutės prisiminimus. Vedasi ji 
mane (o gal kartu ir sesę Dalytę  Regis, ne) į Pumpėnų bažnyčią. Baugi bažnyčios 
didybė, nepasiekiamos, atrodo, lubos, giesmių gausmas. P mpėnai – tik nuotrupos. 
Vėliau išsikėlėme į Dagl¸nus. Jie man visada ir liks Dagl¸nai, Dagl enai – tokie, 
kaip sakydavom. Suliteratūrintų Degl¸nų nesinori nei rašyti, nei tarti. Ten babytė 
jau niekada nebuvo apsilankiusi. Gyveno Dauj¸nuose pas sūnų Kazimierą, paskui 
pas dukterį Barborą Vadapolienę (Kazilionytę). Iš ten 1980 m. spalio 25 dieną 
iškeliavo amžinybėn. Palaidota Daujėnų kapinėse šalia savo vyro, mano senelio 
Antano Kazilionio (18 5–1953).

Daujėnuose babytę stengdavomės 
lankyti. Dažniausiai už visus važiuo-
davo ten Mortytė, mano teta, viena 
iš babytės dukrų. Mortytė buvo tarsi 
Vaižganto Severiutė. Nesukūrusi savo 
šeimos, visą gyvenimą nugyveno mano 

Barbora Kazilionienė su dukraite Alma lekyte 
(Braziūniene) Pumpėnuose.  m. enurodyto 
otogra o nuotr. Gauta iš A. Braziūnienės, kopija 
L R t 

 Kiek vėliau, apie 1964-uosius, pusseserė ita 
Vadapolaitė (Kalvėnienė), atsimenu, pavadino ją 
babyte. Atrodė, kad šitas vardas skamba pagarbiau, 
kitoniškiau, gražiau nei babutė  taip visi ir pradėjom 
ją vadinti, nors mano vaikai savo močiutę, mano 
mamą, vadino tik babute, tad šiame rašinyje šios 
formos gali sinonimiškai kaitaliotis. 
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tėvų šeimoje, užaugino mane ir seserį Dalią Ilekytę. Padėjo namų ruošoje, buvo 
visa ko prižiūrėtoja, taisytoja ir viso ūkio žinovė – tikrų tikriausia Severiutė ir 
visos giminės ryšininkė. Tai ji atveždavo žinių, kas susirgo, kas ruošiasi tekėti, 
kas laukiasi... Kartą per mėnesį, ne rečiau, susiruošdavo į Dauj¸nus, nežiūrėdama, 
kad iš Kunigíškių, Radvíliškio rajono, kur vėliau persikėlėm, buvo gerokas kelio 
gabalas ir kelionė gana varginanti. Mortytei besiruošiant, jau sukdavom galvas, 
ką įdėti babytei lauktuvių – ką nors skanesnio, kitoniškesnio. inojom, kaip ji 
laukia ir kaip džiaugsis.

Atsimenu savo apsilankymus Daujėnuose, kai babutė dar gyveno senojoje 
Kazilionių sodyboje, apsodintoje dėdės Kazimiero eglutėmis. Turėdavo savo ka-
marėlę, atitvertą šalia krosnies gyvenamojoj gryčios pusėj. Kai gimė jauniausias 
pusbrolis Algiukas Kazilionis, jau nebematė. pratusi visą gyvenimą darbuotis, 
baisiai kentėjo, kad tamsa atėmė galimybę dirbti. Bet vis tiek stengėsi. Ir akla 
kiek galėdama prižiūrėjo Algiuką. Atsimenu ją šluojant gryčią. Nusiaunanti, 
tada basa jaučianti, kur grindys šiukšlinos – taip ir iššluoja. Nuskusdavo bulves. 
Mums, vaikams, tekdavo ją palydėti už trobos įtaisyton būdelėn. Mažesnieji ir 
paišdykaudavo, tyčia ne ten pavesdavo. Nepykdavo. Ir per daug nesiskundė 
savo likimu. Tik retkarčiais susigraudindavo  „Vis tamsa ir tamsa, – sakydavo, – 
pamėginkit išbūti bent vieną dieną užsimerk .“ Gal ir dėl to jai taip svarbu buvo 
klausytis. Itin išlavėjusi klausa gelbėdavo  radijo imtuviukas visada būdavo po 
ranka. pač džiaugdavosi klausydamasi daujėniškio Antano Šimkūno. „ eseniai 
per radiją mūsų Antanas kalbėjo“, – sakydavo. Kai prisipažinau, kad baigusi vidu-
rinę Vílniaus universitete ketinu studijuoti lietuvių kalbą, paklausė  „ ai būsi kaip 
Šimkūnų Antanas  Kalbėsi per radiją “ Visus savo anūkus, atvykusius aplankyti, 
pirmiausia pasistatydavo priešais save  „Reikia apgraibyt. Pasirodykit, kiek užaugot.“ 
Apgraibydavo ir visada žinodavo, kiek kuris paaugom. Taip ir mano sutuoktinį 
Vladą apžiūrėjo, kai pirmąkart po vestuvių atvažiavom. Toks buvo noras viską 
žinoti ir dalyvauti visaverčiame gyvenime.

Gyvenimas babytės nelepino. Užaugo Pumpėnų parapijos Miestelíškių kai-
me. Tėvas Juozas Mulevičius – ūkininkas. Motina na Mulevičienė (Vadapolaitė) 
buvo kilusi iš Smiµgių. Mulevičiai turėjo keliasdešimt hektarų žemės  „Gal ketu-
riasdešimt, ne mažiau“, – sakė 2013-ųjų vasarą babytės dukra, mano teta Barbora 
Kazilionytė (Vadapolienė). Babytė užaugo šeimoj su dar penkiais vaikais  broliais 
Jonu ir Petru, vyresnėmis seserimis Morta (Meiliūniene), Veronika (Milinskiene) 
ir jaunesniąja Apolonija (Piragiene). Dar du vaikai dvynukai mirė.

Ką nors smulkiau parašyti apie savo prosenelius, deja, jau nebesugebėsiu. 
Tada, kai babytė dar pasakodavo, neužrašiau, o dabar jau nebelabai yra ko ir 
klausti. Mano atminty išlikęs babytės pasakojimas apie garsiuosius Vileišius  
kaip ji, dar vaikas, paauglė, lankydavosi pas savo tetą (motinos seserį) Roza-
liją Vileišienę (Vadapolaitę, 18 1–1945), žymiojo Petro Vileišio brolio ūkininko 
Kazimiero (1852–1916) žmoną. Medíniuose būdavę dideli baliai, suvažiuodavę 
visi Vileišiai. simintiniausia buvo, kad ponai Vileišiai atvažiuodavę automobi-
liu – keistas neregėtas dalykas. Giminystę babytė pabrėždavo  „ i n#, Almut , 
pamionklų Pasval , pri gimnazijes  ė mūsų gimine“, – ne kartą yra sakiusi apie 
žymųjį savo tetulėno brolį.



11

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Dvi babytės seseris dar menu iš savo vaikystės. Vyresnioji, Veronika Mi-
linskienė (188 –1965  tardavom Melynskene, su kieta l ir beveik rusiška kieta y), 
buvo ištekėjusi už malūnininko Stasio Milinsko (18 1–1941), gyveno Paįstriìčiuose, 
netoli J rgėnų. Milinskai savo vaikų neturėjo, tad padėjo auginti dukterėčią ną 
( nytę, Ancę), mano tetą, babytės dukterį. Šioji čia pat, Paįstriečiuose, ištekėjo 
taip pat už malūnininko Kazimiero Blinkevičiaus. Malūno dabar jau nebėra, bet 
Blinkevičių sodyba dar tebestovi, nors ten jau kiti žmonės gyvena. Važiuodama iš 
P nevėžio į P svalį vis žvilgteliu. Juk Paįstriečiuose vaikystėje vasarodavom, kaip 
tik stro duburyje išmokau plaukti. V. Milinskienė palaidota Paįstriìčių kapeliuose, 
tuose pačiuose, kur guli ir Vlado proseneliai iš jo babutės pusės. Taip įdomiai 
susikerta gyvenimai  su Vladu susipažinom Vílniuje, studijuodami, o pasirodė, kad 
esam visai iš gretimų vietovių, tuose 
pačiuose kapeliuose giminės sugulę.

Kaip babytė iš Miestelíškių nu-
tekėjo į Dauj¸nus, dabar smulkiau jau 
irgi nebėra kam papasakoti. Atsimenu 
tik, kad man, dar vaikui, ji kalbėjusi, 
jog Pirmojo pasaulinio karo metais visa 
jos pasoga nuėjo veltui – vokiški pinigai 
tapo beverčiais popieriais. Tų pinigų 
skrynioje buvusi didžiulė krūva, vėliau 
vaikams leido jais, beverčiais, ir pažais-
ti, nusinešti mokyklon, atiduoti mokyto-
jams kaip muziejinius. Senelis Antanas 
Kazilionis, gimęs 18 5 m., buvo gerokai 
vyresnis už babytę – oficialiai devy-
neriais metais, bet babytė kartodavo, 
kad pase ji keleriais metais pasendinta. 
Kaip ir kodėl tai nutiko, dabar irgi 
sunku atsekti. Mėginau nustatyti tikrą-
ją babytės gimimo datą – peržiūrėjau 
Pumpėnų Romos Katalikų Bažnyčios 
1884–188  m. gimimo metrikų knygas, 
deja, nieko nesuradau. Matyt, Barbora 
Mulevičiūtė krikštyta ne Pumpėnų, o 
kitoje, tikriausiai, Kríklinių, bažnyčioje. 
Šios bažnyčios gimimo metrikų knygos 
dar kol kas neskaitmenintos.

Senelis užaugo su seserimis Mor - 
ta, Veronika ir broliu Petru. kis pri-
klausydavo pirmutiniam sūnui, tad se-
neliui buvo lemta eiti užkuriom. Dėl to 
jis prieš Pirmąjį pasaulinį karą išvažiavo 
į Amêriką užsidirbti. Babytė, o paskui 
ir Mortytė mėgdavo perpasakoti, kaip 

 Veronikos Milinskienės (Mulevičiūtės) gimimo data 
(188 ) iškalta antkapiniame paminkle Paįstriečių 
kapinėse. Pumpėnų Romos katalikų bažnyčios 
gimimo metrikų knygose Lietuvos valstybės isto-
rijos archyve radau įrašą, kad ji gimusi 1883 m. 
rugsėjo 21 d., t. y. buvusi trejais metais vyresnė 
nei rodo antkapinis įrašas (LV A, f. 13 2, prieiga 
per internetą  http .epaveldas.lt). 

Antanas Kazilionis Paįstriečiuose, šeimai  
besislapstant nuo tremties. Apie  m.  
enurodyto otogra o nuotr.  

Gauta iš A. Braziūnienės, kopija L R t 
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seneliui sekėsi Amêrikoje. strigę atminty, kaip jiems, atvykėliams, davę darbo 
karves melžti, bet amerikonų karvės ne tokios kaip mūsų, Lietuvojê, neatleidžia 
pieno ir gana. Ne taip, pasirodo, melžė – ne tempti reikia, o spausti...

Prabuvo senelis Amerikoje keletą metų, kol netikėtai sulaukė laiško  mirė 
brolis Petras, reikia grįžti namo, nėra kam žemės dirbti, dvi seserys netekėjusios 
laukia. Parplaukė į L etuvą, bet čia prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, mobi-
lizacija. Kaip pasakojo teta Barbora Vadapolienė (Kazilionytė)1, sugrįžęs iš karo 
jau dairėsi įsižiūrėtos Barboros Mulevičiūtės. Iš Mínsko senelis pėsčiomis parėjo 
į P nevėžį, pirmiausia užsuko pas savo giminę Morkūną. Šis pasišovė suvargusį 
Kazilionį pavėžėti, bet senelis pirmiau ne į namus panoro, o paprašęs užvežti 
„pas Muliaučyt “, išsiklausęs, ar ši „dar neženota“. Gyvo senelio neprisimenu, jis 
mirė 1953 m., kai iš būrio mano pusseserių ir pusbrolių tebuvo gimęs vienintelis 
Antanas Vadapolas. Mortytė pasakojo, kaip trimetis Antaniukas vis pribėga prie 
sergančio senelio ir sako  „Seneli, tau grabelį kala“. „Gerai, kad kala“, – atsakęs šis.

sikurti Daujėnuose jauniesiems Kazilioniams nebuvo lengva. Atsimenu, 
babytė pasakojo, kaip sunkiai sekėsi pradėti gyvenimą vienkiemyje, ant kolionijos. 
Vienas paskui kitą pasipylė vaikai. „Vienas už rankos, kitas ant rankos, trečias pa-
keliui į pasaulį“ – taip yra sakiusi.

Babytė pagimdė ir užaugino septynis vaikus. Vyriausias Kazimieras gimė 
1919 m. (mirė 1996 m., palaidotas Daujėnų kapinėse). Po poros metų pasaulį išvydo 
na (Blinkevičienė, gyvena Panevėžyjê), 

1922 m. – Barbora (Vadapolienė, gy-
vena Daujėnuose), 1924-aisiais – mano 
mama Veronika (Ilekienė, mirė 200  m., 

1 Pokalbio su Barbora Vadapoliene (Kazilionyte) 
Daujėnuose 2012 m. rugpjūčio  d. skaitmeninis 
garso įrašas. Autorės arc yvas.

Kazilionių vaikai (iš kairės): Veronika, Barbora, Morta, na, Apolonija, 
Kazimieras ir Antanas. Daujėnai. Apie  m. enurodyto  
otogra o nuotr. Gauta iš A. Braziūnienės, kopija L R t 
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palaidota Vilniuje), 1925-aisiais – Morta (mirė 2006 m., palaidota Daujėnuose), 
1926-aisiais – Apolonija (Šimkienė, gyvena Panevėžyje), 1928-aisiais – Antanas 
Kazilionis (mirė 2003 m., palaidotas Panevėžyje). Iš septyneto vaikų išmokslinti 
tegalėjo du – Veroniką (mano mamą) ir Apoloniją. Abi baigė Pasvalio gimnaziją. 
Gabi buvusi ir labai norėjusi mokytis ir Mortytė, deja, baigė tik keturias klases, 
po to išmoko siuvėjos amato.

Iš 20 hektarų žemės išsilaikyti šeimynai nebuvo lengva, o juolab sutaupyti 
mokslams. Abiems gimnazistėms Pasvalyje tekdavę samdyti kambariuką, iš pradžių 
Pumpėnų gatvėje, namelyje prie pat Lėve s malūno, o paskui Vyšnių gatvėje. Mano 
mama po gimnazijos 1946 m. pradėjo mokytojauti Mig nių pradinėje mokykloje, 
paskui Paįstriečiuose pas seserį ną susipažino su būsimu mano tėvu Antanu 
Ilekiu, Jurgėnų MTS agronomu, mokytojavo Pumpėnuose, neakivaizdžiai baigė 
Vilniaus pedagoginį institutą, buvo Daglėnų aštuonmetės mokyklos direktorė, o 
1969 m. išsikėlė gyventi į Radvíliškio rajoną.

Pokario metais visa babytės šeima, kaip ir daugelis kitų vidutiniokų, buvo 
pasmerkti tremčiai į Síbirą. Šeimos archyve yra LR Vidaus reikalų ministerijos 
1990 08 29 pažyma nr. 6 , kad piliečiai

„Kazilionis Antanas, Jokūbo, Kazilionienė Barbora, Juozo, Kazilionis Kazimieras, Antano, 
Kazilionytė na, Antano, Kazilionytė Veronika, Antano, Kazilionytė Morta, Antano, 
Kazilionytė Apolonija, Antano buvo įtraukti į sąrašą asmenų, numatytų ištremti iš Lie-
tuvos SR Pasvalio r. Daujėnų k. už Lietuvos ribų  m.“

Sąraše nėra tik Barboros Kazilionytės (Vadapolienės). Mat ji 194  m. jau buvo 
ištekėjusi už daujėniečio Kazimiero Vadapolo  jis karo metu buvo mobilizuotas 
sovietų armijon, kariaudamas nuėjo iki Berl no, buvo kontūzytas, žodžiu, Barbutė 
galėjusi jaustis saugesnė. Babytės šeimynos išvežti nespėjo. Geri žmonės išvakarėse 
pašnibždėję, kad juos veš, visi spėję pasislėpti. Senelis iš pradžių nenorėjęs slėp-
tis („Aš niekam bloga ni s padar s. Kas gyvols  ryto paliuobs “), glaudėsi pas dukterį 
Barborą. Ši pasakojo, jog senelis buvo įkurdintas ant kūtės aukšto. Jų namas prie 
pat kelio. Veža kaimynus. Vežimai su manta ir vaikais. Senelis iškišęs galvą pro 
aukšto langiuką žiūri, kaip tos vilkstinės traukia pro jų namus. Jai širdis kulnuose  
o jei kas pakels galvą aukštyn ir pamatys jį bežiūrintį  Tada žentas paskubom 
pripjovė eilę malkų ir užkrovė jomis tvartelį, vos vos palikęs tarpiuką nulipti. Ba-
bytė paskubom, kaip stovi, išskubėjo pas seserį Milinskienę į Paįstriečius. Mortytę 
savo rūsyje paslėpė Daujėnų špitolninkas Jonas Šaparauskas. Ilgiau ten jai būti irgi 
buvo nesaugu, bijoję, kad naktį ateis tikrinti. Tekę ir patiltėj nakvoti. Vėliau naktį 
slapčia išgabeno ją į Panevėžį – ten saugiau. Mano mama jau mokytojavo Mig -
niuose, Apolonija – Panevėžyje. Taip visi laimingai išsilenkė tremties, tik sodyba 
buvo nusiaubta, ten įkeldinti kiti žmonės. Daiktai, drabužiai – viskas buvo išnešiota.

Barboros Kazilionienės gyvenimas buvo nelengvas, bet jos būta darbščios, 
nagingos, sumanios

„Kiek reikdava dirbt , kol  tuos skryns  sudėdava .. Seniau vakari vakaraus  lig vidunakč. Kas 
kų dirb: mažs vaikels  pimenėls  pluksns pl#ša atsisėds  prė stala, katr s miargaites  verp , 
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katr s kokiuos pakuls krata, o moč vakarienį viard, tinai taisa kų. Vėl  gaspadors  punčs  
vej, pakulų iš po priebruka  išsinešs , karvėm kad but kuo supunčiot  vasaro, vej virvs ...“4

„Viskas buva, ir virves  nuvyt namuos, ir viskas buva namuos. Lig puses  žiemas tu-
rėdav# suverpt , a no puses  žiemas sėst  st kl#s aust . Reik  dėngtės  ir reik  dėt  ont 
skrynių retim#, kad miargaite išeidam turėtų pilnų skrynių retimų.“

– „Daba tė Velykas jo“, – apibendrino ji 19 5-aisiais, kai pirmąkart buvo 
įjungtas magnetofonas.

Taupumas buvo ugdomas iš mažens, tas taupumas ne iš gero gyvenimo  

„Vis r basom. Bažnyčion ain , čebatėls  susiriš  skarial#n. Skariala drobine, ne pirktine, 
i niadažyt. Skarial#n įsided  pri knigial#s šilkinį skaria į . uvėjė, tė on kapų apsievė. 
 ka ne, tė da i par mestelį aidavam pas žydalkė į pažįstamų. ebijė ni žmonių, nieka. 
uvein , parsiriš  skaria į, parsiaun  čiabats. A tėp – basas. n bažnyčių basas, a jeigu 

šl p , tė su naginėm.  čebats tė tik pri bažnyčes  apsiaun .“

Netikėtai atsivėręs man vaikystėje nepažintas babytės bruožas – kaimo pri-
buvėja. Kad išmanė vaistažoles, atrodė lyg ir natūralu. Kaipgi kitaip  kiekviena 
kaimo moteris šitai turėjo mokėti. Bet kad buvusi tikra daktarka, sužinojau tik iš 
tetos Barboros Vadapolienės

„Mūsų mam nė mokslų nėje, ni nieka. Aš suskaiči vo, kiek ji vaikų prijėme. Vieno tuoj 
kėp apsiženije. At#je tokes  mergaites  brols , runkų bučiuoj, kad apsiorga si so, ataik. 
A to si so, ži n#, jo ruošes  mirt . Saka, aik, pakviesk Kazilionienį. Pakvite, mam saka, 
kad jai gimdyt  reik . Prijėme kaimionk# čėnai tokiai amulionienė, kaimynystė ntaniuks 
gime.  da prijėme upustienė. Kiatur s vaiks prijėme. ...   be moksla, be nieka, tiok 
iš pasiklausima. ...  Skaitydava, kol  gal#je, apė viskų. Patraukims...“8

Babytės potraukį į medicininius dalykus, jų išmanymą atsimenu ir aš. stri-
gę, kaip ji aiškindavo savo ligas  kur kepenys, kur inkstai, kaip reiškiasi šių ligų 
simptomai ir t. t.  „Gi ži n#, Almut , gi matė, kėp kiau į papjaun, kėp kepens  atroda  
ėp i žmogos.“ Deja, visais šitais dalykais visiškai nesidomėjau, netgi bodėjausi, 

tad nieko smulkiau iš babytės pasakojimų neįsidėmėjau.
Babytė buvo mėgstama ir gerbiama daujėniškių. Duktė Barbora prisimena

„Mamas tok  propesij buva: kitam giara padaryt . Kad ji ka i niaturėdava, su pulk vaikų, 
bet ji nor  žmog giara padaryt . Ji geriau p t  prasčiau pab s, pavargs... Vis  ubag# aidava 
pas Kazilionienį. ok  Kiaršanskaič ubage 
būdava. Ji įsimislije, kad jai Kazilions  
gimine. A tete kad nekįsdava  Mam saka:

– ė tau galvas nianujam, tegu saka.
Giviana toks už rijes , Striakat 

vadindava, bet jam ybs pavarde. Atain 
tas Striakat, kad mire to Kiaršanskaič. 

3 Priebrukas (priebraukas) – lentelė su papėde brau-
kiamiems linams pasidėti.

4 L R  cd 150(3 ).
5 Dengtė (dangtė) – uždangalai, apdangalai.
6 L R  cd 150(39).
 L R  cd 150(40).

8 Iš minėto autorės įrašo.
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iatur nė užvilkt , nė nieka. Buva kėp tiok ku ims, papjaudava gyvulį, ži n#, avelių daug 
laikydava. iatur  žmogs nė ka graban įtiest . Mam dave gražiaus  sta t#sį. Pasomde du-
biakass , tokį Mykolų, Kazimiarų sūnų  nusionte duobes  kast . Mam dave drapans. ...

umire tok  be tėvų augs Lukošiaučyte, ataidava vis pas mamų tė pavalgit . o 
numire, mam atidave, tava mamos tok  buva iš vilnų numiagzt lab# graž  limene. Dave 
marškėns , sijenėlį. Apviolka tų nabašnikį. Atrada jų un tilta Pasvaly nebegyvų.

Mire toks Levaniškiuos Mickeliūna Juozs. Aidava par kiems, tė mam# pienų iš-
trauk , išger . as numire, atain vėl , kad niatur  kuo užmaut, kelnių niatur . Mam vėl 
gražiausės Kazimiara kelns  atiduod.

ušove skriabų. At#je vėl, kad niatur  kuo grabų iškalt . Vėl duod sta t#sį. o jas 
toks karakters  buva, ji niag l , jeigu atain žmogs, praša, niatur , ji duod. ok  ūkinika 
moč , Gasaitynes Vadpoliene, užeidava, tė mam kų turės – tė miltų įpil , tė... A sūns 
ūkį valda  Mart  jas nekįsdava, to babute aidava palei žmons  kalėdot 9.  Mam buva 
tokes  ubagų pamilijes 10 giaraširde.“11

Babytė yra pati užsiminusi, kad geresne bažnytine skarele persirišti ir 
persiauti užeidavusi pas žydalkėlę. Mortytė pasakodavo, kad su kai kuriomis 
žydų šeimomis itin draugaudavę  vaikai kartu žaisdavę, motinos negalėdavusios 
prišaukti namo, o žydaitės sugrįždavusios ir namie imdavusios kalbėti lietuviškai, 
tad jų motinai tekdavę drausminti  kol savo kalba neprašneks, valgyti negaus. 
Šeštadieniais, šabo dieną, babytės būdavo prašoma padėti kaimynei įžiebti krosnį 
ir kitų būtinų darbų pagelbėti.

Kad Barbora Kazilionienė buvusi gera dainininkė ir kad jai rūpėjo mokėtas 
dainuotas dainas išsaugoti ateičiai, pirmoji užsiminė ji pati  „Almut , kėp čė y, va 
par radijų girdž , ka dains užrašinėj, vaikšta, a pas man  nieks neatain.“

Po pirmo savo kurso jau buvau buvusi tada lituanistams studentams priva-
lomoje prof. Donato Saukos vadovautoje tautosakos ekspedicijoje Kuliuosê, Pl ngės 
rajone, ir 19 4-ųjų rugpjūtį Jonišk lyje vykusioje Vilniaus universiteto kraštotyrininkų 
ramuvos ekspedicijoje. Be to, prie tautosakos pratino ir Vladas Braziūnas, mums, 
fuksams, tada atrodęs tikras tautosakos žinovas. „Anksčiau kažkodėl įsivaizdavau, 
kad visos liaudies dainininkės turėtų būti panašios į mano senel  – apkūnios, spindu-
liuojančios „senelišką“ gerumą.“ Taip 19 3-iaisiais esu apibūdinusi savo įspūdžius 
iš viešnagės pas Sari  krašto dainininkę Brigitą Gudelytę – smulkutę, smarkią, 
nenustygstančią – mano babytės antipodą. Vladas buvo pasiėmęs kartu pas Brigitą 
užrašinėti jos dainų, sugrįžusiai buvo liepta aprašyti kelionės įspūdžius, vėliau 
tuos žodžius jis citavo savo rašinyje apie Brigitą „Tarybiniame studente“ ir „Šutų 
šnektos tekstuose“.12

Pirmąkart užrašyti babytės dainų į Daujėnus atvažiavom su sese Dalia per 
studentų žiemos atostogas 19 5 m. vasario 5–6 dienomis. Tada sukosi toks dide-
lis girgždantis pusbrolio Antano Vadapolo magnetofonas „Daina“. Prirašėm visą 
didžiulę juostą (vėliau jau keblu buvo 
ją perklausyti, nes juostų ritės, kaip 
ir magnetofonai, vis mažėjo). ino-
jom, kad užrašėm ne viską. Babytė jau 
buvo pasiruošusi, jau mintyse visas tas 

9 Kalėdoti – elgetauti.
10 Pamilija (familija, lenk. familia) – giminė.
11 Iš minėto įrašo.
12 Šutų šnektos tekstai. Rytų aukštaičių-vilniškių tarmė. 
Mokymo priemonė lituanistams, Vilnius, 19 , p. 9.
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dainas susidėliojusi, apgalvojusi. Bet ir pati nujautė, kad dar ne visos. Antrąkart 
susiruošta po metų, vėl per studentų atostogas, 19 6 metų vasario 6-ąją. Tada 
su Dalia jau buvom įsigijusios ir atsivežusios kiek mažesnį juostinį magnetofoną. 
Vėl prisukom dvi juostas. Dar po metų, 19 -ųjų vasario pradžioje, apsilankę su 
Vladu įrašėm tai, ko dar babytė nebuvo susakiusi  lopšinių, skaičiuočių, žaidimų, 
žaidinimų, pamėgdžiojimų. Jų mokėta galybės, tik ne visas blevyzgas, anot babytės, 
galima įrašinėti. „Kad nebūtų tava sužiaduotinia, tė gal  aš i da blūdič . Man  sarmat 
Laduka“, – prisipažino tada. Kaip tik tuomet buvo įrašyta ir vestuvinė oracija.

inoma, dabar, praėjus beveik keturiems dešimtmečiams, galima tik ap-
gailestauti, kad magnetofono juostose užfiksuota tikrai ne viskas, ką žinojo ir 
ką savo atmintyje iš tautosakos lobynų buvo sukaupusi mano babytė. Ji pati vis 
akcentuodavo dainas, kurių mokėjusi šimtą ir daugiau ir kurių jai buvo gaila 
išsinešti Amžinybėn. Šiandienos tautosakos tyrinėtojų požiūriu Barbora Kazilionienė 
visų pirma įdomi kaip pasakojamosios 
tautosakos pateikėja  įstabios atminties, 
gerai išlaikiusi pasakų sekimo tradiciją. 
„Gulbelės“, „ ilabarzdžio“, „Elenytės“ 
ir kitos pasakos įsitvirtino kartu su 
tuo asmeniu, iš kurio buvo išmoktos, 
persakytos. Tarkim, pristatydama „ ila-
barzdį“, savo vyresnėlės sesers pasaką, 
kaip įžangą babytė pirmiausia paskel-
bia  „B s pasak Mortas Meiliūnėnes, a 
saka Barbor Kazileniene.“

Balsinga buvo visa babytės šei-
ma  dainuoti mėgdavo ir dukros, ir 
sūnūs. Morta ir Barbora lankė Daujėnų 
bažnyčios chorą, abi choristės įamžin-
tos 1945 m. nuotraukoje, publikuotoje 
Daujėnų 450 metų jubiliejui skirtame 
leidinyje.13 Bet pasakojamąją tautosakos 
tradiciją labiausiai bus perėmusi, matyt, 
Mortytė. Ji mokėjusi daugiausia pasakų, 
jai patikdavo jas sekti, o iš savo ma-
mos Veronikos Ilekienės pasakų nesu 
girdėjusi. Mortytė ir „ ilabarzdį“, ir 
„Gulbelę“, ir kitas sekdavo mano ir 
sesers Dalios vaikams, paskui ir vai-
kaičiams. Gailioji pasaka apie gulbe-
lę su dainuojamaisiais intarpais dar 
prieš dešimtmetį Mortytės buvo sekta 
Vilniuje tada trimetei mano dukraitei 
Mildutei. Ši, pasiėmusi kasetinį diktofo-
ną, ir pati mėgdavusi pasakaitės prieš 
miegą pasiklausyti. Dabar, susiradusi 

Barbora Kazilionienė (dešinėje) su dukra  
Morta Kazilionyte (viduryje) ir broliene elicija  
Mulevičiene (kairėje). Apie 2 m. enurodyto 
otogra o nuotr. Gauta iš A. Braziūnienės,  
kopija L R t 

13 Daujėnai, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 118.
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reikiamą kasetę, baisiai susikrimtau  pasakos kasetėje nebebuvo. Matyt, Mildutė 
tą diktofoniuką bus padėjusi kur nors greta savo visur tampyto mažyčio magne-
tuko... Gaila, kad iš Mortytės tautosakos daugiau beveik nieko neliko užrašyta. 
Taip pasakų sekimo tradicija, mūsų giminėje gyvavusi ištisus šimtmečius, I 
amžiuje natūraliai nutrūko.

Taip pat apmaudu, kad garso įrašuose nebuvo užfiksuota babytės Barbo-
ros Kazilionienės prisiminimų apie jos vaikystę, šeimą, giminę ir kt. – visos dar 
devynioliktame šimtmetyje gimusio žmogaus autentiškos patirties. Šios patirties 
išklausti ir įrašyti nebuvo lengva. Babytė buvo protinga moteris, tiems įrašams 
ji ruošėsi, puikiai žinojo, kad įrašinėja ateičiai. Tai rodo tipiška jos pastaba prieš 
pradedant įrašą 19 5 m. vasario 5 d.  „ o tė čė reik , vaikeliuk, pradėt , kad ti ktų. 
Jeigu neti ks...“ Ir pirmiausia prieš pradėdama dainuoti vestuvines dainas, ji patei-
kia kontekstą, koks būdavęs gyvenimas seniau ir koks dabar – natūraliai lygina 
dabartį ir praeitį. rašo vertę suvokdama sunkiai pasiduodavo provokuojama as-
meniškesniems pasipasakojimams. Antai pradės pasakoti apie piršlybas  „Prasiger  
berns, prager  sava ūkį, j s važiuoj par septyn s parapijs ir jieška su tiek šiomtų, kad 
ja sko į atiduotų...“ Pamėginau įsiterpti klausdama  „  kaip senelis, ar „iš meilės“ 
ėmė “ Babytė ėmė smagiai juoktis ir atsakė itin diplomatiškai  „ o tė kų čė, činai 
kariošk paslapts , vaikel .“ Tą mano tiesmuką klausimą ji ilgai prisimindavo. Ir 
vėliau apsilankius jis ją linksmindavo, jis buvęs tarsi mėginimas sužlugdyti jos 
pasirodymą, įsilaužti į jos asmeninę erdvę – šito ji neleido. Tik dabar suvokiu, 
kad toji kariška paslaptis kaip tik ir patvirtino, koks tikriausiai nelengvas ir kom-
plikuotas buvęs jos pačios gyvenimas  „ ė iš kelių tūkstančių toks atsirand viens, 
katras iš padabones,  iš meilas jam.“

Iš viso magnetofono juoston įrašyta 132 vienetai Barboros Kazilionienės tau-
tosakos  dainų, pasakų, žaidimų, smulkiųjų žanrų. Visus įrašus 2011 m. skaitmeni-
no ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynui 
perdavė dukraitės Dalios Ilekytės sutuoktinis Jonas Jakimavičius .

14 Padabonė (sen. lenk. podobanie) – patikimas.
 L R  cd 150. Berengiant knygą straipsnio autorė 
Lietuvių tautosakos rankraštynui perdavė ir dau-
gumos šių kūrinių rankraščius, šifruotus jos pačios 
ir Vlado Braziūno (L R 896). Skyriaus red. pastaba.
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Ką mena archyvai

Iš daujėniečių dainų ir giesmių

Dainų tekstus atrinko ir spaudai parengė Povilas Krikščiūnas, 
melodijas išši ravo ir spaudai parengė Daiva Vyčinienė
 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Peržvelgus stambesnius spausdintus tautosakos rinkinius aiškėja, kad dau-
jėniečių dainos didesnio leidėjų susidomėjimo dar nesulaukusios. Akademinio 
„Lietuvių liaudies dainyno“ tomuose jų randame tik šešetą1, Laimos Burkšaitienės 
ir Danutės Krištopaitės aukštaičių dainų antologijoje nėra nė vienos. Pasvalie-
tiški joje skelbiami variantai užrašyti apie P mpėnus, P šalotą ir Vašk s.2 Taigi 
svarbiausiu spausdintu daujėnietiškų dainų tekstų šaltiniu vis dar galime laikyti 
kraštiečio, šios knygos sudarytojo Antano Šimkūno paskelbtą dainų pluoštą.3 Tiesa, 
apylinkės ir rajono, kartais net regiono repertuaras nedaug tesiskiria, tad padėtį iš 
dalies gelbsti anksčiau išleistos pasvaliečių ar gretimų rajonų tautosakos knygos4 
ir atskiros publikacijos.5 Čia skaitytojui norima parodyti ar priminti bent apytikrį 
kažkada gyvavusios, bet sparčiai nykstančios daujėniečių dainų ir dainavimo tra-
dicijos vaizdą. Atrenkant kūrinius siekta parodyti ne tik tekstų, bet ir melodijų 
įvairovę, todėl kartais nevengta kelių to paties žanro ir tipo dainų. Rasime ir 
vėlesniųjų, bet šiaurės Lietuvos rajonams itin būdingų dainų apie gamtą, dorą, 
meilės romansų.

Skelbiami kūriniai paimti iš dvie-
jų specializuotų tautosakos saugyklų  
Lietuvių literatūros ir tautosakos insti-
tuto Lietuvių tautosakos rankraštyno ir 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Etnomuzikologijos centro Muzikinio 
folkloro archyvo. Pirmenybė teikta ke-
lių dainininkų padainuotoms dainoms, 
atspindinčioms aukštaičiams būdingą 
daugiabalsio dainavimo tradiciją. Ren-
gėjai mano, kad dainų tekstai gali būti 
svarbūs moksliniuose leidiniuose, o ei-
liniam skaitytojui dera parodyti tai, 
kas padedant knygai gali atgimti ten, 
kur buvo išgirsta ir užrašyta. Dėl to 
čia nepateko ankstesnieji, tarpukario 
ir pokario metais į archyvus patekę 
variantai. Ši medžiaga aptariama įžan-
giniame skyriaus straipsnyje.

Visos atrinktos dainos pirmiausia 
įrašinėtos į magnetofono juostas. Ren-

1 Lietuvių liaudies dainynas, Vilnius  t. , Šeimos dainos, 
d. 1, 1994, nr. 264  t. 9, Karinės-istorinės dainos, d. 2, 
1995, nr. 110, 1 9  t. 14, Šeimos dainos, d. 3, 1998, 
nr. 28  t. 15, Dainos apie gamtą, 2000, nr. 3 5  t. 16, 
umoristinės-didaktinės dainos: Dainos apie girtuoklyst , 

2002, nr. 586.
2 Aukštaičių melodijos, par. L . Burkša i t i enė ir 
D. Krištopaitė, Vilnius, 1990, nr. 40, 8, 109, 
123–126, 1 3, 183, 254, 268, 2 2, 2 5, 284, 288, 289, 
336, 343, 349, 390, 413, 444.

3 Daujėniečių dainuotos ir užrašytos dainos, Daujėnai, 
sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 329–351.

4 Biržų krašto tautosaka, užrašė J. Janonis ir M. Ja-
nonienė , par. K . Aleksynas , Vilnius, 1982  
Linelius roviau, dainavau, nos Bluzmienės tautosakos 
ir atsiminimų rinktinė, sud. ir par. B. Stundžienė, 
. Puteikienė, K. Garšva, K. Kalibatas, Vilnius, 

1990.
5 Pvz., Dainos nuo Lygumų ir Stačiūnų, par. 
P .  K r i k š č i ū n a s  ir D .  Vy č i n i e n ė , Lygumai. 
Stačiūnai, Vilnius, 2001, p. 61 – 41  Raguviškių 
dainynėlis, par. P .  K r i k š č i ū n a s , L .  V i l i e n ė  ir 
D .  Vy č i n i e n ė , Raguva, Vilnius, 2001, p. 843–941  
Pasakys  aš jum lionų kunčio..., par. P .  Krikščiū-
nas, Šiaurietiški atsivėrimai, 2006, nr. 2, p. 61–66  Iš 
joniškėliečių tautosakos, par. P .  K r i k š č i ū n a s , 
melodijas par. M .  K a r č em a r s k a s , Joniškėlis, 
Vilnius, 200 , p. 454–45 , 459–505.



11 0

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

giant knygą tai leido dar kartą perklausyti visus tekstus, suvienodinti tarmišką 
rašybą naujai šifruojamuose ir anksčiau gautų rinkinių tekstuose. Tarmės pateikimo 
principai aptarti skyriaus įvadinio straipsnio antrojoje dalyje. Visas čia skelbiamas 
melodijas 2013 m. specialiai šiam leidiniui iššifravo Daiva Vyčinienė. Taupant 
vietą metrikose šis faktas nebekartojamas.

Knyga buvo rengiama mąstant ne tik apie dabarties besidominčiųjų žmo-
nių – folkloro ansambliuose dainuojančių, šokančių, šventes rengiančių, mokyklose 
vaikus supažindinančių su tradicine tautosaka – poreikius. Dėl to rengėjai rėmėsi 
principais, įprastais mokslo taikomuosiuose leidiniuose. Grupuoti dainoms pasitelktas 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų sukurtas Lietuvių liaudies 
dainų tekstų katalogas (LLDK). Metrikose po katalogo santrumpos raidiniu indeksu 
nurodomas šio katalogo skyrius (žr. santrumpų sąrašą knygos gale) ir dainos tipo 
numeris tame skyriuje. Jei esama poskyrių (pvz., vestuvinės pažintuvių, piršlybų 
ir kt. dainos), nurodomi ir jie. Būna, kad dainuojant improvizuojama, ir vienam 
tipui teksto priskirti neįmanoma. Tokiam apytikriam atitikmeniui pažymėti naudo-
jamas ženkliukas  (pvz., LLDK M  20– 28). Panašiai elgiamasi aptikus iš kelių 
dainų sujungtą kūrinį – nurodomi visi jo dėmenys (pvz., LLDK J 16  V 493).

Dar pastebėtina, kad konkrečiu skaitmeniu galima pažymėti tik tų skyrių 
tipus, kurie yra galutinai sutvarkyti ir išleistas spausdintas katalogo variantas6 
arba „Lietuvių liaudies dainyno“ tomas. Jei skyrius nėra galutinai sutvarkytas, po 
jį nurodančios santrumpos rašomas tipo pagrindinės versijos pavadinimas (pvz., 
LLDK M – „Ko nutilo dainos mylimoj Dzūkijoj “). Šiuo atveju pavadinimas nurodo 
kataloge dar nesant pastovios tipų numeracijos. Ir vienu, ir kitu atveju pagrindine 
atrama nustatant dainos tipą lieka minėto katalogo kartoteka. Ji atspindi visus – 
ir skelbtus, ir neskelbtus tipus. 

Pasitaikė, kad dainos variantų LLDK kartotekoje nerasta, nors ji neabejotinai 
skirtina konkrečiam skyriui. Taip nutinka, jei šaltinis, kuriame yra daina, gautas 
neseniai ir į kartoteką dar neįtrauktas. Tada norint pažymėti nesuformuotą tipą 
po raidinio indekso dedamas brūkšnelis (pvz., LLDK G –, LLDK L –, LLDK Rg –).

Iš viso skelbiamos 38 dainos ir 2 giesmės. Tai nėra daug, tačiau beveik visada 
tenka laviruoti tarp norų ir vietos trūkumo ribojamų galimybių. Tikimės, kad ir 
toks nedidelis pluoštelis vieniems primins tuos laikus, kai šios dainos skambėjo 
ne vien koncertuose ar prie alaus putos, o kitus paskatins jas išmokti, ir bent 
viena kita daina vėl suskambės ten, iš kur kažkada iškeliavo į archyvų lentynas.

6 Jokimait ienė P. Lietuvių liaudies vaikų dainos, 
Vilnius, 19 0, p. 1 5–252  Misevičienė V. Darbo 
dainos. Kalendorinių apeigų dainos, Vilnius, 19 2  
Kazlauskienė B. Vestuvinės dainos jaunosios pusėje, 
Vilnius, 19 6  Kazlauskienė B. Vestuvinės dainos 
jaunojo pusėje, Vilnius, 19  Jokimait ienė P., 
Kazlauskienė B. storinės-socialinės dainos, Vilnius, 
1980  Misevičienė V. Šeimos dainos, Vilnius, 1982  
Mažulienė E. Jaunimo dainos. Meilės dainos, Vilnius, 
1986  Ivanauskaitė-Šeibutienė V. Vaišių dainos, 
Vilnius, 2010.
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1. Aš dalgelį papustysiu

. Aš dalgelį papustysiu,
 Pradalgėlį išvarysiu,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.

2. Jo saulala a t  sėdima,
 epripjovio nė vežima,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.

. Man  dalgiala ronkų trauki,
 Vakarėle l b# laukiu,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.

„Jo saulala art   
sėdima...“ Pavakario  
rūkas Barklainių 
kaime. 200  m. 
P. Krikščiūno nuotr. 
L R t 

 Risavotas (sl.) – išpai-
šytas, išmargintas.

. Man  grėblalis risavotas ,
 š berniukų dovanotas,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.

. Man  grėblalis ronkų trauki,
 Vakarėle l b# laukiu,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.

. Jo saulala a t  sėdima,
 eprigrėbio nė vežima,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.
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. Grėbio pievo dobiliuotų,
 R do biarnų uteliuotų,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.

Padainavo Valerija Lekerauskienė (Kukorytė), 86 m., gim. Girs dų k., 
gyv. Dauj¸nuose. Užrašė A. Garastaitė 1991 m. L R  mg. 3858(49), 
L R 6235(62).
Darbo (šienapjūtės) daina. LLDK D  52.

2. Trys broliuke pjove šienų

. Pjovio šienų vienų smilgų,
 R do miargų l b# jilgų,
 Volioj, pėvial#,
 Volioj žalioj.

. rys broliuk# pjove šienų,
 i valy valioj,
 Apė kialmų visų dienų
 Pevial#j žalioj. (2 × 2)

2. rijų dienų jų pjovima,
 i valy valioj,
 eprigrėbio nei vežima
 Pevial#j žalioj. (2 × 2)

Padainavo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 8 m., gim. Bauk  k.,  
gyv. Girsūdų k. Užrašė D. Kalavinskaitė, J. Petrikaitė, G. Razmukaitė 
1988 m. M A KL  1166(10).
Darbo (šienapjūtės) daina. LLDK D 0.

3. Dar neišaušo giedri dienelė

. Gali lauka trys berželė,
 i valy valioj,
 Pasikore trys bernelė
 Pevial#j žalioj. (2 × 2)

. Dėl  ta kores , kad reikėje,
 i valy valioj,
 Grėble dirbti niamokėje
 Pevial#j žalioj (2 × 2)
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. Dar neišaušo giedri dienelė,
 Dar netekėjo šviesi saulelė.
 msim dalgel  rankelėn,
 Eisim lygiojon lankelėn. (2 × 2)

2. Dar neišpjoviau nei pradalgėlio,
 Dar nenupjoviau nei dobilėlio,
 Pamačiau ateinančią
 Mergel  vandenėl(io). (2 × 2)

. – Eik šen, mergele, eik šen pas mane,
 Eik šen, jaunoji, eik šen pas man(e),
 Kalbėsime žodelį,
 Mainysime žiedelį. (2 × 2)

. – eisiu, berneli, neisiu pas tave,
 eisiu, jaunasai, neisiu pas tav(e):
 Bars mane motinėlė,
 Kad taip ilgai užtrukau. (2 × 2)

. – Mokėk, mergele, mokėk kalbėti,
 Mokėk, jaunoji, mokėk kalbėt(i):
 Atlėkė žąsų pulkas,
 Sudrumstė vandenėl(į). (2 × 2)

. Dar vandenėlis nenusistojo,
 Dar vandenėlis nenusistoj(o),
 Bernelis mergužėl
 Prie sav s prisvilioj(o). (2 × 2)

Vedė Konstancija Šatienė (Baradinskaitė), 54 m., pritarė Genovaitė Gučienė 
(Kavaliauskaitė), 61 m., ir Stanislava Kubiliūtė, 0 m., visos gyv. Girsūdų k. 
Užrašė D. Račiūnaitė ir D. Norvaišytė 1988 m. M A KL  1255(20).
Darbo (šienapjūtės) daina. LLDK D 146.
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4. i, kokios gražios jaunos dienelės

. i, kokios gražios
 Jaunos dienelės,
 i, kokios darbščios
 Sodžiaus mergelės.

2. aujas ratelis,
 Linų kuodelis,
  verpėjėlė
 Kaip lelijėlė.

. aujos staklelės,
 Plonos gijelės,
  audėjėlė
 Kaip lelijėlė.

. Dėk šaudyklėl ,
 štark žodelį,
 štark žodelį
 Jaunam berneliui.

Padainavo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gim. Baukų k., 
gyv. Girsūdų k. Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(1), 
L R 6010(162).
Dainininkės pastaba  „Dainuodavo mama ir babytė. š jų ir išmokau.“
Darbo (audimo) daina. LLDK D 1395.

5. Čiužinėjo laputėlė

8 Šaudyklė – audimo staklių prietaisas šeivai įdėti ir 
ataudų siūlui prašauti. Šeiva – virbalas, ant kurio 
susukami ataudų siūlai.

. Kalbinau meiliai,
 iūrėjau dailiai,
  mergužėlė
 Pažvelgė žvairai:

. – i bernužėli
 u šelmužėli,
 Dar neišaustos
 Plonos drobelės.

. Dar neišaustos
 Plonos drobelės,
 Dar neprikrautos
 Kraičių skrynelės.

. Lauksi metelius,
 Lauksi ir antrus,
 Kol susikrausiu
 Kraitelius visus.
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. iužinėjo laputėlė,
 iužinėjo laputėlė
 Po žaliąją girel . (2 × 2)

2. – Pasisaugok, laputėle,
 Pasisaugok, laputėle,
 ušaus tave strielčiukas . (2 × 2)

. ušaus tave strielčiukėlis,
 ušaus tave strielčiukėlis,
 uims tavo baronus 0. (2 × 2)

. uims tavo baronėlius,
 uims tavo baronėlius,
 uveš į turgų. (2 × 2)

. Derės ponai ir bajorai,
 Derės ponai ir bajorai,
 Kiek tie verti baronai. (2 × 2)

. – Verti tavo baronėliai,
 Verti tavo baronėliai
 Dviejų trijų litelių. (2 × 2)

. Šypso vypso laputėlė,
 Šypso vypso laputėlė
 š to durno  bajoro: (2 × 2)

. – Verti mano baronėliai,
 Verti mano baronėliai
 Dviejų trijų šimtelių. (2 × 2)

Vedė Emilija Rauduvienė (Vasiliauskaitė),  
2 m., gim. Dirv nų k., P mpėnų vls., pritarė  

Bronė Titienė (Morkūnaitė), 58 m., gim. 
P rijų k., abi gyv. Smilt nės k. Užrašė 
J. Kavaliauskas 1992 m. L R  mg. 3925(56), 
L R 6269(138).
Darbo (medžioklės) daina. LLDK D 149 .

9 Strielčius (brus. cтpэлeц) – šaulys, medžiotojas.
10 Baronai (lenk. barany) – kailiniai.
11 Durnas (sl.) – kvailas, neišmintingas.

„Šypso vypso laputėlė iš to durno bajoro...“  
Emilija Rauduvienė ir Bronė itienė Smiltynės k.  

2 m. A. Garastaitės nuotr. L R t 2
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6. Sriauni upe tiaku

„ š pakrančių  
maldas...“ Vaizdas  
į Daujėnų ežerėlį 
20 2 m.  
P. Krikščiūno nuotr. 
L R t 2

. Sriauni upe tiaku,
 š pakraščių maldas 2,
 Kad b t panitėla,
 B t tarp mūsų kalbas. (2 × 2)

2. Ainu pagal  upį,
 Sėsč unt akmenėle,
 Kad b t panitėla,
 Pasiamt vondenėle. (2×2)

. Piolnu lonkiala
 Pilkųjų bitelių,
 Kad b t panitėla,
 Daug meilių žodelių,
 Kad b t panitėla,
 B t meilių žodelių.

12 Meldai.
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. Piolnu lonkiala
 Baltų dobil#lių,
 Kad b t panitėla,
 Piontum vainikėlį. (2 × 2)

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m., gim. Miestelíškių k., 
gyv. Dauj¸nuose. Užrašė A. Ilekytė ir D. Ilekytė 19 6 m. L R  cd 150( ), 
L R 896( ).
Meilės daina. LLDK M 263.

. Kėp ant rūtų arba mėtų gražu pažiūrėti

Birutė Gailiūnienė ne tik dainavo,  
bet ir grojo akordeonu. Daujėnai, 20  m.  
P. Krikščiūno nuotr. L R t 

. Kėp ant rūtų arba mėtų
 Gražu pažiūrėti,
 ėp su sava panitė i
 Meilu pakalb#t(i). (2 × 2)

2. Kėp ant marių žuvys žūstu,
 Vienu kitų ryji,
 ėp ant mūsų bobas kalbu,
 arsi lietus lyj(i). (2 × 2)

. iagu kalbu, tiagu šniaku
 Kėp tik jas išmanu,
 Diev on garbes , bobom kalbas,
  mergyte man(a). (2 × 2)

Padainavo Birutė Gailiūnienė (Šimbelytė), 
69 m., gim. Jan škų k., gyv. Daujėnuose. 
Užrašė P. Krikščiūnas 2011 m. „Versmės“ 
leidyklos eksp. L R  cd 151(1).
Užrašinėtojo klausimas  „Kana čė buva to dain “
Dainininkė  „Kačiule ntaniuka. ...  as 
ntaniuks jo senė mirįs. ik to vieno ja ir  

prisimian.“
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Užrašinėtojas  „  katra čė kaima “
Dainininkė  „ ė tinai kė važiuoj on Kenelių, Storiškių, Januškų kor yra, ož 
Kriklinių da pėnk  kilomiatr#. Mes  ten givianam irgi prė ta dvara. Karpe dvars 
yra raudons.“
Užrašinėtojas  „  kad jis jų dainuodava “
Dainininkė  „Par gėrioms, bil  kor. Jis mokėdava kiauls pjaut , seniau gi būdava 
pabaigtuves , bulviakasių... o tė ntaniuks kėp biškį išger , jis toks buva l b# 
nedidels , tė jis sėdom niadainuoj. Atsistoj prė stala stačs.  da padiriguodava so 
ronk. ik sakydava ne „miargužėla“, o „Varute mana“.
Meilės daina. LLDK M  459–466.

8. Tas bernelis balamūtas

. as bernelis balamūtas ,
 Kam nuskynei žalias rūtas (2×2)
 Lig juodai žemelei,
 Lig juodai žemelei  (2×2)

2. r nuskyn s nuvytinai,
 Ežerėly paskandinai (2 × 2)
 Gailių ašarėlių,
 Gailių ašarėlių. (2 × 2)

. – Pasakykit, sesutėlės,
 Kur man sėt žalias rūteles (2 × 2)
 r kokiam čėsely ,
 r kokiam čėsely  (2 × 2)

Vedė Emilija Rauduvienė (Vasiliauskaitė), 2 m., gim. Dirvonų k.,  
Pumpėnų vls., pritarė Bronė Titienė (Morkūnaitė), 58 m., gim. Porijų k., 
abi gyv. Smiltynės k. Užrašė J. Kavaliauskas 
1992 m. L R  mg. 3925(44), L R 6269(124).
Meilės daina. LLDK M 8 . 13 Balamūtas (brus. бaлaмyт, lenk. ba amut) – paikšas, 

išdykėlis.
14 ėsas (sl.) – metas, momentas.

. Ar kai temsta vakarėlis,
 Ar kai šviečia mėnesėlis (2 × 2)
 Vidury naktelės,
 Vidury naktelės  (2 × 2)

. Kad nematyt motinėlė,
 eskaudėtų jai širdelė, (2 × 2)
 Kad sėju rūteles,
 Kad sėju rūteles. (2 × 2)
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9. Ko nutilo dainos

. Ko nutilo dainos
 olimoj Dzūkijoj,
 Ko verki, mergaite,
 Šimtametėj girioj  (2 × 2)

2. Ar tau nusibodo
 Šaltas rudenėlis,
 Ar nustoj mylėj s
 Jaunas bernužėlis  (2 × 2)

Vedė Danutė Ivaškevičienė (Kripaitytė), 58 m., pritarė Domicelė Kripaitienė 
(Jasiūnaitė), 8  m., gim. Barkla nių k., abi gyv. Daujėnuose. Akordeonu 
grojo D. Ivaškevičienė. Užrašė P. Krikščiūnas 2012 m. L R  cd 152(9).
Meilės romanso ir meilės dainos junginys. LLDK M (romansai) – 
„Ko nutilo dainos mylimoj Dzūkijoj “  M  20– 28.

10. Pasidainuosim mes, sesutėlės

. ei man nusibodo
 Šaltas rudenėlis,
 ik nustoj mylėj s
 Jaunas bernužėlis. (2 × 2)

. Alksnio ir šermukšnio
 Lapeliai karpyti,
 Mano bernužėlio
 odeliai mainyti. (2 × 2)

. Pasidainuosim
 Mes, sesutėlės,
 Kol jaunos, kol gražios
 Kaip lelijė(lės). (2 × 2)
 
2.  kai išeisim
 Mes už bernelio,
 ebebus, nebebus,
 Dainuot čėse(lio). (2 × 2)

. Reiks anksti keltis
 Reiks vėlai gulti,
 Reiks mumi, seselės,
 Budriomis būt(i). (2 × 2)

.  kai išeisim
 Rugelių rišti,
 Reiks vėlai, reiks vėlai
 Vakare grįžt(i). (2 × 2)
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. Visą dienel
 Linelius rau(sim),
 Vėlai vakarėlį
 Vežiman krau(sim). (2 × 2)

. Linus šukuosim,
 Pėdus tvarkysim,
 Kaip praeis naktelė,
 r nematy(sim). (2 × 2)

.  kai išeisim
 Linelių kloti,
 eteks mum, neteks mums
 ei atsisto(ti). (2 × 2)

. Linelius verpsim,
 Liūdnai dainuosim,
 Kad savo vargelius
 Mes išrokuos(im) . (2 × 2)

. Liūdnai dainuosim,
 Vargus rokuosim
 r savo vaikelius
 Mes užliūliuos(im). (2 × 2)

Padainavo Emilija Majauskienė (Kukorytė), 60 m., ir Janina Kukorytė, 
65 m., abi gim. Nauj sodžio k., gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Kačerauskienė 
1993 m. L R  mg. 3851(64), L R 6255(64).
LLDK J 16. Dainos pabaiga artima šeimos dainoms apie marčios dalią.

11. Pasidainuosim mas, siasutėl#s

„Pasidainuosim mes, sesutėlės...“ Seserys Emilija 
Majauskienė ir Janina Kukorytė. enurodyto 
otogra o nuotr. š Majauskų šeimos albumo, 
kopija L R t 

15 ( š)rokuoti (plg. brus. paxaвaць, lenk. rac o a ) – 
minėti, išskaičiuoti.
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. Pasidainuosim
 Mas, siasutėl#s,
 Kol  jaunos, kol  gražios
 Kaip lelijėl#s. (2 × 2)

2.  kai pateksim
 ž biarnužėlio,
 ai bus jum, sesial#s,
 e dainuškėl#s. (2 × 2)

. Reiks onksti kelti
 r vėlai gulti,
 Reiks jumis, sesial#s,
 Budriomis būti. (2 × 2)

. šjoj bernelis
 Ant tola kele,
 Palieka mergia į
 nt rūpestėlių. (2 × 2)

. Palieka mergia į
 nt rūpestėle,
 Geltonus kviečiukus
 nt pradalgėle. (2 × 2)

Padainavo Emilija Rauduvienė (Vasiliauskaitė), 3 m., gim. Dirvo-
nų k., Pumpėnų vls., gyv. Smiltynės k. Užrašė J. Kavaliauskas 1992 m. 
L R  mg. 3925( 4), L R 6269(155).
Jaunimo ir vestuvinės (sutartuvių) dainų junginys. LLDK J 16  V 493.

12. i, kaip giara, oi, kaip giara

16 Rožnus (brus. poзны) – įvairus, skirtingas.
1  Pėtnyčia (brus. пятнiцa) – penktadienis.
18 Subata (plg. brus. cyбoтa) – šeštadienis.
19 edėlia (brus. нядзeля) – sekmadienis.

. Parjoj bernelis
 š tola kele,
 Parniaša mergialai
 Rožnių  sėklalių. (2 × 2)

. Rožnių sėklalių,
 alių rūtelių:
 – Sėk, mana mergiala,
 Šitam daržely. (2 × 2)

. Pėtničio  sėjo,
 Subato  dyga,
 edėlios  rytelį
 šgarbianava. (2 × 2)

. edėlios rytą
 šgarbianava,
 Mergialai veidelis
 šraudonava. (2 × 2)
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. i, kaip giara, oi, kaip giara
 Pas močiutį būti,
 ik nejolg#, tik nejolg#
 iaka man  pabūt(i). (2 × 2)

2. Kaipgi gr žė motinėla
 Mani užaugina,
 Kas rytelį vakarėlį
 Vardeliu vadin(a). (2 × 2)

. Kaipgi gr žė motinėla
 nksti rytų kėla
 Gražės meiling#s žodelės ,
 Kaip ir lakštongėl(a): (2 × 2)

. – Kelkis, kelkis , dokterėla,
 Saula pusritėlios,
 Aik klausytis, kaip kukuoj
 Sodi giagotėl(a). (2 × 2)

Padainavo Emilija Majauskienė (Kukorytė), 65 m., ir Janina Kukorytė, 
60 m., abi gim. Naujasodžio k., gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Kačerauskienė 
1993 m. L R  mg. 3851(62–63), L R 6155(62–63).
LLDK dainos apie darželius anksčiau skirtos prie jaunimo dainų.

13. Ain bernelis viškialeli

20 Kvietkas (brus. квeткa) – gėlė, žolynas.
21 Lova – lysvė.
22 Šabalbonas (vok. dial., lenk. szabelbon) – daržinė 
pupelė.

23 Kloniotis (lenk. k ania ) – pagarbiai lankstytis.

. Atsikėlus aš rytelį
 iūriu į darželį:
 – Sveiki gyvi, laba ryta,
 Jūs mana kvitkel(ė)20. (2 × 2)

. Vidury mana daržele
 Stovi lova2  rūtų,
 Aplink žydi baltas rožes ,
 Kad tik gražiau būt(ų). (2 × 2)

. ie žirniuk#, šabal bon#22,
 Jie aukšt# vyniojas,
 as nasturtas, puikias panas
 arp savi klonioj(as)2 . (2 × 2)

. Balzamink# raudonoji,
 Ji išduoda kvapą,
  to mirt l b# tvirt
 Visiem ačiū sak(a). (2 × 2)
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. Ain bernelis viškial#li,
 iū dra la la,
 iašas nole2  butial#lį,
 iū dra la la.

2. Kė įėje unt ulyčių2 ,
 iū dra la la,
 ežinoje, katro gryčio,
 iū dra la la.

. Kė įėje un kimelį,
 iū dra la la,
 iūr  paniala pro lungelį,
 iū dra la la.

. Kė įėje un seklyčių,
 iū dra la la,
 Pyla nolį un sklenyčių2 ,
 iū dra la la.

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 91 m., gim. Miesteliškių k., 
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir D. Ilekytė 19 5 m. L R  cd 150(66), 
LTR 896(66).
Vestuvinė (sutartuvių) daina. LLDK V 550.

14. i gi Dieve mano

24 olis – „gėrims. ols , k niaks. n spiritų pridėt 
cukra, i nols .“ (dainininkės paaiškinimas).

25 lyčia (brus. вyлiцa, lenk. ulica) – senovinio kaimo 
kelias, gatvė.

26 Sklenyčia (sklėnyčia, brus. cклeнiцa, lenk. dial. 
sklenica) – stiklinė.

. Da ta nole niasugėre,
 iū dra la la,
 Jo pasogų2  suderėje,
 iū dra la la.

. Dave šiomtų, dave kitų,
 iū dra la la,
 r žirgelį pakinkytų,
 iū dra la la.

. Dave karvį ir telyčių,
 iū dra la la,
 Jaučį buolį2  magaryčių2 ,
 iū dra la la.

. ors gražiausi, be šimtele,
 iū dra la la,
 iasulauksi sau bernele,
 iū dra la la.

2  Pasoga (brus. пacaг) – ištekančiai dukteriai, sese-
riai iš tėvų ūkio seniau duodama dalis pinigais, 
gyvuliais.

28 Buolis – beragis, baužis.
29 Magaryčios (brus. мaгapыч) – priedas.
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. i gi Dieve mano, kurgi aš papuoliau,
  didį vargelį kaip labai įpuoliau.
 Verksiu dejuosiu, nebus kam užtarti,
  uošvienė sakys, kad netikus mart(i).

2. Per dienel  dirbau, sunkiai procavojau 0,
 amolia parėjus vaikelius dabojau .
 Verksiu dejuosiu, nebus kam užtart,
  uošvienė sakys, kad netikus mart(i).

. Padėjo sūrį aukštai ant lentynos,
 Kas nepasiektų ta marti padlyna 2.
 Verksiu dejuosiu, nebus kam užtarti,
  uošvienė sakys, kad netikus mart(i).

. Miežieniai kleckai , negaliu praryti,
 Širdelė skauda, nėr kam pasakyti.
 Verksiu dejuosiu, nebus kam užtarti,
  uošvienė sako, kad netikus mart(i).

Padainavo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gim. Baukų k., 
gyv. Girsūdų k. Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(16), 
L R 6010(1 ).
Dainininkės pastaba  „Dainuodavo per vestuves, jaunąją išleidžiant į vyro 
pus .“
Tekstas artimas marčios dalią vaizduojančioms šeimos dainoms, tačiau 
kaip priedainis kartojamos 3 ir 4 eilutės primena vieną jaunosios  
graudinimo dainų tipą. LLDK V  1253.

30 Procavoti (lenk. praco a ) – dirbti.
31 Daboti (lenk. dba ) – saugoti, rūpintis.
32 Padlyna (lenk. padlina, brus. пaдлiнa) – maita.
33 Kleckai – kukuliai  miltų ar tarkuotų bulvių tešlos 
gumulėlių sriuba (paprastai pieniška), kukulienė.
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15. Anos šalies svotai

. Anos šalies svotai
 Visi galijotai ,
 Saldainėlių turi,
 Visi gražiai žiūri. (2 × 2)

Padainavo Morta Niurkienė (Šiaučiūnaitė), 88 m., gyv. Daujėnuose.  
Užrašė D. Račiūnaitė ir D. Norvaišytė 1988 m. M A KL  1255(68).
Vestuvinė (stalo vadavimo) daina. LLDK V  1513–1523.

16. Alutį gėrio

34 Galijotas (lenk. galijota) – milžinas, stipruolis.
35 Varijotas – neklaužada, išdykėlis, pramuštgalvis.

2. Mūsų šalies svotai
 aip kaip varijotai ,
 Saldainių neturi,
 ukierkų žiūri. (2 × 2)

. Alutį gėrio,
 Gr žė dainavo, (2 × 2)
  kas išraše
 Mana veidelį  (2 × 2)

2. Apyne spurgus,
 Mieže grūdelis, (2 × 2)
 ai tie išraše
 Mana veidelį. (2 × 2)

. Kožno šakaitė
 Auksa spurgaitis, (2 × 2)
 nt viršūnėlas
 Giagute rymi. (2 × 2)

. Kukava rytų
 Jir vakarėlį, (2 × 2)
 Kol  iškukava
 Mūsų siasutį: (2 × 2)
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. š motinėlas
 Baltų dukria į, (2 × 2)
 š tiatušėle
 Didžių dala į , (2 × 2)

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m., gim. Miesteliškių k.,  
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir D. Ilekytė 19 6 m. L R  
cd 150(10 ), L R 896(10 ).
Rengėjo pataba  Dar viename B. Kazilionienės padainuotame variante 2 
posmas skamba kitaip  Apynis laide Plačius laiškelius, ai jis išraše Veidelį 
mana. L R  cd 150(32), L R 896(32).
Vestuvinė (išvažiavimo pas jaunąjį) daina. LLDK V 1 00.

1 . i, dėkui dėkui

36 Dalis – vaikams (šiuo atveju tekančiai dukrai) iš 
tėvų ūkio atiduodamas turtas, palikimas.

3  Kvietkas (lenk. k iat) – gėlė.

. š broliukėle
 Širmų žirgelį, (2 × 2)
 š siasutėlas
 Rūtų kvitkelį . (2 × 2)

. i, dėkui dėkui
 Senai motulei,
 Kad mane mažą
 Gražiai auginai. (2 × 2)

2. Gražiai auginai,
 lgai migdinai,
 Lig pusrytėlių
 epribudinai. (2 × 2)

. i, tik ne dėkui
 Senai motulei, 
 Kad mane jauną
 oli nuleidai. (2 × 2)

Padainavo Emilija Majauskienė (Kukorytė), 60 m., ir Janina Kukorytė, 
60 m., abi gim. Naujasodžio k., gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Kačerauskienė 
1993 m. L R  mg. 3851(81), L R 6155(81).
Dviejų vestuvinių dainų (grįžtuvių ir išvažiavimo pas jaunąjį) junginys. 
LLDK V  2822  V  1 19–1 38.

. ž šimto mylių,
 ž žalių girių,
 ž jūrių marių,
 ž siūbuonėlių. (2 × 2)

. – Dukrele mano,
 Jaunoji mano,
 Ką tu ten rasi,
 Kolei priprasi  (2 × 2)

. – Rasiu anytą
 eparmatytą,
  šešurėlį
 Kaip debesėlį. (2 × 2)
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18. Už stalo sėdėjau

. ž stalo sėdėjau,
 Pro langą žiūrėjau:
 ieks taip gražiai nevažiavo,
 Kaip mano bernelis. (2 × 2)

2. – irgas kamanotas ,
 Važis  maliavotas 0,
 Sėsk, mergyte, šalia man s,
 Važiuosim mes abu. (2 × 2)

„ irgas kamanotas, važis maliavotas...“ Vadelioja Emilija Majauskienė,  
sėdi lija Šidlauskienė, stovi Janina Kukorytė. aujasodžio k.  
Apie 0 m. š Majauskų šeimos albumo, kopija L R t 0

38 Kamanotas – apmautas 
kamanomis (odiniais 
apinasriais su žąslais).

39 Važis – lengvos vien-
kinkės ar dvikinkės 
rogės su sėdynėmis.

40 Maliavotas (lenk. malo-
any) – dažytas.

. Per girią važiavau,
 Gegutė kukavo.
 – Sustok sustok, bernužėli,
 Duok man paklausyti. (2 × 2)

. ei miško paukštelis,
 ei raiba gegelė,
 iktai mano motinėlės
 Meilieji žodeliai: (2 × 2)
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. – Sugrįžki, dukrele,
 Sugrįžki, jaunoji,
 Jau atkelti tėvo vartai
 r darželio vartai. (2 × 2)

Vedė Jadvyga Bieliauskienė (Kalvėnaitė), 90 m., pritarė Veronika Kiznienė  
(Jasiūnaitė), 83 m., ir Genė Karoblienė (Pyragytė), 9 m., visos gyv. 
Bal škių k. Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos eksp. 
L R  cd 151(41).
Vestuvinė (išvažiavimo pas jaunąjį) daina. LLDK V 1 91.

19. Auga darži krape

. – egrįšiu, močiute,
 ebegrįš , senoji,
 Jau surištos baltos rankos,
 Sumainyti žiedai. (2 × 2)

. Auga darži krap#,
 Sodi šalavijis,
 Skynio žaliąsias rūtialas,
 ulenkio lelijis. (2 × 2)

2. ž stala sėdėjo,
 Pro langą žirėjo:
 Šoka kiemi jaunimėlis,
 Man  nebiarodėje . (2 × 2)

. Šokit visi, šokit,
 Lionksm# uliavokit 2,
 ik aš viena jaunuol#la
 Vargelin įpuolo. (2 × 2)

. Par girių važiavo,
 Giagute kukava.
 – Sustok sustok, biarnužėli,
 Duok pasiklausyti. (2 × 2)

„ ž stala sėdėjo, pro langą žirėjo...“  
aip šią dainą dainavo ir Jadvyga Bieliauskienė 

su Veronika Kiznienė. 20 0 m. P. Krikščiūno  
nuotr. L R t 

41 Rodėti – norėtis.
42 liavoti (ulioti, brus. гyляць, rus. гyлять) – linksmai 
leisti laiką, pramogauti.
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. Ar giagutės bals#s,
 Ar miška paukštial#s,
 Ar ne mana motinė(l#s)
 Meilieji žode(lė) (2 × 2)

. ė giagutės bals#s,
  ė miška paukštial#s,
 iokr# mana motinėl#s
 Meilieji žodelė. (2 × 2)

. Par miškų važiavo,
 irgas galvu moje,
 Visi mana brolužėlė
 Šali atsistoje: (2 × 2)

Padainavo Morta Niurkienė (Šiaučiūnaitė), 86 m., gyv. Daujėnuose.  
Užrašė J. Petrikaitė ir V. Kiznytė 1986 m. M A KL  865(3).
Vestuvinė (išvažiavimo pas jaunąjį) daina. LLDK V 1 91.

20. Pamergys tikroji

43 Raškažis (brus. pacкoшь, lenk. rozkosz) – lengvas 
gyvenimas, gerovė, prabanga.

43a ystata (lenk. czystota) – švarumas.
44 Spadnyčia (lenk. sp dnica, spodnica, brus. cпaднiцa) – 
sijonas, paprastai pirktinio audinio.

45 Kvartukas (brus. вapтyк) – prijuosė, prikyštė.

. – Miela siasutėla,
 Kur teip važinėji
 – Atvažiavo pas tėvelį
 Jieškot raškažėle . (2 × 2)

. – Miela siasutėla,
 ieks tavi niavare.
 – Saket , mieli brolužėlė,
 Reiks ait  po niavalei. (2 × 2)

. Pamergys tikroji, kur šali jaunoses
 eturi čistatas a, nesišluosta noses .
 Ar tau čė gražu sėdėti
 iagražu par šalį žirėti.

2.  to untroji palitikų turi,
 ik ji apė savi, ji niaapsižiūri.
 Kad jai spadnyči  nusmukus
 r da on šales  kvartukus .
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.  to trečioji nieko niavožoji ,
 Kų tik žmones kalbu, t# ji išsižioji.
 Ar tau čė gražu sedėti
 iagražu par šalį žirėti. (2 × 2)

.  to ketviortu nog žmonių pagiortu
 Sėdži užu stala kėp aviala giortu.
 Ar tau čė gražu sedėti
 iagražu par šalį žirėti.

.  to galine giaru gaspadine
 n kamarų viadu, mum aluče žadu.
 Kad ir un gala sedėsi,
 Dėl ta tu pirmu tekėsi. (2 × 2)

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 91 m., gim. Miesteliškių k.,  
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir D. Ilekytė 19 5 m. L R  cd 150(58), 
L R 896(58).
Dainininkės pastaba  „M t#, jų dėl  ta išgir  ka on gala sėst , tė niab s. 
Jaunoses  k k  si so. ė vien on gala nesėd. Labė niagarbe būdava on gala 
sedėt . Kad jo tėp ožprašytų – pasodions on gala... no prisein sedėt . Vien net 
nesėda ož stala. Man  tropijes  būt  viastuvės . esėda, premenėn , trauk  iš po 
kopečių – palionda, verk  kam jai on gala sėst . o atsirand visokių durnių.  
ė mat dėl  ta galinį ir išgir  d ino. Kad ji... „galine giar gaspadine, on kamarų 

viad, mum aluče žad.“ Dažniaus jaunoses  si so sedėdava.“
Vestuvinė (vestuvininkų apdainavimo) daina. LLDK V 2481.

21. Minku minku minku piragėls

Minke  so ronkom pilvelį

46 (Ne)uvožoti – (ne)gerbti.
4  Gaspadinė (brus. гacпaдыня) – šeimininkė.
48 Pečius (brus. пeч) – krosnis patalpai šildyti, maistui 
virti, kepti, duonkepis.

49 Paduška (brus. пaдyшкa) – pagalvė.

 Minku minku minku piragėls ,
 Atvažiuos kunigėls
 e rito, subato,
 e rito, subato.
 Šūūūst  po pečium ..
 
Tė kad mêt  on padoškas49
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Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 93 m., gim. Miesteliškių k.,  
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. lekytė ir V. Braziūnas 19  m. L R  
cd 150(133), L R 896(133).
Dainininkės pastaba  „Kėp jis išmoks kalbet  Tė jam on pilvelį b d# vis so 
kumščės, kėp piragų minka. P jem , kad mêt  on padoškas jį. Nokriont 
vaiks besijuokdams...“
Vaikų daina. LLDK Vk 121.

22. Kyku kyku

 Kyku kyku, var į kyku,
 Piln#s dvar#s darbinykų.
 Šiomts are, šiomts akėje,
 Šiomta pūrų 0 niapasėje. (2 × 2)

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 93 m., gim. Miesteliškių k.,  
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir V. Braziūnas 19  m. L R  
cd 150(115), L R 896(115).
Užrašinėtojos klausimas  „A kėp vaikų, on kelių pasisodin, kė dainuoj “
Dainininkės atsakymas  „ e, aš on kojų pastatydavo i kykoj . Aukštyn žemyn, 
aukštyn... ož ronkyčių t r  on kojų jį pasistato so kojom i t r  ož ronkyčių.  
 mėto. P sk tė opapa – on kelių i užmet .  vėl  noslionkst, i vėl  aš jį kykoj...“
Vaikų daina. LLDK Vk 14 .

23. Šarkiala varniala

50 Pūras – javų matas, lygus 24 gorčiams. Gorčius – 
apie 3 litrus biralų ar skysčio.

51 Kykoti – supti vaiką ant kojos, ant kelių ar ant 
rankų.
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 – Šarkiala varniala, keli tava vaik#
 – D  kuniguosi, d  ubaguosi,
 D  prė svečios, d  prė pečios,
 D  duonų raika, d  uodiagos kraipa.

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 93 m., gim. Miesteliškių k.,  
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir D. Ilekytė 19  m. L R  
cd 150(12 ), L R 896(12 ).
Vaikų daina. LLDK Vk 299.

24. Kačiargu kurke

52 bagas (sen. lenk. ubog, brus. yбoг) – elgeta.
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 Kačiargu  kurke,
 Viošt# šokinėje,
 Violk#s kūre pirtį,
 Lape dara šarmų,
. rinks  Mortai galvų.
 Muss  maiše maišimėlį ,
 Vors neše vundenėlį,
 žkyte kiaršoji
 Miltelius sijoje.
0. Aš įeinu premen ,
 Pasižiūriu palub :
 Kaba palts  lašinių,
  man  rūp  apė jų:
 Ar man  pjaut , ar man  rėžt ,
 Ar man  visų išsinešt
 Jėmio pjaut , jėmio rėžt ,
 Jėmio visų išsinešt .
20. Jėme mušt, jėme pešt ,
 Muše muše pagalės ,
 r on gala ir baslės .
 – i Gabrišio Gabrišio,
 Kam paduškų pavogė
2 . r avi žų pūrų
 – Aš paduškas niavogio,
 Pinks  pioršts pardavio.
 Kų t  klaus# tas Daratas,
 Pl#š  šlovį be sarmatas .
0. rauk(i) kojų, gel(i) akį
 ...
 Kad sveikatas niatorės.
 Vėng#rs Jons gi r# gyde,
  do biarn# ūmė mire,
.  trečį arklys nospyre.

53 Kačerga (brus. кaчapгa) – žarsteklis, maišiklis.
54 Trinkti – plauti (galvą, plaukus).
55 Maišymas – duonos tešla, įmaišyta ir užraugta 
duona.

56 Sarmata – gėda.
5  raše defektuotas fragmentas. 



117

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 93 m., gim. Miesteliškių k., 
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir V. Braziūnas 19  m. L R  cd 
150(125), L R 896(125).
LLDK Vk 422 (plg. LLDK Tl – „Kačerga kurkė, višta šokinėjo“).

25. Iškrita uodas iš ožolele

. škrita uodas
 š ožol#le, (2 × 2)
 Prasimuše galvia į
 nt ož la šakia į.

2. Siųsčio purmanko
 n Šaulių miestų, (2 × 2)
 Kad atviažtų liekarstų
 r arielkas 0 butialkų.

. Atneše drignes
 r karčių šaknų, (2 × 2)
 r arielkas butialkų,
 r arielkas butialkų.

. Atl#ke muse
 o pietų puses (2 × 2)
 r išgėre arielkų,
 r išgėre arielkų.

. i tu musiala,
 Biedni 2 galviala, (2 × 2)
 Kam išgėrė arielkų,
 Kam išgėrė arielkų

. Atjoje vait#s
 n žioga rait#s (2×2)
 Dėl  jų provas  daryti,
 Dėl  jų provas daryti.

58 Purmanka (plg. lenk. urman) – vežikė.
59 Liekarsta (lenk. lekarst o) – vaistas.
60 Arielka (brus. гapэлкa) degtinė.
61 Drignė – durnaropė.
62 Biedna (lenk. biedny, brus. бeдeн) – neturtinga, varginga.
63 Vaitas – dvaro baudžiauninkų prižiūrėtojas.
64 Prova (brus. пpaвa, lenk. pra o) – teismas.

„Vaitas papyka, žiogų palika...“  
P. Krikščiūno nuotr.

. Atl#ke vor#s
 Par aukšt#s tvor#s (2 × 2)
 r pakore musia į,
 r pakore musia į.

. Vait#s papyka,
 iogų palika, (2 × 2)
 amon pėsčis parėje,
 amon pėsčis parėje.
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Padainavo Juozas Juodokas, 83 m., gim. Mali pių k., gyv. Smiµgių k.  
Užrašė D. Račiūnaitė ir D. Norvaišytė 1988 m. M A KL  1256(20).
Vaikų daina. LLDK Vk 444.

26. Paprašyčia tatušėlį

. Paprašyčia tatušėlį,
 Kad padiorbt laivelį,
 Aičia plaukčia par marias
 Pas sava pania į. (2 × 2)

2. r priplaukiau margų dvarų
 Prė jūros krantele,
 šein mana panitėla
 š rūtų daržele. (2 × 2)

. – Sveiku gyvu, panitėla,
 u žalioji mirta,
 Gal  tu b v# ir nog vi sų
 Dėl  mani paskirta  (2 × 2)

Padainavo Morta Niurkienė (Šiaučiūnaitė), 88 m., gyv. Daujėnuose.  
Užrašė D. Račiūnaitė ir D. Norvaišytė 1988 m. M A KL  1255(54).
Šeimos daina. LLDK Š 2 2.

. Pasigyre biarnužėlis –
 uri šiaštų dvarų,
 Pažadėje tėvužėlis
 Šešis milijonus. (2 × 2)

. r nuvėjo nutekėjo
 n tokį laužynų –
 Pragiviano pėnkis dienus
 Kėp kokiuos devynis. (2 × 2)

. i berneli biarnužėli,
 Kinkyk juodberėlį,
 Aš važiuosiu pas tėvelį
 eškot  raškažėle.
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2 . Kėp nusiboda rūtas ravėti

. Kėp nusi boda rūtas ravėti,
 Kad graičiau gaučia aš ištekėti,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Kad graičiau gaučia aš ištekėti.

2. Kėp nusiboda pas motinė į,
 Reik  išvažiuoti pas uošvenė į,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Reik  išvažiuoti pas uošvenė į.

. Kėp nuvažiavo pas uošvenė į,
 r prasidėje dideli varg#,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 r prasidėje dideli varg#.

. Rytelį kėlo liūdn# būdama,
 Durial#s dario griaudžė viarkdama,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Durial#s dario griaudžė viarkdama.

. Prausio burnia į so ašarėl#m,
  nusišluosčio so runkovėl#m,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
  nusišluosčio so runkovėl#m. 

Vedė Jadvyga Bieliauskienė (Kalvėnaitė), 90 m., pritarė Veronika Kiznienė  
(Jasiūnaitė), 83 m., ir Genė Karoblienė (Pyragytė), 9 m., visos gyv.  
Baluškių k. Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos eksp.  
L R  cd  151(39).
Šio teksto motyvai įvairiai komponuojami šeimos dainose. Plg. LLDK 
Š 49 , 510, 535, 546.

65 Abrūsas (brus. aбpyc) – 
rankšluostis.

.  kėp aš buvo pas motinė į,
 Jilg# miagojo margo kl#tial#,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Jilg# miagojo margo kl#tial#.

. Rytelį kėlo vis dainuodama,
 Durialas dario lionksm# būdama,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Durialas dario lionksm# būdama.

. Prausio burnia į so baltu pienu
 r nusišluosčio so abrūsėliu ,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 r nusišluosčio so abrūsėliu.

. Kėp nusiboda man  tie vargelė,
 Kad gal#č sogrįžt  pas motinė į,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Kad gal#č sogrįžt  pas motinė į.

0. Atriektas riekes neprilipdysi
 r ištekėjus nebiasogrįši,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 r ištekėjus nebiasogrįši.
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28. Treji gaideliai giadoje

. reji gaideliai giadoje,
 Broliukus žirgų balnoje:
 – Kelkis, siasute, gana gul#ti,
 Aik mani palydėt . (2 × 2)

2. – Aš atsikelti įgaliu,
 Liūdėti laiko niaturiu,
 iaturiu žieda ant baltos ronkos,
 iaturiu mylima. (2 × 2)

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m., gim. Miesteliškių k., 
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir D. Ilekytė 19 6 m. L R  cd 150(19), 
L R 896(19).
Karinė-istorinė (carinės Rusijos karų su Prancūzija laikotarpio) daina. 
LLDK K 623.

29. Gražioj gėlėtoj pievoj

.  kam tu varst# skrynialos,
  kam tu rėž# drobialos
 Kad ir pasiūsi, aš nenešiosi,
 Kareiviu būdamas.

. Duos man  karalius šautuvą
 r už šautuva durtuvą,
 Reiks man  stovėti, reiks man  drebėti
 Kareiviu būdamam.
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. Gražioj gėlėtoj pievoj
 arp žydinčių gėlių
 Guli sužeistas brolis,
 Dejuoja iš skausmų. (2 × 2)

2. Sužeista jam krūtinė,
 Bet plaka dar širdis,
 r jeigu dar galėtų,
 ėvyn  gintų jis. (2 × 2)

Vedė Stasys Majauskas, 63 m., gim. Čekiškių k., pritarė Emilija  
Majauskienė (Kukorytė), 60 m., ir Janina Kukorytė, 65 m., abi gim.  
Naujasodžio k., visi gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Kačerauskienė 1993 m. 
L R  mg. 3851(84), L R 6155(84).
Karinė-istorinė (partizanų) daina. LLDK K 1839.

30. Šalia kelio prie Moliūnų plati dykuma

. Ateis čia motinėlė,
 Prie kapo pasimels,
 Bet Lietuvos didvyrių
 Daugiau nebeprikels. (2 × 2)

. – epuoškite man kapo,
 esėkite gėlių,
 eieškojau aš laimės
 Pasauly tarp žmonių. (2 × 2)

. Šalia kelio prie Moliūnų plati dykuma,
 Mirštančio lūpos kartojo „Sudiev, mylima“,
 ralia lialia tralia lialia, tralia lia lialia,
 Mirštančio lūpos kartojo „Sudiev, mylima“.

2. Gėrėm, ūžėm, baliavojom66, linksma buvo čia,
 Muzika žavingai grojo, viliojo mane,
 ralia lialia tralia lialia, tralia lia lialia,
 Muzika žavingai grojo, viliojo mane.

66 Baliavoti (lenk. balo a , 
brus. бaлявaць) – puo-
tauti, pokyliauti.
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. Mes išėjom keturiese drąsūs ir linksmi,
  sugrįžom tik trejiese ir labai liūdni,
 ralia lialia tralia lialia, tralia lia lialia,
  sugrįžom tik trejiese ir labai liūdni.

. ie narsuoliai, tie didvyriai dar spėjo pabėgt,
  jaunutis, tas linksmutis paliko gulėt,
 ralia lialia tralia lialia, tralia lia lialia,
  jaunutis, tas linksmutis paliko gulėt.

.  jūs sesės lietuvaitės, pinkit vainikus,
  kai nešit į kapines, neškit paslapčia,
 ralia lialia tralia lialia, tralia lia lialia,
  kai nešit į kapines, neškit paslapčia.

.  jūs broliai ąžuolėliai, būkite tvirti,
 Pastatykit medžio kryžių, tegu jis rymi,
 ralia lialia tralia lialia, tralia lia lialia,
 Pastatykit medžio kryžių, tegu jis rymi.

Padainavo Emilija Majauskienė (Kukorytė), 60 m., ir Janina Kukorytė, 
65 m., abi gim. Naujasodžio k., gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Kačerauskienė 
1993 m. L R  mg. 3851(82), L R 6155(82).
Karinė-istorinė (partizanų) daina. LLDK K 2054.

31. Auginai, mamyte, auginai mane
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. Auginai, mamyte, auginai mane,
 Auginai, mokinai gražiai tu mane.
 šmokei tu vaikščiot, išmokei kalbėt
 r su savo meile ėvyn  mylėt.

2.  dabar, mamyte, nelauki man s,
 Rasotas takelis man s neparves.
 iogai gros dar maršą vidury nakties,
 lgėsiuos, mamyte, kas ranką išties.

. oli nuo ėvynės atskirtas čia aš,
 egaliu sugrįžti per dykumas šias.
 i, gera, oi, gera, mamyte, sapne,
 Kai su švelnia ranka paglostai mane.

. e tėvelis rytą beldžias į duris:
 – Kelkis, sūnaitėli, šieną tau sulis.
 ik dežurnas  balsas labai įkyrus:
 – Kelkis, nemiegoki, lauk darbas sunkus.

. Sugrįšiu, mamyte, sugrįšiu, tikėk,
 es jau nusibodo vienai tau ilgėt.
 Sugrįšiu, nes laimės tiek daugel čionai,
 Kur mane auginai, mamyte, meiliai.

Padainavo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gim. Baukų k., 
gyv. Girsūdų k. Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(13), 
L R 6010(1 4).
Dainininkės pastaba  „ eprisimenu, iš ko išmokau, bet jau po karo.“
Karinė-istorinė (pokario) daina. LLDK K 2882.

32. i t  apynėli

6  Dežurnas (rus. дежурный) – budintis.
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. i t  apynėli,
  dorna  būda:
 Mūsų vyrus nugird#,
 Pastal#ly paguld#,
  dorna būda.

2. At#je kiaulala
 Vyra lonkyti: (2 × 2)
 – i vyreli, kor guli,
 Ar t  sergi niagali,
 Aš tau aplonko.

. Ataina bernelis
 Manįs lonkyti:
 – i mergiala, kor guli,
 Ar t  sergi niagali,
 Aš tau aplonko.

Padainavo Valerija Lekerauskienė (Kukorytė), 
83 m., gim. Girsūdų k., gyv. Daujėnuose. 
Užrašė D. Račiūnaitė ir D. Norvaišytė 1988 m. 
M A KL  1256(53).
Vaišių daina. LLDK Vš 54.

33. Šita aluče balta putiala

68 Durnas (sl.) – čia piktas, negeras, pasiutęs.

„Šita aluče balta putiala...“ Alų leidžia Stasys  
Majauskas, pila Janina Kukorytė, sėdi lija  
Šidlauskienė. Pulciniškių k., 2 m.  
L. Varno nuotr. š Majauskų šeimos albumo, 
kopija L R t 

. Šita aluče balta putiala,
 Mūsų kaimyna meili širdiala,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Mūsų kaimyna meili širdial(a).

2. Galiam išgerti po stiklinė į
 r uždainuoti po dainuškė į,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 r uždainuoti po dainuškė (į).
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. Galiam išgerti už piena ūkį
 r uždainuoti už riastasnukį,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 r uždainuoti už riastasnuk(į).

Padainavo Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m., gim. Miesteliškių k.,  
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė 19 6 m. LTR  cd 150(85), 
LTR 896(85).
Vaišių daina. LLDK Vš 334.

34. Arielkėle tu pilkoji

. Giara mum gerti, kad yra ūpas,
 Giara bučiuotis, kad liompa lūpos,
 i lylia lylia, oi lylia lylia,
 Giara bučiuotis, kad liompa lūp(os).

. Arielkėle tu pilkoji,
 Kokia tu gi slauni ,
 Kožną vieną kitoniškai
 Moki privilioti.
 Vieną mėlynai nudažai,
 Antram ir plaukus nuvarai
 uo kaktos, pakaušio. (  × 2)

2. Arielkėle tu pilkoji,
 Kokia tu štukorka 0,
 Kožną vieną kitoniškai
 Moki privilioti.
 Vienam turtus išnaikinai,
 Antram terbą užkabinai,
 Vis tai už arielką. (  × 2)

Padainavo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gim. Baukų k., 
gyv. Girsūdų k. Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(18), 
L R 6010(1 9).
Dainininkės pastaba  „Dainuodavom per balius.“
umoristinė-didaktinė daina apie girtuoklystę. LLDK Gr 126.

69 Slaunas (sl.) – visų ger -
biamas  puikus, šau-
nus.

0 Štukorka – pokštininkė, 
juokdarė.

1 Pijokas (lenk. pijak, 
brus. пiяк) – girtuoklis.

. Arielkėle tu pilkoji,
 Kokia tu gi slauni,
 u ne vieną pijokėlį
 švanojai slauniai.
 Vieną patvory paguldai,
 Kitą purvyne įmurkdai,
 Vis tai už arielką. (  × 2)
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35. Pasėjo morkia į

. Pasėjo morkia į 
 nt pylima
 Dėl  sava virele,
 Dėl  mylima. (2 × 2)

2. šdyga morkiala
 nt pylima
 Dėl  sava virele,
 Dėl  mylima. (2 × 2)

. i, auga morkiala,
 Gražu gražu,
  turgų morkia į
 Viažu viažu. (2 × 2)

. r auga morkiala
 Storyn storyn,
  turgi jos kaina
 Pigyn pigyn. (2 × 2)

Padainavo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 8 m., gim. Baukų k.,  
gyv. Girsūdų k. Užrašė D. Kalavinskaitė, J. Petrikaitė ir G. Razmukaitė 
1988 m. M A KL  1166(12).
Dainininkės pastaba  „Dainą išmokau iš babytės. Per balius dainuodavom.“
Parodijinis linų darbų dainos „Pasėjau linelį ant pylimo“ (LLDK D 629) 
sekimas. LLDK  –.

. žauga morkiala
 Kaip kaminas,
 epiarka nei žydas,
 ei rabinas.

. i morka morkiala,
 Kų tu dar#
 Bankrotan bobia į
 Visai var#

. žauga morkiala,
 Gražu gražu,
 š turgos morkia į
 amo viažu.



11

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

36. Pilkas karvelėli, gražus burkuolėli

. Pilkas karvelėli,
 Gražus burkuolėli,
 u gražiai burkuoj(i),
 Galvel  linguo(ji). (2 × 2)

2. Galvel  linguoji,
 Sparneliu mojuoj(i),
 Patel  vilioj(i),
 Sparnelį užklo(ji). (2 × 2)

. Glaudi prie širdelės,
 updai ant gūžtelės,
 Meiliai glebėsčiuoj(i),
 upėt pavaduo(ji). (2 × 2)

Padainavo Emilija Majauskienė (Kukorytė), 60 m., ir Janina Kukorytė, 
65 m., abi gim. Naujasodžio k., gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Kačerauskienė 
1993 m. L R  mg. 3851( 9), L R 6155( 9).
Nenustatyto autoriaus literatūrinės kilmės daina apie gamtą. LLDK L –, G –.

3 . Miega girios, lygūs lygumėliai

. Linksma jum burkuotis,
 Meiliai glebėsčiuotis,
 Vaikelius perėt,
 Vargo neturėt. (2 × 2)

. Vaikelius auginat
 r taip pat mokinat,
 Kad gražiai burkuot(ų),
 Galvelėm linguo(tų). (2 × 2)
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. Miega girios, lygūs lygumėliai,
 Viskas glūdi vidury nakties.
 Kas paskolins laimės trupinėlį,
 Ašarėlėm ilgesio išlies  (2 × 2)

2. Kas paklaus tą naktį sidabrin ,
 Ką aš myliu ir dėl ko kenčiu,
 r kaip laim , ir kaip džiaugsmą savo
 Per pasaulį laimei aš nešu  (2 × 2)

. Ak, melavo man tos melsvos akys
 Jos melavo, bet aš jas myliu,
 r pradings mūs laimė lyg plaštakė,
 r pradings svajonių stikleliu. (2 × 2)

. Miega girios, lygūs lygumėliai,
 Viskas glūdi vidury nakties.
 Kas paskolins laimės trupinėlį,
 Ašarėlėm ilgesio išlies  (2 × 2)

Padainavo Emilija Majauskienė (Kukorytė), 60 m., ir Janina Kukorytė, 
65 m., abi gim. Naujasodžio k., gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Kačerauskienė 
1993 m. L R  mg. 3851( ), L R 6155( ).
Nenustatyto autoriaus literatūrinės kilmės daina. LLDK L –.

38. Mintimis apie tave svajoju
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. Mintimis apie tave svajoju,
 Gimto sodžiaus pamiršt negaliu,
 Mama, koks tas mylimas rūtų darželis,
 Mama, kur stovėjom abi vakarais  (2 × 2)

2. u man pynei gyvenimą gražų,
 Be erškėčių, be rožių dyglių,
 Mama, bet gyvenimas mane apvylė,
 Mama, nebe tau, nebe tau aš esu. (2 × 2)

. Susitikom su krentančiais lapais,
 šsiskirsim su pievų žiedais,
 Mama, aš dar kartą pas tave sugrįšiu,
 Mama, pasiguosti žodeliais švelniais,
 Mama, aš dar kartą pas tave sugrįšiu,
 ylią naktį, kai žvaigždės mirgės.

.  rytuose dangus jau liepsnoja,
 emė puošias skaisčiais spinduliais,
 Mama, neliūdėk, aš pas tave sugrįšiu,
 Mama, tylią naktį, kai žvaigždės mirgės. (2 × 2)

Vedė Danutė Ivaškevičienė (Kripaitytė), 58 m., pritarė Domicelė Kripaitienė  
(Jasiūnaitė), 8  m., gim. Barklainių k., abi gyv. Daujėnuose. Akordeonu 
grojo D. Ivaškevičienė. Užrašė P. Krikščiūnas 2012 m. L R  cd 152(12).
Nenustatyto autoriaus literatūrinės kilmės daina. LLDK L –.

39. Sveika, Marija, dangaus lelija

„Mama, neliūdėk, aš 
pas tave sugrįšiu...“ 
Domicelė Kripaitienė 
su dukra Danute 
Daujėnuose. 20 2 m. 
P. Krikščiūno nuotr. 
L R t 



11 7

A U A A

. Sveika, Marija, dangaus lelija,
 u gailestinga ir maloninga.
 Motin malonės, gelbėki žmones
 Varguose sk stančius.

2. uo prispaudimo mus verksmas ima,
 Sunkioj nelaimėj slegiam iš baimės.
 Motin brangiausia ir maloniausia,
 eleiski mums pražūt.

. Šviesi kaip saulė, apšviesk pasaulį,
 Šventa, galinga, didžiai šlovinga,
 Pasigailėki, pas mus skubėki,
 ušluostyk ašaras.

. Dažnai mes klystam ir nebedrįstam
 Daug nusidėj  melst Atpirkėją,
 u tiktai viena lieki šiandieną
 Paguoda ir viltis.

. ieks neprapuolė, kas tave puolė,
 Kas nusidėjo, rado gynėją,
 r mes liepsningi ir nelaimingi,
 av s mes šaukiamės.

. Štai vaikai avo ilgai dejavo,
 Jie av s prašo malonės lašo.
 šgirsk meldimą ir apgynimą
 Atsiųski kuo veikiau. (2 × 2)

Pagiedojo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gim. Baukų k., 
gyv. Girsūdų k. Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(29), 
L R 6010(190).
Giedotojos pastaba  „Šią giesm  giedodavome per mojavas. r dabar giedame. 
Ji mums labai graži.“
Religinė giesmė. LLDK Rg –.
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40. Marija, skaisčiausia lelija

Daujėniečiai šv. Marijos  
nepamiršta ir kapinėse. Statula 
prie Jono ir Veronikos avakų 
šeimos kapo. Senosios Daujėnų 
kapinės. 20  m. P. Krikščiūno 
nuotr. L R t 

. Marija, skaisčiausia lelija,
 Ką au paaukot begaliu
 Priskinsiu au rožių, lelijų –
 iedų kūdikystės dienų. (2 × 2)

2. Pamėgai u emuno šalį
 r meil  lietuvio širdies,
 au kryžiai sodybų darželiuos,
 au pirmosios gėlės žydės. (2 × 2)

. Marija, išmelsk mums stiprybės
 šk sti šios žemės vargus,
 egul visad šviečia ėvynei
 ik giedras, saulėtas dangus. (2 × 2)

. Marija, suteiki malonės
 ave pamylėti karštai,
 Kad nuodėmės, vargas, dejonės
 Pranykt tarp žmonių amžinai. (2 × 2)
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Pagiedojo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gim. Baukų k.,  
gyv. Girsūdų k. Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(30), 
L R 6010(191).
Giedotojos pastaba  „Šią giesm  giedam per gegužines pamaldas. Labai graži 
ji mums.“
Religinė giesmė. LLDK Rg –.

Apie bičių piemenį, švedų auksą ir  
Paršupio ibuką (pasakos, sakmės,  
padavimai, pasakojimai)

Parengė Povilas Krikščiūnas
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Tekstai šiai publikacijai atrinkti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Lietuvių tautosakos rankraštyno. Turima žinių, kad Dauj¸nų apylinkėse tautosaką 
yra rinkę Vilniaus universiteto studentai lituanistai, vadovauti Marcelijaus Marti-
naičio, tačiau nei Lietuvių literatūros katedroje, nei Universiteto bibliotekos Ran-
kraščių skyriuje šios medžiagos rasti nepavyko. Lietuvos žemės vardyno anketose, 
saugomose Lietuvių kalbos institute, daujėniečių tautosakos taip pat neaptikta, 
tad apsiribota vienos folkloro saugyklos fondais.

Skelbiami anaiptol ne visi peržiūrėti kūriniai. Pasirenkant tekstus, jų popu-
liarumo pristatomose vietovėse paisyta, tačiau atsižvelgta į dėstomų įvykių sekos 
logiškumą, pasakojimo gyvumą ir kalbos turtingumą. Stengtasi į publikaciją įtraukti 
kuo daugiau pateikėjų ir užrašinėtojų, tačiau blogai prisimintų ar užrašant ranka 
neliaudiška raštų kalba perpasakotų kūrinių atsisakyta.

Peržiūrėta medžiaga tikrai marga rūšimis ir žanrais, ir šią įvairovę skaitytojui 
stengtasi parodyti. Čia nerasime tik anekdotų (turimuose rinkiniuose jų nerasta, 
tačiau gausu jiems artimų buitinių pasakų) ir Barboros Kazilionienės pasakytų 
vestuvinių oracijų. Apsispręsta jas vientisiau įkomponuoti į straipsnį apie daujė-
niečių vestuvių papročius. Jis skelbiamas šios knygos etninės kultūros skyriuje.

Grupuojant tekstus naudotasi prof. Bronislavos Kerbelytės sukurta lietuvių 
pasakojamosios tautosakos klasifikavimo sistema (LP K). Skelbiamų kūrinių eilišku-
mui ir juose esantiems elementariems siužetams nustatyti pasinaudota spausdintais 
šio katalogo tomais.1 Po pasakos teksto metrikos nurodomas šio katalogo skyrius 
(pvz., stebuklinė pasaka) ir pagrindinio elementaraus siužeto numeris (pvz., 1.2.1.6). 
Pasakų metrikose teikiamos ne tik ele-
mentarių siužetų nuorodos, bet ir Antti 
Aarne s ir Stitho Thompsono parengto 
tarptautinio pasakų siužeto katalogo2 
tipų numeriai (pvz., A  61 B). Jei pri-
statomas siužetas kataloge nenurodytas, 
rašoma A  –.

Sakmių siužetai kol kas atspin-
dėti tik nacionaliniuose naratyvų kata-
loguose, todėl po šių tekstų dedamos 

1 Kerbelytė B . Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas: Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės 
pasakos, Vilnius, 1999, t. 1  Pasakos-legendos. Parabolės. 
ovelinės pasakos. Pasakos apie kvailą velnią. Buitinės 

pasakos. Melų pasakos. ormulinės pasakos. Pasakos be 
galo, Vilnius, 2001, t. 2.

2 The Types of olktale. A lassificationa and 
Bibliography, Antt i Aarne s Verzeichnis der 
M rchentypen. Translated and enlarged by Stith 
Thompson,  ommunications, No. 184, elsinki, 
1961.
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tik LP K3 nuorodos. Pažymima priklausomybė konkrečiam žanriniam skyriui, 
poskyriui, skirsniui ir duodama elementaraus siužeto nuoroda (pvz., LP K MtS  
Lobiai, 1.1.1.8). Papildoma nuoroda į A. Aarne s ir S. Thompsono katalogą reiškia, 
kad siužetas anotuotas abiejuose kataloguose.

Pasakojimai LP K grupuoti pagal temas tik didesniuose skyriuose sudarant 
poskyrius ir skirsnius.4 Mūsų leidinyje laikomasi to paties principo, tačiau folklo-
rizuoti siužetai čia neatskiriami nuo pasakojimų apie švenčių papročius, darbus, 
materialinę kultūrą ir t. t. Daugeliu atvejų tokie tekstai artimesni etnologiniams 
aprašams, tad LP K jiems artimesnių siužetų ne visada atsiranda. Dėl to žemesni 
hierarchiniai lygmenys nebenurodomi.

1. Pasak apė kalvį
Giviana toks kalvs . Jis kaldava kaldava, dirbdava dirbdava, 

nikėp jis niag l  sava šeimas išmitit , i gatav. M ž i m ž jam, nia-
pakonk nė on duonas, nė on dongas5, vaikelių polks. Jis vienąkart 
ir  kalb kalve, saka

– Nikėp niag l  sumegzt  i nė ka padaryt, koc6 veln  dūšių  
parduok.

Tiek tik ir tereike. Šit velniuks priešes
– Ka tamst čė kalbejė
Saka
– Ka kalbejo, te ir kalb. Koc veln  dūšių parduok, niag l  

nikėp prasimitit .
– Nu, parašyk man  raštelį, duok, aš tau nêš  septyns  mi ts 

piniogs, o po septynių miatų t  ais  man  atidirbt . 
– Nu ir gi re, – saka.
– Al  nupjauk g l dalge piorštų ir pasirašyk ont raštele.
Ir velns  pasijėme tų raštelį, k r jis pasiraše. Dabar rytų nu-

vein – krūv pini gų on žaizdra.  žaizdrs tė k r virėdava gialažį, 
žaizdrs vadindavas. Nu i kožn8 ryt septyns  metels  vis tų pini gų. 
Partaise vaiks gražiau, žmonų, nupiark valgit  daugiau ka ir pats 
apsitaisa, o kas liek, pinioges nialaika nė vienas kapeikas – išda-
lin bedniem9, ubagam10, on bažnyčių atiduod, nialaika. Nė viena 
pinigėle nėr pas jį, bil  tik jis pragivian, 
bil  tik sots.

Dabar baig  septyn  miate išeit , at-
joj švionts Jurgs  arkle kaustit . Dabar jis 
pajėme, pakauste jam arklį sidabrinėm pat-
kavom11. Tė švionts Jurgs  klaus

– Kiek tau reiks mokėt
Saka
– Nieka man , švionts Jurgio, nereik  

man  mokėt . Kad man  išaugt t k  obiala, 
kad kas įliops obalių raškyt , kol  aš nia-
pasakys  „išlipk“, niagaletų išlipt .

3 Kerbelytė B . Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas: Etiologinės sakmės. Mitologinės sakmės. 
Padavimai. Legendos, Vilnius, 2002, t. 3.

4 Kerbelytė B . Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas: Pasakojimai. Anekdotai. racijos, Kaunas, 
2009, t. 4.

5 Danga – apdaras, drabužis.
6 Koc (lenk. c o ) – nors.
 Dūšia (lenk. dusza) – siela.

8 Kožnas (brus. кожны) – kiekvienas.
9 Biednas (lenk. biedny, brus. бeдeн) – neturtingas, 
vargšas.

10 bagas (sen. lenk. ubog, brus. yбoг) – elgeta.
11 Patkava (lenk. podko a, brus. пaдкoвa) – pasaga.



11 1

A U A A

Nu gi re. Rytų išdygs obiala, obalių skanybe niaapsakyt  
Dabar atain velns .

– Jo išėje septyn  miate, –  saka, – aš tau tarn vo, dabar 
aisiom, t  man  atidirbs .

– Gi re, – saka, – aisiom. Reik  ait  žmone sudiev pasakyt , 
vaikam. Lipk da obalių pasiraškyk, kolek aš atsisveikės .

Ir įlipe velns . Ka jis pradėje tų velnį mušt
– Niašk da septyns  mi ts
Prižad velns . Tiek supytlije12 tų velnį. Ir vėl  niaš septyns 

mi ts velns  jam tuos piniogs. Jis givian, dabar baisė gi re givian, al  
pini gų jis nialaika nė kapeikėlas, išdalin. Jis tėp nė gìr , nė rūka, 
tė atiduod tinãi bedniem, bažnyčė, vianolynam kokiem.

Nu gi re. Dabar baig  septyn  miate išeit , atjoj vėl  švionts 
Jurgs  arkle kaustit . Jis pakauste, kėp tų pini gų tur  sočė, auksinėm 
patkavom. Švionts Jurgs  saka

– Tė kiek reiks mokėt
– Nieka man  nereik , ka tik tokių kėdį duotum, ka kas at-

sisės, kolek aš niapasakys  „kelkis“, niagalet atsikelt .
– Gi re, – saka.
Rytų žiūr   – kãlve stov  kėde. Dabar atain velns .
– Išėje septyn  miate, – saka, – dabar jo aisiom pas mani.
– Tėgi aisiom, kas sutart, tė reik ir išteisėt . 
Saka
– G l  ais  da obalių kiek pasiraškyt
Šits
– Ahaaa, ais  aš tau obalių pasiraškyt ..
– Nu tė, – saka, – sėsk, aš ain, g l  da įsidės  kų on kele...
Ir atsisėda velns . Duj jis tų velnį mušt
– Niašk da septyns  miats
Sumuše veln  kolek nebiapasikel . I vėl  velns  jam vialk. 

Septyn  i septyn , m te, jo kiek miatų išviolka jam tuos piniogs, 
tam kalv , sianatve net prėje.

Dabar vėl  baig  septyn  miate išeit , atjoj vėl  švionts Jurgs  
arkle kaustit . Dabar jis pakausta dimentinėm13 patkavom jam. Klaus  
švionts Jurgs

– Kiek reiks mokėt
– Nieka nereik . Ka man  duotum tokį maišelį, kas on tų 

maišelį įlios, kol  aš niapasakys  „išlįsk“, niagaletų išlįst .
– Gi re.
Rytų žiūr  – kab to terbiala.
Nu išėje septyn  miate, atain velns , kad jo ait . Tė jis jį šydėn14

– Tė g l  ais  obalių pasiraškyt
– Ahaaa, ais  aš tau obalių pasiraškyt ..
– Nu tė tad, – saka, – sėsk...
– Ahaa...
Velns  sukiojas po kalve, nė artyn  

nesilaidž . Nu jis nuvein on gryčių, pasijėme 

12 Pitlyti – mušti, lupti, kulti.
13 Dimentinė – deimantinė.
14 Šidinti (lenk. szydzi ) – erzinti.
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tų terbia į, įdėje žmon valgit , atsisveikina su žmon, su vaikes, išein. 
Išein, ain ain ain, šiolt, saka

– Sėskiom pasilset  kiek.
Velns  kaliačne15 kad ait , baigt  ait , o tas ka ne. Nu susėda 

jie, jis išsijėme iš tas terbialas valgit .
– Al 16, – saka, – kas tė par žmonių tokie pasakime, kad 

velns  par adatas skila į įliand, ka niamata nieks
– o, tiokr teisybe, tiokr teisybe
– irėk, t  on terbia į mana šitų neįlįstom, kų t  čė man  

dabar ginčij, kų čė sprečij1

– Su por  arklių i su kariet
Tik sušvilpe, atleke pors  arklių su kariet. Jis tų terbia į 

trauke, tik tas velns  uušš  – ir įmove. Ir užrauke jis tų terbia į. 
Ir duj pytlit , duj pytlit

– Atiduok raštelį  Atiduok raštelį
Prašas velns išlaist. Jis nialaidž
– Iškišk pro skila į
Jis biškį prarauke, ir iškiše velns  tų raštelį par skila į. Tad 

iškrate tų velnį sužnekitų18 su tes arklės , ir gatav.
Dabar jis ain on dongų. Nuvein on dongų – stov  švionts 

Piatrs prė dongos vartų, nialaidž  ja. Jis prašas įlaist, nialaidž . Saka
– Laisk, švionts Piatre, duok nors pažirėt  pro skila į, koks 

dongs – a gražs, a niagražs.
Dabar tik pradare biškį švionts Piatrs dongos varts, tikte 

blinkt tų terbia į ir įmete. Duj prašytis
– Laisk pasijimt , i gatav.
Nu įlaide jį on dongų. Jis puola Diev po kojų, apsikabina, 

jis išsiteisina, ka jis su velnės niaturėje reikala, tik dėl  pragivenima, 
jis atidalina bedniem, ubagam, jis nialaike tų piniogų, nialaike nė 
kiek. Ir prijėme jį on dongų, ir šindė jis dong  givian.

Tėp ir pasilika jis tėnai dong , ir pasakėla vi s pasakyt.

Pasekė Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m., gim. Miestelíškių k., 
gyv. Dauj¸nuose. rašė A. Ilekytė 19 6 m. L R  cd 150(90), L R 896(90).
Stebuklinė pasaka. LP K 1.1.1.21, A  330 A.

2. Kelionė į pragarą
Gyveno du broliai. Vienas buvo bagotas19, kitas neturtingas. 

Tas neturtingas eidavo iš to bagoto duonos prašyti. Kartą jis nueina 
pas brolį ir prašo duonos. Brolis jam sako

– Eik tu peklon20

Biednasis brolis parėjo namo ir sako 
savo pačiai

– Iškepk man miežienio21 raguolį22, 
mane brolis varo į peklą.

Iškepė jam pati miežienio raguolį, 
ir jis iškeliavo į peklą. Eidamas mato  

15 Kaliačn# (plg. lenk. koniecznie) – būtinai, privalo -
mai.

16 Al  (lenk. ale, brus. але) – bet.
1  Sprečyti (lenk. sprzeczy ) – ginčyti, prieštarauti.
18 Sužnekinti – sulamdyti, sumušti.
19 Bagotas (brus. бaгaты, lenk. bogaty) – turtingas.
20 Pekla (lenk. piek o) – pragaras.
21 Miežienis – iš miežių iškeptas pyragas, ragaišis.
22 Raguolis – ragaišio kepalas.
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stumdosi dvi moterys. Viena kitai paskolino kubilėlį druskos. Viena 
nori atiduoti, kita neima. Toliau eidamas randa  Dievas davė elgetai 
kiaušinį, o ponas atėmė. Vėl eidamas mato  didelė žolė, iki pusiau 
šonų ganosi avelės. Dar toliau eidamas jis mato pliką kalną. Kiek 
paėjęs susitinka senelį. Tas senelis buvo pats Dievas.

– Kur eini, vaikeli  – klausia senelis.
– Einu į peklą. Brolis mane išvarė.
– Ką matei  – klausia senelis.
Tas sako
– Mačiau, kaip stumdėsi dvi moterys.
– Jos varžėsi dėl dūšios, – sako senelis.
– Mačiau, kaip ponas atėmė iš elgetos kiaušinį.
– Juos Dievas pavertė žalčiais, – sako senelis.
– Dar mačiau aveles didelėj žolėj.
– Avelės didelėj žolėj – prakeiktos dūšios.
– Mačiau dar pliką kalną.
– Plikas kalnas – čėslyvos23 dūšios.
Paskui senelis sako
– Eik tu į peklą. Tau tenai duos pinigų, tik tu jų neimk. 

Paprašyk anglių maišo. Tave blaškys, persekios, tik tu nežiūrėk, 
kas tame maiše yra.

Jis viską taip darė, kaip senelis buvo sakęs. Nuėjo į peklą 
ir paprašė maišo anglių. Velniai jam siūlė daug pinigų, bet jis jų 
neėmė. Jis nežiūrėjo, kas tame maiše. Parsineša namo, pastatė maišą 
gryčioj, žiūri – pilnas maišas pinigų. Nueina jis pas brolį pasiskolinti 
sykelio pinigams mieruoti24. Sužinojo brolis ir prašo savo pačią kepti 
miežienio, ir jis eis į peklą.

Išeina bagotasis į peklą. Viską jis mato. Sutinka senelį. Se-
nelis klausia

– Kur eini
– Kas tau darbo  – atsakė.
– Eik eik, vaikeli, tegul tau Dievas padeda.
Jis nuėjo į peklą, bet atgal nebegrįžo.

Pasekė Anelė Navakienė, 85 m., gyv. Lev niškių k. Užrašė J. Navakas 
1936 m. L R 861(3).
Stebuklinė pasaka. LP K 3.1.0.8, AT 480 . 

3. Švento Jurgio aukso kilpa
Gyveno toks žmogus, katras labai norėjo būti bagotas. Ale nors  

jis ir ilgai dirbdavo, bet vis bagotas nepasidarė. Kartą jis pamatė šven - 
tą Jurgį, katras jojo pas Dievą, ir pradėjo jis šventą Jurgį prašyt, kad jis  
paklaustų Dievą apie jį, ko jis toks biednas, kad ir kaip daug procavoja25. 
Jurgis sutiko paklausti, bet žmogus tarė jam

– Tu užmirši apie mane, kol nujosi 
į dangų. Duok man kokį nors daiktą, katro 
tu neturėdamas vis prisiminsi ir mane.

23 ėslyvas (lenk. szcz li y, brus. шчacлiвы) – laimingas.
24 Mieruoti (sl.) – matuoti, seikėti.
25 Procavoti (lenk. praco a ) – dirbti.
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Šventas Jurgis pagalvojo, kad žmogus jam sako teisybę, ir 
padavė jam savo aukso kilpą. Jurgis, nujojęs pas Dievą, iš tikrųjų 
užmiršo apie jį paklausti, ale kai išėjo jot namo, pamatė, kad prie 
balno nėra kilpos ir atsiminė, ko žmogus jo buvo prašęs paklaust. 
Jis sugrįžo pas Dievą ir sako

– Vienas žmogus prašė manęs paklaust, ko jis yra vis neba-
gotas, nors jis ir daug procavoja, ir kaip jis galėtų palikt bagotas.

Dievas sako
– Pasakyk tu tam žmogui, kad jis paliks bagotas tik tada, 

jei jis pradės sukčiavot.
Jurgis jodamas namo pamatė tą žmogų, katras jo tuoj ir 

paklausė
– Na, ką sakė Dievas apie mane, ar neužmiršai paklaust
Jurgis atsakė
– Ne, neužmiršau, ale pirma atiduok man mano kilpą, tada 

aš pasakysiu.
Bet žmogus nesutiko atiduot, kol nepasakys. Tada šven - 

 tas Jurgis pasakė žmogui, kad jis paliks tada bagotas, kai pradės 
sukčiaut.

–  dabar atiduok kilpą, aš turiu joti toliau.
mogus pamislijo ir sako

– Kokios tu kilpos nori  Ar kas matė, kaip tu man davei  Ir 
vėl, rask tu tokį durnių26, katras jodamas atiduotų kilpą

Jurgis neatgavęs kilpos nujojo tolyn, o žmogus greit suderėjo 
tą kilpą žydui parduoti. ydas užmokėjo pinigus, bet jam trūko 
kelių auksinų. ydas prašė palaukti, ale žmogus be jų kilpos neda-
vė. Tada žydas nuėjo, pasiskolino pinigų, ale kai atėjo pas žmogų, 
tas kilpos nedavė ir pinigų negrąžino. Tada žydas žmogų padavė 
teisman. Bet buvo šalta ir žmogus neina. ydas jam paskolino savo 
talūbą2 , kad tik žmogus į teismą eitų. 

Einant jis klausia
– Kaip tu sakysi teisėjui
mogus sako

– Sakysiu teisybę.
–  aš tau pinigus daviau.
mogus sako

– Aš sakysiu, kad tu pinigus man užmokėjai, o aš tau kilpos 
nedaviau nė pinigų negrąžinau.

ydas buvo patenkintas, kad žmogus prisipažįsta. Jie tuoj 
priėjo ir teismą. Teisėjas klausia to žmogaus

– Ar tu tam žydui aukso kilpą pardavei, pinigus paėmei ir 
kilpos nebedavei

mogus sako
– Ką aš tokiam žydui galiu sakyt  

Juk kur aš gausiu aukso kilpą   tas žy - 
das gali prasimanyti, kad aš jo ir talū -
bą turiu

26 Durnius (sl.) – kvailys.
2  alūba (lenk. to ub) – ilgi medžiaga apmušti kailiniai.
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– Nuje  – tuoj pasakė žydas, – aš gi tau šiandie daviau apsivilkt
Teisėjas pamanė, kad žydas meluoja ir jo skundą atmetė, o 

žmogus nuo to laiko paliko bagotas.

Pasekė Juozas Sonderas, 65 m., gyv. Gu bės vnk. Užrašė M. Sonderas 
1936 m. LTR 888c(6 2).
Pasaka legenda. LP K 2.1.2.2, A  90.

4. Kuniogs i pops
Seniau, cara laikes, mokitų žmonių l be m ž buva. Kas 

kiators skyrs buva baigį, tė buva l be aukšta moksla, skaites. Bu -
va do kaime. Vinam kaim  bažnyč buva, kuniogs, kitam kaim  
cerkve i rusų pops. A pops ir kuniogs, jie ir seniau buva baigį 
aukšts moksls. Nu jiem nėr tokių lygių, nė su kuo pasikalbet .

Vienąkart atain pops pas kuniogų pasišnekėt . Pasišniak jie 
tė, saka

– Gal  kliabons ir nebilių kal bas mok
Tas kliabons niamokėje, bet negi 

saki s, ka minkesns  ož popų...
– Šiek tiek mok, – saka.
– , tė l be gi re. Man  pationk mikėš-

ke28, – saka, – ataik pas man , pasišnekėsiom.
Nu gi re. Bet  jis pamislije
– Kų aš tė on tų popų ais ...
Turėje zakrastijonų tokį l be apsu-

krų. Saka
– i ne kų, t  nuveik pas popų, 

pasišnekėk su juo mikėšk . Gal  t  kiek 
pašnekės . Pasakyk, kad kliabons niatur  
laika, išvažiava kur. T  su juo pasišnekės , 
aš nianor  ont jį ait .

Gi r . Tas nuvein, pasisveikin su 
pop at jįs , saka

– Atsiunte man  kliabons pasišnekėt  
su jum, bo29 niatur  jis laika, važiuoj kur 
ar išvažiava.

Tė gi re, pasisodin tas tų zakrasti-
jonų i pradiad.

– Nu, – saka, – mikėške mok
– Šiek tiek, – saka, – mok.
Tas pops pajam, iškel  šitėp piorštų. 

Tas žemyn . Tas pops pajam, on šonų išties  
ronkų, tas pasuk jam biškį. Tas pops priėje, 
už pečių pajėme jį, tas pliūpt ausin , no 
kėdes  i parlak , parein on kliabonų.

– Tė kų, – kliabons saka, – pasi-
šnekėjet

„Seniau, cara laik#s, mokitų žmonių l b# 
m ž buva...“ Stasys Majauskas savo sodyboje. 
20  m. P. Krikščiūno nuotr. L R t 0

28 Mikiškai – kurčnebylių kalba. 
29 Bo (brus. бo, lenk. bo) – nes.
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– Tėgi pasišnekėjam...
– Kų jūs tė šnekėjet
– Jis, – saka, – man  parode, ka aš tau aukštyn  iškels . Aš 

jam parodžio – aš tau on žems  suvarys . Jis man  parode – aš tau 
on Sibirų ištrėms . Kųg  to man  ištrėms ... Jis man  griebe už pečių 
mušt , aš nialaukio, kol  jis man  m š, kėp pylo ausin  i parėjo namo.

– A, tė, – saka, – gi re, ka jo tėp pasikalbejet .
Dabar ož dienas prisistata vėl  pops pas tų kliabonų.
– Ai, kliabons, – saka, – tarnų kokį mokitų turet
– Nu, – saka, – nieka, galejet  pasišnekėt
– Nu, – saka, – niapaprast  gi re. Aš jam parodžio, ka 

Dievs sutvėre dongų, jis parode, ka ir žemį. Aš parodžio, ka Dievs 
vondenyns sutvėre, jis parode, ka ir antys plauka. Aš pajėmio už 
pečių, norėjo parodit , ka Dievs nukrižiuots buva, jis man  kėp pyla, 
parode, ka ir plakts buva.

Pasikalbeje abud...

Pasekė Stasys Majauskas, 80 m., gim. Čìkiškių k., gyv. Daujėnuose.  
Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos eksp. L R  cd 151(22).
Novelinė pasaka. LP K 3.1.0.14, A  924 A.

5. Dievas ir velnias dalinasi javus
Kai dar nebuvo žmonių, Dievas pats žemę dirbdavo. Vienais 

metais Dievas prisėjo daug javų. Velnias atėjo ir prašo, kad Dievas 
jam leistų ant pusės javus nusipjauti. Dievas sutiko. Kai atėjo ru-
giapjūtė, Dievas klausia

– Ką tu imsi, ar šaknis, ar viršūnes
Velnias pagalvojo pagalvojo ir sako
– Aš imsiu drūtgalius.
Dievas nusipjovė rugius, prisikrovė pilną klojimą. Velnias taip 

pat nusirovė rugienas, prisikrovė stirtą, bet jokio pelno iš jų neturėjo.
Atėjo ruduo. Reikia bulves kasti. Dievas klausia velnio
– Ką tu imsi, ar šaknis, ar viršūnes
– Viršūnes  – suriko velnias.
– Na tai gerai, – sako Dievas, – eik dabar, nusipjauk.
Velnias nusipjovė bulvienojus, susidėjo į krūvą, bet kas iš jų  

Dievas gi prisikasė bulvių daugybę.
Atėjo žiema. Velnias prašo, kad Dievas jam duotų nors kiek 

grūdų. Dievas sako
– Padėk man išvėtyti žirnius, tai gausi grūdų.
Išėjo vėtyti tų žirnių ant ledo.
– Aš vėtysiu, – sako, – o tu sušlaukyk30.
Kai tik Dievas paleido kelias saujas, tuoj žirniai išbėgiojo 

po visą ledą. Velnias griūdamas juos rinko, bet negalėjo surinkti.
– Nebereikia, Dieve, man tų grū-

dų, – sako susiėmęs šoną, – geriau nevalgęs 
pabūsiu.

30 Šlaukyti – šlavinėti (paprastai vėtant) varpas nuo 
grūdų, klastyti.
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Papasakojo Juozapas Navakas, 49 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1935 m. L R 861(16).
Pasaka apie kvailą velnią. LP K 1.1.1.2, A  1030. 

6. Pasak apė ponų, kor niaturėje vaikų
B s pasak apė ponų, kur niaturėje vaikų.
Ka tų giviana toks pons. Jis niaturėje vaikų. Jis pasijėme vaikų 

pamestiniukų. Jis ugina jį i moke. Moke moke, išmoke jį vagystes . 
Vienų gražių dienų jis jį pasišauk . Jam buva vards Klims. Jis jį 
pasišauk , saka

– Klime, ar mokės  vogt
Saka
– Pažirėsiom, gal  mokės , gal  ne.
Saka
– T  pavok mana jaučs . Vi s dujėn šerike par miškų, ir b s 

pasakyt, kad Klims vogs. Jei t  pavogs , tė jiem b s smerts 31, o jei 
niapavogs , tau smerts .

Nu gi r . Jis dabar nuvėje on miškų, žinoje, koki  dien  
vi s, ir lãuk , k do jie vi s. Pamate – atsiviad nebiatol . Jis pajėme 
i pasikore on beržele. Viadas pro šalį

– oo, Dievu dėku, Klims  Klims pasikorės  Nebiapavogs
Dabar jie prasiviad, jis užuolankes užleke i vėl  pasikore on 

beržele. Saka
– Gi va čė Klims
Susisprečina. Viens saka
– Čė Klims
Kits saka
– Tė Klims
Lig muštynių.
– Ainam pažirėt  tėnãi.
Jautį pririše prė medže, ain žirėt  an  pirmutine. Nu jis tuoj 

no beržele, už jauče i šarãi. I pavoge. Pašauk  tų
– A pavogė
– Pavogio.
– Kur dėjė
– Nuvedžio į artimiaus  miestų i pardavio.
Nu gi r . Tamka t  išėje gi re. Saka
– Dabar, Klime, t  pavok mana piniogs. B s naktes  laik  

ont stala padėt dežute su piniog s, langs dars, i d  sarg  stovės 
iš šalių, ir žinos, ka Klims vogs.

Dabar jis žinoje – nesênė pakavots nabašniks. Tė jis nuvėje, 
isikase tų nabašnikų. Jis atsineše tų nabašnikų palungė ir kìl , kìl  
palongvas tų nabašnikų – jo pakaušs  matas.

– Kirskiom kirskiom, Klims, Klims
I vėl  palaide žemyn. ntrąkart kìl , 

kìl  – pakėla jo aukščiau. 31 Smertis (brus. cмepць) – mirtis.
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– Kirskiom kirskiom, Klims, Klims  Jo griebs piniogs
Iš treče karta tik makt tų nabašnikų par lungų  Tie su kardes 

šlomš šlomš, susivaržydam  on ponų. Tas
– Aš nukiorto
Tas
– Aš nukiorto
 tas piniogs par lungų no stala, i vėl  šarãi... I pavoge.

Nuniaš on ponų galvų, žiūr  – ka susmirds galv kažkoke 
siana nabašnika. Pašauk

– A pavogė
– Pavogio.
– Dabar, – saka, – pavok t  no mana pačes  pioršta žiedų.
Tas žieds buva pamačlyvs no visokių li gų. Jis žinoje, apė kokį 

laikų pons ain pasivaikščiot . Jis nuvėje prė dvara rūmų, atsistoje i 
lauk . Pons išein oran,  jis ont vidų, prė pones

– i dušyt , a niaduotom žieda  Man  tėp vidorė skaud.
– Še, še še, – saka.
I padave. Atain pons, pon  klaus
– Tė kų, a pamačije
– Kėp  – saka.
– Tėg  žiedų padavio.
– , t  mana brungioj, Klim padavė
Pašauk
– A pavogė
– Pavogio.
– Dabar, – saka, – pavok no mana pačes  marškins .
Tė kų jis dab  dari s  Reik  išgalvot .
Pon  guledava prė sienas, pons on krašta. Jis pajėme, pasisto-

roje tiorštų mielių i leikų32. Jis išgrįže sky į lubose  i tom mielem 
apdrėbe ponė nugarų. Pons naktį apkabions, ogi m kt

– i, nebegi re nebegi re, kų t  čė pasid rė
Pon  nusiviolka, pons atidare lungų, vėdions pakajį33 – žlekt 

tas už tų marškinių, i šarãi. Tik sunkė suprata, ka Klims to pa-
dare. Pašauk

– A pavogė
– Pavogio.
– Dabar, – saka, – pavok mana pačių. Važiuos su furmon34 

ont miestų ir žinos, kad vogs. Pons žinos i tas furmons, kad vogs.
Jis nuleke on kitų valstybį, tokiuos čeveryks35 nupiorka, kokių 

nieks da niam ts . Už kelių dienų, kė važiava, nuvėje jis míšk  ir 
lauk . Jis pajėme vienų čeverykų, prinečystije36 i padėje vidury kele, 
pam ts , ka jo nebiatol  atvažiuoj. Priva-
žiuoj, pon  saka

– Ui, k k  čė graž  čeveryk  Išlipk, 
pajimk.

Išlip furmons
– Ka, pon , – saka, – niašv r .

32 Leika (lenk. lejka, lejek, brus. лейка) – piltuvėlis.
33 Pakajus (lenk. pok j) – gerai įrengtas kambarys.
34 urmonas (lenk. urman) – vežikas.
35 everykas (brus. чapaвiк) – batas.
36 Prinečystyti (sl. hibr.) – pridergti.
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– A, – numoje ronk, – tiagu, ka niašv r .
Jis užleke vėl  priešes, padiad kita  vieto. Tie privažiuoj
– Gi va čė vėl , – saka, – čeveryk.
Išlip – to šv r .
– T , – saka, – anų atniašk, išsičystisiom, nešios  nenešios , 

ot b s pasirodit .
Tas nuleke t s čeverykas, jis prė pones  i duj už vadelių. 

I nuveže on piakle ir pardave velniam.
Dabar pašauk  pons
– A pavogė
– Pavogio.
– Kur t  dėjė
– Nug  – saka, – nuvežio pi kle i pardavio velniam.
Jegos, pons ka parsigonda
– Kų dabar daryt  Kėp t  šitėp pad rė  Ar niagaletom t  

jų kėp išvaduot
Saka
– Pastorok kumiale su kumeli k i didelį varpų, i viska, kas 

meistr reikalingi. Prikrauk virvių visokių, tartyčių3 , įrankių ka būtų. 
Kėp, – saka, – aš išvažiuos , pririšk tam kumeliuk tų zvanų38 pakakle, 
kad jis grait niapalektų.

Nu dabar tas kumeliuks ain, i skombin tas varps. Jis nuvažiava 
prė piaklas durų, ka pradėje mest  tuos lonts, tuos vioses tėnai, vis 
skubin. Išein velns , saka

– Klime Klime, kų t  čė dirb
Jis saka
– Bažnyčių budavos 39.
–  kas tava t  bažnyčio b s
– Gi, – saka, – atvažiuoj kunioge su švintenybėm, iš čė iš-

švintios jum, jūs čė niabūsit .
–  dėl ka
Saka
– Atiduokit  ponių.
– Niag l  būt  teisybe.
Saka
– Aik paklausyk.
Velns  paain – gi skombin  lak  velns  on piakle, išlak  kits. 

 jis skubin – čė k l, čė grįž , čė miat, kėp meistrs prakaitų brauk .
Išein ontrs
– Klime Klime, kų t  čė dirb
– Bažnyčių st to.
–  kas tava t  bažnyčio b s
– Gi, – saka, – atvažiuoj kunioge su 

švintenybėm, iš čė iššvintios jum.
–  dėl ka
– Atiduokit  ponių.
– Niag l  būt  teisybe.

3  artyčia (lenk. tarcica) – lenta, paprastai pjauta 
rankomis.

38 vanas (lenk. dz on) – varpas, skambalas.
39 Budavoti (lenk. budo a ) – statyti.
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Saka
– Aik paklausyk.
Velns  ain – gi dobre skombin  Išlak  trečs .
– Klime Klime, kų t  čė dirb
Saka
– S kio, ka bažnyčių budavoj.
–  kas t  tava bažnyčio b s
– Gi mat, – saka, – atvažiuoj kunioge su švintenybėm, jum 

iššvintios.
–  dėl  ka
– Atiduokit  ponių.
– Niag l  būt  teisybe.
– Nugi, – saka, – klausyk, jo skomb.
jėgos, išviad tų ponių, tuos medžs  ont rats, sumiat vioses 

tuos ja įronks  i ponių įsodin ont vežima, tik važiuokit , piaklas 
varte užsidara. Užsidara, nugi žiūr  – ateje kumeµs , sustoje su zv n. 
ė bral , pamate, ka jie jo apga t .

Dabar tie važiuoj – atalak  viens iš p skas. Atsiniaš labe 
jilgų žilgų40

– Klime Klime, aikš par karklynų baditynių. Katras nusiba-
dysiom, tam b s pon .

– Nu gi re, – saka.
Sustoje jis, pasijėms  peilį nusipjove tokių aštriašakė į, skutinėj, 

smailin. Velns saka
– Kodėl  čėnãi su trim šakom
Tas saka
– Kėp tik velns , tėp i durns. Aš tau durs , – bo trys skylas 

tė trys, o t  man  – bo vien tė vien. Aikš mainyt .
Dabar atsistoje tas t pus  karklynes , tas t pus  karklynes . 

Tas su tuo žilg r kin i r kin, o tas įkiš tuos trišaks  tarp krūma i 
nesiek  ta. Nu i sur kina velnį. I g tav.

Dabar at lak  kits, atsiniaš didelį baisė kūjį
– Klime Klime, aikš mestynių. Katras aukščiau išmesiom, 

tam b s pon .
Ka tik velns  šveite – tuoj lig padebi sų. Kėp leke žemyn – 

duobe didžiaus  kėp šulns .
– Aik t , – saka, – kėp aš mês , tė tau ir ks  on kaktas iššoks.
Saka
– Užrišk t  man .
Jis no pones  galvas skaria į pajėme, užriše, isivadina ponių 

iš ratų, vargė abuod pakėla viorš galvas. Ka tik dėjė tam veln , i 
sužniuga41 tas velns. I g tav.

Dabar važiuoj, atsivej vėl  viens
– Klime Klime, aikš linktynių. Katras 

nusiveiksiom, tam b s pon .
 kėp tik sustoje, balts loks  gul  

griovy. Saka

40 ilga – tikriausiai „žalga“ – lanksti kartelė, didelė 
ilga vytis.

41 Sužniugti – sugniužti, sudribti.
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– Aik t  durnio, jis mani mat priveiks. Mana tėvs žils, šiomta 
miatų, kėp obiala, i tė t  ja nepriveiks . Jis mani priveiks...

–  kor jis yra
– Nug  va, – saka, – gul .
Prileke
– Tėve tėve, aikš imtynių, tėve tėve, aikš imtynių
To miašk ni krot, loks  tas. Saka
– Pajudik, mat si ns, kurčs , negirdž.
Kėp griebe n ges, padraske, ka to miašk griebe, lapatakš i 

nuspaude, i nebėr. Dabar važiuoj jie, jo baig  išvažiuot  iš miška.
– Gal parvažiuosiom jo, – saka, – gal  nebiamūčios42.
Važiuoj, pasipainioje kiškels , tarp arkle kojų įsišoka. Pajėme 

pon , tur ont ronkų, saka
– Pon b s lauktuvių, parvešiom.
Dabar at lak  da viens
– Klime Klime, aikš linktynių. Katras prasilinksiom, tam 

b s pon .
Saka
– Jis mani pralonks  T  mana vaika trijų dienų niapralinks , 

kųg  t  mani pralinks
– A kor jis yra
Tik tų kiškelį blinkt par griovį  Velns  tik kėp šoka, da atsigrįžįs
– Kėp jam vards
– Baltruks.
– Baltruk, palauk, susilygisiom
Užkliuva kojes  už kialma, ir nė Baltruka, nė nieka.
Nu ir parvažiava namole, pons jam atidave pusį sava turta 

ūkinikaut , ir pasibaige viskas. Dabar pasakėlas pabaig.

Pasekė Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m. rašė A. Ilekytė 19 6 m. 
L R  cd 150(88), L R 896(88).
Buitinės pasakos ir pasakų apie kvailą velnią junginys. A  1525 A  
1083 A  10 0  10 1  10 2, LP K 1.1.2.11  1.1.2.13  3.1.0.14.
Tekstas prasideda sekėjos pastaba  „Pasak b s Mortas Meiliūnėnes, o saka 
Barbor Kazilioniene.“

. Trys broliai
Buvo trys broliai  du gudrūs, vienas durnas. Vieną tokią gražią 

dieną susitarė eit vogt. Netoli toks dvaras buvo. Ten toks ponas 
bagotas gyveno. Ten pilna visko buvo. Ir labai bjaurūs buvo to 
pono šunys. Jie broliai  išsilaužė svirną, visa rado. Keturias futras43 
rado, arielkos44 bosą rado, miltų kvietienių rado. Primaišė košės su 
ta arielka, šunis nugirdė, uodegas sumezgė ir persvėrė per tvorą. 
Tai jie prisikrovė tris vežimus, tų futrų 
negali persiskirt. Vienas sako

– Mano pačiai bus.
Kitas sako
– Mano.

42 Mūčyti (brus. мyчиць, rus. мyчить) – kankinti, 
varginti, kamuoti.

43 utra (lenk. utro) – kailiniai.
44 Arielka (brus. гapэлкa) – degtinė.
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 tas durnius sako
– Aš jus atvedžiau vogt, man bus dvi.
Tai tas sako
– Kad jūs man neduodat dviejų futrų, aš eisiu ponui pasakyt
Nu tai tie nusijuokė, dar ir pastūmė
– Eik eik, – sako.
 tas ir eina tiesiai. Kai jis įėjo į kambarį, tie priėję prie 

sienos klausyti
– Argi jis sakys, berazumis45  – sako.
To pono buvo toks panaktinis46, akurat4  į tą durnių pada-

bnas48. Jis labai daug pasakų mokėdavo. Tas durnius įėjęs ir sako
– Ale, pone, kad šiandie labai bjaurus oras, sninga, šalta.
Jis taip užkalbėjo, kad labai bjauru vaikščiot. Ponas sako
– Sėskis gi kiek, pasaką pasakysi. Nu, – sako, – pasakysi
– Buvo trys broliai  du gudrūs, vienas durnas. Susitarė eit 

vogt. Ten toks dvaras, kaip tamstos, buvo va netoli...
Jis vis taip pamažu sako. Negi jis sako, kad pats taip darė.
– Tie razumnieji49 dar nenorėjo eit, o tas – eikim, ir gana. 

Panaktinis, žinai, miega, šunis vėl paliuobsim. Jie pasikinkė tris 
padvadas50, nuvažiavo, prisiplėšė, visko rado, tik pinigų nerado.

Tas ponas sako
– Gi ir mano va kur pinigai. Kas gi juos kitur laikys
Tik jis nusigręžė, tas durnius kapt tuos pinigus ir įsikišo 

kišenėn. Jis dar pasakė, kaip jie arielką radę, šunis nugirdę, surišę 
uodegas ir persvėrę per tvorą. Sako

– Keturias futras rado, niekaip negali persidalint. Vienas sako, 
mano pačiai bus, kitas sako mano, o tas durnius sako mano, bo aš 
jus vogt atvedžiau. Na žinoma, – sako durnius tam ponui, – argi 
ne jam tos futros priguli

Tas sako
– inoma, kad tam durniui.
Durnius tik barkš barkš per sieną
– Girdit, broliai kambaroniai
Tie kad lėks nusigandę, paliko ir visus vežimus. Tas durnius 

parsivežė tuos vežimus ir pinigus, ir gyveno.

Pasekė nenurodytas sekėjas, gyv. Balčiškių k. Užrašė V. Šimbelytė  
apie 192  m. L R 3409(160).
Buitinė pasaka. LP K 5.1.4.1, A  1525 K.

8. Svečias iš dangaus
Vieną kartą gyveno toks žmogus, 

katras turėjo negudrią pačią. Kartą jis 
pridėjo savo pačiai visokių daiktų – 
kiaušinių, linų ir kt., ir išleido bobą 
ant turgaus. Ta boba klausia savo vyrą, 
po kam51 parduot. Vyras sako

45 Berazumis – kvailys, pusprotis.
46 Panaktinis – naktinis sargas, budėtojas.
4  Akurat (sl.) – visai kaip, kaip tik.
48 Padabnas (brus. пaдoбны, lenk. podobny) – panašus.
49 Razumnas (lenk. rozumny, brus. paзyмны) – protingas, 
išmintingas.

50 Padvada (sl.) – arklys su vežimu.
51 Po kam – už kiek.
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– Ar aš žinau, kaip turgus mokės, taip ir parduok.
Boba nuvažiavo ant turgaus ir, kai žydai klausia „po kam “, 

ji vis sako
– Kaip turgus.
ydai susiprato ir viską nuo jos ratų nunešiojo. Ir vis sako 

„kaip turgus“. Parvažiuoja boba namo, vyras klausia
– Kaip gerai pardavei
Boba sako
– , šiandien turgus gerai ėjo, viską išpirko.
Vyras sako
– Duok man pinigus.
Boba sako
– Kokių tu pinigų nori  Gi aš viską pardaviau „kaip turgus“.
Vyras per kitus sužinojo, koks ten žydas viską nunešiojo, 

nuėjo į tą miestą, apsigaubė paklode ir barbena į to žydo langeny-
čią52.  to žydo buvo mirę tėvai. Tas žydas išėjo, pamislijo, kad čia 
aniuolas53, ir klausia, kaip gerai jo tėvai danguj gyvena. Jis pasakė, 
kad jie prašo pinigų. Tada žydas jam davė daug pinigų, o jis, kai 
žydas įėjo į gryčią, pabėgo. ydas susipratęs pradėjo raitas vytis. 
Kai žmogus pamatė, kad jį baigia prisivyti, jisai įkišo ranką į drevę, 
ir kai žydas jo klausė, ar jis nematė nubėgant aniuolo, jis sako

– Mačiau ir dar privyčiau, ale man reikia turėti bitės, kad 
neišskristų.

ydas davė jam arklį, o pats įkišo ranką į drevę.  žmogus su tuo  
arkliu nujojo namo. ydas pamatė, kad jį apgavo, parėjo namo ir sako

– Buvo aniuolas, aš dar ir šyvuką pridėjau.

Pasekė Juozas Sonderas, 65 m., gyv. Gumbės vnk. Užrašė M. Sonderas 
1936 m. L R 888c(6 3).
Buitinė pasaka. LP K 1.1.2.11, A  1540 ir kt.  1528.

9. Netikęs jaunikis
Nežinau, ar seniai, ar ne, gyveno toks vyras neženotas54, gali 

sakyt, kavalierius55, ir jis sumislijo56 ženytis5 . Vienam pas paną va-
žiuoti nepatogu, tai jis atrado piršlį, katras jam piršo gražią paną. 
Ir jie vieną kartą susitaisė pas tą paną važiuoti. Kelias tolimas, ir 
kol nuvažiavo, jie gerai išalko. Kai nuvažiavo, jiems davė valgyt 
kiaušinių. Jaunikis, kai buvo gerai išalkęs, tai kai paima kiaušinį, 
nulupa, smakt ir praryja nė nesukramtęs. Piršlys mato, kad jaunikis 
labai nemoka padoriai valgyt, bet prie visų sakyti nepatogu, tai 
nieko ir nebesakė. Jie parvažiavo namo ir 
po kelių dienų vėl susitarė važiuot. Beva-
žiuojant piršlys sako, kad jis labai nemoka 
valgyti. Sako

– Kaip tu valgei  Kiaušinį reikia 
nulupti, supjaustyti į keturias dalis ir tada 
suvalgyti.

52 Langenyčia (langinyčia, hibr.) – langinė.
53 Aniuolas (lenk. anio ) – angelas.
54 (Ne)ženotas (lenk. onaty) – nevedęs.
55 Kavalierius (lenk. ka aler) – nevedęs vyras.
56 (Su)mislyti (brus. мыcлiць, lenk. my le ) – sumanyti, 
išgalvoti.

5  enytis (lenk. eni  si ) – vesti.
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Jaunikis pasižadėjo klausyti, ir kai jie nuvažiavo, jiems davė 
valgyt pupų. Jaunikis, klausydamas piršlio, ėmė po vieną pupą už-
sidėt ant torielkos58, supjausto į keturias dalis ir valgo. Piršliui tas 
irgi nepatiko, ir jis, išėjus jiems oran, sako

– Gali valgyt, tik neperdaugink. Kai aš tau ant kojos užmin-
siu, tu jau nebevalgyk.

Jiems suėjus į vidų, kai pradėjo valgyt, jaunikiui ant kojos 
užlipo šuo, o jis pamislijo, kad jam piršlys mina, kad nebevalgytų, 
ir jis tuoj nustojo valgyt. Ir kad ir kaip jo prašė, jis daugiau nebe-
valgė, ir gana. Kai ėjo gulti, jis buvo alkanas kai šuva.

Naktį jaunikis nubudo ir baisiai užsinorėjo valgyti. Apgrabinėjęs 
atrado užraugtą duoną, kurią pradėjo su rieškučiom kabinti. Prika-
binęs jis nunešė ir piršliui pakarštavoti59, bet pataikė ant jaunosios 
lovos. Jaunasis jai pridėjo ir sako

– Valgyk valgyk.
Jaunoji miegodama  jam atsakė
– Pššš...
Jaunikis ir sako
– Nepūsk, nepūsk, nekaršta  – ir uždrėbė jai visas rieškučias. 

Paskui pamatė, kad jo rankos visos tešlotos. Tada jis šiaip taip 
atrado piršlio lovą ir sako jam

– Kur man rankas nusimazgot
Piršlys jam liepė nusiplauti alaus uzbone60, kuris dar buvo 

neišgertas. Jaunikis sukišo abi rankas į uzboną ir, kai nusimazgojo, 
pamatė, kad nebegali ištraukti. Piršlys ir sako jam

– Išeik oran, duok uzbonu į stulpą ir sudaužysi.
Tuo laiku jaunoji nubudusi apsigraibė ir pamanė, kad jai at-

sitiko nebegerai, ir nuėjo prie šulinio mazgotis. Jaunikis, išėjęs oran, 
pamatė ją ir pamislijo, kad stulpas. Ir kaip duos jai su uzbonu per 
galvą  Ta jaunoji kad suriks

– joj
Po visų šitų piršlybų važiuojant namo piršlys jam pasakė, 

kad daugiau jau nebevažiuos su juo.

Pasekė elicijonas Garbašauskas, 0 m., gyv. R pšalaukio k. Užrašė 
M. Sonderas 1935 m. L R 888c(6 4).
Buitinė pasaka. LP K 1.2.1.26, A  1691 B.

10. Bičių piemuo danguje
Išvarė mane tėvas bičių ganyti. Išginiau aš tas bites. Vakare 

tėvas suskaitė – vienos trūksta. Išvarė mane tos bitelės ieškoti. Aš 
einu einu, prieinu ežerą. Buvo vasara, bet ežeras buvo užšalęs. Aš 
ėjau per ledą basas. Sutinku senelį. Jam pagailo manęs. Jis sako

– Lipk, vaikeli, man ant skverno, aš 
tave per ežerą pernešiu.

Tas senelis buvo pats Dievas. Jis 
mane ir nunešė tiesiai į dangų. Danguj 

58 orielka (sl.) – lėkštė.
59 Karštavoti (lenk. koszto a ) – ragauti, mėginti.
60 zbonas (lenk. dzban, brus. збaн) – ąsotis.
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buvo visai toks pat gyvenimas, kaip ir ant žemės. Šventa Magdale-
na pečių kūrena, kiti šventieji visokius darbus dirba. Švenčiausioji 
Panelė bovijasi61 su Kūdikėliu.

Kūdikėlis turėjo labai gražią kepurę. Man parūpo ta kepurėlė. 
Pasaugojau, kai tik Švenčiausioji Panelė pasitraukė į šalį, pavogiau 
aš tą kepurėlę. Pasikišau po pažasčia, nubėgau į Dievo klojimą ir 
pasislėpiau peluose. Pelai buvo miežieniai. Šventieji pradėjo manęs 
ieškoti, bet nerado.

Aš sumislijau keliauti iš dangaus į žemę. Nusivijau iš pelų 
virvę ir leidžiuosi iš dangaus. Priėjau virvės galą. Ką dabar daryti  
Pakibau tarp dangaus ir žemės. Nesimato nė dangaus, nė žemės. 
Parėjau namo, pasiėmiau peilį, pjoviau iš viršaus ir rišau prie apačios. 
Taip ir leidaus. Ant galo atsirado labai daug mazgų, nebegalima 
buvo rišti. emė jau matėsi. Nukritau žemėn ir įsmigau iki pusiau. 
Parėjau namo, atsinešiau lopetą62, atsikasiau ir einu į savo tėvo 
namus. Tėvas klausia

– Kur gavai tokią gražią kepurėlę
– Nuo Dievo pavogiau.
– Kaipgi galėjai nuo Dievo pavogti
– Atspėk

Pasekė Petras Kalvėnas, 40 m., gyv. Levaniškių k. (gim. P įstrio prp., 
P nevėžio apskr.). Užrašė J. Navakas 1936 m. L R 861(12).
Melų pasaka. LP K 1.1.2.8, A  1889 E.

11. Apie tėvo dvarus ir bažnytėlę  
su sūrių pilioriais

Mana tėvs turėje seniau didels  dvars, ne tokiuos, kėp Mo-
liūnų ar Toliūnų, kėp Joniške arba iobriške. Buva stirtas grūdų 
prikrautas – ne piel63 pjautas, ne kalt kaltas, melničio64 maltas. Tu-
rėje devyns  meite ėls , pradėje penėt , jėme sienom lipinėt , norėje 
smertes  padaryt , niagal je išmanyt . Pasikvete du Vybart, trečių 
sava biarnų. Viens saka

– Koj muškiom.
ntrs saka

– Špiolk65 durkiom.
Špiolk nudūre, sudėje on puodų, 

graibinėje taukų – parpus  glindų66, par-
pus  plaukų. Kas tų košį karštavoje, vės  
klyns priputroje. Aš, viens muzikontėls , 
matydams tokį striokų6 , pasijemio gi lažes  
šmotų68, nuvėjo on kalv , nusikalo kirvį 
ir bindosų69. Išėjo ont miškų kieta medže 
ieškot. Aš tan medin pykš pokš – vien 
skiedlente krutinė, ontr šikinė. Gulejo tris 
diens nė gyvs, nė mirs  – pastirs 0. At ėke 
uods aštonergs 1, ka tik čiupa už šita, ne 

61 Bovyti(s) (brus. бaвiць, lenk. ba i  si ) – žaisti, kuo 
nors užsiimti.

62 Lopeta (sl.) – kastuvas.
63 Piela (rus. пилa, lenk. pi a) – pjūklas.
64 Melnyčia (brus. мeльнiцa) – malūnas.
65 Špilka (lenk. szpilka) – smeigtukas su galvute.
66 Glinda – utėlės kiaušinėlis.
6  Striokas (sl.) – čia bėda, rūpestis.
68 Šmotas (lenk. szmat) – gabalas.
69 Bindosas (vok. Binda t) – ilgas, siaurais ašmenimis 
kirvis didelėms skylėms medyje kirsti.

0 Pastiręs – sustingęs, nejudrus.
1 Aštuonergis – aštuonerių metų (apie gyvulius).
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už kita, nusineše ont vidur  lauka, pasidėje unt akmene vidutine, 
pasitropije 2 aukštyn šikine. Kė pradėje last , niagaleje mėsas rast .

Atalake uods devinergs , nusineše unt V škų bažnitė į. V škų 
bažnitėle sūrių piliorė 3, sviestų altorė, i vyre suklupė sūrs  sulupė, 
a moters  sustojį sviestų apžiojį. Stov  dvi kilbasėlas pakabintas, 
vien švinine, ontr vikine. Aš, biedns muzikontėls , su miargaičiukėm 
susidėjs , po kartel  myžt  myžt , pasidare didels  šlapums, i dabar 
upels  tebebėg.

Pasekė Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 93 m., gim. Miesteliškių vnk., 
gyv. Daujėnuose. Užrašė A. Ilekytė ir V. Braziūnas 19  m. L R  
cd 150(131), L R 896(131).
Melų pasaka. LP K šio tipo pasakos elementariais siužetais nepristatytos. 
A  1960 A.

12. Trys kvailiai
Buvo trys durniai. Vienas nuėjo restoranan. Restorane suvalgė 

pirma silkę, paskui žieves. Jis galėjo neluptą silkę suvalgyti, užtai 
jis durnius.

Kitas plaukė laiveliu ir spjaudė rankas. Jis galėjo rankas  
vandeny pasišlapinti, užtai jis durnius.

Dabar pasakotojas nebesako nieko. Klausytojas užklausia
– Kas trečias buvo durnius
– Tu  Kam klausi...

Pasekė Petras Kalvėnas, 40 m., gyv. Levaniškių k. (gim. Paįstrio prp., 
Panevėžio apskr.). Užrašė J. Navakas 1936 m. L R 861(12).
Pasaka be galo. A  2200. LP K šio žanro pasakos elementariaisiais 
siužetais nepristatomos.

13. Gyveno senelis ir senelė...
Gyveno senelis ir senelė. Turėjo jie anūkėlį. Anūkėlis išėjo į 

mišką ir paklydo. Eina eina, mato – trobelė. Toje trobelėje gyveno 
senelis ir senelė...

Pagal anketos klausimus iš savo atminties užrašė Jolanta Kanapytė, 16 m., 
gyv. Daujėnuose. Anketavo P. Krikščiūnas 1986 m. Pasvalio vid. mokykloje. 
L R 5491(12).
Pasaka be galo. A  2320.

14. Buva sens  ir seniala
Buva sens  ir seniala, jie turėje tik avia į. To aviala kėp 

aviala, vėl  pradėsiom mes  no gala. Buva sens  ir seniala...

Pasekė Emilija Krikščiūnienė (Gaidelionytė),  
90 m., gim. Daníliškių k., Krinčíno vls., gyv. 
Barkla nių k. Užrašė P. Krikščiūnas 2012 m. 
L R 895(1).

2 (Pasi)tropyti (lenk. trafi , brus. тpaпiць) – (pasi)-
taikyti.

3 Piliorius – kvadratinės arba daugiakampės formos 
stulpas, kuris laiko skliautų galus.
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15. Arklys ir jautis
jo Dievas, pasivertęs į senelį, ir priėjo prie upės. Nebegali 

pereiti per upę. Pamatė – lankoj ganosi arklys. Priėjo Dievas prie 
arklio ir prašo

– Pernešk mane per upę.
Arklys atsakė
– Man nėra kada nešioti. Ateis artojas, vėl kinkys prie plūgo, 

reikia skubėt ėsti.
Dievas jam atsakė
– Tu ėsi ėsi, ir niekados nepriėsi.
Toliau mato  piemenėlis gano karves. Prieina prie jaučio ir prašo
– Pernešk mane per upę.
Jautis sutiko. Nuėjo prie upės ir pernešė senelį. Senelis  

jam pasakė
– Tu visada priėsi ir būsi sotus.

Papasakojo Juozapas Navakas, 49 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1935 m. L R 861(16).
LP K EtS  Naminiai gyvuliai, 1.2.2.9.

16. Kurmis nepereina kelio
Dievas išvarė visus gyvulius kelių taisyti. Visi išėjo, tik vienas 

kurmis nėjo. Dievas užpyko ir pasakė kurmiui
– Visi gyvuliai galės lakstyti keliais skersai ir išilgai, tik tu 

vienas negalėsi.
Užtat ir dabar, kai tik kurmis perbėga per kelią, tuoj nudvesia.

Papasakojo Juozapas Navakas, 49 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1935 m. L R 861(1 ).
LP K EtS  vėrys ir žvėreliai, 3.2.0. .

1 . Kregždės uodega iškąsta
Dievs išlaide uodų pažirėt , kana kraujs geresns . Uods par-

leks  saka
– Visų, visų
 kregžde saka

– Meluoj, meluoj
Dievs papyks  griebe ir išpeše vuodiagų. Ir palika kregžde 

be vuodiagas.

Pasekė Emilija Krikščiūnienė (Gaidelionytė), 64 m., gim. Daniliškių k.,  
Krinčino vls., gyv. Barklainių k. Užrašė P. Krikščiūnas 1986 m. 
L R 5495(13).
LP K EtS  Paukščiai, 1.2.1.10.
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18. Baltsparnis negeria nuo žemės
Seniau Dievas varė visus paukščius upių kasti. Visi paukščiai 

išskrido upių kasti, tik vienas baltsparnis 4 pasiliko namie. Dievas 
užpyko ir pasakė

– Visi paukščiai galės gerti iš kur tik norės, tik tu vienas 
negalėsi gerti nuo žemės. Tu galėsi gerti tik nuo akmenų.

Todėl ir dabar baltsparnis po didelių kaitrų rėkia – prašo lietaus.

Papasakojo Juozapas Navakas, 49 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1935 m. L R 861(19).
LP K EtS  Paukščiai, 3.2.0. .

19. Kodėl vėžiui akys uodegoj
Dievas, kai tvėrė gyvulius, klausinėjo, kur kam akis dėti. inoma, 

visi sakė, kad galvoj. Visus išklausinėjo, visiems sudėjo. Paklausė vėžio
– Kur tau akis dėti
– Galvoj, – sumurmėjo neaiškiai vėžys.
Neišgirdo Dievas ir paklausė antrą kartą
– Kur
Vėžys užpyko ir pasakė
– Uodegoj
Dievas ir įdėjo jam akis uodegoj.

Papasakojo Juozapas Navakas, 49 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1935 m. L R 861(18).
A  250 A, LP K EtS  uvys. Ropliai, 1.2.1.10.

20. Rugio varpa
Kodėl varpos tokio ilgumo, kaip šuns snukis
Seniau rugiai būdavo ne tokie, kai dabar. Varpos būdavo per 

visą šiaudą. monėms būdavo per daug rugių, nebūdavo kur dėti. 
monės pradėjo rūgšti 5 Dievą, kad negeri tokie rugiai.

4 Baltsparnis (baltaspar-
nis) – kikilis.

Seniau varpos  
būdavo per visą  
šiaudą... Javų  
laukas prie Daujėnų– 
Porijų vieškelio.  
P. Krikščiūno 
nuotr. 20  m. 
L R t 
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Kitais metais Dievas davė rugius visai be varpų. Užėjo badas. 
Alkanas šuva išbėgo į lauką ir pradėjo kaukti. Kaukė septynias dienas. 
Pagailo Dievui šuns, numetė iš dangaus duonos kampelį, bet šuva 
duonos neėmė. Jis neperstojo kaukti. Dievas paklausė

– Ko tu kauki, gi gavai duonos
– Tai kas, kad man davei, Dieve, duonos, mano šeiminin-

kas alkanas.
Nusibodo Dievui tas šuns kaukimas, jis sako
– Bėk per lauką, kiek apžiosi šiaudą, tokia bus varpa.
Šuva bėgo kandžiodamas šiaudus, ir užaugo tokios varpos.

Pasekė Juozapas Navakas, 49 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1935 m. L R 861(20).
LP K EtS  Augalai, 1.1.1.10.

21. Kodėl žydai nevalgo kiaulienos
Seniau Dievas vaikščiodavo ant žemės. ydai norėjo jį apgau-

ti. Jie uždarė žydelką kiaulių kūtėj 6, užrišo Dievui akis ir klausia
– Kas čia uždaryta
– Kiaulė, – sako Dievas.
ydai apsidžiaugė, kad Dievas neatspėjo. Kai tik atidarė du-

ris, tik šūst jiem pro kojas kiaulė ir nudūmė. Mat Dievas žydelką 
pavertė į kiaulę ... , todėl jie jos mėsos nevalgo.

Papasakojo Juozapas Navakas, 49 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1935 m. L R 861(13).
LP K EtS  mogus, 1.2.1.10.

22. mogus neteko velniui
mogs prauses  burnų, i jaučė buva paliktos. Nu ir prauses  

nusiprause, gi žiūr  – tie lak . Velns  jo pabaide. mogs lekdams 
brūkš brūkš on runkovį i nusišluoste. I nelika veln  žmogos.

Pasekė Emilija Krikščiūnienė (Gaidelionytė), 64 m., gim. Daniliškių k.,  
Krinčino vls., gyv. Barklainių k. Užrašė P. Krikščiūnas 1986 m. L R 5495(14).
Rengėjo pastaba  Kai kuriuose šios sakmės variantuose paaiškinama, jog 
velnias sakė, kad ims žmones, kurie valgys nesiprausę, o Dievas leido 
imti tuos, kurie nusiprausę nenusišluostys.
LP K EtS  mogus, 1.2.1.16.

23. monės nežino, kada mirs
je Dievs, žiūr , ka žmogels  tver  

tvorų iš šiaudų.
– Kų čė, – saka, – d re
– Tvorų tver  Man  tokes  užtiaks
Tė pajėme i padare, ka nežinot, kiek 

da reiks.

5 Rūgšti – šiam atvejui tinkamos reikšmės LK e 
nenurodo. Turėtų būti „priekaištauti, skųstis“.

6 Kūtė – tvartas.
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Pasekė Emilija Krikščiūnienė (Gaidelionytė), 90 m., gim. Daniliškių k.,  
Krinčino vls., gyv. Barklainių k. Užrašė P. Krikščiūnas 2012 m. 
L R 895(2).
LP K EtS  mogus, 3.2.0. .

24. Tikras atsitikimas
Mano mamytės seneliui atsitiko taip
Vieną sykį vakare senelė, eidama pro kapus, pamatė mažą 

vaikelį, sekantį paskui ją. Ji labai nusigando ir, išsiėmusi iš kišenės 
rožančių, pradėjo žegnoti. Paskui ji manė, kad tai yra jos šešėlis, 
nes buvo mėnesiena. Ji atsigulė griovy, o tas vaikas stovėjo prie 
jos. Tada ji tikrai matė, kad tai yra ne šešėlis, ir klausė jo, ko jis 
nori. Bet tas vaikas nesakė nė žodžio. Ji grįžo atgal, ir tas vaikas 
sekė paskui.

Tada senutė nuėjo pas vieną ūkininkę ir paprašė, kad ją 
palydėtų į namus. Išėjusi su ūkininke, senutė vaikelio nebematė.

Papasakojo Apolonija Vadopalienė, gyv. Daujėnuose. Užrašė B. Vadopalaitė 
1936 m. L R 888c(619).
LP K MtS  Vaiduokliai, 1.3.0.1.

25. Šventadarbė
Nedėlios rytą išėjo dvi mergaitės į mišką riešutauti. Kai jau 

buvo nebetoli šv. Mišių laikas, viena sako
– Eikim namo.
Kita nėjo. Viena parėjo, kita pasiliko. Pirmutinė eidama namo 

sutinka kiaulę. Ji žabele mostelia, žiūri – vietoj kiaulės pinigų krūva. 
Ji prisisėmė tų pinigų ir parėjo namo.

Tai, kuri pasiliko miške riešutauti, apsivyniojo apie kaklą 
žaltys, net akys ant kaktos iššoko. Tas žaltys daugiau nuo jos neat-
sitraukdavo. Ji turėdavo jam virti skystos košelės ir duoti ėsti. Kai ji 
tik įeidavo bažnyčion, žaltys ją apleisdavo. Jis palaukdavo už durų 
šventoriuj. Ji tik iš bažnyčios, tuoj žaltys jai ant kaklo ir vėl smaugia.

Papasakojo Anelė Navakienė, 85 m., gyv. Levaniškių k. Užrašė J. Navakas 
1936 m. L R 861(6).
LP K MtS  Mitiniai gyvūnai, augalai, dangaus kūnai, daiktai  Gyvatė, žaltys, 
rupūžė, driežas, 3.2.0.3.  tekstą įpintas pinigų motyvas apibūdinamas 
elementariuoju siužetu 1.1.1.1  (MtS  Lobiai).

26. Auksas šveitėsi
Gane mergaitė  par pemenėle pas gaspadorių. Prapuola, pa-

sislepe telyč, nebiaparėje. Vaikščioj viarkdam, kad surastų tų telyčių. 
Pamate, kad iškyl t k  liepsn i vėl  diongst. Jin prėje – nieka nėra 
to vieto. Ir l be bais buva. Ji parėjs namo pasake, ka tė tėp yr. 
 tas karvytes  niarada. Tie gaspadorė tik nuščiūva
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– Viask, to vieto parodik.
R to nuviad to vieto. Saka, žola t k  r d. Al  jo girdėje toks  

pasaks, kad aukses šveičias. Saka
– G l  jo, dėdin, čė tas aukses
– Aik t , vaikel , givolele nusišlapėt, i rud.
To telyč r to atsirada.  pask ain, mata  to viet iškilot, už-

taisyt vėl . To tad to gaspadine pradėje įdėt  jai pusdene, t k  gi r 
palika. Prisipėrka plytų, namo pasistate.

Papasakojo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gim. Bauk  k., 
gyv. Girs dų k. Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(26), 
L R 6010(18 ).
LP K MtS  Lobiai, 1.1.1.8.

2 . Ta pati ranka
Koks tė, g l  kam tėvs, g l kam senels  jo siorga. Ir žionoje, 

ka jis piniogų auksinių tur . Mart  kėp tik buva įvėjs i pamate, ka 
jis tuos piniogs kavoj. Nulipe no lovas da kiek tė jis gal je, kur ja 
tie pinioge buva (jis slepe, niarode), pasijėme tiarbų tų piniogų. Kėp 
seniau būdava sianobinė n me, i papeliučkė būdava. ...  Tė tas seniuks 
tų tiarbų pasijėme , atsigula i palionda tam 
papeliučk , iškase duobį i užkeike

– Kana ronk užkase, t  ir išsijoms.
Kad nieks niapasijomt. A mart  kėp 

tik įvėje tuokart kambary i užgiorda tų 
visų, kėp jis kavoj.

Už kokių trijų dienų tas senels  i 
numire. Mart  nieka nialãuks tik tų senį 
papeliučkin , ir su ja ronk iškase tų tiarbų.

Pasekė Stasys Majauskas, 80 m., gim.  
Čekiškių k., gyv. Daujėnuose. Užrašė  
P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos 
eksp. L R  cd 151(35).
Sekėjo pastaba  Kas tė žin, a tė pasakas, a ne, 
bet va legėnd, ka ožkeikdava.
LP K MtS  Lobiai, 3.1.0.9.

28. kininkas ir bernas
Seniau gyveno vienas bagotas ūki-

ninkas, ir jis buvo labai šykštus. Kai jis 
paseno ir manė, kad tuoj mirs, tuomet 
jis sumanė savo turtus užkasti į žemes ir 
užkeikti. Vieną sekmadienį ūkininkas liepė 
savo bernui eiti į bažnyčią – kad niekas 
nematytų, kur jis pakavos. Bet bernas su-
prato sumanymą, nuėjo už klojimo ir už-
lipo ant jaujos, kad matytų, kur ūkininkas 

Majauskų šeima: senelis, tėvai ir sūnus Stasys. 
 m. ežinomo otogra o nuotr. š Majauskų 

šeimos albumo, kopija L R t 
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neš paslėpti savo pinigus. Bet ūkininkas kaip tyčia nuėjo į klojimą, 
iškasė duobę palei šulą  ir sudėjęs pinigus užkasė. Užkasęs sakė

– Kas norės tuos pinigus iškasti, tas turės padėti dvylika galvų.
Tuomet berniokas paklausinėjo
– Ar žvirblio galvų
– Ne, – atsakė ūkininkas, – žmogaus galvų.
Berniokas vėl paklausė
– Ar žvirblių
Tuomet ūkininkas atsakė
– Lai būna ir žvirblių.
Tuomet berniokas sugavo dvylika žvirblių ir išsikasė sau 

pinigus.

Papasakojo K. Laurišonis, 68 m., gyv. Smiµgių k. Užrašė P. Vadopalas 
apie 192  m. L R 3409(16 ).
LP K MtS  Lobiai, 3.1.0.9.

29. ibukas
Paš le žiemų buva. žiuks ont lada. Užtv nė, tas Pa šups  

užtv ns , ir lada yra. n kelmele ožiuks susiriets  i rėk . Važiuoj 
žmogs  nu kėp, ožiuks g l  kana pabėgs . Reik  pajimt , parnešt  
namon, g l  kas atsišauks.

P jam tų ožiukų – niag l  pakelt , pasiuts  sunkums  Biškį 
paneše, g l  dešiom mėtrų, tas ožiuks strykt iš ronkų tolyn.  tas 
žmogs aidams

– ibuks, ibuks, suš les g l  t , rėk  on kelmele.
– Aha, tau b s ibuks, ibuks
I nul ke.
Nu va, tokes  legėndas ain, ka čė va Paršup  vaidindavas.

Pasekė Stasys Majauskas, 80 m., gim. Čekiškių k., gyv. Daujėnuose.  
Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos eksp. L R  cd 151(28).
LP K MtS  Velnias, 1.3.0.5.

 Šulas – pastato, vartų, 
tvoros, tilto ir pan. 
stačias rąstas, stulpas, 
ramstis.

etoli Paršupis.  
Ar neišlįs iš po 
tiltelio cibukas .. 
P. Krikščiūno nuotr.  
20  m. 
L R t 
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30. Vaidenasi ties Paršupiu
A šič va, Paršups  kur yra ... , tė mana senels  pasakodava, 

ka čė vaidindavas. Važiava tė ar ja tete, važiava par to Paršupį. 
Saka, toks žmogels  nedidels  stov  prė kele, ir nieka nias ks  strykt 
ir atsisėda rogės  iš užpakale. Kojs nulaide, i tas roges kėp ka b t 
on cimėnta – arkls  čiut  biapaviaž. Ir kokį tė tarpų pavažiava, g l  
kokį šiomtų mėtrų, tas žmogels  strykt iš rogių laukan, arkls  čiut  
niasukniuba. Nu skaitas, baisė longv palika. Kėp kad roges  b t 
pririštas, i virvį kas nupja t. Ain arkls  kėp niekur nieka.

Tė sakydava, čė būdava tokių nuotikių tam Paršupy.

Pasekė Stasys Majauskas, 80 m., gim. Čekiškių k., gyv. Daujėnuose.  
Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos eksp. L R  cd 151(2 ).
LP K MtS  Velnias, 1.3.0.6.

31. Velnio kalnelis
Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiuje, Butniūnų kaime yra kalnelis, 

vadinamas Velnio kalneliu. Seniau buvęs toks atsitikimas vienam 
senukui, Karoliui Murauskui, to paties kaimo gyventojui.

Vieną kartą jis šieną pjovė anksti rytą tame kalnelyje, pamatė 
sėdintį jauną ponaitį besijuokiantį. Tas ponaitis kviečia senuką arčiau 
prieiti prie jo. Ponaitis paėmęs gražią auksinę dėžutę nuo tabokos 
ir prašęs mainyti. Senukas sakąs

– Kur čia, ponaiti, mainysime, jūsų graži, o mano prasta.
Ponaitis prašęs vis mainyti. Senukas manė, kad Butniūnų 

dvaro ponaitis. Sumainė abu dėžutėmis. Kai senukas paėmęs tą 
dėžutę iš ponaičio, ponaitis nusijuokęs ir dingęs. Senukas parėjęs 
namo. Eidamas neturėjęs laiko žiūrėti dėžutės, nes skubėjęs namo. 
Parodęs namie žmonai, žiūrįs – supuvusio kelmo gabaliukas. Velnio 
tapo apgautas. Ir nuo to laiko tą kalnelį pavadino Velnio kalneliu.

Papasakojo P. Lukaševičius, 80 m., gyv. Du rpių k., K piškio vls.,  
Panevėžio apskr. Užrašė S. Gurklytė 1929 m. L R 308 (1 ).
LP K MtS  Velnias, 3.2.0.8.

32. idonių vinkšna
Netoli nuo mūsų kaimo, už kokių pusantro kilometro yra idonių 

kaimas. Už kokio pusvarsnio 8 nuo to kaimo yra labai didelė vinkšna. 
monės ją vadina pavėtrava 9 vinkšna, tai reiškia labai labai sena.

 seniau, sako, būk tai švedai ant jos viršūnės kardavę žmones. 
Ir kuomet išbėgdami iš čia po tos vinkšnos šaknimis pakasė labai daug 
aukso. Ir tą auksą jie užkeikė. Po kiek laiko 
pradėjo vaidentis. Sako, kad naktį važiuojant 
pro šalį kažkas sukerta ir šoka per akis.

Paskui ten kas dar matęs pinigus 
degant, bet žmonės bijojo kasti, kad kas 

8 Pusvarsnis – matyt apie 50 metrų. Senovėje varsna 
vadintas tiksliai neapibrėžtas ilgio matas, apytikriai 
100 metrų.

9 Pavėtravas – tikriausiai nuo pavietrės (t. y. maro) laikų. 
Lenk. po ietrze – maras, epidemija, užkrečiama liga.
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nors bloga neatsitiktų. monės labai pradėjo bijoti naktį pro ją va-
žiuoti. Paskui sumanė prie jos prikalti kryželį, kad nebesivaidintų. 
Ir po kiek laiko, sako, būk ir nustoję vaidintis.  kryželis dabar 
tebestovi prie jos prikaltas.

Papasakojo K. Laurišonis, 68 m., gyv. Smilgių k. Užrašė P. Vadapalas  
apie 192  m. L R 3409(166).
LP K Pd  PlkK 1.3.0.1.

33. Šventabala
Senų senovėje buvusi ant Daujėnų kalno bažnytėlė. Vieną 

naktį dvyliktą valandą ta bažnytėlė prasmegusi, ir toj vietoj likusi 
bala. Ta bala, nors ant kalno pačios viršūnės, niekuomet neišdžiūsta. 
Nors ir sausiausia vasara, bet ten vandens visuomet yra.

Prie tos balos prieš dvidešimtį metų buvo iškastas šulinys 
dvylikos sieksnių gilumo, bet tam šuliny vandens visai nebuvo. Tas 
šulinys po kiek metų užslinko, o dabar tik maža duobė yra.

Tą balą žmonės pradėjo laikyti šventa. Daug žmonių važiuoja 
jos vandeniu plautis ir iš si gydo nuo didžiausių ligų. Todėl tą balą 
vadina Šventabala.

Papasakojo Julė Patkauskienė, 5  m., gyv. Daujėnuose. Užrašė  
J. Patkauskaitė 1935 m. L R 888c( 62).
LP K Pd  gr Teig.

Šulinėliu įrėminta Šventabala ir dabar nesenka.  
Daujėnai. 20  m. P. Krikščiūno nuotr. L R t 
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34. Kazokelis
Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiuje, penki kilometrai nuo 

Daujėnų, dvarininko Karpio miške yra kelias, vadinamas Kaz keliu. 
Per mišką eina kelias nuo Mažionių į Daujėnus. Vidury miško yra 
kryžkelė, toje kryžkelėje augo sena trišakė eglė vidury kelio.

Seniau Daujėnuose stovėjusi rusų kazokų80 kariuomenė.  Ma-
žionių kaimą vienas kazokas buvo pasiųstas iš Daujėnų. Naktį jojant 
per mišką užpuolusi gauja vilkų. Nors kazokas buvęs apsiginklavęs, 
bet vilkai sudraskė ir suėdė jį su arkliu. Rytą žmonės važiavo keliu 
ir pamatė didžiausią kraujo klaną, devynias vilkų uodegas ir kazoko 
ginklus. Nuo to laiko tą kelią vadina Kazokeliu.

Papasakojo P. Lukaševičius, 80 m., gyv. Duorpių k., Kupiškio vls.,  
Panevėžio apskr. Užrašė S. Gurklytė 1929 m. L R 308 (1 ).
LP K Pd  Gvv Teig.

35. Kumialbala
Kumi lbala... Nu tė čė dabar naujase kìls  kėp ain on Daujėnų 

važiuojont , tė tas durpyns viss. Vadindava Kumialbal. Nu tė buvs  
j s degįs , tė karkle tokie buvį seniau. Saka, buva b kte kumiala 
nuskiands su kumeliok. Tam durpyn , tuos degėsios. Kėp ir pelke buva, 
bet tų griovį dabar kėp iškase čėnai, nusausina, tė viskas pasibaige.

Papasakojo Genovaitė Suvaizdienė ( apustaitė), 69 m., gim. Nauj sodžio k., 
gyv. Barklainių k. Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos eksp. 
L R  cd 151(58), L R 64(58).
LP K Pd  Gvv Teig.

36. Mušykla
 žiemius81 už vieno kilometro nuo Daujėnų miestelio yra labai 

slėna hektaro ploto vieta, kurią vadina Mušykla. Tas pavadinimas kilo 
iš to, kad ten perkūnas užmušė tris karves. Tas buvo senais laikais.

Papasakojo Julė Patkauskienė, 5  m., gyv. Daujėnuose. Užrašė  
J. Patkauskaitė 1935 m. L R 888c( 60).
LP K Pd  Gvv Teig.

3 . Pekliamušis
Du kilometrai nuo Daujėnų į vakarus, pamiškėj, yra lieknas82. 

Seniau per jį pravažiuoti buvo labai sunku. monės iš miško turė-
davo vežti šieną, o kito kelio nebuvo, kaip tik per tą liekną. Kol 
parsibarškindavo, arkliams ir nugaros baltos 
pasidarydavo. Pradėjo vadinti ją Pekla, o 
paskui Pekliamušiu.

Papasakojo Julė Patkauskienė, 5  m., gyv. 
Daujėnuose. Užrašė J. Patkauskaitė 1935 m. 
L R 888c( 61).
LP K Pd  Gvv Teig.

80 Kazokas – iš buvusių karinių sričių gyventojų sukom-
plektuoto raitelių dalinio karys, lengvai ginkluotas 
raitelis.

81 iemiai – šiaurė.
82 Lieknas – šlapia vieta, apaugusi krūmais ir skur-
džiais medžiais.
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38. Pustančinės krūmai
Daujėnų valsčiuje, netoli paties miestelio, buvo bala, apau-

gusi krūmais. Jos niekas negalėdavo išbristi, nes labai dubdavo. Jos 
vidurį tepasiekdavo tik paukščiai. Pustančine pavadino nuo žodžio 
pustynė83, pusta.

Dabar ta bala yra jau nusausinta ir krūmai išrauti, ir padaryta 
dirbama žemė.

Papasakojo Julė Patkauskienė, 5  m., gyv. Daujėnuose. Užrašė  
J. Patkauskaitė 1935 m. L R 888c( 63).
LP K Pd  Gvv Teig.

39. Vaitiškis
Gal vienas kilometras nuo Daujėnų miestelio yra krūmai, 

kuriuos vadina Vaitiškiu. Apie to vardo kilmę štai ką pasakoja
Netoli Daujėnų seniau buvo Baluškių dvaras. To dvaro vaitas84 

buvo labai piktas. Baudžiauninkai susitarė jį nugalabyti. Už pusantro 
kilometro nuo to dvaro yra krūmai, kuriuose jam padarė galą. Nuo 
to ir pradėjo vadinti tuos krūmus Vaitiškiu.

Papasakojo Julė Patkauskienė, 5  m., gyv. 
Daujėnuose. Užrašė J. Patkauskaitė 1935 m. 
L R 888c( 59).
LP K Pd  Gvv Teig.

83 Pūstynė (lenk. pustynia, brus. пycтыня) – tyrlaukis, 
dykuma.

84 Vaitas – dvaro paskirtas baudžiauninkų prižiūrėtojas.

Vaišių pas Patkauskien  dalyviai. Daujėnai.  m. enurodyto  
otogra o nuotr. š Majauskų šeimos albumo, kopija L R t 
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40. Netikras velnias
Buva kìls  pro kaps ainont, nu i vaiduokls . Dieno kas važiuoj, 

nieka niamata, o vakar  (ži n , gi t  daugiau važiuoj) išein velns  su 
rages. Iškrata, atiam pinėgs, i važiuokit .

mons  apsimete girtes, važiava vėle. Dabar tas velns  iš 
kapinių išlionda, užstoje. Tie čiupa to velnį, tas lekt , i įleke. Saka, 
isikast duobe, ir jis tė įlionda. Su šakėm tie vyre bede. Velns rėkt

– Jėzusm rij
Ištrauke – ogi kapų sargs

Papasakojo Salomėja Vadapalienė (Vadapalaitė), 81 m., gyv. Girsūdų k. 
Užrašė A. Kačerauskienė 1991 m. L R  mg. 3 52(24), L R 6010(18 ).
LP K Psk  6.9.5.

41. Biarklainių verdene
Pasakodava, ka l be sênė ji čė yra. Čė ir tokes  legėndas ain, 

ka su jaučės kol  dirbdava, are kas tė su jaučės. Ir ji didiala būdava. 
Nug da m s ãr kolukių laikes pienų viaždavam merkt . Ji tė anopus  
kele gi kėp puse mūsų gryčes  buva. Didiala buva, namels  pastatyts...

Nu i jaučs  užpuola sparvas. Pradėje lekt , isitrauke iš ta 
artojos, kas tė are, ar tė su ãrkl, ar tė su plūg g l , ka su dviem 
jaučės, ir leke, prigėre ta  verdenė, nusmia-
ga tie jaučė.

To verdene si n čė l be.

Papasakojo Stasys Majauskas, 80 m.,  
gim. Čekiškių k., gyv. Daujėnuose.  
Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“  
leidyklos eksp. L R  cd 151(29), L R 64(29).
LP K Psk  9.1.4.

42. dubiala
Vatkuos gane arkls . Seniau arkls  

palaids ganydava par naktį. Saka, ont ryta 
pusį, priaš saulas tekėjimų, mas kėp tik to 
vieto, kor to dubiala, gulejam sugu į. Tėp 
atsigu į šniakam, arklė ėd. Kažkas pradė-
je, toks navatns kėp ir dundėjims. Arklė 
sužiūra, ir tėp ir kėp pradėje lekt  tolyn, 
o čė toks dundesis  navatns. Mas irgė, tėp 
nebejauk, atsikėlam iš tas vietas. Kažkas 
kėp ir po kojom kad būtų. Paėjam tolyn, 
ir tik tuo momiant žlumšt , aglutes tokias  
Aukščias glas buva, tik nial be storas, ir 
tik viršunėlas matas. Ir iš karta  vandene 
prisipilde vi s.

okioje verdenėje jaučiai nebenusk stų...  
Barklainių Baltasis šaltinis. 20  m.  
P. Krikščiūno nuotr. L R t 
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Tė va, l be čė si ns laiks. Čė buva aštuon  šiomt ... ...  kokies  
šešiasdešimt s miates. Sians laiks.
 
Papasakojo Stasys Majauskas, 80 m., gim. Čekiškių k., gyv. Daujėnuose. 
Užrašė P. Krikščiūnas 2010 m. „Versmės“ leidyklos eksp. L R  cd 151(32).
LP K Psk  9.1.4.

43. Portinės kelnės
...  Tė vien siakmaden  su kaimyn Motiej susitariam ait  on 

giagužines . Giagužine buva suruošt už Mūšos. Saula kaitin, tėp 
karšt. Jis saka

– i ne  kų, nusimaudikiom.
– Nu gi re, – s ko, – al  tik jo ne vin  vieto.
Viens vinai pusė tilta, kits kitai. Parsiskyriam bišk  toliau. 

Jis pradėje šaukt
– Magd , man  bloge
Nu pagalvojo – g l  skiąst. Al  ka da išrėk .
– Kas gi, – s ko, – tau g l  būt  bloge vyriškam  Ka man , 

moteriškė...
– Bloge, – saka, – karve kelns  suėde.
Nu žinam, be kelnių paliks tė jo bloge. Aš apsiviolko, a jis, 

vargšels , įdribįs  lig pusiau vundeny ir stov . Mat tinaj lunk  ga-
nes  karvės . Piemo, ži ne, tup , no vasaroje tik sauga. No vundene 

„Kė bėd priverč, tė da biškį dirb galv...“ Kazimiera Šimienė – trečia  
iš kairės. Kitos dainininkės: Emilija Majauskienė, Jadvyga Bieliauskienė,  
Janina Kukorytė, Barbora Vadapolienė, Konstancija rybaitė.  
Apie  m. enurodyto otogra o nuotr. š Majauskų šeimos albumo, 
kopija L R t 2
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gi nereik , nebri s karve par upį. Suėde karve kelns , tik beatėmįs 
skiauts . Nu tė aš jam d vio patarimų

– i ne kų, – s ko, – mãukis  zakietkų  lipk ont runkovs , 
padãlks aukštyn, par priekį susegios .

Nu bet  kol jis apsimove, tė aš jo niastovėjo, paš l  nuvė-
jo, prirovio mialdų, atanešio, nuvijam puntį, susijose. Nu ir visai 
gi r . Saka

– Ka t  čė g drė ir sugalvojė, runkovėlas liog kìlių.
– Nug  mat, – s ko, – kė bėd priverč, tė da biškį dirb galv.
Saka
– i ne, padėk man  pareit  dabar.
Ašėn  jo rungos, nu al  draugyste paliek draugyst , reik . Išė-

jam. Ainam tiesė, par vasarojį bridam, plinkiam kelį. Nu ir kėp tyč, 
parėjam, on kiema susitikam babutytį. i ne, si ns žmogs, nė ji miega 
nor , nė ji pogulia atsiguls. Ir pamate. Pridėje runkytį prė kaktas

– Vaikeliuk, – saka, – tė kokiuos gi t  čė kelns  usimovįs
– Ai, babut , – saka, – čė sportines .
– Portines  Portines ...
Net pakartoje babutyte iš nuostabas. Neži no, kėp jai tė atrode. 

Ka mat kalniers 85 b t buvįs aukštyn, o dabar ont žemį...

Papasakojo Kazimiera Šimienė (Gaigalaitė), 69 m., gyv. Daujėn lių k.  
Užrašė J. Kavaliauskas 1991 m. L R  mg. 3858(80), L R 6235(93).
LP K Psk –.

Mažųjų žanrų pabiros

Parengė Povilas Krikščiūnas
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atrodytų, alaus krašte žodingų ir smagiai nusiteikusių pašnekovų nereiktų 
ilgai ieškoti. Iš tikrųjų, tokių pasvaliečių folkloristai ar jų talkininkai yra aptikę 
ne vieną. Grūžietė Barbora Petrauskienė, ustukietė Julija Kalvėnienė, talačkonietė 
na Bluzmienė... Pastarosios išleista net atskira tautosakos rinktinė, ir knygos 

rengėjai iš visų užrašų spaudai galėjo atrinkti net keliolika puslapių tikrai įdomios 
medžiagos.1 Tikėtina, kad tokių pat iškalbingų žmonių būta ir Dauj¸nų apylinkėse.

Deja, archyvų atmintis gana dažnai nesutampa su realiai egzistavusia si-
tuacija. Štai tarpukario metais iš mažųjų žanrų į juos pateko tik keletas mįslių. 
Akivaizdžiai orientuotasi į dainas, kartais net pasakas, kurias ranka fiksuoti dar 
kebliau. Padėtis menkai keitėsi ir vėlesniais metais. Čia skelbiamas nedidelis 
patarlių, priežodžių, mįslių, įvairių juokavimų ir panašių tekstelių pluoštas sula-
siotas dvejopai  specialiai tam skirtose, bet trumpose įvairių rinkėjų išvykose arba 
publikacijos rengėjo viešnagių gimtinėje 
metu, įsiklausant į namiškių šneką ir 
išgriebiant iš jos tinkamus posakius.

Lygindamas šioje knygoje skel-
biamą tautosaką su . Bluzmienės pa-

85 Kalnierius (lenk. ko nierz) – apykaklė.
1 Linelius roviau, dainavau. nos Bluzmienės tautosakos 
ir atsiminimų rinktinė, sud. ir par. B. Stundžie-
nė, . Puteikienė, K. Garšva, K. Kalibatas, 
Vilnius, 1990, p. 193–210.
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teiktąja, skaitytojas ras vos ne identiškų kūrinių. Tai neturėtų stebinti – tautosaka 
gyva variantais, ir jų gausa tik pabrėžia pasvališkių sakytinės tradicijos, neišven-
giamai veikiamos viso lietuviško repertuaro, gajumą. Juk kai kurių žanrų (ypač 
patarlių, priežodžių, mįslių) atitikmenų specialistai randa ne tik kaimyninėse, bet 
ir gerokai nuo Lietuv s atitolusiose šalyse. Tuo labiau šiaurinei L etuvai būdingų 
bendrumų aptiksime netolimose apylinkėse. Dėl to nepabijota skelbti iš gretimų 
valsčių atitekėjusių, bet ne vieną dešimtmetį Daujėnų apylinkėse praleidusių mo-
terų ar kitur apsigyvenusių žmonių tarmiškai pateiktos tautosakos.

Nors medžiagos nėra daug, kai kurių žanrų tekstai sugrupuoti folklori-
niuose leidiniuose įprasta tvarka  patarlės ir priežodžiai – pagal atraminį žodį 
(pirmasis frazės daiktavardis, jo nesant veiksmažodis, rašomas pasvirusiu šriftu), 
mįslės – abėcėliškai pagal įminimus, paisant tarmiško žodžio skambesio, garsų 
mėgdžiojimai – pagal mėgdžiojamo garso sukėlėjus. Visa kita išdėstyta archyvinių 
šifrų didėjimo tvarka, t. y. dažniausiai kokia seka buvo užrašyta. Paprastuose 
skliaustuose rašomos pateikėjų pastabos, laužtiniuose – užrašinėtojų. Melodijas iš 
garso įrašų iššifravo Daiva Vyčinienė 2013 m.

Tikimės, kad ši publikacija ne tik papildys visiems prieinamos pasvalietiškos 
mažųjų formų tautosakos skrynią, bet ir paskatins entuziastus pasidomėti, kaip 
mąsto ir šmaikštauja šių dienų daujėniečiai.

Patarlės, priežodžiai
1. Devyn  amat#, dešiomts bads. L R 5495(62).
2. Rėk  kėp bobas on turgos. L R 5495(38).
3. Bumb kėp bumbiza2 zvans3 (šniak neaiškė, be gala). 
 L R 5495(165).
4. Iš durnas4 galvas kojom pakūt5 (jei ką užmiršus reikia kažkur 
 eiti). L R 5495(65).
5. Katins iš namų, pialas ont nams. L R 5495(6 ).
6. Duok kiaul# rags, nuviars ir dungų. L R 5495(48).
. Triušk kėp lapė vabals. Posakis kil s iš tokios pasakaitės: Lapė 

 pasigavusi vabalą ir jau norėjusi ėsti, bet pamatė, kaip kitapus  
 upės bulviakasiai ant laužo kepa bulves. Sumanė ir ji pasikepti.  
 škėlusi leteną palaikė vabalą „prieš ugnį“, krimstelėjo ir sako:  
 „Gerai pakepė, net triuška“.  L R 895(9).
8. Ištaise kėp Mikoliške vištų nugirsta po smarkaus lietaus . 
 L R 895(2 ).
9. esidžiauk rads , niagailek pamets . L R 5495(24).
10. Lip kėp ožs  on karkla. L R 5495(68).
11. Surūgs  kėp devynes  pėtničes 6. 
 L R 5495(21).
12. Prilipa kėp pikts pinėgs. 
 L R 5495(46).
13. Graits smerč  siųst. L R 5495(61).
14. Šniak kėp šlaps  nediag. 
 L R 5495(45).

2 Bambizas – taip katalikai pašaipiai vadindavo 
reformatus.

3 vanas (lenk. dz on) – varpas, skambalas.
4 Durnas (sl.) – kvailas, neišmintingas.
5 Pakūta (lenk. pokuta) – čia vargas, kančia.
6 Pėtnyčia (brus. пятнiцa) – penktadienis.
 Smertis (brus. cмepць) – mirtis.
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15. Ir š ne kariams priprant (kė vis kas negi r#, tad saka). 
 L R 5495(25).
16. Rongas kėp š ne mėnesieno. L R 5495(49).
1 . Pučes  kėp varla priaš vėjį. L R 5495(52).
18. laisk velnį bažnyčio, užliops ir unt altorios. L R 5495(4 ).
19. Bije kėp velns  kryžios. L R 5495(83).
20. Netriesk zapės pinėges (nepurkštauk, neskubėk baimintis). 
 L R 5495(66).
21. ila galv , velns  vodiag  (kė sians jaunų panų įsitaisa, tad 
 saka). L R 5495(39).
22. Išsiskyre kėp žyda bits . L R 5495(42).

Mįslės
23. Medine paniala, užont  sukniala, par vidurį juost (Agla). 
 L R 896(104).
24. Tūkstonts  siasučių mažam namely siuv, bet  be adatas (Bitis). 
 L R 896(105).
25. Kė pridiad – mažesns , o kė nujam – didesns  (Duobe). 
 L R 896(106).
26. Kuniga runkove visų midų sugėre (Kamins). L R 896(98).
2 . Avyte bebėgdam priėd (Kalvarts8). L R 896(101).
28. Ries  naktį, dienų ries , Dieva diorža niasuries  (Kels ). 
 L R 896(95).
29. Eglė išgriuvus per visą svietą9, genys 
 kapoja per visą vieką10 (Kelias, arklys). 
 L R 33 (905).
30. Tur  kojs, bet  niavaikščioj, tur   
 plunksns, bet  neskriand, tur  šiauds,  
 bet  neėd, tur  dūšių11, bet  ne visad 
 (Lov). L R 896(96).
31. Vidury lauko rūgštis rūgsta ( buolys). 
 L R 5499(299).
32. Du turi, du duri (Plūgas ir žmogus). 
 L R 33 (906).
33. Medžio arkliukas dieną naktį jojamas  
 (Slenkstis). L R 33 (903).
34. Sians senels  viosų užpakals  apžiūr   
 (Slonksts ). L R 896(100).
35. ving  žvangutis, skamba skambutis  
 unt aukšta kalna su sidabra galv, su  
 kanapių vuodiag (Varps). 
 L R 896(103).

Minklės
36. Kokių medžių vasarą daugiausia   
 ( alių). L R 5499(143).
3 . Be ko negalima iškepti duonos   
 (Be plutos). L R 5499(5).
38. Kur žemės vidurys  (Kur pats stovi). 
 L R 5499(301).

8 Kalvaratas (lenk. ko o r t) – verpiamasis ratelis.
9 Svietas (brus. cвeт) – žemė, pasaulis.
10 Viekas (lenk. iek, brus. век) – amžius.
11 Dūšia (lenk. dusza) – dvasia, vėlė.

Ries  naktį, dienų 
ries ... Kelias nuo 
Vaidagynės per  
Barklainius. 20  m.  
P. Krikščiūno nuotr. 
L R t 
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Situaciniai pasakymai
39. – Gimine...
 – Gimine no širmoses  kumialas  
 labai tolima giminystė ar visai ne 
 giminė . L R 5495(20).
40. Dirb  kiaušins  no galvas nianukrios  
 (tinginį pajuok ). L R 5495(53).
41. Tiek b ve, gal  jo su lopiat12 išmete  
 klausia po ilgo svečiavimosi.  
 L R 5495( 3).
42. Viska buva, tėva su moč niabuva  
 vaišėse menkai ragino vaišintis . 
 L R 5495( 4).
43. Gal  kana š ne nudvėse  sako 
 atsitikus netikėtam dalykui . 
 L R 5495(80).
44. Išlais , ka dienas neišniaštum sakoma 
 išlydint nevėlyvą svečią . L R 5495(81).
45. Še tau, bob, devintins 13 sakoma kam 
 nors nepavykus, nusivylus dėl  
 pasikeitusių aplinkybių . L R 5495(84).
46. – Kų virsiom
 – Ežį su kruopom. L R 5495(182).
4 . – Kas
 – Kas, iškas ir tau atiduos.  
 L R 5499(146).
48. – Labas
 – Tau rytoj grabas14. L R 5499(304).
49. Apsiviolka kėp miagot  po žiemas vartes labai šiltai, per daug 
 prisirengė . L R 895(5).
50. Atleke su devynės  striokes15 (labė skubidams atl#ke). 
 L R 895(6).
51. Viens vogts, kits mialuots sakoma apie du poron sudėtus 
 nevienodus daiktus .  L R 895(10).
52. – Arbatas...
 – No arbatas piolvs kratas. L R 895(13).
53. – Varškes ...
 – No varškės dunts  išbarškės. L R 895(14).
54. – Duos  magaryčių16

 – Duos  magaryčių par visų gryčių. L R 895(16).
55. –  kur mės
 – Mės kitam čės. L R 895(15).
56. Peils  – bob unt Rygų nujot neaštrus 
 peilis . L R 895(1 ).
5 . – Ka tau šuns ...
 – Ka tau šuns  par viršūns .  
 L R 895(26).

12 Lopeta (lenk. opata) – kastuvas.
13 Devintinės – Dievo kūno šventė, švenčiama devintos 
savaitės po Velykų ketvirtadienį.

14 Grabas (sl.) – karstas.
15 Striokas (sl.) – čia rūpestis, bėda.
16 Magaryčios (brus. мaгapыч) – vaišės kokį reikalą 
atlikus  dovana ką nupirkus ar pardavus.

„ šlais , ka dienas neišniaštum...“ Emilija  
Krikščiūnienė savo sodyboje prie žydinčių bijūnų.  
Barklainių k., apie  m. P. Krikščiūno nuotr. 
L R t 
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Garsų mėgdžiojimai
58. Gaidys:
 – Kakariekū  Kam man tiek vaikų
 Ko ko, ko ko ko ko... L R  mg. 4349(3).
59. Gaids  rėk  no vanaga lekdams
 – Ka tau piarkūne, ka tau piarkūne  L R 5495(16 ).
60. Griežla:
 – Brisk, brisk, brisk ...
 Tad ir brisk šiena pjaut. L R 5495(169)
61. ilviks:
 – Pilk, pilk, pilk ...
 Tad rugs  reik  sėt , pilt  jo. L R 5495(1 0)
62. ilvikas:
 – Pliks tilviks  Pliks tilviks
 Pliks tilviks  Pliks tilviks  L R  mg. 4349(20).
63. Viošt rėk  kiaušinį padėjs
 – Kap kap kap su dešimč,
 Kap kap kap su dešimč  L R 5495(168).
64. Didžioji zylė:
 – Pu-py-te, pu-py-te, pu-py-te
 Pu-py-te, pu-py-te, pu-py-te  L R  mg. 4349(22).

Erzinimai
65. Jurgs  nusmurgs
 Šoka par tvorų,
 Suminde Barborų.
 Mislije, ka kiaulyte,
  čė Barboryte.
 LLDK Vk 52 . L R 5495(1 3).

66. Sėdž  Lievons obiale,
 Tur  grūšnių terbiale.
 LLDK Vk 524. L R 5495(1 ).

6 . Martynes papartynes
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 Martyn#s papartyn#s
 Gane viošt#s po karklyn#s. (2 × 2)
 Viena gaidže niapargine,
 žtat gava į šikin . (2 × 2)
 LLDK Vk 544. L R  mg. 4349(96).

68. i tu na na

melodija Sm 02

 i tu na na,
 Lab# giar# žmona, (2 × 2)
 Susimušė saldžį sūrį
 Su saldži smiaton(a) . (2 × 2)
 LLDK Vk  565. L R  mg. 4349(9 ).

69. – Tingin  tingin , še kiaušins
 – Lupts
 – Nialupts.
 – Kišk šikinė... 
 aip erzindavo tinginčius vaikus.  L R 895(18).

Skaičiuotės, skaičiavimai
0. Gilė – viens,

 Gilė – du
 Trečią gilę surandu.
 Ketvirta ant tako guli,
  penkta ruda, didžiulė.
 Šeštą nuo šakos skinu,
 Septintos ieškot einu. L R 5499(291).

1. Viens – kates  piens,
 Dujėn  – tujėn ,
 Trys – pratrys,
 Kiat r  – aš tau t r ,
 Pėnk  – aš tau lėnk ,
 Šêš  – aš tau pêš ,
 Septyn  – lįsk po skryn ,
 Aštuon  – lek pakluon ,
 Devyn  – lek pirtin ,
 Dešio s – nieks neišio s L R 895(19). 1  Smetona (sl.) – grietinė.
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Turgaus reklama
2. – uvyčių, žuvyčių  Kam duot, kam parduot, kam už dykų  

 atiduot  
 (Par kermošs 18 Smiatonas laik#s rėkdava. Kas gražiau išrėk , iš ta 
 i piark daugiau.) L R 5495(180).

Pasakė
Daiva Bagdžiūnaitė, 16 m. (1986), gyv. Girs dų k. (36, 4 )
Jolanta Kanapytė, 16 m. (1986), gyv. Dauj¸nuose (3 )
Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė), 92 m. (19 6), gim. Miestelíškių k., gyv. 

Daujėnuose (23–28, 30, 34, 35)
Povilas Krikščiūnas, 56 m. (2011), g. Barklainių k., gyv. Vílniuje (8, 5 )
Emilija Krikščiūnienė (Gaidelionytė), 88 m. (2010), gim. Danilíškių k., 

Krinčíno vls., gyv. Barklainių k. (1– , 9–22, 39–46, 49–56, 60, 61, 63, 
65, 66, 69, 1, 2)

Bronius Vadapalas, 28 m. (1932), gyv. Li kpetrių k. (29, 32, 33)
Vilma Vaičiūnaitė, 15  m. (1986), gyv. P rijų k. (31, 38, 48, 0)
Teofilis ubavičius, 55 m. (1969), g. Dumbliūn lių k., gyv. Daukšiuosê, 

Marijãmpolės r. (59, 52, 64, 6 , 68).

Užrašė
D. Bagdžiūnaitė iš savo atminties 1986 m. (pagal P. Krikščiūno anketą) 

(36, 4 )
J. Dovydaitis 1969 m. (59, 62, 64, 6 , 68)
A. Ilekytė 19 6 m. (23–28, 30, 34, 35)
J. Kanapytė iš savo atminties 1986 m. (pagal P. Krikščiūno anketą) (3 )
P. Krikščiūnas 2010 m. (49–56, 69, 1)
P. Krikščiūnas iš savo atminties 2011 m. (8, 5 , 2)
P. Krikščiūnas ir J. Starinskaitė 1986 m. (1– , 9–22, 39–46, 60, 61, 63, 65, 

66)  
A. Vadapalas 1932 m. (29, 32, 33)
V. Vaičiūnaitė iš savo atminties 1986 m. (pagal P. Krikščiūno anketą) (31, 

38, 48, 0).

„Bile graži bažnytėlė...“
Parengė Povilas Krikščiūnas
 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

olklorinių ekspedicijų dalyvių jau seniai nebestebina dainininkai, įrašų 
metu žvilgčiojantys į savo pačių prirašytus dainų sąsiuvinius. Nemažai tokių 
sąsiuvinių sukaupta specializuotuose mokslo įstaigų ar muziejų fonduose. prasta 
juose surasti ne vien liaudies dainų, bet ir atsiminti skirtų posmelių, eilėraščių 
ar sufolklorėjusių literatūrinės kilmės tekstų. Tai nėra vien šių laikų reiškinys, 
paskatintas nykstančios dainavimo tradicijos ir silpstančios dainininkų atminties. 
Pasak rašytinės folklorinės tradicijos Lietuvoje tyrėjos Jurgos Sadauskienės, vien 
Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
tituto Lietuvių tautosakos rankraštyne 
saugoma per pusantro šimto I  am-
žiumi datuojamų tautosakos rinkinių, 
iš kurių apie 80 yra rankraštiniai dai-

18 Kermošius (lenk. kiermasz) – prekymetis.
1 Sadauskienė J. Didaktinės lietuvių dainos. Poetinių 
tradicijų sandūra I –  a. pradžioje, Vilnius, 2006, 
p. 65.
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nynai.1 anriniu ir turinio požiūriu jie 
nėra vienalyčiai. Be klasikinės tautosa-
kos, čia randama nemažai tuomet dar 
naujoviškų humoristinių ar didaktinių 
literatūrinės kilmės dainų, lietuvių ir 
lenkų poetų kūrybos, kartais gana ar-
timos liaudiškajai tradicijai, sumišusiai 
su miesto ir dvarų kultūros įtakomis. 
Tai buvo naują savimonę diegianti 
banga, skatinta naujų visuomeninio ir 
politinio gyvenimo reiškinių ir savitu 
folklorinės bei literatūrinės tradicijos 
deriniu realizuota humoristinėmis ar 
didaktinėmis gaidomis.

Dainynėlių mada nesilpo ir  a. 
Dalis tekstų rengti specialiai tarpukario 
metais veikusiam Lietuvių tautosakos 
archyvui kaip tautosakos rinkiniai, 
kai kurie rašyti savo malonumui ir 
į specializuotas saugyklas per pavel-
dėtojus pateko be buvusių savininkų 
valios. Be kita ko, jų turinys aptartas 
ir „Lietuvos valsčių“ serijos knygose2, 
skelbta dainynėliuose įrašytų tekstų.3 
Tokią kūrybą primenančių pavyzdžių 
esama ir daujėniškių įvairiu metu įvairiomis dingstimis rašytuose sąsiuviniuose ar 
sąmoningai rengtuose tautosakos rinkiniuose. Užrašai padėjo prisiminti tekstus ir 
kai kurioms daujėnietėms, šių eilučių autoriui dainavusioms 2011 m. „Versmės“ 
leidyklos ekspedicijos metu. Keletas taip užrašytų dainų skelbiama šioje knygoje.

Šioje publikacijoje nusitaikyta į senesnius sutautosakėjusios autorinės kū-
rybos tekstus. Visus juos jungia parapinio gyvenimo aktualijos  pasakojama 
apie bažnyčią, joje vykstančius atlaidus, užsimenama apie parapijiečių įpročius. 
Manytina, kad čia skelbiami posmai rašyti  a. pradžioje – trečiajame eilėraš-
tyje aprašoma vabalninkėnų procesija minima ir A. alvarnio (Krinčine dirbusio 
kun. Jurgio Tilvyčio) poemoje „Daujėnai“4, o ir užrašytas jis 1912 m. Lietuvių 
tautosakos rankraštyne įvadinis šio kūrinio fragmentas rastas dviejuose rankraš-
tiniuose dainynėliuose, tačiau, kaip neatitolę nuo originalo, jie čia neskelbiami. 
Kiti tekstai yra tipiški nurodyto laikotarpio didaktinės poezijos pavyzdžiai.

Nesant užrašytų melodijų visada 
keblu nustatyti, ar kūrinys tikrai dai-
nuotas. Ne visada patikimos ir metri-
kos. Antai trečiojo eilėraščio užrašytojas 
aiškiai nurodo, kad tekstą pateikėjas 
papasakojo. Kitus du tekstus užrašė P -
nevėžio gimnazijų mokiniai. Jiems buvo 

Birutės Gailiūnienės dainų sąsiuvinio turinys.  
Daujėnai. 20  m. P. Krikščiūno nuotr. 
L R t 

2 Krikščiūnas P. Keletas potėpių dainų portretui, 
Panemunėlis, Vilnius, 2011, t. 2, p. 1380–1381  Krikš-
čiūnas P. Sintautiškių dainuojamosios tautosakos 
savitumai  keletas įžvalgų, Sintautai, Vilnius, 2013, 
t. 2, p. 2145–2153.

3 „Sintautai yra nuo amžių pagirti“, par. P. Krikš-
čiūnas, Sintautai, Vilnius, 2013, t. 2, p. 2138–2144.

4 alvarnis A. Daujėnai. Eilės, Kaunas, 1910, p. 6.
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aiškinama, kad dainas būtina užrašinėti ne diktuojant, o dainuojant. Deja, to 
ne visada paisyta, nors metrikose nurodoma, jog tekstas dainuotas. Šitą rodo ir 
apirusi kai kurių posmų ritmika. Tačiau iš esmės tai nepaneigia nei pristatomų 
kūrinių folkloriškumo, nei dainiškumo. Štai trečiasis šios publikacijos tekstas aki-
vaizdžiai dainuotas. Jį 1961 m. užrašė nuo P mpėnų kilusi Vílniaus universiteto 
tuometinio Istorijos-filologijos fakulteto studentė, vėliau atkakli tautosakos rinkėja 
Aldona Vasiliauskaitė5, kruopščiai pažymėjusi visas dainuojant kartojamas eilutes.

olkloriniais laikomi tam tikroje bendruomenėje žinomi varijuojantys ir ano-
nimiški ar nuo originalų atitolę kūriniai. Toks yra girsūdietės Emilijos Kubiliūtės 
1943 m. užrašytas pirmojo čia dedamo teksto variantas. Jis prasideda lakoniškais 
2–3 posmų vaizdais

a Daujėnų bažnytėla
nt kalnele pastatyt,
nt kalnele pastatyt,

Puikė, gražė išrėdyt.

Kol kas neturima žinių apie galimus skelbiamų tekstų autorius. P svalio 
apylinkių gyvenvietes, žmones, bažnyčias, kunigus, konkrečius įvykius  a. 
pradžioje panašia maniera aprašinėjo N riuose gimęs knygnešys Jonas Mykolas 
Burkus. Jam priskiriama ir garsioji emigrantų pamėgta daina „Užaugau Lietuvoj“, 
ne vieną kartą fiksuota kaip „Užaugau Pasvaly“, tačiau bent pasakojimas apie 
vabalninkėnų kelionę į Dauj¸nus turėtų būti rašytas vietos žmogaus. Tai rodo 
posmas iš klieriko Petro Jakšto 1912 m. užrašyto varianto

Aš neasu advokatas
Anei koks galvočius,
ik tarp keturių brolių aug s
š Daujėnų sodžiaus.

Kad ir kaip būtų, šaltiniai rodo, kad čia skelbiami kūriniai buvo perrašinėjami 
ar žmonių atmintyje gyvavo bent keletą dešimtmečių ne tik Dauj¸nų apylinkėse. 
Rengėjas viliasi, kad jie, kaip gimtojo krašto istorijos ir tradicijų liudytojai, su-
domins ne vien literatūros ar rašytinio folkloro tyrėjus, bet ir vietos gyventojus. 
Kai kurie tekstai buvo užrašyti tarmiškai, tačiau tarminė fonetika rankraščiuose 
išlaikyta ne itin nuosekliai, todėl apsispręsta jos atsisakyti. Pilnai išlaikytos tik 
sintaksinės ir morfologinės tekstų ypatybės.

1. Ei, sustokim visi ratu

. Ei, sustokim visi ratu,
 Padainuosim su akvata
 Apie tą savo kraštelį,
 Apie Daujėnų miestelį.

5 Dabar dr. Aldona Kačerauskienė.
6 L R 2643(291). itata neredaguota.
 L R 2185(6 ).

8 kvata (akvata, brus. ахвота) – noras, patraukimas.
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2. Daujėniečius paniekino,
 ž pijokus  pavadino,
 Be šlovės parapijėlė,
 Bile 0 graži bažnytėlė.

. Ant kalnelio pastatyta,
 Labai gražiai išrėdyta.
 Ant vakarų durys žiūri,
 enai eiti mums priguli.

. Didžiasai altorius ant rytus
 Apaštalais apstatytas,
 Viršum altoriaus langelis,
 ždengtas raudonais rūbeliais.

. r iš šalių zerkolėliai ,
 Sidabriniai liktorėliai 2.
 Per rarotus  lempos šviečia,
  bažnyčią varpai kviečia.

Padainavo E. Skukauskaitė, 30 m., gyv. Balčíškių k.  
Užrašė V. Šimbelytė 1931 m. L R 56(231).

2. Daujėnų linksmas sodelis

. Daujėnų linksmas sodelis
 Didžią šlov  gavo
 Per gražų užsivedimą
 r linksmumą savo.

9 Pijokas (lenk. pijak, brus. пiяк) – girtuoklis.
10 Bile (lenk. byle) – čia nors.
11 erkolas (sl.) – veidrodis.
12 Liktorius (brus. лiхтарь, lenk. lic tarz) – žvakidė  
žibintas su žvake.

13 Rarotai (lenk. roraty) – ankstyvosios mišios per 
adventą.

14 Kavoti (lenk. c o a , brus. хаваць) – čia laidoti.
15 Kožnas (brus. кожны) – kiekvienas.

. Kai saulutė patekėjo,
 Šviesos spinduliai išėjo,
 Prie Motinytės Švenčiausios
 Laiko Mišias pirmučiausiai.

. Dėkavosim klebonėliui,
 Kad išrėdė bažnytėl ,
 šrėdė gražiai kapelius,
 Kavosim  savo tėvelius.

. šrėdė kožną  kapelį
 r apsodino medeliais.
 Kai sužels žali medeliai,
 Bus gražūs mūsų kapeliai.

„Kai sužels žali 
medeliai, bus gražūs 
mūsų kapeliai“.  
Daujėnų kapinių 
vartai ir tvora. 
Apie 0 m. š 
A. alvarnio poemos 
„Daujėnai“ antrojo 
leidimo ( 0 m.)
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2. en ant kalno bažnytėlė
 Graži ir cūdauni ,
  pakalnėj gyven žmonės
 natlyvi  ir slauni .
 
. Kur gėrimai, suėjimai,

 en zabovos  gražios,
 Vyrai tenai bovijasi20

 Kaip vaikeliai maži.

. Vyrai viens kitam apsako
 Gražias pasakėles,
 Moterys rankom plodamos
 Dainuoj dainuškėles.

Padainavo na Krikščiūnienė (Mėkelytė), 45 m., gim. Barkla nių k.,  
gyv. P rijų k. Užrašė N. Urbonas 1948 m. L R 3115(124).

3. Prašom, broliai, paklausyti

. Prašom, broliai, paklausyti
 Šitų mano žodžių,
 Ką aš turiu pasakyti
 Apie Daujėnų sodžių. (2 × 2)

2. en ant kalno bažnytėlė
 r mūro šventorius,
  viduje mes ten regim
 Keturis altorius. (2 × 2)

. Vieni prašo Dvasios Šventos,
 Proto apšvietimo,
 Kiti meldžia su ašarom
 Kalčių atleidimo. (2 × 2)

. r nė vienas neišeina
 š ten be ramybės,
 Bile tik apieravoja22

 Vargus su kantrybe. (2 × 2)

. Kas metais tenai atlaidai
 Daug malonių pildo,
 Kas metais užeina dūšios2 ,
 Širdis mūsų šildo. (2 × 2)

16 ūdauni (lenk. cudo na) – stebuklinga.
1  natlyvas (lenk. cnotli y) – doras.
18 Slaunas (sl.) – plačiai žinomas, garsus.
19 abova (brus. забава, lenk. zaba a) – žaidimas, 
pramoga.

20 Bovytis (lenk. ba i  si , brus. бавицься) – žaisti, 
pramogauti.

21 Bo (lenk. bo) – nes.
22 Apieravoti (lenk. o iero a ) – aukoti.
23 Dūšia (lenk. dusza) – siela, vėlė.
24 Svietas (brus. свет) – čia žmonės.

. Bepigu anoms dainuoti
 Linksmąsias daineles,
 Bo2  priklauso tos dainelės
 š oro paukštelių.

. ia pat krūmai, atžalynas,
 Gieda lakštingėlė,
 žkukuoja kas rytelį
 Jiems ir gegutėlė.

. Ant šių metų sviets2  malon
 Dar didesn  gavo:
 Pats klebonas Vabalninkų
 Vedė avis savo. (2 × 2)

. egirdėjom dar nuo amžių
 os brangios kelionės,
 Kaip išreiškė Vabalninkų
 Bažnyčios klebonas. (2 × 2)

. os kelionės surėdymas
 Buvo labai gražus,
 Sugraudino visiems širdis
 uo didžio lig mažo. (2 × 2)
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. Pirma jojo keli vyrai
 aisydami kelią,
 Paskui juos eina būrys
 ekaltų panelių. (2 × 2)

0. urcijonkos2  apsirėd
 Vien tulių2  rūbeliais,
 Paskui jas eina būrys
 Mažučių vaikelių. (2 × 2)

. aip paprastai lietuvaitės
 Paprastų rūbelių,
 urintis rankoj vainiką
 Būrelis panelių. (2 × 2)

2. arp vainiko dar būrelis
 Su keliom lelijom,
 Giedodamas šventas giesmes
 Ant šlovės Marijos. (2 × 2)

. eš paveikslą švento Jono
 r švento Antano,
 Kursai buvo įstatytas
 Jau nuo amžiaus seno. (2 × 2)

Padainavo na Čirgelienė, 5  m., gyv. P mpėnuose.  
Užrašė A. Vasiliauskaitė 1961 m. L R 3485(164).

25 urcijonka – iškreiptas tretininkės įvardijimas. Tre-
tininkai (tercijarijai) – katalikų pasauliečių religinės 
organizacijos, priklausančios vienuolijoms kaip 
trečias jų padalinys (šalia vyrų ir moterų ordinų).

26 ulis – tiulis.
2  Broma (lenk. brama) – iš karčių padaryti vainikais 
papuošti vartai.

28 raktavoti (lenk. trakto a ) – vaišinti, mylėti.
29 Karštavoti (lenk. koszto a ) – ragauti, mėginti.
30 Netiksliai ištartas ar užrašytas žodis. Pagal kitus 
variantus turėtų būti perprašyčiau (atsiprašyčiau).

31 Apgulniai (agulniai, sl.) – bendrai  čia visų iš karto.

. Daugel bromų2  išrėdyta,
 Daug žiedų raudonų,
 r prie kožno pasitinka
 Su druska ir duona. (2 × 2)

. Kai atėjom jau lig Smilgių,
 mė traktavoti2 ,
 ždėjo duonos ir vyno
 Jiems pakarštavoti2 . (2 × 2)

. Visais varpais iš linksmybės
 Skambinti pradėjo,
 artum kad iš ano svieto
 Šventieji atėjo. (2 × 2)

. Dar rašyčiau dar tolesniai,
 es tur  daugel žodžių,
 Bet bijau, kad nesupyktų
 Aplinkiniai sodžiai. (2 × 2)

. Aprašyčiau 0 aš apgulniai
 Vien senų ir jaunų,
 Kad surašiau aš dainušką
 eperlabai slaunią. (2 × 2)
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Mokslininkai, išgarsinę gimtąjį kraštą
Vladas Vitkauskas

 
Profesorius Bronius Baginskas

Turbūt nieko žmogui nėra brangesnio už tėviškę. Juk iš čia 
patys šilčiausi prisiminimai – čia gimta, augta, žengti pir-
mieji žingsniai, ištarti pirmieji žodžiai. Vėliau prie menkos 
spingsulės, o gal ir balanos žiburėlio sėdėta prie pirmųjų 
elementorių, dėmesingai stebint jaunesniems broliams ir se-
sutėms, rašytos pirmos raidės ir žodžiai, pasakoti įspūdžiai 
iš pradžios mokyklos.  grįžęs iš laukų – dažniausiai vėlyvą 
vakarą – senasis Baginskas, glostydamas savo vešlią žilą barzdą 
ir šluostydamas paskutinius prakaito lašus, akylai stebėdavo 
vaikus  juk reikės jį, ne jaunyn einantį, užvaduoti, arti žemę 
ir sėti, ir gyvuliais rūpintis.  prisėdus ant didžiulio, per visą 
trobą nutįsusio plataus suolo (ant jo neretai galima ir prigulti 
kailinius pasitiesus), atsipalaidavus po sunkios dienos, yra 
apie ką pamąstyti... Vaikai dar maži, o kiek rūpesčių  derlius 
ne ką žada, mokesčiai veja mokesčius, na, ir žemė gi kokia  
kelmynės, balos, čia dar sklypelį ir šienui reikia pasilikti – tai 
kur tą grūdą pasėjus  Be jo juk gausios šeimos neišmaitinsi... 
Išilgai lauko taip ir nutįso volai (taip, atsimenu, vadindavo 
senieji kaimynai) – suritintų, sutemptų iš laukų akmenų ir 
medžių kelmų krūvos. Kelmai iš Raisgabalio – taip senelis 
vadindavo mišką, kurio pakraščius ir krūmus, kasmet vis kokį 
gabalą nupirkdamas, kirsdavo ir kelmus raudavo. Pasakojo, kad 
senojo Baginsko būta labai ryžtingo ir darbštaus  anksčiausiai 
rytą ūkiškai užkandęs, o kamaroj, praeidamas paimti kirvio 
ar kito įrankio, išgėręs rundelį putojančio naminio alaus, o gal 
tiesiai iš kubilo sulos, prileistos iš to paties beržyno, pietų 
negrįš tol, kol nebaigs akėti ar suvagoti būtent šito lauko, 
nenuritins akmenų ar kelmų, kad ir krūtine, pečiais reikėtų 
versti. Kad tik neatsilikus nuo kaimyno, kad šis kokia desin-
tina žemės nepralenktų. Nors dažniausiai to derliaus gal nė 
maišu daugiau spragilai klojime neprižėrė  javas tai prigėrė, 
tai žolėm apaugo.

 štai Baginskų šeimos atžalynas augo kaip iš gau-
sybės rago. Pirmoji atžalytė – dukra, pakrikštyta Pranutės 
vardu. Po kelerių metų, 1903-iais, pasaulį išvydo labai lauktas 
sūnus Broniukas, dar po dvejų metų – dukra nytė (mano 
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mama). Beje, nebuvo nei minčių, nei 
pranašysčių, kad būtent jai, paskutinei 
gimusiai dar dūminėje, labai varganoje 
grytelėje, po daugelio metų teks perimti 
visą ūkininkavimą. Tas ūkis – vienos 
ašaros  keletas arklių ir galvijų, kurie pavasarį keldavosi tik pagelbėjant, neretai ir 
vadžiom pakeliant. Mūsų močiutė prisimindavo, kad pavasariop aruodai būdavo 
iššluoti, o šienas ar šiaudai, nors ir lietaus per kiaurą daržinės stogą išmerkti, tik 
žiupsneliais bebuvo dalijami.

Ir štai pirmieji pragiedruliai Broniuko, jau ir su kibirais paskui tėvą be-
lakstančio, ir šiaip visur tėvą pavaduojančio, vaikystėje  begausėjanti šeima per-
sikelia į naujesnę gryčią, jau ir su kaminu, kitokiais langais, ir asla lygesne. Po 
metų, 1910-aisias, čia gimsta Praniukas, o kiek vėliau ir vėl gandrai neaplenkia 
naujakurių – džiaugiasi dvynukais, dar po metų Ladziuku, taip jį vadinę. Deja, 
pastarųjų lemtis neišsaugojo – mirė būdami mažamečiai, sunkių ligų išsekinti. 
Sielvarto išsekintus tėvus ir vėl aplanko viltis – 191  m. gimsta pagrandukas 
Vladas, būsimasis mokslų daktaras.

Štai čia ir norėčiau bent trumpai stabtelėt prie vyriausiojo Broniuko, į kurį 
senasis Baginskas žvelgė kaip į savo užvadėlį ir, be abejo, ūkio perėmėją. Tačiau, 
tėvo didžiulei nuostabai, vėliau peraugusiai net į pyktį ir draudimą, svajonėms 
pildytis nelemta – Bronių užvaldė begalinis noras į mokslus. Baigęs Dauj¸nų 
pradinę mokyklą, ryžtingai prašėsi tėvo leisti jį į gimnaziją. Tėvas nesutiko, anot 
mano mamos pasakojimo, dėl tokio užsimetimo net pančiu ne kartą nepaklusnų 
sūnų auklėjo. Nors turėjo suprasti, kad Broniukas prie ūkio ir netinka  buvo sil-

ėviškėje susitiko visi Baginskai. š kairės:  
Bronius, sesuo na Vitkauskienė, Broniaus  
žmona na, sesuo Pranutė Aleknienė, broliai 
Pranas ir Vladas
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pnos sveikatos, pradėjo sirgti, vaiką kamavo nelengvos gripo pasekmės. Visa tai 
įvertinęs, tėvas vis dėlto ryžosi ir 1918 m. pavasarį išleido į gimnaziją. Palydėjęs 
Bronių į mokslus, buvęs labai nepatenkintas. Sutikęs kaimyną Akinską, sakęs, 
kad iš Broniuko nebeišeis ūkininkas, o bus vagelis. Kaimynas nustebo – koks gi 
vagelis  Čia buvo paaiškinta, kad išsimokęs sėdės kur nors valsčiaus kontoroj ir 
reikalaus iš vargo žmonių, tokių kaip aš, mokesčių, taip sunkiai uždirbtų pinigų.

Kadangi jau buvo paauglys ir nebetiko gimnazijos pirmaklasiu, jam buvo 
pasiūlyta eksternu laikyti egzaminą į trečiąją klasę. Egzaminui ruošėsi akėdamas, 
vedžiodamas arklius į ganyklą ir prie kitų darbų – vienoj rankoj vadžios, kibiras, 
kitoj – knyga. Jo motina nuolat pasakodavo, kaip Broniukas, grįžęs po sėkmingų 
egzaminų, tik trečią dieną išsimiegojo.

 ta gimnazija gi Linkuv j, nuo Daujėnų apie keturios dešimtys kilometrų 
su viršum.

Kaip yra prisiminusi ir mums vaikystėje ne kartą pasakojusi mūsų mama, 
Broniuko jaunėlė sesuo na (Baginskaitė-Vitkauskienė), mokslo troškimo vedamas 
naginėtas būsimasis gimnazistas pėsčias nuėjo į Li kuvą, norėdamas sužinoti priė-
mimo į gimnaziją sąlygas. Nepabūgo, sužinojęs apie griežtus reikalavimus  kokių 
mokyklinių priemonių reikės įsigyti, kaip apsirengti. Nenorėdamas tapti tėvams 
našta, ėmėsi uždarbiauti pas kaimynus, turtingesnius ūkininkus, taip įsigalėdamas 
pats nusipirkti sąsiuvinių ir knygų. Tai šieną pjovė, tai malkas kirto. Pasakojo, 
kaip bešienaujant lenktyniaudavo su kaimynu bendraamžiu, kuris buvo vyras 
iš stuomens ir liemens, bet nemokėjo gerai dalgio nei paplakti, nei papustyti. 
 Bronius, būdamas kur kas kuklesnio stoto, mokėjo taip jį įtverti ir pustyti, kad 

nereikėjo didelės jėgos versti pradalgius platesnius ir sparčiau.
Mokantis tekdavo vargti ir dėl finansinių nepriteklių. Atsivežtą iš namų 

sviestą tepdavo yla ar kitu plonu daiktu, nes peiliu tepamas greit pasibaigia. Kaip 
pasakojo jo bendraklasė, kilusi iš žymios giminės Kazytė Požėlaitė, po daugelio 
metų atvykusi į Broniaus Baginsko 80 metų jubiliejų, surengtą tuometinėje emės 
ūkio akademijoje, Broniukas buvęs labai varganas vaikas, buityje kentęs daugybę 
nepriteklių. Tačiau nepaprastai darbštus, smalsus ir gabus.

Taip būsimasis profesorius gimtajame Puµciniškio kaime tapo tik svečiu, 
grįždavo ilgėliau nebent per didžiąsias šventes ar atostogas. Pažliugus keliams ir 
atšalus, į Linkuvą keliaudavo „važiuotas“ ratais ar rogėmis, sunkiai tempiamose nuo 
įtemptų rudens darbų pavargusio arklio, nuolat pagenamo tėvelio botago. Beveik 
taip pat, kaip gerokai anksčiau su tėčiu važiuodavo pakrautu vežimu P svalio 
miestan linų ryšelių parduoti. Mama su humoru pasakojo, kad neretai šaltą žiemą 
vaikams rogėse sušalus (važiuodavo ir Broniuko brolis Praniukas) tėvas liepdavęs 
jiems išlipti ir bėgti iš paskos, kol sušils, o tuo tarpu dar sparčiau pagindavęs arklį.

Būdamas labai stropus ir pareigingas mokinys, 1925 m. baigė Linkuvos 
gimnaziją ir įstojo į Dotnuvoje atidarytos emės ūkio akademijos Miškininkystės 
skyrių. Kas gi jį tokiam žingsniui paskatino  Kaip pastebėjo mano brolis miškų 
inžinierius Povilas Vitkauskas, menkai miškingose šiaurės Lietuvos lygumose, kur 
vietoj brangių malkų degino žabus ir kitas medienos atliekas, girininkas ar eigulys 
buvo didžiai gerbiami valdininkai, jų geranoriškumas buvo ypač vertinamas kaimo 
žmonių.  gal paskatino tapti jį miškininku ir tai, kad čia, Dotnuvoje, dės tytoju dir-
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bo gerai pažįstamas ir ger bia mas kraš - 
tietis agronomas J. Tonkūnas (vė liau pro - 
fesorius, emės ūkio aka demi jos rekto-
rius ir LR švietimo ministras).

Beje, čia pat reikėtų priminti, kad  
Broniuko motinai . Baginskienei  
(Ra manauskaitei), kilusiai iš netolimo 
Smil  t nės kaimo, dar neturėjusiai gal 
ir de šimties metukų, teko tarnauti My-
kolo ir Elžbietos Tonkūnų ūkyje, esan-
čiame Sta či nų kaime, netoli ade kių. 
Kad ir bū dama garbaus amžiaus, mūsų 
močiutė (mirė 1960 m.) dažnai pri-
simindavo, kaip ji užauginusi visus 
Tonkūnų vaikus, tarp jų ir Juozą, būsimąjį žinomą agronomą ir mokslininką.

Bronius Baginskas sėkmingai baigė akademiją, tapo diplomuotu miškininku. 
Dar būdamas studentas aktyviai įsitraukė į dirvožemio mokslo studijas, vėliau 
gilino žinias ir aktyviai dirbo agrochemijos srityje, kuri dažnai buvo neatsiejama 
ir nuo miško darbų. sitikino, kad jam, kaip diplomuotam miškų ūkio specialistui, 
labai reikia gerai išmanyti agronomiją. Todėl tęsė studijas. 1932 m. apgynė antrąjį 
diplominį darbą ir tapo diplomuotu agronomu.

Ir nuo šiol prasideda didysis kelias į mokslą – įtemptas mokslinis darbas 
emės ūkio akademijoje. Šioje mokslo įstaigoje dirbo daugiau nei 50 metų. Du 

kartus (1944 ir 1948) pripažintas moks-
lų daktaro, habilituoto mokslų daktaro 
(19 1)  laipsnis, docento (1945) ir profe-

 tėvišk  atvykusį pro esorių Bronių Baginską 
mielai sutikdavo svainis P. Vitkauskas (kairėje)

Paminklinį kryžių pro . B. Baginsko tėviškėje 
pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
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soriaus (19 2) moksliniai vardai. 1983 m. suteiktas respublikos nusipelniusio mokslo 
veikėjo garbės vardas. Gan vaisinga jo mokslinė veikla. Leidyklos yra išleidusios 
ne vieną mokslo vadovėlį, daug mokslo straipsnių ir monografijų agrochemijos, 
mikroelementų, dirvožemio ir kitų žemės ūkio sričių temomis.

Tiek trumpų prisiminimų apie ilgą ir prasmingą mano dėdės Broniaus 
Baginsko gyvenimo tarpsnį – mokslinę veiklą – ir pasakojimų apie jo vaikystę 
Daujėnų krašte, gimtajame Pulciniškio kaime. Deja, paskutinį kartą savo tėviškėje, 
kuriai visą gyvenimą rodė šilčiausius jausmus, profesorius lankėsi 1981 metais, 
kai gimtinėje jau neliko gyventojų. Pamenu, kaip kamuojamas didelės širdgėlos 
apžingsniavo eglių ir žilvičių juostomis apaugusią sodybą, pasidžiaugė, kad taip 
gražiai suaugo medžiai, kurių daugumą jis pats sodino, stabtelėjo prie šimtamečio 
ąžuolo. Galima buvo numanyti, ką jis giliai širdyje jautė. Gal ir tai, kad jo gimtinė 
po keleto metų piktavalių žmonių, deja, ne iš kitų kraštų atvykusių, bus plėšia-
ma, darkoma, niokojama... Anapilin, sunkios ligos pakirstas, iškeliavo 1991-aisiais.

2003 m., įamžinant profesoriaus atminimą per 100-ąsias gimimo metines, 
sodyboje pastatytas paminklinis akmuo ir pašventintas simbolinis kryžius.

Mokslų daktaras Vladas Baginskas
Tame pačiame Pulciniškio kaime gimė ir augo jauniausias profesoriaus 

B. Baginsko brolis Vladas Baginskas.
Šilčiausi prisiminimai apie garbų dėdę ir šiandien mane lydi. Didžiausią 

įspūdį man paliko savo išradingumu, paprastumu ir išmone.
Prisimenu, dar šešiolikmetis atvykau į Kauną mokytis ir nuolat apsilankydavau 

pas dėdę Aleksote. Gyveno jis nuomojamame dviejų kambarių bute, kitoje namo 
dalyje – šio namo savininkai. Mane jau tada žavėjo labai gražus namo šeimininkų 
ir dėdės šeimos bendravimas. Man svečiuojantis būdavo labai šilta atmosfera – 
paruoštas įvairių skanumynų stalas, klausinėjama, kas gero Dauj¸nuose, kaip sekasi 
mokslai. Ir visada mane paremdavo materialiai, kartu paskatindami gražiai elgtis. 
Kalbėdavo apie svarbą būti tvarkingam, mandagiam, kaip elgtis visuomenėje ir 
buityje. Man, iš provincijos atvykusiam, tokie nuoširdūs pabendravimai buvo la-
bai įdomūs ir, aišku, pamokantys. Jų neužmiršau ir iki šiol. Kadangi savų vaikų 
neturėjo, jiems, matyt, buvo reikšminga savo didelę gyvenimišką patirtį išsakyti 
tiems, kurie jos dar neįgiję. Būtent toks buvau aš.

Pas mus, maloniai besišnekučiuojančius, nuolat užeidavo ir namo šeimininkas. 
Matyt, jis buvo nemažai girdėjęs apie mūsų gausią šeimą ir visą giminę, kaimą, 
kurio niekada nebuvo matęs, tad jam, kaip ir mano dėdei, tai buvo labai įdomu. 
Čia pasijusdavau, lyg būčiau visai rimtas pašnekovas.

Man jis buvo didelis autoritetas. Ne vien kaip mokslo žmogus. inojau, 
kad jis turi auksines rankas. Mūsų gimtojoje sodyboje iki paskutinių metų dėmesį 
traukė dailaus darbo pastatėlis – pirtis su sauna, akmenų krosnimi, užkuriama 
gal kiekvieną savaitgalį. Tai buvo dėdės (dar studento) darbas atostogaujant 
kaime. Pamenu knygų lentynas, spinteles, didžiulį stalą, jo sumeistrautus šiuo 
laikotarpiu. Ir pagalbą prie ūkio darbų, kurių niekad netrūko. Paskatindamas 
mane kruopščiai mokytis ir siekti žinių, nepamiršdavo ir savo studijų laikų. Jo 
netenkino vien mokslas Veterinarijos akademijoje. Parašė laišką į tuometę Kauno 
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karininkų mokyklą, teiraudamasis apie galimybę ten mokytis. Laiške apgailestavo, 
kad yra mažo ūgio – ar tai netrukdys. Dideliam džiaugsmui, gavo atsakymą, kad 
ūgis nėra reikšmingas dalykas, viską nulems fizinis pasirengimas ir noras gerai 
mokytis. Taigi greta veterinarijos mokslų labai gerais įvertinimais baigė ir karo 
mokslus, jam suteiktas kapitono laipsnis. Iškart mobilizuotas į Lietuvos kariuo-
menę, dalyvavo atsiimant Vilniaus kraštą.

 
V. Baginskas, buvęs politinis kalinys ir tremtinys, 1956 m. grįžęs iš lagerių 

ir tremties Peči roje, Kaune gyveno su nuolatine baime netekti darbo ar būti 
persekiojamas dėl savo praeities. Jam nebuvo suteikta teisė mieste nei gyventi, 
nei įsidarbinti. Nepretendavo nei į eilę butui gauti, neprašė jokių lengvatų. Gy-
veno gana uždarai, nors jo paties charakteris buvo visai kitoks – kurti, spręsti, 
ieškoti. Antai vieną savaitgalį lankantis svečiuose, dėdė man pateikė išsamius 
brėžinius ir technologinius apmąstymus apie sulčiaspaudės gamybą. Mane, kaip 
turintį polinkį meistrauti, konstruoti, ką paveldėjau iš savo šviesaus atminimo 
tėvelio (o dėdė tai žinojo), ši idėja labai sudomino. Iš tiesų, tais laikais, gal 
apie 1968-uosius, didesnio kiekio vaisių ar daržovių sulčių  išspausti buityje 
nebuvo galimybės. inodamas, kad aš jau įgijęs medžio modeliuotojo specialybę 
ir dirbu Kauno liejykloje „ entrolitas“, gaminu modelius, pagal kuriuos išliejami 
įvairių pramoniniu būdu gaminamų detalių metalo liejiniai, sugalvojo „strate-
ginį“ planą. Apmąstė, kad galima iš aliuminio išlieti sulčiaspaudės korpusą ir 
kūginį sraigtą, juos preciziškai apdirbti, sukonstruoti smulkinimo mechanizmą 
bei elektrinę pavarą ir tą kūrinį, jei pavyktų, siūlyti plačiau gaminti. Man tai 
labai patiko. Per keletą mėnesių pagaminau modelius, ir su entuziastinga cecho 
vadovybės parama visi korpusai buvo išlieti. Pamenu, dėdė labai džiaugėsi, 
kai jam atvežiau pagamintas detales, ir su didžiuliu užsidegimu ėmėsi tolesnių 
konstravimo darbų.

Tai tik keletas prisiminimų iš jo įgyvendintų idėjų. Visai kitokio masto 
buvo V. Baginsko ilgai brandintas mokslinis darbas, tapęs išradimu ir lėmęs gy-
vulininkystės ir paukščių auginimo pažangą.

Sudėtingais keliais jis įsidarbino Kauno mėsos kombinate. Tiesa, jam rūpesčiai 
nesibaigė  sovietų valdžia nepripažino jo, kaip veterinarijos gydytojo, diplomo, 
įgyto prieškaryje. Pasakojo įdomią istoriją, kaip jam teko laikyti socialistinės filo-
sofijos ir mokslinio komunizmo egzaminus. Laikant vieną iš šių egzaminų kartu 
su studentų grupe, nugirdo tokį pokalbį  „ š kur tas senis taip viską žino  Kitas 
jam atsako  „ ematai, kad čia kažkoks partijos sekretorius “

Taigi išlaikęs papildomų dalykų, kurių ankstesnėse programose nebuvo, bei 
valstybinius egzaminus, antrąkart gavo akademijos diplomą ir tęsė darbą.

Kaip veterinarijos gydytojas, V. Baginskas pradėjo domėtis galvijų audinių 
preparatų gamybos ir perdirbimo technologijomis bei panaudojimu gyvuliams 
penėti. Sukūręs kelis preparatų (biostimuliatorių) variantus, juos su kolegomis 
gyvulininkystės specialistais pateikė bandyti. Ir po kelerių metų eksperimentų 
konstatuota, kad šie preparatai gerokai paspartina gyvulių ir paukščių augimą. 
Šia tema V. Baginskas parašė ne vieną mokslinį darbą, tyrimus susistemino, ir 
1969 m. sėkmingai apgynė mokslų daktaro disertaciją.
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Jo sukurti biostimuliatoriai sukėlė atgarsį ir už Lietuvos ribų, preparatų 
gamyba paplito ir tapo populiari buvusioje Tarybų Sąjungoje ir kitose šalyse. Beje, 
ir daktaro disertaciją mokslininkas apgynė hãrkovo zootechnikos institute. Manau, 
kad be išrastų preparatų, žinoma, per daugelį metų patobulintų, neįsivaizduojamas 
šiuolaikinis gyvulininkystės ūkis ir jo efektyvumas.

Apskritai, pasakojant apie Vladą Baginską – mokslininką, išradėją, novato-
rių, – negalima pamiršti kilnių jo būdo savybių. Jis buvo labai nuoširdus, visada 
linksmas. Atvykęs į tėviškę, o lankydavosi bene kasmet, kol leido sveikata, malo-
niai bendraudavo ir su vaikais, ir su bendraamžiu kaimynu ar artimu žmogumi. 
Visiems paliko šiltų prisiminimų. Visą gyvenimą savo erudicija, kultūra išsiskir-
davo iš aplinkinių. Ir labai domėjosi gimtinės istorija. Pamenu, švenčiant jo 80 
metų jubiliejų, pagrindinė pokalbių tema ir buvo apie gimtąjį kaimą, Dauj¸nus 
ir šio krašto žmones.

Mokslų daktaras Antanas Vyčas
Prisimenant iškilius mokslo žmones, negalima nepaminėti ir iš gretimo 

Galínių kaimo kilusio žinomo agronomo – linininko Antano Vyčo (1909–19 1).
A. Vyčas buvo artimai pažįstamas su Broniumi Baginsku, juos siejo bendra 

mokslo sritis – agronomija, be to, jie ir susigiminiavę – profesoriaus brolis Pranas 
Baginskas vedė Antano Vyčo seserį Pranutę. Gal tai paskatino ir jų nuoseklesnį 
bendravimą, vėliau peraugusį į bendrą mokslinę veiklą.

A. Vyčas buvo labai darbštus, stropus vaikas, gimęs gausioje šeimoje. Tiesa, 
du mažamečiai vaikai mirė, užaugo tik Antanas, Pranutė ir Alfonsas.

Baigęs Daujėnų pradžios mokyklą, Antanas toliau mokėsi Linkuvos progim-
nazijoje. Čia išryškėjo jo gabumai ir kartu didelis noras mokytis. Tėvai nusprendė, 
kad reikėtų jį į mokslus leisti ir toliau.

Baigė Bíržų gimnaziją, sėkmingai įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją. 
Ją baigė 1935 m. įgydamas agronomo profesiją.

Toliau jaunojo specialisto darbinė veikla susiklostė taip, kad teko specia-
lizuotis nuo senų laikų Lietuvą garsinusioje žemės ūkio srityje – linininkystėje. 

š dešinės:  
dr. Vladas Baginskas, 
brolio Prano sūnus 
agronomas  
Bronius Baginskas,  
pro . B. Baginskas
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Tiesa, ši sritis mažai buvo moksliškai tyrinėta, analizuota, linų apdirbimas (kol 
gaunamas švelnus pluoštas ar siūlas) buvo pagrįstas ypač sunkiu, primityviu, 
alinančiu darbu tiek laukuose, tiek jaujose ar dulkių pilnuose cechuose.

Dirbo linų eksporto įmonėse, o 1939 m., kaip gabus specialistas, vyko sta-
žuotis į Belgiją. Grįžęs ilgus metus dirbo administracinį darbą Savítiškio bandymų 
stotyje, vėliau ėjo ir direktoriaus pareigas. Skirdamas daug dėmesio linų selekcijai, 
jaunasis mokslininkas atrinko sumaišytas linų veisles ir išgrynino vėliau Lietuvoje 
tapusią populiariausią veislę – „Vaižgantą“.

gijęs nemažą patirtį linų pramonės ūkyje, A. Vyčas pakviečiamas dėstyti 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Paskatintas profesoriaus B. Baginsko, tuometinio 
agrochemijos katedros vedėjo, aktyviai pradėjo mokslinį darbą.

Remdamasis praktine patirtimi ir sugretinęs mokslinių tyrimų duomenis, 
profesoriui B. Baginskui tapus moksliniu vadovu ir recenzentu, A. Vyčas 1958 m. 
sėkmingai apgynė disertaciją apie agrotechnines priemones ilgapluoščių linų 
derlingumui ir kokybei pagerinti. Tais pačiais metais jam suteiktas žemės ūkio 
mokslų kandidato laipsnis.

gijęs didelį mokslinį potencialą ir patirtį, A. Vyčas dirbo Up tės bandymų 
stoties mokslo darbuotoju, vėliau direktoriumi. Jo pastangomis bandymų stotis 
tapo mokslinės linininkystės centru Lietuvoje.

A. Vyčas buvo vienintelis linų selekcininkas šalyje. Būtent jis išvedė rajo-
nuotą linų veislę „Vaižgantas“, kuri vėliau Lietuvoje paplito ir davė labai gerus 
derlius. Už nuopelnus krašto žemės ūkiui 1969 m. A. Vyčui suteiktas respublikos 
nusipelniusio agronomo vardas.

Bendraamžių atmintyje jis paliko intelektualaus, labai taktiško žmogaus 
įspūdį. Gerbiančio kito nuomonę, ieškančio, kuriančio.

Dr. Antanas Vyčas su žmona Bronislova švenčia vedybinio gyvenimo 
2 -ąsias metines. Stovi (iš kairės): sūnus Vidmantas su žmona, sūnus 
Gintautas ir duktė Lina
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Minint 100-ąsias gimimo metines, 
A. Vyčo atminimas pagerbtas Upytėje 
atidengiant paminklinę lentą.

Kad ir būdamas labai užimtas, 
A. Vyčas nenutolo nuo savo tėviškės. 
Dažnai lankydavosi Daujėnų krašte, 
gimtuosiuose Galíniuose. inau, kaip 
jo laukdavo sesuo Pranutė Baginskienė. 
 Lebeníškių kaimą, prigludusį prie 
nuostabaus pušyno, kur ji gyveno, bro-
lis su visa šeima – žmona Bronislava, 
dukra Lina, sūnumis Vidmantu bei 
Gintautu – kasmet į svečius atvykda-
vo per garsiausias Vabalninko krašte 
olines. Ten neretai viešėdavo ir profesorius B. Baginskas, ir dr. V. Baginskas, ir 

artimieji iš Daujėnų. Čia vykdavo ir dalykiniai pokalbiai, ir maloniai bendrauta 
prie vaišių stalo. 

Profesorius Armantas Baginskas
Būtų nepagarbu nepaminėti jaunosios kartos mokslininkų, garsinančių gim-

tąjį Daujėnų kraštą. Tai mokslų daktaras Armantas Baginskas, Vlado ir Broniaus 
Baginskų brolio Prano anūkas, gimęs Kupiškio rajone, Antaš vos miestelyje, agro-
nomo, ilgamečio ūkinio vadovo Broniaus Baginsko šeimoje.

A. Baginskas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademi-
jos izikos, matematikos ir biofizikos katedros profesorius, Neuromokslų instituto 
Neurofiziologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas.

Armantas vienas ar kartu su bendraautoriais mokslo žurnaluose ir knygo-
se yra publikavęs daug biofizikos srities mokslinių straipsnių, nuolat dalyvauja 
įvairiose tarptautinėse konferencijose. Jis slo universiteto iziologijos institute 
(Norvegija) ir morio universiteto fiziologijos katedroje (JAV) atliekamų mokslinių 
tyrimų dalyvis.

Mokslinės veiklos sritis – neurofiziologija, elektriniai bei magnetiniai reiš-
kiniai gyvame audinyje ir jų taikymas ligoms gydyti ir diagnozuoti, eterio fizika 
ir kiti su tuo susiję šiuolaikinės medicinos dalykai.

Armantas Baginskas
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Mūsų kraštietis tapo akademiku
ina Magelinskienė

2014-ieji P svalio krašto, ypač – Dauj¸nų seniūnijos P rijų kaimo, žmo-
nėms įsimintini ir tuo, kad šiame kaime plačias giminės šaknis turinčiam mūsų 
kraštiečiui, Aleksandro Stulginskio universiteto profesoriui, biomedicinos mokslų 
daktarui Dariui Danusevičiui buvo suteiktas akademiko vardas. Lietuvos mokslų 
akademijos tikraisiais nariais renkami šalies mokslininkai, praturtinę mokslą ir 
kultūrą didelės reikšmės darbais. 

46-erių metų D. Danusevičius – vienas jauniausių akademikų Lietuvoje. 
Gimė jis 1968 m. kovo 13-ąją. 1993-aisiais baigė Lietuvos žemės ūkio universite-
tą ir įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę. Vėliau penkerius metus studijavo 
Švêdijos psalos žemės ūkio mokslų universitete, 1999-aisiais ten apgynė daktaro 
disertaciją ir jam buvo suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

Jau šešioliktus metus D. Danusevičius dirba Aleksandro Stulginskio uni-
versitete (anksčiau – Lietuvos žemės ūkio universitetas). Karjeros laiptais jis 
kilo sistemingai ir sparčiai. 2006 m. tapo A. Stulginskio universiteto docentu, 
2010-aisiais – profesoriumi, o 2014-aisiais – akademiku. Moka anglų, švedų, 
lenkų, rusų kalbas.

Akademiko D. Danusevičiaus tyrimų sritis – miško medžių genetika. Šia 
tema jis yra parašęs atskirus skyrius tarptautiniu mastu pripažintų mokslo lei-
dyklų išleistose monografijose, daug straipsnių publikavęs mokslo periodiniuose 
leidiniuose, taip pat mokslo populiarinimo leidiniuose.

D. Danusevičius kartu su keliais bendraautoriais, tarp kurių yra ir jo tėtis – 
taip pat žinomas Lietuvos miškininkas Julius Danusevičius, 2009 m. pelnė Lietuvos 
nacionalinę mokslo premiją biomedicinos mokslų srityje už darbų ciklą „Miško 
sėklinės bazės selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai 
ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje“. Nuo 2008 m. D. Danusevičius – 
Europos Bendrijos programos „Eurostars“ ekspertas.

Garbingą akademiko vardą pelniusiu kraštiečiu itin džiaugiasi Daujėnų 
seniūnas Vladas Vitkauskas. Drauge su juo apsilankėme Porijų kaimo sodyboje, 
kurioje kartu su dviem broliais ir dviem seserimis gimė ir užaugo D. Danusevičiaus 
mama, kurioje iki šiol gyvena jo dėdės Antano Krikščiūno šeima. A. Krikščiū-
nas – vienas pirmųjų Pasvalio krašto ūkininkų, sėkmingai ūkininkaujantis iki šiol.

Akademiko D. Danusevičiaus mama Pranutė Danusevičienė (Krikščiūnaitė), 
baigusi vidurinę mokyklą, iš Porijų išvažiavo studijuoti miškininkystės. Čia ji 
sutiko būsimą Dariaus tėtį Julių Danusevičių – vėliau tapusį žinomu Lietuvos 
miškų instituto miško medžių genetiku ir selekcininku. Jis – ilgametis Lietuvos 
žemės ūkio universiteto dėstytojas, docentas. Pranutė Danusevičienė taip pat daug 
metų dirbo Lietuvos miškų institute.

Dabar D. Danusevičius su šeima gyvena netoli Ka no įsikūrusioje Girio - 
ni  gyvenvietėje. Su žmona Lina, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dės-
tytoja, augina tris šaunius sūnus  trylikametį Julių, dešimtmetį Liną ir ketverių 
metukų Justiną.
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 savo tėvų ir senelių namus Porijų kaime vaikystėje Darius atvažiuodavo 
dažnai, dabar – jau rečiau, nes mokslininkas laisvo laiko turi labai mažai. Anot 
jo giminaičių, Darius nuo mažų dienų mėgo gamtą, ypač medžius. Kai gimė jo 
paties vaikai, kiekvieno jų garbei pasodino po medelį.

Ko gero, meilė miškui užprogramuota Dariaus mamos ir tėčio giminės ge-
nuose. Jo dėdė – Porijų kaimo ūkininkas A. Krikščiūnas, turintis nuosavo miško, 
jį prižiūri itin kruopščiai  valo, tvarko, geni.

Daug gerų žodžių apie jaunąjį akademiką D. Danusevičių pasakė kitas 
mūsų kraštietis, ilgametis Kauno marių regioninio parko vyr. ekologas Povilas 
Vitkauskas, kaip ir D. Danusevičius, turintis miškų ūkio inžinieriaus specialybę. 
Beje, jis Daujėnų seniūno V. Vitkausko brolis.

„Abu Dariaus tėveliai savo gyvenimą irgi paskyrė miškininkystei. Matydamas jų po-
traukį į gamtą Darius, galima sakyti, buvo „pastatytas ant tiesių bėgių“. ačiau jis 
toli aplenkė ir savo tėvelius, ir daugelį bendraamžių. Daktaro disertaciją jis apsigynė 
Švedijos universitete, dirbo Lietuvos miškininkystės instituto direktoriaus pavaduotoju, 
Aleksandro Stulginskio universiteto pro esoriumi ir visai pelnytai užsitarnavo garbingą 
akademiko vardą. Man labai malonu, kad graži Dariaus Danusevičiaus šeima yra artimi 
mūsų kaimynai Girionių gyvenvietėje. ors mūsų amžius gerokai skiriasi, su juo turime 
apie ką pasikalbėti. Pirmiausia, žinoma, apie miškus, apie tai, kaip juos išsaugoti ateities 
kartoms“, – sakė 68-erių metų Povilas Vitkauskas.

Akademikas Darius Danusevičius su žmona Lina prie Porijų koplyčios, 
šalia kurios auga jo prosenelio sodintos eglės. š asm. albumo
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„Miškas – tai ne kukurūzų laukas, kurio apyvarta pasiekiama per pusmetį. Miškas au-
ginamas visą šimtmetį ir tam reikia miškininkystės žinių, gamybos priemonių bei inan-
sinių išteklių. Siekdami pažangiai miškininkauti, turime išspr sti daug svarbių problemų. 
Pirmiausia, iškirtus mišką jį atkurti reikia selekciniais sodmenimis, be to, privalome 
garantuoti miškų stabilumą, esminį poveikį aplinkai, o kartu – ir didesnį produkcijos 
kiekį, nes geros žemės leidžia tą pasiekti. Kadangi mūsų kraštas mažai miškingas, būtina 
didinti kitas, nemedienines, bet ne mažiau svarbias miško unkcijas – ekologines, rekrea-
cines. Pasvalio kraštas turi gražių miškų“, – pasvaliečiams skirtame straipsnyje yra 
rašęs akademikas D. Danusevičius.
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Profesoriaus Antano Vadopalo  
palikimas
Antanas Šimkūnas

Tarp lankytinų Dauj¸nų krašto vietovių informaciniuose leidiniuose nurodoma 
ir netoli Daujėnų esanti profesoriaus Antano Vadopalo sodyba. Dabar čia gyvena 
kiti žmonės. Kadaise ši sodyba buvo viena gražiausių Daujėnų krašte. Nuo tolo 
švietė gražiai nudažytas, skarda dengtas didelis namas, šalia – įvairiausių vais-
medžių sodas, saugomas eglių, tolėliau – ūkiniai pastatai. Sodybą ir 18 ha ūkį 
gražiai tvarkė Jonas ir Grasilda Vadopalai, vėliau paūgėję jų vaikai – Antanas, 
Jonas, Adėlė, Petras.

Būsimasis mokslininkas Antanas, gimęs 1921 01 05, šeimoje buvo vyriausias, 
tėvų ūkyje išėjo pirmuosius žemės ūkio mokslus. Galbūt todėl vėliau juos pratęsė 
emės ūkio akademijoje.

Baigęs Daujėnų Prezidento Antano Smetonos pradinę mokyklą, įstojo į P s-
valio Petro Vileišio gimnaziją, kurią baigė 1941 m. Karo sumaištis sutrukdė siekti 
aukštojo mokslo. Antanas Vadopalas pradėjo mokytojauti Gulbin¸nų, Kuprìliškio, 
Daukni nų pradinėse mokyklose. Baigęs Panevėžio pedagogų kursus, 1944 m. 
vadovavo Daujėnų pradinei mokyklai. Tuomet ir mes su broliu Petru ją lankėme. 
Taigi A. Vadopalas mums buvo ne tik pusbrolis, bet ir mokytojas. Jo motina 
buvo mūsų tėvuko sesuo. Dažnai viešėdavome Vadopalų sodyboje. pač gražūs 
giminės susitikimai čia būdavo per Sekminių pakermošį. Tėvai darydavo gerą alų. 
Ir Antanas, ir jo sesuo Adėlė bei broliai Jonas ir Petras buvo nepaprastai nuo-
širdūs ir vaišingi. Nepatogu būdavo čia neužsukti, jeigu sulaukdavai kvietimo.

Mokytojas A. Vadopalas visada buvo gerai nusiteikęs, tvarkingas, reiklus. 
Dėstė mums įvairiausius dalykus ir, žinoma, muziką. Atsitempdavo į klasę seną 
fisharmoniją, koja mindavo dumplių pedalą ir ragindavo mus visus garsiai dai-
nuoti. pač smagiai išeidavo kareiviška daina apie ulonus.

Jonas, Adėlė,  
Antanas, Petras 
Vadopalai



1244

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Daujėnų pradinei mokyklai jis vadovavo iki 1945 m. rudens. Buvo neramūs 
laikai. Tų metų pavasarį partizanai buvo užėmę Dauj¸nus. Per susišaudymą su 
stribais buvo uždegta jų būstinė. Užsidegė netoliese esantis mokyklos sandėliukas 
su malkomis. Iškilo pavojus, jog gali užsidegti lentelėmis dengtas mokyklos stogas. 
A. Vadopalas paragino žmones gelbėti mokyklą, kibirais nešti vandenį. Užlipęs 
ant stogo pats pylė vandenį ant įkaitusių lentelių. Mokykla buvo išgelbėta.

Mokytojui A. Vadopalui nebuvo svetimi žemės ūkio reikalai. Jis domėjosi 
žemdirbyste, žemės ūkio technika. Pamenu, kai mano tėvelis Juozas Šimkūnas 
parsivežė iš Pasvalio nesurinktą javapjovę, nesiryžo pats jos sustatyti ir paruošti 
darbui. Pasikvietė į talką sūnėną Antaną, kuris greit viską sutvarkė.

Netrukus sužinojome, kad Antanas daugiau nebemokytojaus – išvyko į 
Kauną studijuoti emės ūkio akademijoje agronomijos mokslų. Juos baigė su 
pagyrimu 1950 m. Tais pačiais metais vėl prasidėjo pedagoginis darbas, bet jau 
rengiant žemės ūkio specialistus, pradžioje Kauno sodininkystės ir daržininkystės, 
po metų – Klaipėdos žemės ūkio, vėliau buhalterinės apskaitos technikumuose. Ir 
pats jaunasis dėstytojas ryžosi toliau tęsti mokslus. stojo į Lietuvos žemdirbystės 
instituto neakivaizdinę aspirantūrą. Jį domino daugiametės pašarinės žolės. Tyri-
nėdamas gargždenį atliko bandymus įvairiose Lietuvos vietose.

Klaipėdoje Antanas Vadopalas sukūrė šeimą, vedė gydytoją Gailutę Šalčiūtę 
(Mato Šalčiaus dukterėčią). Sulaukė dukters Gailutės, kuri taip pat tapo gydytoja, 
ir sūnaus Rimanto, tapusio inžinieriumi.

Šeimos ir pedagoginio darbo rūpesčiai nenuslopino A. Vadopalo noro gilin-
tis į žemės ūkio mokslus. Dažnai net su šeima keliauja po Lietuvą, sėja, augina, 
prižiūri, kaip auga pašarinė žolė gargždenis. mona Gailutė prisimena, jog artimi 
giminaičiai ir šeimos draugai juokaudavo, kad pirmagimės dukrelės pirmasis žodis 
bus ne „mama“, o „gargždenis“.  tas gargždenis 1961 m. A. Vadopalui atnešė 
pirmąją mokslinę sėkmę – jis sėkmingai apgynė disertaciją „Paprastojo gargždenio 
išplitimas ir auginimo perspektyvos“.

Pro . A. Vadopalas su 
šeima. Apie 1962 m.



1245

 N Ė

Gabus jaunas mokslininkas pakviečiamas dirbti į Lietuvos žemės ūkio akade-
miją. 1963 m. jis su šeima persikėlė į Kauną. Dirbdamas emės ūkio akademijoje 
vyr. dėstytoju, docentu, vėliau profesoriumi, toliau tęsė pradėtus daugiamečių 
pašarinių žolių ir jas teršiančių piktžolių sėklų tyrimus. 1982 m. A. Vadopalas 
apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją „Daugiamečių pievinių – ganyklinių 
žolių sėklų ruošimo moksliniai pagrindai“. 1986 m. jam suteikiamas profesoriaus 
mokslinis pedagoginis vardas.

Dėstydamas būsimiesiems žemės ūkio specialistams agronomijos pagrindus 
profesorius A. Vadopalas parašė vadovėlius „Agronomijos pagrindai“ (19  ir 
1992), „Lauko kultūrų agrotechnikos pagrindai“ (19 , 1980, 1982), „ emės ūkio 
darbai“ (1984 ir 1986), mokomąsias knygas „Agronomijos pagrindų kurso meto-
diniai nurodymai“ (1969, 19 0, 1986), „Agronomijos pagrindų laboratorinių darbų 
metodiniai nurodymai“ (19 0, 19 3, 1983), „Agronomijos mokomųjų praktikų me-
todiniai nurodymai (19 2). Per 42 mokslinės veiklos metus profesorius habilituotas 
daktaras A. Vadopalas parašė 15 knygų, per 200 mokslo populiarinimo straips-
nių, skirtų specialistams ir visuomenei, besidominčiai žemės ūkiu. Kaip „Darbo“ 
laikraštyje pažymėjo Albinas Kazlauskas, jo populiarūs vadovėliai prilygsta kitų 
Pasvalio krašto žinomų agronomų – Juozo Tonkūno, Petro Vainausko, Broniaus 
Baginsko – parengtoms žemės ūkio mokslo populiarinimo knygoms. Tai nepa-
mirštamas daujėniečio profesoriaus A. Vadopalo palikimas visiems, kurie mokosi 
ir mokysis žemdirbystės paslapčių.

Profesorius Antanas Vadopalas mirė 2005 01 26, palaidotas Kaune, Petra-
šiūnų kapinėse.
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Pranas Kiznis – mokslininkas  
ir verslininkas
Antanas Šimkūnas

 
Girs duose gimęs (1946 02 03) 

UAB „Lietpak“ direktorius, technikos 
mokslų daktaras Pranas Kiznis dabar 
ne tik Lietuvoje žinomas mokslininkas 
ir verslininkas.  juk mažai kas žino, 
kokį sudėtingą ir dramatišką kelią jam 
teko nueiti, kol pasiekė dabartinės kar-
jeros aukštumas. Galėjo žūti tremtyje, 
juk jam tebuvo 5 metukai, kai Antano 
(1905–1985) ir Pranės (1915–1996) Kiz-
nių šeima su 3 mažamečiais vaikais 
1951 m. spalio 3 d. buvo ištremta į 
Sibirą, apkaltinus ją partizanų rėmimu. 
Jau buvo išvargusi 3 metus kolchoze ir 
štai prasidėjo naujos golgotos. Atsidū-
rus tolimojo Tomsko srityje, buvusiame 
karo belaisvių lageryje teko gelbėtis 
nuo šalčio ir bado. Pagaliau padėjo 
lietuviškas ūkiškumas. Kiznių šeima 
turėjo stambų 30 ha ūkį, Pranukas su  
savo broliais buvo mokomi dirbti įvai-
riausius ūkiškus darbus, todėl Sibire 
nesėdėjo sudėję rankų, auginosi dar-
žoves, įsigijo karvutę, kaupė pašarą, 
stebindami vietos gyventojus savo iš-
radingumu. Nuo mažens būdamas žingeidus mokslui, Pranukas pradėjo lankyti 
mokyklą. Kai 1959 m. šeima grįžo į Lietuvą, mokslus tęsė adeikių septynmetėje, 
vėliau Pasvalio vidurinėje mokykloje. 1966–19 5 m. Vilniaus universitete baigė net 
du fakultetus – istorijos ir pramonės ekonomikos. Po to – studijos Leningrade 
(Sankt Peterburgas), aspirantūroje. 1986 m. Pranui Kizniui suteiktas technikos 
mokslų daktaro laipsnis. Parašė daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių polimerų 
perdirbimo technologijos klausimais. Pramonės technologijos pasiekimų parodo-
se apdovanotas 8 bronzos, sidabro ir aukso medaliais. 1990 m. už nuopelnus 
vystant mokslinius projektus polimerų perdirbimo srityje nominuotas Ministrų 
tarybos premija.

Dirbdamas „Plastos“ gamykloje užmezgė ryšius su panašaus profilio speci-
alistais kituose miestuose, tapo laboratorijos vadovu. Nepartiniams pasirinkimas 
nebuvo lengvas. Kai kadrų skyriaus viršininkas ėmė kalbinti stoti į partiją, Pra-
nas Kiznis atsakė  „Pasidomėkite, ar jūs mane priimsite“. Kai pasidomėjo, kadrų 
skyriaus viršininkas nustojo sveikintis, o sutikęs bėgdavo į šalį. Negalėjo patik-

Pranas Kiznis (centre) su broliais Jonu (kairėje), 
Antanu ir senele na Rinkūniene (Špokevičiūte) 
tėviškėje.  m.



1247

 N Ė

Pranės ir Antano Kiznių šeima Sibire.  
š dešinės: Antanas, motina Pranė, Pranas,  
tėvas Antanas, Jonas.  m.

P. Kiznis (pirmas iš dešinės) su broliais  
Antanu ir Jonu Sibire prie savo barako.  

 m.

P. Kiznis su broliu Jonu (ant vežimo) ir tėvais  
pasikink  karv  veža jai šieną. Sibiras.  m.
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Pranės ir Antano Kiznių (centre) šeima tėviškės Girsūdų kaime. P. Kiznis stovi trečias  
iš kairės su žmona erese.  m. 

P. Kiznis (iš dešinės) su savo pusbroliais tremtiniu Petru Rauduve ir Juozu Petkevičiumi  
aplankė savo tremties vietą, apleistą ol-Piketo gyvenviet  omsko srityje (Rusija).  m.
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ti Pranas Kiznis kagėbistams. Ne tik 
todėl, jog buvo tremtinys, bet ir dėl 
savo lietuviško patriotiškumo, meilės 
gimtajam kraštui, jo žmonėms ir ypač 
savo garsiai giminei. Negalėjo kagėbis-
tai nežinoti, kokia Lietuvai atsidavusi 
ta giminė. Pranas Kiznis nemalonę 
galėjo užsitraukti jau vien todėl, kad 
jo dėdės buvo garsūs dvasininkai – 
tai iš Daujėnų parapijos kilę kunigai 
Antanas Kiznis ir prof. Juozas eliaus-
kas, apie kuriuos šioje monografijoje 
plačiai rašo dr. Aldona Vasiliauskie-
nė.  štai Prano dėdė Jonas Kiznis 
buvo garsus žurnalistas, JAV lietuvių 
visuomenininkas. 1936–1938 m. jis tar - 
navo Lietuvos kariuomenėje, vėliau 
dirbo Vilniaus radijuje. Artėjant an-
trajai sovietų okupacijai 1944 m. lie-
pą su draugu pėsčiomis iškeliavo iš 
Vilniaus ir po kelių dienų pasiekė 
Austrijos sostinę Vieną. Persikėlęs į 
Bavarijos sostinę Miunchene įsteigė akademinį lietuvių „Šviesos“ sambūrį, stu-
dijavo Miuncheno universitete anglų kalbą ir literatūrą. 1951 m. persikėlęs į 
JAV dalyvavo „Santaros–Šviesos“ kultūrinėje veikloje, bendradarbiavo JAV lie - 
tu vių leidiniuose „Vienybė“, „Dirva“, „Akiračiai“, redagavo „Darbo“ žurnalą, rašė  
eilėraščius, susirašinėjo su žymiais išeivijos rašytojais. Šeimos nesukūrė, mirė 
Niujorke 199  m., palaikai pargabenti į Vilniaus Sudervės kapines. Prano Kiz-
nio rūpesčiu čia pastatytas gražus paminklas. Čia ilsisi ir Prano Kiznio žmona 
Teresė na, mirusi 2000 01 25.

Gražų paminklą Pranas Kiznis pastatė ir Daujėnų kapinėse, kur palaidoti 
jo proseneliai Jonas, Elžbieta (Kazilionytė), Julijona (Varžinskaitė), tėvai Pranė  
ir Antanas Kizniai, senelis Jonas Kiznis, jo žmona ecilija Kiznienė, senelio bro-
lis kunigas Antanas Kiznis, 1948 m. gimusi ir tais pačiais metais mirusi sesuo 
Agnė Kiznytė.

Prano Kiznio giminė labai didelė ir įdomi, davusi Lietuvai daug garsių žmo-
nių – menininkų, verslininkų, visuomenės veikėjų. Sunku būtų visus čia suminėti.

Kai 2011 m. Pranas Kiznis ryžosi sukviesti į susitikimą visą gausią savo 
giminę, senelio Jono Kiznio ainius. Suburta bendraminčių iniciatyvinė grupė išsiun-
tė 500 kvietimų. Iš visų pasaulio pakraščių susirinko 205 giminaičiai. Dvi dienas 
nuo kalbų, prisiminimų, dainų ir šokių dundėjo Balsių malūnas. Nepamirštamos 
šio susitikimo akimirkos liko vaizdo įrašuose, nuotraukose, šeimų istorijose. Beje, 
Pranas Kiznis yra didelis savo giminės istorijos gerbėjas ir kūrėjas. Su dukra Agne 
jis parengė senelio Jono Kiznio šeimos istoriją nuo I  a. pradžios, skirtą Jono 
Kiznio ainių susitikimui Balsių malūne 2011 m. rugpjūčio 6–  d.

P. Kiznis su dukra Agne 
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Jono Kiznio ainių susitikimas. 20  m.
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Prasmingiausią, Lietuvai reikalingiausią istoriją Pranas 
Kiznis rašo savo darbine veikla.

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę Pranas Kiznis pra-
deda įgyvendinti savo mokslines idėjas, dirbdamas savo pamėgtoje srityje. 1991 
metais pasirenkamas „plyno lauko“ kelias ir steigiama „Lietpak“ įmonė. Pakavimo 
medžiagų gamyba iš polimerinių plėvelių – tai labai sudėtingas technologinis 
procesas, reikalaujantis daug mokslinių žinių ir praktinės patirties. 

Kai direktoriaus Prano Kiznio pakviestas apsilankiau šioje modernioje įmo-
nėje, įsikūrusioje Vilniaus vakariniame pakraštyje, Čekoniškėse, buvau maloniai 
nustebintas. Ten, kur prie plento, einančio į Sudervę, buvo apleisti krūmynai, 
kemsynai, dabar nuo tolo šviečia šiuolaikiški iš rausvų metalo konstrukcijų ir 
stiklo pastatai. Tai tikrai nauja, vakarietiška, visiškai nepanašu į sovietmečio 
įmones monstrus. Šeimininkiškai sutvarkyta aplinka, įvažiavimai, perėjimai, auto-
mobilių stovėjimo aikštelės. Prie įėjimo akį džiugina gėlynai, alpinariumai, paties 
direktoriaus pasodinta sidabrinė eglė. ėjęs į vestibiulį atsiduri lyg muziejuje ar 
šventovėje. Ant erdvių sienų skoningai užrašyti Lietuvos himno žodžiai, išdėlioti 
senoviniai žemėlapiai, primenantys mūsų valstybės istoriją, mūsų valstybės kūrė-
jų bareljefai. Ilgais koridoriais direktorius veda į visą parą dūzgiančius cechus. 
Viskas mechanizuota ir kompiuterizuota. Švariai apsirengę darbuotojai tik prižiū-
ri šį automatizuotą procesą. Švara lyg vaistinėje. Juk čia gaminamos pakuotės, 
kurios keliauja į prekybos centrus, iš kurių mes tose pakuotėse parsinešame 
namo maisto produktus arba higienines prekes bei tekstilės gaminius. Plasti - 
kinės pakuotės gaminamos iš sudėtingų daugiasluoksnių polimerinių plėvelių, 
kurios priskiriamos pažangiausiems šiuo metu pasaulyje žinomiems gamybos 
būdams. 

UAB „Lietpak“  
pastatai. 20  m.
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AB „Lietpak“ direktorius dr. P. Kiznis pasitinka Lietuvos Respublikos  
Prezident  Dalią Grybauskait

monės vadovas Pranas Kiznis niekada nepamirš Medininkų tragedijos. Ir 
ne vien todėl, kad ten 1991 m. liepos 31 d. buvo omonininkų nužudyti 6 Lietu-
vos muitinės pareigūnai, bet ir todėl, jog tą naktį sovietų smogikai susprogdino 
Lietuvos mokslų akademijos imunologijos instituto sandėlį, kuriame buvo laikinai 
sandėliuojama „Lietpak“ įmonės pakavimo medžiagoms gaminti skirta įranga. 
Tame pačiame sandėlyje buvo laikoma ir besikuriančios Lietuvos krašto apsaugos 
departamentui skirta karinė amunicija.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susipažįsta su AB 
„Lietpak“ gaminama produkcija. uotraukos iš P. Kiznio asm. arc yvo
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Moderniai gamybinei įrangai įsigyti metai iš metų pastoviai buvo investuoja-
mos nuosavos lėšos ir skolinamasi iš Baltijos ir Amerikos fondo bei atskirų bankų. 
monės gamybinės ir sandėliavimo patalpos užima daugiau kaip 10 ha. Didžioji 
dalis pagamintos produkcijos realizuojama užsienyje –  daugiau kaip 28 pasaulio 
valstybių. monė turi savo atstovybes Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Danijoje, 
Norvegijoje, Rusijoje. 2000 m. įmonė reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę. 
Nuo to laiko ji sparčiai keitėsi, darbuotojų skaičius išaugo 4 kartus. Šiuo metu 
UAB „Lietpak“ yra europinio masto ir didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos 
šalyse. 200  m. įmonė pirmoji Rytų Europoje įdiegė naują, pakavimo pramonei 
sukurtą, gamybos valdymo programą.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, apsilankiusi Baltijos šalyse lyderiaujančioje 
pakuotes iš polimerinių plėvelių gaminančioje bendrovėje, pagyrė įmonės vadovus, 
kurie sėkmingai įveikę biurokratinius barjerus sukūrė tokią įmonę ir sėkmingai 
gamina reikalingą produkciją. 

„Kam jau kam, – sakė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, – bet 
Lietuvos kapitalo įmonėms reikia padėti. okios įmonės garsina Lietuvos vardą. Beveik 

 proc. produkcijos išvažiuoja į Vakarus, tai išties rodo įmonės kokyb .“

Šios knygos išleidimo metais įmonėje dirbo daugiau kaip 630 darbuotojų. 
Pasak įmonės vadovo Prano Kiznio, didelė problema yra kvalifikuotų darbininkų 
trūkumas. Jų profesinės mokyklos nerengia. Tenka patiems juos rengti. Maždaug 
40 proc. darbuotojų sudaro aplinkinių kaimų gyventojai, kiti atvyksta iš Vilniaus. 
monė bus plečiama, daugės darbo vietų. monė yra sukaupusi gerą patyrimą 
įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis remiamus projektus.  
monės parengtas investicijų projektas „Plastikinių medžiagų gamybos centro plė-
tra“ buvo pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 

„Europos Sąjungos parama labai padėjo įmonei vystytis, – sako įmonės vadovas Pranas 
Kiznis, – eksportas nuolat auga, prie to reikšmingai prisideda mūsų dalyvavimas Vakarų 
Europos specializuotose parodose.  štai Rytų rinka, deja, lieka nestabili, mūsų prekių 
tiekimas į rytus vis mažėja.“

Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje 
2015 m. vasario 16 d. Pranui Kizniui suteiktas valstybinis apdovanojimas – Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis.
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Literatas, visuomenininkas Jonas Kiznis
ida Poderienė

Jono Kiznio biografija pateikiama 
remiantis jo paties po 1985 m. rašyta 
autobiografija, išlikusiais jo dienoraš-
čių fragmentais, asmeniniame archyve 
esančiais laiškais, Amerikos lietuvių 
kultūros asmenybių prisiminimais, pu-
blikuotais įvairiuose leidiniuose. 

Jonas Kiznis gimė 1909 m. sausio 
8 d. Miestelíškių kaime, Dauj¸nų vals-
čiuje, ūkininkų šeimoje. Jo tėvas Povi-
las Kiznis, gimęs 1861 m. Girs duose, 
vedęs Barborą Majauskaitę, ūkininkavo 
Miesteliškių kaime. Jonas buvo vie-
nas iš penkių vaikų. Mokėsi Šeduv s, 
Ramôgalos progimnazijose.

192  m. J. Kiznis baigė „Auš-
ros“ gimnaziją Kaune. Vytauto Didžiojo 
universitete studijavo lietuvių literatū-
rą, prancūzų kalbą ir literatūrą, lankė 
Balio Sruogos Teatro seminarą. Buvo 
profesionalus, principingas literatūros 
kritikas. Vertėjas Jurgis Blekaitis prisi-
minimuose aprašė B. Sruogos Teatro 
seminaro dalyvius: 

„Sąmokslininkų kambary – sunkus stalas. Skobnys, anot Krėvės. žustalėj – didelis, 
rimtas vadas Balys Sruoga. Aplinkui susėd  vyresnieji eatro seminaro dalyviai. Kresnas 
seniūnas Ronkus, aukštas, šviesiaplaukis Stonkus, šac matininkas su nedrąsia šypsena 
pro akinius Stalioraitis. ...  Rimtam žurnale teatro recenzijas rašąs Kalvelis. edidelis, 
išdidus poetas Antanas Rūkas, mano naujas, vyresnis bičiulis. Plataus juoko Antanas 
Gustaitis. ykūs sinedriono nariai – Vengris, Kiznis, Grincevičius.  pasieniais – mes, 
jaunieji, kaip tie Baranausko grybai – vardais nežymėti, kokių per seminarą bus perėj  
šimtai. enrikas Radauskas sėdi šalia vyresniųjų, plonom lūpom išbalusiam veide, gerokai 
praretėjusiais tiesiais juodais plaukais.“ 

Apie Teatro seminaro, kaip kultūros darbininkų sambūrio, įtaką ir reikšmę 
jį lankiusiems žmonėms 1948 m. „Aiduose“ J. Blekaitis rašė  

„ eatro Seminaras, umanitarinių mokslų akulteto institucija, vadovaujama pro . B. Sruo-
gos, buvo ne vien mokslinė įstaiga, bet dar tarsi tebestudijuojančių arba neseniai baigusių 
kultūrininkų klubas, sambūris įvairių pasaulėžiūrų ir pro esijų žmonių, surištas bendro 

Jonas Kiznis
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sielojimosi lietuvių kultūra, susibūr s apie vedamąją Balio Sruogos asmenyb , jo estetinių 
pažiūrų ir siekimų įtakoje. Praleid s pro savo valomąją, skaistyklin  ugnį viršum šimto 
jaunų poetų, beletristų, kritikų, aktorių, muzikų, daugiausiai – mokytojų, teatro seminaras 
kiekviename iš jų atsispaudė nebeištrinamu žymeniu, tartum slaptas kažkokios brolijos 
ženklas. Kokie skirtingi bebūtų buv  seminaro dalyviai, kokiais įvairiais keliais jie bebūtų 
nuėj , – visuose juose rasi bendrų bruožų: jie turės savitą, pozityvų požiūrį į mūsų tau-
tinės kultūros reiškinius, jie nepripažins apkerpėjusios rutinos ir užsistovėjimo, jie gerbs 
asmenyb , bet ne užimamąją vietą, – vis tiek, pasaulėžiūrinėje, socialinėje ar kultūrinėje 
plotmėje tai būtų  jie niekur nebandys kompromisiškai taikytis prie esamų, bet jiems or-
ganiškai nepriimtinų aplinkybių  jie tiesiai ir drąsiai tars kritišką, kaip ir skatinantį žodį, 
jie visur kovos už tai, ką laikys tikru ar siektinu  niekad iš aukštybių nesmaugs sveikos, 
jaunos iniciatyvos, bet visada ją entuziastiškai parems, nes jie visada sieks naujo, savito 
ir aukštesnio, nepataikaudami jokiai laurais ar padėtim vainikuotai stagnacijai. rumpai 
visas tas ypatybes suglaudus, jie visam laikui išsaugos kažką sruogiška“.

1936–1938 m. Jonas Kiznis tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Iki 1940 m. dirbo 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju gimnazijoje. 

Pirmosios sovietų okupacijos metu kurį laiką Kaune dirbo „Tiesos“ redak-
cijos kultūros skyriuje, apsisprendęs, kad lietuvių jaunimas turėtų užimti kuo 
daugiau pozicijų visuose visuomenei aktualiuose darbuose, kad kuo mažiau juose 
būtų okupantų.

1941 m. J. Kiznis dirbo Vilniaus radiofone, rytinių žinių redakcijoje, vėliau – 
Vinco Adomėno vadovaujamame meno departamente. Vokiečių okupacijos metais 
vaidino „Vaidilos“ teatre. Vieną premjerą, kurioje vaidino J. Kiznis, vaizdžiai 
aprašė poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas  

„Vakarykštės Al redo de „Musset Marijanos“ kaprizų (orig. Les caprices de Marian-
ne) ...  premjeros Vaidilos teatre įspūdžiai: mūsuose neįprastas lengvumas ir grynai 
teatrinis, antirealistinis, antistanislavskinis medžiagos traktavimas. e per aukščiausio 
lygio (išskyrus M. Lemešyt ) aktoriai, mano didžiausiam nustebimui, nevaikščiojo scenoje 
lyg klimpdami į žem , kaip mūsų teatruose įprasta, bet gal net šiek tiek pakil  (tikras 
stebuklas ) virš jos.“1

1944 metų liepos pradžioje J. Kiznis su poetu A. Rūku pasitraukė iš Lietuvos.
Apie slogią nuotaiką prieš mėnesį iki J. Kizniui išvykstant savo dienoraštyje 

įrašė A. Nyka-Niliūnas  

„Puota maro metu pas Jurgį Stepono gatvėje. Džonis Jonynas, Antanas Rūkas, Kiznis, 
askevičius, ania, D. R. ir aš. uotaika – lyg gedėtumėm kažko, lyg kas svetima jau 

sėdėtų su mumis už stalo.“2

Iš pradžių J. Kiznis vyko į Vokie-
tíją, paskui – į ustriją. Skaudžiausia 
patirtis, kurią išgyveno Lietuvos žmo-
nės, besitraukdami į Vakarus, – kaltės 

1 Nyka-Niliūnas A. Dienoraščio ragmentai –
, Vilnius, 2002, p. 3.

2 en pat, p. 4.
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jausmas, palikus Tėvynę. V enoje 1944 m. liepos 12 d. J. Kiznis pieštuku užra-
šuose įrašė  

„Šiandien pabudau  val. Pirmoji mintis: argi aš iš tikrųjų emigrantas  aip, aš tikrai 
pabėg s iš Lietuvos, iš savo ėvynės. Bet nuo ko pabėg s: ar nuo bombų ir kitų ronto 
pavojų, ar nuo naujo gyvenimo, kurį galbūt neša į mylimą Lietuvą grįžtą bolševikai. 
...  eramu. Priekaištingos mintys lenda ir lenda: kodėl apleidai Lietuvą, kada galbūt 

jai atėjo sunkiausios valandos.“

Karo pabaigoje J. Kiznis apsistojo Miunchene, su bendraminčiais 1946 m. 
kovo 13 d. Ti bingene įsteigė akademinio jaunimo sambūrio „Šviesa“ skyrių. 
Jau susijungus „Santarai“ ir „Šviesai“, autobiografijoje jis rašė  „Mano visuomeninė 
veikla vyko ir tebevyksta spaudoj, pradžioje „Šviesos“ sambūryje, o „Šviesai“ ederacijoje 
susijungus su studentų „Santara“, „Santaros–Šviesos“ ederacijoj.“ Apibūdindamas 
„Santarą–Šviesą“, jis įvardijo žymiausio lietuvių emigracijos kultūrinio sambūrio 
esmines savybes: „Santara–Šviesa“ – kultūrinis sambūris, vertinantis ir gerbiantis de-
mokratinius ir tolerancijos principus.“

J. Kiznis 194 –1949 m. studijavo Miuncheno universitete anglų kalbą ir 
literatūrą. 1949 m. dirbo darbo kuopoj Kaiserslauten knygyno vedėju. 1951 m. 
emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Balandžio 26 d. atvyko į Niujorką, kuris 
tapo jo namais emigracijoje. Plataus išsilavinimo literatas, laisvamanis, aštraus 
humoro jausmo, J. Kiznis buvo prisiekęs viengungis. 

„Klausiamas, kodėl niekad neved s, atsakydavo, kad viengungystė esanti jo šeimos tradicija: 
jo senelis buvo neved s, tėvas buvo neved s, tad ir jis, gerbdamas šią garbingą tradiciją, 
pasilik s viengungis“, – 1998 m. dienoraštyje rašė A. Nyka-Niliūnas, pridurdamas, 
kad „jis turėj s lietuviuose taip retą šiek tiek ciniško umoro gyslą.“3

Iš J. Kiznio autobiografijos galima susidaryti jo plataus darbo kultūrinėje 
spaudoje vaizdą. Jis visą savo laiką, išsilavinimą, aštrų protą, įgimtą literato ta-
lentą skyrė darbui Amerikos lietuvių spaudoje – pats rašė straipsnius, redagavo, 
rengė publikuoti kitų straipsnius, dirbo vyriausiuoju redaktoriumi. J. Kiznis rašė  

„Mano straipsnių yra „Vienybėje“, seniausiame lietuvių laikraštyje, ėjusiame be kelių 
mėnesių šimtą metų, sustojusiame  m. Rašiau ir į kitus periodinius spaudos leidinius: 
„Akiračius“, „Draugą“, „Dirvą“, „Europos lietuvį“, „ ėvyn “. Straipsniai publikuoti ir 
„ epriklausomoje Lietuvoje“, „Darbininke“ bei „Metmenyse“, „Aiduose“.

J. Kiznis dirbo Amerikos lietuvių žurnalo „Darbas“ redakcijoje. Autobiogra-
fijoje jis lakoniškai rašė  

„Kai žurnalas „Darbas“, pradėtas leisti 
 m. Lietuvių darbininkų draugijos, 

pateko į naujųjų ateivių (dipukų) rankas, 
3 Nyka-Niliūnas A. Dienoraščio ragmentai, –
2000, Vilnius, 2003, p. 542.
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Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko  
padėka J. Kizniui

J. Kiznio palaikų laidotuvės Vilniuje 
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jo redakciją sudarė penki: Kozmas Balkus, Steponas Kairys, Jonas Kiznis, Juozas Repečka, 
Juozas Petrėnas. ...  o žurnalo  m. pirmame nr. yra pagarsėj s pro . Stepono 
Kairio straipsnis „Veidu  visu veidu  į Lietuvą“, raginęs išeivijos intelektualus ieškoti 
galimybių padėti okupuotai Lietuvai, jos meno, kultūros žmonėms. 

Būtent tokią kryptį ir pasirinko „Santaros–Šviesos“ sambūris, kuriam nuo 1950 m. 
vadovavo Valdas Adamkus, vėliau tapęs Lietuvos Respublikos Prezidentu ir labai 
vertinęs „Santaros–Šviesos“ nuopelnus. 

J. Kiznis kartu su bendraminčiais rūpinosi kitapus geležinės uždangos lei-
džiama kultūrine spauda, žinojo, kad ji pasieks Lietuvą ir brandins idėjas čia, 
Lietuvoje, kad lietuviai Nepriklausomybei tiek intelektualiai, tiek dvasiškai būtų 
pasirengę. Jis savo kukliomis asmeninėmis lėšomis rėmė literatus, kultūros leidi-
nius, prisidėjo visur, kur manė esant reikalinga.

J. Kiznis mirė 199  m. Niuj rke. inomi JAV lietuviai J. Vaičiulis, G. Rajec-
kas, A. Šalčius, A. Stankienė ir kt. gražiai pagerbė jo atminimą, savo kalbose ir 
straipsniuose įvertino jo nuopelnus. 199  m. gruodžio 23 d. Niujorko Apsireiškimo 
parapijos bažnyčioje šv. Mi šias už mirusįjį atnašavo klebonas Vytautas Palubinskas 
ir pasakė jaudinančią kalbą.

Vykdant velionio valią, jo palaikai buvo kremuoti ir pargabenti į Lietuvą. 
Urnos su pelenais laidojimo ceremonijai Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje ir 
Suderv s kapinėse vadovavo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 

Intelektualus, laisvos dvasios, kiek ironiškai nusiteikęs ir nepriklausomas, 
visuomet įsipareigojęs Lietuvai, jos kultūrai, jis dirbo įvairiuose Amerikos lietuvių 
kultūros baruose. Iš J. Kiznio gyvenimo istorijos gali suprasti, kaip dramatiška 
Lietuvos istorija paveikė jo ir jo kartos gyvenimą, gali matyti laisvo kultūros 
žmogaus, gyvenusio emigracijoje, asmeninį pasirinkimą ir laikyseną – gyventi 
veidu atsigręžus į Lietuvą.

Vasario -osios 
minėjimas Amerikos 
lietuvių susivienijimo 
centre iujorke.  
š kairės:  
VL K pirmininkas 
Kazys Bobelis,  
Jonas Kiznis,  
rašytojas, režisierius 
Jurgis Blekaitis.  

 m. vasario  d. 
uotraukos iš  

P. Kiznio asm. 
arc yvo
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Broliai Jonas ir Juozas Pyragiai
Antanas Seibutis

inomi Lietuvos lakūnai buvo iš tuometinės 
Bíržų apskrities, Dauj¸nų vls. Bal škių kaimo kilę 
broliai Jonas ir Juozas Pyragiai.

Jonas Pyragius gimė 1901 12 29 (dokumentuose 
nurodoma 1902 01 01). Baigęs Panevėžio gimnazijos 6 
klases, 1919 01 09 savanoriu stojo į Lietuvos kariuome-
nę. 1920 m. baigė karo mokyklą, 1922 m. – Aukštuosius 
karininkų kursus, 1925 m. – karo aviacijos kursus.

Kariška karjera sekėsi gerai. 1932 m. jau buvo 
aviacijos majoras ir 5 naikintuvų eskadrilės vadas. 
Tačiau už dalyvavimą 1934 06 0  puče pažemintas 
į eilinius ir iš kariuomenės atleistas. Tiesa, 1938 m. 
majoro laipsnį atgavo.

J. Pyragius 1934–1935 m. vadovavo Nidos sklan-
dymo mokyklai, 1936–1939 m. buvo Lietuvos aeroklubo 
generaliniu sekretoriumi ir vyriausiu sklandymo ins-
truktoriumi. Aktyviai dalyvavo Lietuvos aeroklubo veikloje, sporto organizacijose, 
1938 m. Lietuvos tautinėje olimpiadoje laimėjo aukso medalį už sklandymą. Ben-
dradarbiavo spaudoje sporto ir aviacijos klausimais, 1935 m. redagavo „Lietuvos 
sparnus“, 1926 m. išvertė M. von Richthofeno „Raudonąjį karo lakūną“, redagavo 
leidinius „Mūsų sparnai“ (1929) ir „Paukščių keliais“ (1933).

193  m. su B. škiniu J. Pyragius lankėsi JAV, kur su lietuviškais sklandy-
tuvais „Rūta“ ir „Biržiečiu“ dalyvavo tarptautinėse varžybose.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. pasitraukė į Vokietiją, Berlyne dalyvavo 
Lietuvos aktyvistų fronto veikloje. 1941–1943 m. tarnavo Vokietijos kariuomenėje, 
dirbo vertėju įvairių dalinių štabuose Dancige, Smolenske, Pskove. 1943–1944 m. 
Kaune ėjo generalinio tarėjo vidaus reikalams pavaduotojo pareigas. Pasitraukęs 
iš Lietuvos, 1944–1945 m. dirbo instruktoriumi vokiečių žvalgybos mokyklose 
Rytprūsiuose.

Po Antrojo pasaulinio karo 194 –1949 m. mokytojavo Gross essepe DP 
lietuvių stovyklos gimnazijoje. 1949 m. persikėlė gyventi į Australiją, dirbo darbi-
ninku, būdamas pensijoje tvarkė Adelaidės lietuvių namų muziejų, bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje, rašė atsiminimus.

Mirė karo lakūnas aviacijos majoras Jonas Pyragius 19 5 10 20 Adelaidėje.
Brolio pėdomis pasekė ir jaunesnis brolis Juozas, gimęs 1913 03 21. Jis 

1932 m. pradėjo mokytis puskarininkių lakūnų mokykloje. Vėliau prisimindamas 
pasakojo, kad mokykloje po –8 mokinius sudarytas grupes mokomaisiais lėktu-
vais ANB -V mokė instruktoriai kapitonai J. Jankauskas, J. Adomaitis, A. Kutka, 
J. Liorentas, N. Tautvilas ir E. Kraucevičius.

Baigęs mokyklą, Juozas Pyragius skraidė naikintuvais „Letov Š-20“ bei prancū-
zų gamybos „De oitine-501“. 1936 m. aviatoriai nutarė originaliai atšvęsti Lietuvos 

Jonas Pyragius
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prezidento Antano Smetonos vardadienį – birželio 13-ąją. Vienoms naikintuvų eskad - 
rilėms buvo duotas uždavinys sudaryti ore raidę S, kuri reikštų „Smetona“, o raidę 
A, reiškiančią „Antanas“, turėjo sudaryti kitos eskadrilės, skrisdamos ilgu trikampiu. 
Vienas lėktuvas to trikampio viduryje turėjo jungti kraštines kaip „A“ brūkšnelis. 

Naikintuvų eskadrilės turėjo žiūrovams pademonstruoti ir pasirengimą oro 
kautynėms, priešininko apšaudymą kulkosvaidžiais, viską atlikti dideliu greičiu ir 
kuo mažesniame aukštyje. Vienas pagrindinių uždavinių teko lakūnui kapitonui 
Povilui Nakrošiui, o jo partneris kitame naikintuve buvo neseniai baigęs lakūnų 
mokyklą, bet jau pripažintas asas viršila Juozas Pyragius.

Jų pasirodymo esmė – iš priešingų pusių pikiruoti į vieną tašką, pasirinktą 
virš žiūrovų galvų, kuo daugiau priartėti vienam prie kito, po to kuo stačiau ir 
su kuo didesniu garsu kilti į viršų, taip sukelti žiūrovams stiprių emocijų, kad 
šauktų iš nuostabos.

Norėdami kuo tiksliau viską atlikti, lakūnai ne vieną kartą treniravosi. Viskas, 
atrodo, vyko gerai, tačiau vienos treniruotės metu nutrūko P. Nakrošio lėktuvo 
kairįjį sparną prilaikęs vienas iš trosų ir viršilos Juozo Pyragiaus porininkas žuvo.

Antrojo pasaulinio karo metais Juozas Pyragius pasitraukė iš Lietuvos, nuo 
1948 m. apsigyveno Kanadoje. Su žmona Stase augino dukras Alvidą ir Ramoną. 
Mirė J. Pyragius 2005 02 0 . 

1991 11 23 Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės Baluškių kaime atidengtas 
paminklas broliams Pyragiams – lakūnams Jonui ir Juozui bei 1946 m. rezistenci-
nėje kovoje žuvusiems Antanui ir Pauliui. Paminklo statybos iniciatorius – Antano 
Pyragiaus sūnus Antanas Pyragius-Pa-
preckas, paminklo autorius – architektas 
Viktoras Kunickas.1

-osios eskadrilės pirmoji grandis (iš kairės): karo lakūnai puskarininkis 
J. Jasevičius, eskadrilės vadas majoras J. Pyragius, leitenantas  
P. akrošis (žuvo lėktuvo avarijoje  m.). 2 m.

1 Praėjusį šeštadienį..., Darbas, 1991, lapkr. 27.
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Kanados lietuvis Juozas Pyragius 1994 m. liepos mėnesį apsilankė Dauj¸nuose 
ir gimtajame Baluškių kaime. Jis dalyvavo šv. Mišiose Daujėnų bažnyčioje, vėliau 
Baluškių kaime prie 1991 m. pastatyto paminklo pagerbė brolių ir tėvų atminimą. 
Kelionėje Juozą Pyragių lydėjo dukra Ramona, kiti giminės.2

Iš Petro idonio atsiminimų, užrašytų 1996 04 01
„  m. rudenį broliai Pyragiai ir dar vienas partizanas ėjo į Baluškius. Kadangi ten 
buvo jų tėviškė, užėjo pas Daukšas į Jurgeniškių kaimą pailsėt.

Labai greit šnipai davė žinią KVD, kad pas Daukšas ilsisi miškiniai. ada rusai 
apsupo Daukšos namus, senukas Vaitiekūnas tuo metu važiavo su arkliu, tai tą senuką 
nušovė, Pranka Mykolas kirto barelį, pamatė – ir tą nušovė, nušovė Pyragius, tuo metu 
ir Daukšien  nušovė. Po to jų lavonus nuvežė į Pasvalį ir prie bažnyčios mūro tvoros 
numetė ant grindinio akmenų.

Broliai Pyragiai buvo neeiliniai žmonės. Vienas jų brolis lakūnas pasitrauk s į 
Vakarus, o pastarieji du – vienas irgi buv s lakūnas, kitas teisininkas, advokatas.“3

Karo aviacijos lakūnai iš Biržų apskrities
Aviacijos istoriko Jono Balčiūno, gim. 1921 m., duomenimis, karo aviacijoje 

tarnavo ir daugiau iš Biržų apskrities kilusių lakūnų. Kaune Pirmojoje naikintuvų 
eskadrilėje skraidė iš Daujėnų kilęs leitenantas Leopoldas Tribė (1903–1980). (Kny-
goje „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ yra kiek kitokios informacijos 
apie Leopoldą Tribę.)

Pirmoji aviacijos šventė  
Biržuose
Svarbiausias Biržų laikraštis, pra-

eito amžiaus 3–4 dešimtmetyje infor-
mavęs skaitytojus apie Biržų miesto ir 

2 Pagerbė brolių atminimą, Darbas, 1994, liepos 9.
3 Aukštaitijos partizanų prisiminimai, Vilnius, 2001, t. 3, 
p. 146–14 . Atsiminimai nėra visiškai tikslūs. Broliai 
aviatoriai Jonas ir Juozas Pyragiai buvo pasitraukę 
iš Lietuvos į Vakarus, Jurgeniškių kaime žuvo kiti 
du broliai Pyragiai Antanas ir Paulius. (A. Seibučio 
pastaba.)

Pirmosios naikintuvų eskadrilės lakūnai. entre (iš kairės): aerodromo 
kuopos vadas kapitonas aujokas, šalia – karo lakūnas leitenantas  
Leopoldas ribė. Kaunas.  m.
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apskrities įvykius, buvo 1922 m. pradėjusios eiti „Biržų žinios“. Tačiau jų leidyba 
1933-iųjų gruodyje buvo nutraukta. Biržų naujienos pradėtos spausdinti Šiauliuose 
leidžiamame laikraštyje „Mūsų kraštas“. 

„Mūsų krašto“ 1936 08 21 Nr. 33 skelbė  

„Rugpjūčio mėn. 2  d. Biržuose, netoli Vilniaus gatvės, prie ūkininko Stukio vienkiemio 
ruošiama civilinės aviacijos diena. Dalyvauja 2 dviviečiai lėktuvai, vienas keleivinis ir 
sklandytuvai. Lėktuvai iš Kauno atskris iš ryto. Programa prasideda  val. Paskraidymas 
lėktuvu kainuoja  litų.“ 

Vienas iš šventės organizatorių buvo lakūnas Jonas Pyragius.
Tą šventę neblogai prisimena biržietis Bronius Petrauskas. Jo tėvai buvo geri 

ūkininko Stukio pažįstami. Stukio namas tebestovi ir dabar Respublikos ir Vilniaus 
gatvių kampe. Stukio žemės buvo dabartinės ligoninės kryptimi, už Respublikos 
ir Vilniaus gatvių sankryžos, kairėje pusėje iki Apašči s upės.

B. Petrauskas prisimena, kad šventė buvo organizuojama iš anksto – prieš 
kokius du mėnesius jau buvo žinoma, kad vyks toks renginys. Lauką ruošti nu-
samdyta apie 20 žmonių.

Tą dieną iš ryto buvo didelis rūkas, vėliau nušvito saulė ir diena buvo 
puiki. Atskridę lėktuvai pažėrė pluoštą lapelių su kvietimais į aviacijos dieną, su 
šventės reklama. B. Petrauskas iki pat šių dienų prisimena du sklandytuvus, du 
parašiutininkus, kurie tiek vaikams, tiek ir suaugusiems paliko neišdildomą įspūdį. 
monės rinkosi į šventės vietą iš pat ryto. Lėktuvai atskrido apie 10 valandą.

Aviacijos šventė organizatoriams, matyt, pasisekė, nes kitas „Mūsų krašto“ 
numeris, išėjęs 1936 08 28, praneša, kad „aviacijos dieną pajamų turėta per  000 litų“.

Aviacijos šventės Lietuvoje ir Biržuose
Kyla natūralus klausimas, o kokia tai šventė, kas tos aviacijos dienos, 

kokia jų programa. Pasinaudosime vieno iš pirmosios aviacijos šventės Biržuose 
organizatoriaus, tuometinio kraštiečio Jono Pyragiaus prisiminimais, atspausdin-
tais 19 1 m. Amerikos lietuvių aeroklubo Čikagoje leidžiamo žurnalo „Plieno 
sparnai“ Nr. 2–3.

Jo teigimu, vienas iš pagrindinių įsisteigusio Lietuvos aeroklubo (LAK) tikslų 
buvo duoti žmonėms progos pažinti aviaciją iš arčiau. Tam geriausiai tiko visoje 
Lietuvoje rengiamos aviacijos dienos. Kita priežastis rengti tokias šventes gana 
banali – buvo galima užsidirbti pinigų. LAK iš valstybės iždo nieko negaudavo. Jį 
kartais paremdavo stambesnės bendrovės, bet liūto dalį reikalingų lėšų aviatoriai 
turėdavo užsidirbti.

LAK turėjo savo piniginę loteriją, o daugiau pajamų gaudavo ruošdamas 
aviacijos dienas, pačiame aeroklube vadinamas „oro cirku“. Suruošti provincijoje 
aviacijos šventę buvo nelengva. Tam reikėdavo, kaip rašo J. Pyragius, rasti laukelį 
„aerodromui“ ir gauti savininko leidimą  rasti asmenį ar organizaciją, kuri pagel-
bėtų susitvarkyti, t. y. apsaugoti aerodromą nuo žiūrovų, paskirti plotą žiūrovams, 
prekeiviams, arklių vežimams. Reikalinga buvo saugoti ir aviacinę techniką nuo 
„smalsuolių, išalkusių ją pačiupinėti“.
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Reikalinga buvo ir aviacijos dienos reklama plačioje apylinkėje. Galiausiai 
reikėjo pakelti akis į dangų ir laukti tinkamo oro. Šventes paprastai ruošdavo 
birželio, liepos ir rugpjūčio sekmadieniais, kiekvienai dienai skirdavo po du se-
kmadienius (antras buvo atsarginis blogo oro atveju). Kadangi LAK kas trečią 
sekmadienį rinkdavosi jau savo nuožiūra, tai per metus surengdavo 3–4 aviacijos 
dienas. Iš viso iki 1940 m. buvo suruošta 41 tokia šventė.

Paprastai aviacijos dienų programa buvo tradicinė ir daug nesikeisdavo.  
Ją sudarė lėktuvų apžiūrėjimas (priešpiet), šventės atidarymas – truputis figūri - 
nio skraidymo, malūnsparnio demonstravimas, sklandytuvo išvilkimas, trijų 
lėktuvų rikiuotės skridimas (kai kada susirišus), šokimas parašiutu, figūrinis 
skraidymas.

Pati pagrindinė šventės atrakcija buvo žmonių skraidinimas. Norinčiųjų 
pakilti nuo žemės būdavo tiek daug, kad skridimai nusitęsdavo iki saulėlydžio, 
kartais lakūnams tekdavo pasilikti ir nakvoti.

Galima dar pridurti, kad per tokias aviacijos dienas tik vieną kartą Ukmergėje 
atsitiko nelaimingas atsitikimas – žuvo vienas žmogus ir keliolika buvo sužeista. 
Per visas kitas neįvyko jokių incidentų, nebuvo sužalotas nė vienas lėktuvas. 

Taigi tokioje LAK-o surengtoje aviacijos šventėje Biržuose dalyvavo daugybė 
žmonių. Amžininkai teigia, kad jų susirinko per 10 000. Šventės metu ir po jos 
buvo paskelbta akcija rinkti pinigus, aukoti ir padovanoti Lietuvos aeroklubui 
sklandytuvą.

Garsusis sklandytuvas „Biržietis“
Po šventės biržiečiai surinko daugiau kaip 9 000 litų. Geriausią to meto 

sklandytuvą pagal užsienietiškus brėžinius Kaune, Aleksote, pagamino aviacijos 
dirbtuvių meistras P. Mainelis. 

Dėkingi aviatoriai jį pavadino „Biržiečiu“.
193  m. pradžioje paaiškėjo, kad du Lietuvos sklandytojai su dviem sklan-

dytuvais galės vykti į JAV ir dalyvauti varžybose. Tai buvo atsakas į Amerikos 
lietuvių sportininkų vizitą 1935 m. 193  m. birželį Elmiroje turėjo vykti VIII JAV 
sklandytojų sąskrydis. Buvo nutarta pasiųsti jame dalyvauti sklandytojus Bronių 
škinį ir Joną Pyragių. Nors abu sklandytuvai jau buvo pradėti gaminti, dėl 

dalyvavimo varžybose darbus teko labai paspartinti.
„Biržietis“ buvo baigtas statyti laiku ir LAK-o šventėje 193  05 26 buvo 

pakrikštytas. Jo krikštatėviai tikrai garbingi – tai prezidentienė Sofija Smetonienė 
ir švietimo ministras profesorius Juozas Tonkūnas.

1938 0  25 šiuo sklandytuvu J. Pyragius nuskrido 1 3 km ir pasiekė 2 660 m 
aukštį. Už pasiektus rezultatus tarptautinė sklandymo federacija jam suteikė tarp-
tautinio „D“ piloto geriausią kvalifikaciją. 1939 m. „Biržietis“ dalyvavo pirmosiose 
Baltijos šalių orinio sporto varžybose.

Apie mūsų kraštietį pagarbiai rašė „Lietuvos sparnai“, palydėdami 193  m. 
birželio 11 d. lakūnus J. Pyragių ir B. škinį į JAV Lietuvos sklandymo laimėjimų 
demonstruoti. B. škinis ruošėsi dalyvauti varžybose su savo sukurtu sklandytu-
vu Bro-4 „Rūta“, o J. Pyragius – su „Biržiečiu“. „Biržietis“ buvo aprašytas taip  
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Sklandytuvas „Biržietis“ ir aviatorius Jonas Pyragius

Sklandytuvo „Biržietis“ brėžiniai

Sklandytuvą „Biržietis“  0  2  pakrikštijo Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos žmona So ija Smetonienė ir švietimo ministras  
pro . Juozas onkūnas
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„Antras sklandytuvas „Biržietis“ yra pritaikytas specialiai termiškam skriejimui. Dėl savo 
nepaprastai ilgų sparnų (  m) ir geros ormos sklandytuvas turi labai mažą žemėjimo 
greitį, todėl juo galima laikytis ore, esant visai silpnam vėjui.

Sklandytuvas tinka aukščio ir atstumo rekordams siekti.“ 

Koks buvo šio sklandytuvo likimas  S. Čekanauskas 19 3 metų Amerikos 
lietuvių aeroklubo Čikagoje leidžiamo žurnalo „Plieno sparnai“ 4 nr. prisimena, 
kad 1940 04 21 skrisdamas su „Biržiečiu“ patyrė avariją ir pragulėjo ligoninėje 
keturis mėnesius. „Biržietis“ buvo remontuojamas LAK-o dirbtuvėse. 

simintino sklandymo įvykio būta pačiose okupacijos išvakarėse  birželio 
13 d. sklandytojas J. Steikūnas sklandytuvu „Biržietis“ atliko pirmąjį, istorinį, 
skrydį į atgautą Vilnių.

Taip „Biržietis“ sulaukė ir sovietų okupacijos 1940 06 15. 1940 m. liepą visi 
Lietuvos aeroklubo lėktuvai ir sklandytuvai iš Kauno buvo nuskraidinti į Aukš-
t girį netoli Vilniaus. S. Čekanauskas saugojo juos, kol 1941 m. birželį Lietuvą 
okupavo vokiečiai. Jie čia dar kurį laiką mokėsi sklandyti, vėliau išsikėlė kitur.

Vokiečiai iš Aukšt girio buvusius LAK-o lėktuvus pervežė į Parubanės ae-
rodromą, kur S. Čekanauskui teko dirbti mechaniku. Vėliau didesnė dalis lėktuvų 
buvo išgabenta, anot S. Čekanausko, į Vokietiją.  Vokietiją buvo išgabenti, kiek 
pavyko sužinoti, ir sklandytuvai, kartu ir „Biržietis“.

Teko domėtis šiuo klausimu ir paklausti mūsų kraštiečio, garsaus aviacijos 
istoriko J. Balčiūno, gal jis ką nors žino apie tolimesnį sklandytuvo „Biržiečio“ 
likimą. Jis negalėjo pasakyti ko nors naujo, sakė, kad kadaise buvo domimasi, 
tačiau viskas baigdavosi žinia apie sklandytuvo išgabenimą į Vokietiją.

Prisimenant, kokia tvarka ir padėtis buvo pokario metais, nenuostabu, kad 
daugiau nieko nežinoma apie už biržiečių visuomenės surinktas lėšas LAK-ui 
dovanotą vieną geriausių ir moderniausių to meto sklandytuvų „L  – Biržietis“.
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„Rengiausi būti ne aficierium...“
Antanas Šimkūnas

Jono Pyragiaus knygos „Kovosiu, 
kol gyvas“ (Kaunas, 1993) pratarmėje 
Algirdas Gamziukas teisingai rašo, kad 
jos autorius buvo prieštaringa asme-
nybė. J. Pyragius buvo išgarsėjęs kaip 
drąsus lakūnas, sklandytojas, pasiekęs 
ne vieną rekordą, lėktuvu skridęs po 
Kauno tiltu. Tarpukario Lietuvoje jis ne 
kartą buvo atskridęs į gimtąją Dauj¸nų 
padangę, šiurpinęs saviškius neregėtais 
„išdarinėjimais“ virš miestelio ir neti-
kėtais nusileidimais pievoje. Smilgietis 
Albertas Vadopalas prisimena  „Sėdime, 
geriame su Jonu alų, o jis man sako: „Dėde, 
aš tau kaminą nugriausiu...“

Daujėniečiai, kaip ir kiti Lietu-
vos žmonės, gerokai mažiau žinojo 
apie politinį J. Pyragiaus gyvenimą, 
nors jis buvo toks pat dramatiškas, 
kupinas nuotykių kaip ir padangėje. 
Dabar, kai jau išleisti jo atsiminimai, 
galima daugiau sužinoti apie šį legen-
dinį daujėnietį.

J. Pyragius gimė 1901 m. gruo-
džio 29 d. gausioje Bal škių kaimo 
ūkininko šeimoje. Būdamas 1  metų baigė Panevėžio „Saulės“ gimnaziją, o 19 
metų jau tapo Lietuvos savanoriu, dalyvavo kautynėse su bolševikais, Lenkijos 
kariuomene, bermontininkais. Visa tai turėjo įtakos jo politinėms nuostatoms. Nuo 
pat jaunystės jis nevengė politikos, domėjosi ja, jam nepatiko partijų rietenos, jis 
rėmė radikalus, veržėsi į politinio gyvenimo sūkurius, nors dėl to ir nukentėjo 
jo, kaip karininko, karjera.

Štai kaip požiūrį į karininką J. Pyragius apibūdina savo atsiminimuose  

„Prisimenu, kartą parvykus namo atostogų iš Karo mokyklos, kaimietė teta Gaigalienė 
mane graudeno: „Joniuk, sako, tu mokais an a icieriaus. Mesk, vaikeli  va Klemukas 
sako, ko tie a icieriai tik neišdarinėja.“ Aiškinau jai, kad rengiuosi būti ne a icierium, 
bet Lietuvos kariuomenės karininku. Vėliau teko matyti ir mūsų vieną kitą, nuslydusį į 
„a icierius“, bet jie tautiškai buvo indi erentiški ir perversme nepasireiškė.“

Dar mokydamasis Kauno karo mokykloje J. Pyragius turėjo aiškų nusistatymą, 
kad karininkas – tai ne koks nors uniformuotas dabita, o tautiškai „pasireiškiantis“ 

Jono Pyragiaus knygos „Kovosiu, kol gyvas“ 
viršelis
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politikoje ir perversmuose žmogus. Taip gyvenime jis ir elgėsi. Nebuvo Lietuvoje 
nė vieno politinio šurmulio ar perversmo, kuriame J. Pyragius nebūtų dalyvavęs. 
Mūsų laikais, kai kariuomenė ir policija neturi kištis į politiką, toks karininkas 
patektų ne tik į nemalonę. Panašiai J. Pyragiui buvo atsitikę ir tarpukario Lietuvoje.

Baigęs Kauno karo mokyklą, 1920–1924 m. jis tarnavo šarvuočių divizione, 
tapo būrio vadu. Tuo pačiu metu baigė Aukštuosius karininkų kursus ir pradėjo 
mokytis aviacijos. 1925 m. atlikęs pirmą savarankišką skrydį, toliau sėkmingai kopė 
lakūno karjeros laiptais, tapo majoru, tačiau šį laipsnį prarado ir buvo pašalintas 
iš kariuomenės po nesėkmingo bandymo (1934 m. birželio  d.) grąžinti į valdžią 
profesorių Augustiną Voldemarą.

Tuomet J. Pyragius susidomėjo sklandymu, automobilizmu, pirmasis iš Lie-
tuvos 1931 m. dalyvavo automobilių lenktynėse Monte Karle. 1935–1940 m. leido 
žurnalą „Lietuvos sparnai“, Nidoje vadovavo sklandymo mokyklai. 193  m. su 
grupe Lietuvos sportininkų lankėsi JAV, pirmasis iš Lietuvos sklandytojų dalyvavo 
tarptautinėse varžybose.

J. Pyragius buvo pasiekęs kelis sklandymo rekordus, išleidęs ne vieną kny-
gelę sporto, aviacijos, priešlėktuvinės apsaugos klausimais.

1938 m. jam grąžintas majoro laipsnis. Viršum Lietuvos ir Europos tvenkėsi 
pavojaus debesys. Sutrikusią Lietuvą 1940 m. okupavo Sovietų Sąjunga. Ir J. Py-
ragių okupacija užklupo sutrikusį, nežinantį, ką daryti. Jį ėmė verbuoti NKVD 
darbuotojai, tarp jų – kaunietis J. Slavinas. Vos davęs „sutikimą“, J. Pyragius pa-
spruko iš Kauno, atsidūrė Prūsijoje ir, kaip rašo atsiminimuose, „besivartant prūso 
šiene iškilo sprendimas: kovosiu, kol gyvas. Jei galėsiu – ir numir s. Prieš bolševikus 
man bus geras kiekvienas kovos būdas ir kiekvienas sąjungininkas“.

Taip ir darė. Vokietijoje telkė ir organizavo pabėgėlius, rengėsi kovai su 
Lietuvos okupantais. Drauge su pasvaliečiu pulkininku Kaziu Škirpa 1940 metų 
rudenį Berlyne įkūrė Lietuvių aktyvistų frontą, užmezgė ryšius su Lietuvoje likusiais 
veikėjais, rengėsi partizaninei kovai, kuri 1941 m. birželio mėnesį virto sukilimu. 
Pakviestas į vermachtą (abverą), J. Pyragius iš Lietuvių aktyvistų fronto pasitrau-
kė. Gavęs zonderfiurerio laipsnį, jis dirbo vertėju Dancinge, Smolenske, Pskove.

Atsiminimuose J. Pyragius rašo, kad, sovietų kariuomenei bėgant iš Lietuvos, 
Kaune susikūręs partizanų štabas užsimojo suvienyti visus Lietuvos sukilėlius. 
Tačiau krikščionys demokratai pasišovė į savo rankas paimti visą vadovavimą 
partizanams. Jie suskaldė Aktyvistų frontą ir pasiglemžė vadovavimą. Pasklidus 
gandams, kad krikdemų partizanai rengiasi likviduoti jiems nemielus bedievius 
partizanus, nacionalistai 

„nusprendė patys pirmi atlikti mažiau skausmingą operaciją: jie naktį iš liepos 22 į 2  
nušalina Kauno komendantą ir komendantūros bataliono vadą, pastatydami jų vieton 
savo žmones“.

Šioje vietoje J. Pyragius kai ką nutyli ir pasako ne visą tiesą. Pirmiausia jis ne-
užsimena apie tai, kad šiame perversme ir pats dalyvavo. Be to, užgrobti komen-
dantūrą buvo suinteresuoti ne krikdemai, o vokiečiai, kurių talkininkai iš pradžių 
nesuprato jų kėslų – paimti viską į savo rankas ir neleisti jokios savivaldos.
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Kauno komendantas tuomet buvo Jurgis Bobelis. Štai ką papasakojo jo sūnus 
Seimo narys Kazys Bobelis  

„ acionalistai, tarp jų ir Jonas Pyragius, vykdė itlerininkų įsakymus. Jų grupė tą liepos 
vakarą atėjo į komendantūrą, ir Jonas Pyragius mano tėvui pasakė: „Pulkininke, duodu 
tau penkias minutes perduoti komendantūrą ir antspaudą. Aš kalbu vokiečių gestapo 
vardu. Jei šito nepadarysite, mes jus likviduosime.“ epaklus s šiam įsakymui, tėvas 
konsultavosi su krašto apsaugos ministru Stasiu Raštikiu, generaliniu štabu. Jie pritarė, 
kad komendantūros negalima niekam užleisti. ačiau paryčiais paskambin s Stasys Raštikis 
patarė: „ ia viskas daroma vokiečių liepimu. Kad nebūtų pralietas kraujas, užrakinkite 
komendantūrą, pasiimkite antspaudus ir išeikite.“ aip ir buvo padaryta.“

Vėliau J. Pyragius, kaip ir kiti nacionalistai, pamatė, kad vokiečiai laisvės 
Lietuvai neatnešė, kad prasidėjo nauja okupacija. 1943 m. jis pasitraukė iš ver-
machto, apsigyveno Kaune, tapo generalinio tarėjo vidaus reikalams generolo 
P. Kubiliūno pavaduotoju.

Vokiečiams traukiantis, jis su generolu P. Kubiliūnu svarstė, kaip reikėtų 
pasielgti daugeliui lietuvių. Generolas manė, kad reikia kreiptis į žmones per ra-
diją ir spaudą, raginti juos trauktis į Vokietiją, Austriją, Skandinaviją, nes sovietai 
keršys už 1941 metų sukilimą. Tačiau tai būtų beprasmiška, nes su tuo nesutiktų 
pogrindis. Antra vertus, masiškai pasitraukti nepasisektų, nes vokiečiai uždarė sieną.

Apie Lietuvos partizanų priešini-
mąsi antrajai sovietų okupacijai J. Py-
ragius atsiminimuose rašė  

„  metų rudenį Šiaurės Lietuvos parti-
zanų būklė daugiau ar mažiau tragiška. Kar -
tą ėm si ginklo, jie jau nebegali grįžti namo,  
nes tapo žinomi kaip partizanai. Dabar jiems  
pavojingesni ne rusai, bet savieji, pasišau-
nantieji įsiteikti grįžusiems „išlaisvintojams“.  
tenos, Rokiškio, Biržų apskričių partizanai 

nueina trim keliais. Viena dalis lieka vietoje 
(„jei kišti galvą po kelmu – tai savam miš-
ke“) ir praslinkus rontui operuoja bolševikų 
užnugaryje. Kai kurioms grupėms pavyksta 
išsilaikyti net ligi  metų. Viena Daujė-
nų–Pasvalio grupė buvo raudonųjų užklup - 
ta  metų vasario 22 d. Jurgeniškių 
kaime, prie Pasvalio. šbaig  šaudmenis, 
penki tos grupės vyrai, tarp jų mano broliai 
Antanas ir Povilas, susinaikina. Bolševikai 
jų lavonus laiko dvi savaites pamet  Pasva lio 
turgaus aikštėje „atpažinimui“, po to už - 
kas nežinomoj vietoj...“

Paminklas Pyragiams jų buvusioje sodybvietėje 
Baluškių kaime
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Pasitraukęs į Rytprūsius, J. Pyragius dirbo partizanų rengimo mokyklos ins-
truktoriumi, tačiau artėjant frontui šį darbą turėjo nutraukti. Jam pavyko susirasti 
žmoną Amaliją, dukrą Dalią, ir jie atsidūrė pabėgėlių stovykloje anglų okupuo-
toje zonoje. J. Pyragius kurį laiką ten mokytojavo, o paskui su šeima persikėlė į 
Australiją, kur dirbo įvairius darbus, sklandė, rašė atsiminimus.

Mirė 19 5 m. spalio 20 d. Adelaidėje.
1991 m. J. Pyragiaus dukra Dalia Pyragaitė-Gordon įvykdė savo tėvo va-

lią – atvežė į Lietuvą jo daug metų rinktą medalių ir ženklų kolekciją, jo užrašus, 
straipsnius, kurie buvo išleisti atskira knyga. Visa tai eksponuojama Lietuvos 
technikos muziejuje.

Nors J. Pyragiaus politinė veikla buvo prieštaringa, tačiau jo indėlis į mūsų 
krašto aviacijos sportą yra neginčytinas ir nepamirštamas.
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Mokytoją Mykolą Steponavičių  
prisiminus
Leonas Prakaitis

Dauj¸nuose mokykla veikia nuo 1910 metų. Pirmasis jos vadovas buvo mo-
kytojas R. Liudžius, kuris mirė 1928 metais. Vėliau mokyklai vadovavo mokytojas 
Mykolas Steponavičius.

Prisimenu aš jį nuo 1936 metų, kai pradėjau lankyti Dauj¸nų mokyklos 
I skyrių. Tai buvo mažo ūgio, tamsių plaukų ir nepaprastai energingų judesių 
žmogus. Mes, mokinukai, jo bijojome ir klausėme, bet nevengėme ir gerbėme. Ir 
šiandien prisimenu, kaip jis mums aiškindavo elgesio ir drausmės normas, pa-
brėždavo valstybinių švenčių reikšmę ir svarbą. pač griežtai reikalaudavo būti 
drausmingiems, kai giedodavome valstybinį himną. Prisimenu vieną epizodą, kai, 
giedant himną, mokinys Petras Čiberis (vėliau buvęs kolūkio brigadininku) pastū-
mė ranka šalia stovintį draugą. Mokytojas M. Steponavičius tai pastebėjęs išsakė 
griežtą pastabą ir visiems paaiškino, kaip privalome elgtis giedodami valstybinį 
himną. vairiomis progomis mėgdavo pasakoti apie pavergtą Lietuvos sostinę Vilnių, 
jo istoriją ir garbingą praeitį. Visomis progomis skatindavo patriotizmo jausmą.

Mokytojas M. Steponavičius buvo ne tik rūpestingas mokyklos vadovas, bet 
ir nenuilstantis visuomenininkas. Jis vadovavo valsčiaus šaulių būriui, taip pat 
Jaunųjų ūkininkų rateliui ir pavasarininkams. 

Jo rūpesčiu ir pastangomis buvo atidaryta mokykla Galíniuose. Šis klausimas 
buvo sprendžiamas gana ilgai ir labai sunkiai. Mat tuometinė valdžia nebuvo 
suinteresuota ją steigti. Tačiau tolimesnių kaimų gyventojai (Dalin vos, Galínių, 
G odžių, Puµciniškio ir kt.) nuolatos beldėsi į valsčiaus bei apskrities valdininkų 
kabinetų duris prašydami greičiau atidaryti mokyklą Galiniuose. Mokytojas My-
kolas Steponavičius geranoriškai ir aktyviai palaikydavo jų pusę. Ir kai 193  m. 
rudenį pagaliau buvo leista atidaryti šią mokyklą, M. Steponavičiaus rūpesčiu 
ir pastangomis ji gana greitai buvo aprūpinta reikiamu inventoriumi ir baldais, 
suremontuotos patalpos, paskirtas mokytojas. Ilgai laukta ir taip reikalinga mo-
kykla pradėjo veikti. 

M. Steponavičius buvo gerbiamas ir mylimas visų Dauj¸nų miestelio ir 
apylinkės kaimų gyventojų ir pelnytai. Buvo bene iškiliausia figūra ir žinomiausias 
žmogus miestelyje bei apylinkėje.

M. Steponavičius gimė 1903 m. Turėjo gražią šeimą, augino dukrą Danutę, 
gim. 1936 m., ir sūnų Antaną, gim. 1939 m. mona Valerija Steponavičienė, gim. 
1909 m., mokytojavo toje pačioje mokykloje.

Antrą kartą tapau M. Steponavičiaus mokiniu jau 1940 m., kai pradėjau 
lankyti penktąjį skyrių. Tai buvo jau sovietiniais laikais. Aiškiai buvo matyti, kaip 
sunkiai jie slegia mokytoją. Retai bematydavome šypseną jo veide, vaikščiodavo 
paniuręs ir susirūpinęs.

 pamokas ateidavo dažniausiai pavėlavęs, būdavo nekalbus. Trumpai paaiš-
kinęs einamąjį dalyką, duodavo savarankiško darbo užduočių, o pats atsisėsdavo 
prie stalo, ranka parėmęs smakrą ilgai rymodavo, žiūrėdavo kažkur į tolį. Taip 
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prasėdėdavo iki pamokos pabaigos. 
Mokinių neklausinėdavo, jei kuris ko 
nors paklausdavo – paaiškindavo. Labai 
dažnai iš klasės išeidavo ir mes jo iki 
pamokų galo nematydavome. Neatpažįstamai buvo pasikeitęs mūsų gerbiamas 
mokytojas. Sakytum lyg nujausdamas artėjančias nelaimes ir vargus.

1941 m. gegužės pabaigoje baigėsi mokslo metai. Mokiniai išsisklaidė, mo-
kykla ištuštėjo...

 tuo metu virš Lietuvos ėmė kauptis juodi debesys. vairios vietinės 
žinios ir gandai rodė, kad artinasi labai neramūs laikai ir Lietuvoje. Pasienyje 
buvo sparčiai statomi įvairūs gynybiniai įrengimai ir kariniai aerodromai. Mūsų 
ūkininkai buvo varomi tenai vežti akmenų ir kitokių statybinių medžiagų. Esant 
giedram orui, padangėje matydavome 1–2 aukštai praskrendančius lėktuvus, ku-
rie pasukdavo į vakarus. Nebuvo abejonių – tai vokiečių žvalgybiniai lėktuvai. 
monės su nerimu ir baime sekė šiuos įvykius. Ir sunku patikėti, jog daugelis jų 

kaip išganymo laukė karo pradžios.
Puikiai prisimenu tą saulėtą 1941 m. birželio 14-osios rytą. Tada atėjo pas 

mus artimiausias kaimynas ir tėvo draugas Albinas Vyčas, kuris pranešė, jog prieš 
keletą valandų išvežė Daujėnų mokyklos mokytoją M. Steponavičių su šeima. 
Mus pribloškė tokia netikėta ir kraupi žinia. Tai buvo pirmasis masinis gyventojų 
trėmimas iš mūsų krašto. Niekas tam nebuvo pasirengęs, niekas net neįsivaizda-
vo, kad taip būtų baudžiami niekuo neprasikaltę taikūs gyventojai.  lygiai po 
savaitės prasidėjo karas.

Nuo tų dienų mokytojo Mykolo Steponavičiaus daugiau nemačiau. Teko 
girdėti, kad jis, 195  m. grįžęs iš tremties į Lietuvą, gyveno ir dirbo Panevėžyje. 
 kaip susiklostė jo tolesnis gyvenimas, žinių neturiu.

Užrašė Marijona Varneckienė (Prakaitytė).

Daujėnų Prezidento A. Smetonos pradžios  
mokyklos vedėjas Mykolas Steponavičius  
su mokiniais.  m.
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žuolai žaliuos (apie Lietuvos  
Nepriklausomybės atkūrimo akto  
signatarą daujėnietį Antaną Karoblį)
Marijona Varneckienė (Prakaitytė)

Tą kovo 12-osios rytą po jaudinančios nemigo 
nakties vartėme ką tik išleistus laikraščius, kuriuose 
buvo aprašomas Aukščiausiosios Tarybos–Atkuria -
mojo Seimo posėdis, paskelbęs Lietuvos Nepriklauso-
mybės Aktą. Su kolegomis žiūrėjome Akto signatarų 
nuotraukas.

„Ar žinai, kad Antanas Karoblis tavo kraštietis, iš 
Daujėnų “ – paklausė manęs bendradarbis.

inojau, kad toks žmogus yra, bet dar nebuvo 
tekę su juo susitikti. Pradėjau ieškoti tokios progos, 
bet nelabai sekėsi  Antanas Karoblis turėjo aibę depu-
tato rūpesčių, vėliau daug dirbo atkurdamas Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą.

Prisiminiau Karoblių namą Dauj¸nuose, kur žmonės eidavo karšti vilnų. Mano 
mama Elžbieta Prakaitienė su na Karobliene lankė katalikų būrelį prie Daujėnų 
bažnyčios. Mama vis stebėdavosi, kad tiek daug vargo mačiusi na Karoblienė 
visada linksma, maloni. Mums pasakodavo, kad po karo komunistai Karoblių 
name dažnai įkurdavo stribų štabą. Vaikų akivaizdoje jie mušė Joną Karoblį, nes 
įtarė jį palaikant ryšius su partizanais. Vėliau Karobliams teko palikti namus, nes 
sužinojo, kad jų šeima įtraukta į tremtinių sąrašus. Slapstėsi, kur galėjo, dirbo 
palaikius darbus. Po Stalino mirties Karoblienė stengėsi atgauti savo namus. Dėl 
to važiavo net į Vilnių, pas Justą Paleckį. Namą atsiėmė, bet vietinė valdžia buvo 
įsižeidusi. Negrąžino Karobliams jų sodo. buolius po langais skynė svetimi žmo-
nės. Kolūkis nedavė ganyklos karvei. Karvė ganėsi Gr odžių Purv  durpyne už 
aštuonių kilometrų nuo namų. „Koks vargas  – stebėdavosi mano mama. – šdidūs 
žmonės  enorėjo stoti į kolūkį “

Tais laikais, kai namų netekusi šeima keliavo iš vienos vietos į kitą, An-
tanas mokėsi daugelyje mokyklų, ilgėliau – Jonišk lio vidurinėje mokykloje, nes 
dirbantiems geležinkelio darbus tėvams laikinai buvo leista gyventi sukiužusiame 
namelyje. Iki Joniškėlio buvo keletas kilometrų, todėl eidami į mokyklą ir atgal 
berniukai turėdavo laiko pasikalbėti apie „Timūrą ir jo būrį“. Vaikams poveikį 
darė ir tėvų nuotaikos – šie skaitė laikraščius, slapta klausėsi „Amerikos balso“ ir 
tarpusavyje tyliai kalbėdavosi, kad vis tiek Lietuva bus išvaduota. Moksleiviams 
kilo sumanymas įsteigti slaptą politinę organizaciją. Greitai atsirado pritarėjų, ir 
būrelis berniukų mokyklos sporto salėje, pasislėpę už žemėlapių, prisiekė kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės ir neišduoti draugų. Visi kartu sukalbėjo maldą 
„Tikiu Dievą“. Vaikai gerai suprato, kad jų išėjimas į viešumą būtų pražūtingas. 
Vis dėlto kai kurie moksleiviai žinojo, kad yra tokia organizacija, daug kas no-
rėjo įstoti į ją, net iš kaimyninių mokyklų. Joje iš viso buvo per 40 narių, kurie 

Kovo -osios Akto signataras 
Antanas Karoblis
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buvo susiskirstę grupėmis po penkis, tačiau mažiesiems pritrūko patirties. Visi 
gerbė fizikos mokytoją ir pasitikėjo juo, todėl paprašė jį vadovauti organizacijai. 
Mokytojas pasakė, kad dabar jiems daug svarbiau gerai mokytis, o kai užaugs 
dideli ir išsilavinę, tada galės daugiau padaryti Tėvynei. Dabar jie gali tik viena – 
susigadinti ateitį. Vaikai paklausė mokytojo. rganizacija atsisakė viešos veiklos, 
bet neišsiskirstė.

Nauja pakilimo banga pasiekė mokyklą 1956 m., kai prasidėjo Vengrijos 
įvykiai. Moksleiviai norėjo solidarizuotis su vengrų sukilėliais ir nutarė iškelti 
Lietuvos trispalvę netoli Joniškėlio bažnyčios esančiame ąžuole. Taip ir padarė. 
Paskui prasidėjo tardymas. Iš pradžių visi neigė savo „kaltę“, o vėliau kai kurie 
moksleiviai prisipažino. Vaikų niekas nemušė. Jie tik buvo laikomi šaltoje patalpoje, 
jiems grasino pistoletais. Antano Karoblio tėvas pasirūpino, kad dar iki teismo 
sūnus būtų išsiųstas pas gimines į Rygą. Teismo metu jis buvo traktuojamas kaip 
nežinia kur esantis. Kiti aktyvistai buvo nuteisti, pašalinti iš mokyklos, nes buvo 
įrodyta jų „nusikalstama veikla“. Kai Antanas grįžo į Lietuvą, teismo proceso 
niekas nebeatnaujino, bet jo organizaciniai gabumai buvo įvertinti  saugumiečiai 
kalbino dirbti jiems. Po kelių pokalbių, negavęs sutikimo dirbti, senas saugumietis 
pasakė  „ inok, kad visą gyvenimą turėsi „uodegą“.

Tą „uodegą“ A. Karoblis jautė iki 1989 metų. 
Sėkmingai išlaikęs stojamuosius egzaminus į Vilniaus universitetą, vis dėlto, 

patikrinus dokumentus, nebuvo priimtas. Pavyko įstoti tik į Pedagoginį institutą. 
Iš ten po dviejų mėnesių buvo pašalintas. Tada su tėvu durpyne dirbo meliora-
cijos darbus. Širdyje buvo neramu, kad veltui eina laikas, norėjo siekti mokslo. 
Neakivaizdiniu būdu studijuoti matematiką nebuvo paprasta. Iš penkiasdešimties 
įstojusiųjų universitetą baigė tik keturi. Tarp jų buvo ir A. Karoblis. Studijuodamas 
Antanas norėjo dirbti mokykloje, bet jam nuolatos trukdė kažkieno nematoma 
ranka. Baigęs universitetą, didelėmis pastangomis įsidarbino jaunesniuoju asistentu 
Kauno politechnikos institute. Vėliau, globojamas rektoriaus Jono Kubiliaus, mokėsi 
tikimybių teorijos Vilniaus valstybinio universiteto aspirantūroje. Vieną po kito 
gavo mokslo laipsnius.

domūs moksliniai A. Karoblio atradimai tikimybių teorijos srityje sudomino 
užsieniečius. Jis gaudavo kvietimų skaityti pranešimus tarptautinėse mokslinin-
kų konferencijose, bet nė karto neišvažiavo, nes negaudavo išvykti reikalingų 
dokumentų. Vykstančiųjų į pasaulinį kongresą Lenkijoje sąrašas buvo sudarytas 
Maskvoje. Jame buvo įrašyta ir A. Karoblio pavardė. Atsirado vilties, kad šį kar-
tą tikrai išvažiuos. Likus dviem dienoms iki išvykimo, jam pasakė, kad sąrašas 
keičiamas, nes yra per mažai moterų...

Apie sunkią moralinę tremtį savoje žemėje Antanas galėtų ilgai pasakoti. 
Nujautė, kad ne visi bendražygiai atlaikė tokį spaudimą ir pasidavė, užtat tapo 
žymiais visuomenės veikėjais, užėmė atsakingus postus, laisvai važinėjo po užsienį.

1988-uosius visi prisimename kaip gorbačiovinio laisvėjimo metus. Tada kilo 
Sąjūdžio idėja. Kauniečiai susidomėję sekė Vilniaus inteligentų veiklą. Tų metų 
birželio 3 dieną Vilniaus aktyvistai pakvietė kauniečius į susitikimą Mokslų aka-
demijos salėje. Laisvai ir garsiai tariami žodžiai apie ekonominį savarankiškumą, 
suverenitetą jaudino Antaną, skatino veikti. Grupė kauniečių nusprendė nedels-
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dami steigti Sąjūdžio Kauno skyrių. Tais pačiais metais kilo šviesus sumanymas 
atkurti Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Vadovauti universiteto atkūrimui 
buvo patikėta A. Karobliui.

„ ai iš tiesų buvo didžiulis darbas, – pasakojo A. Karoblis. – Reikėjo turėti teisinius 
dokumentus. Vilniaus universiteto administracija buvo nusiteikusi priešiškai, nes bijojo, kad 
naujojo universiteto šlovė užgoš Vilniaus universitetą. Atsirado kliūčių ir Aukštojo mokslo 
ministerijoje. Pagal tuometinius įstatymus leidimą steigti aukštąją mokyklą galėjo duoti 
tik Maskva, bet šią kliūtį sutiko apeiti Algirdas Brazauskas. Jis leido kurti universitetą, 
bet negalėjo tam reikalui skirti lėšų. š pradžių teko ieškoti inansinės paramos įmonėse, 
labdaros organizacijose. Kai juridinės ir inansinės kliūtys buvo įveiktos, prireikė patalpų, 
universiteto atributikos. Kitais metais jau vyko stojamieji egzaminai. Paskui per mėnesį 
reikėjo surasti 0 įvairių specialybių dėstytojų. ik tie, kurie prisidėjo prie atkuriamojo 
darbo, žino, kiek reikėjo pastangų, kad mokslo metai prasidėtų rugsėjo pirmąją.“

A. Karoblis buvo atkurtojo universiteto prorektorius.
vykiai sukosi kaip karuselė. 1990 m. artėjo dar sovietinės Aukščiausiosios 

Tarybos rinkimai. Sąjūdis rūpinosi joje gauti kuo daugiau vietų. Apsižiūrėjo, jog 
Šil tės rinkimų apylinkėje balotiruojasi Komunistų partijos atstovai, o Sąjūdžio 
kandidatas per mažai populiarus, kad laimėtų. Sąjūdis paprašė Antano pagalbos, 
ir jis sutiko balotiruotis Šilutėje. Čia A. Karoblis ir buvo išrinktas Aukščiausiosios 
Tarybos deputatu. Jam teko didelė laimė ir atsakomybė pasirašyti Kovo 11-osios 
Aktą.

Išrinkus naują Seimą, matematikos mokslų daktaras A. Karoblis gavo pa-
siūlymų dirbti bankuose, turėjo galimybę kurti savo banką, bet grįžo į Vytauto 
Didžiojo universitetą eiti docento pareigų. Neišlepinta šeima pritarė jo pasirinkimui. 
mona architektė ir trys vaikai visada labiau vertino dvasines vertybes. 

Nenustygstantis vietoje Antanas tuo laikotarpiu dar įsitraukė į Stasio Lo-
zoraičio rinkimų kampaniją, vadovavo jai. Šį kandidatą žmonės vėliau vadino 
Vilties prezidentu. Tai, kad diplomatas sutiko balotiruotis į prezidento postą, 
A. Karoblis vertino kaip pačią realiausią galimybę atsigauti atsikuriančiai, įvairių 
partijų veikiamai, sunkiai velkančiai praeities palikimą valstybei. 

iūrėdama į A. Karoblį, gerai prisiminiau Sąjūdžio mitingą Vilniaus Kalnų 
parke. Tas žmogus, pasibaigus kalboms, paėmė kaimynus už rankų ir kartu su 
visais dainavo  „ emėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“ Dainavo daugiatūkstantinė minia, 
ir atrodė, kad tokią dainą turėtų išgirsti pats dangus.

„Dabar tauta turėtų iš naujai išrinktos valdžios pareikalauti teisėsaugos garantijų, socialinio 
teisingumo, tvarkos ir kompetencijos tvarkant ūkį, inansus, – kalbėjo pašnekovas. – 
Mūsų tauta nelyginant seną trispalv  dar saugo tokias vertybes kaip sąžiningumas, 
darbštumas, meilė artimui, gebėjimas aukotis.  tai ir yra visos ekonomikos pagrindas. 
okios vertybės nusveria visas žmogiškąsias silpnybes.“ 

Atsisveikindamas su manimi, Karoblis drąsinamai nusišypsojo  „Viskas bus 
gerai. Lietuva bus tokia, kokios mes visi norėsime.“
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Mirė Antanas Karoblis 200  m. birželio 19 d. po sunkios ligos, būdamas 
66 metų. 

Vilniaus valstybiniame universitete baigė matematikos studijas, turėjo fizikos 
mokslų daktaro laipsnį, tyrinėjo tikimybių teoriją.

Jis buvo ir Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. 1988–1990 m. – 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno miesto tarybos narys. 

1990 m. kovą Pag¸gių vienmandatėje apygardoje jis išrinktas Aukščiausiosios 
Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatu, rūpinosi mokslo, švietimo, kultūros, valdymo 
ir žemės ūkio reikalais. 1990-ųjų kovo 11-ąją pasirašė Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimo aktą. 

Kaip pats rašė autobiografijoje, 1992 m. pateko į tuometinių sąjūdininkų 
nemalonę, nes nepritarė „nelogiškai ir skubotai žemės ūkio pertvarkai bei prezidento 
institucijos su labai dideliais įgaliojimais įvedimui“. Dėl to buvo pašalintas iš Sąjūdžio. 

1995 m. kartu su bendraminčiais A. Karoblis įkūrė visuomeninį judėjimą – 
Lietuvos sambūrį, kurio devizas – „Prikelkime Lietuvą“. Po dvejų metų dėl fi-
nansinių sunkumų šio judėjimo veikla nutrūko.

A. Karoblis yra paskelbęs daug mokslinių straipsnių iš tikimybių teorijos 
ir matematinės statistikos srities, buvo metodinių priemonių funkcinės analizės, 
tikimybių teorijos ir atsitiktinių procesų klausimais bendraautoris. Periodinėje 
spaudoje yra paskelbęs straipsnių politine, ekonomine ir teisine temomis. 

Antanas Karoblis palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse. 

Signataras Antanas 
Karoblis (su gėlėmis) 
jubiliejinėje gegužinėje 
prie Petraičių ąžuolo. 
200  m.
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Vaiko pėda, įminta šaltoj asloj
Mykolas Karčiauskas

Dauj¸nai... Kaip varpų skambėjimas  dauuu-
dauggg...  gal tai Daujetų Daujanskų tėvonijų sąšau-
ka  Kažkas slaptinga yra šiame žodyje, šioje žemėje, 
dosnumu alsuojančiose pavardėse, nors neretai jos 
liekno karkleliu ar viksvele žaliuoja. Bet tas varpų 
skambėjimas, ta žalvario muzika apgobia visą apylinkę 
keista spalva ar žydėjimu. Nustatyti muzikos spalvą 
neįmanoma, neįmanoma nustatyti ir tiesos spalvą, 
bet jei tiesa turi spalvą – ji gėlėta. Kaip palieknės 
pavasary. Bespalvė gėlėta sielos spalva. Bet skamba 
nesibaigianti melodija iš praeities į ateitį. Ji liejasi, 
teka, ir vis į priekį kaip upės upeliai. Laikas teka 
priešingai, atgal. 

Paslaptingas kraštas, maištingas, visų audrų nu-
mylėtas. Prieš šimtą metų šiame krašte gimė dar viena 
paslaptis, būsimasis dailininkas Petras Rauduvė, tylus 
kaip Dauj¸nų akmuo, ant kurio priklaupia pakeleivis... Iš vaikystės žinojau, kad 
yra Biržai, kur daug žymių žmonių, ten atvažiuoja traukinys, kelios bažnyčios, 
viena mūsų, kita – bambizų. Už šilių dėdė paaiškino, kaip mokėjo  viskas tas 
pats, tas pats Dievas, tik vienoj bažnyčioj draudžia norėti kaimyno žmonos, o 
kitoj – kaimyno gryčios, ir abu gražiai sutarėm  ain kiaurė tos bobs bėl tik nams 
mum bus... Bet iš ten atveždavo visokių gražių dalykėlių, knygelių, kurių pasi-
rinkdavo mokyklos diendaržyje, kur prisirišdavo arklį. Iki šiol prisimenu knygelę 
ilgu pavadinimu su auksinio altoriaus paminėjimu. Iš ten atveždavo laikraščių, nes 
atvažiavę tėvai apsistodavo pas redaktorių. Atveždavo saldainių su popieriukais. 
Krinčínui tokie nesisapnuodavo. Svarbiausia, pasakodavo, ten mokėsi vaistininko 
Matuzevičiaus abu vaikai, bet jau į žmones išėję. Rašė, paišė ir gražiai dainavo, 
net lempa tūpčiodavo. Jau ėjau į pirmą klasę, kai atvežė iš Bíržų Albino Andru-
lionio „Baltaplunksnę“, įdavė vaikams Biržų laikraščio redaktoriaus žmona, gera 
moteris, o tas jos vyras, kaip sakydavo Karoblis, balšavikas, bet padeda išsisukt 
nuo kariuomenės, kalbėjosi tėvai tyliai, jog broliui žaizdą kojoj padarė, nuo skrebų 
apgynė, sakydavo. 

sižiūrėjęs į knygos piešinėlius, bandžiau pats juos perpiešti, bet nieko 
neišėjo. Kaip pavydėjau, kad piešinėliuose gražiai gulė linija prie linijos, tiesios 
šviesios, o man – kuprotos, žioplokos, atbulos. Bet knygelę mokėjau mintinai, 
galėjau pasakoti tarsi apie savo kiemą. Viskas pažįstama, tie piešinėliai – kaip iš 
mūsų antrojo kiemo, vadinamo Barysų sodyba. Tik nežinojau, kad tie piešiniai 
dailininko Petro Rauduvės nuo Daujėnų.

 Jau vėliau pažinojau iš fotografijų, bet niekada neteko sutikti. Pirmą kartą 
susitikau tik po daugelio metų, jau šeštajame dešimtmetyje, prie Vilniaus knygyno 
besišnekučiuojantį su žinomu vertėju iš prancūzų ir rusų kalbų, buvusiu politiniu 

Dailininkas Petras Rauduvė
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kaliniu Valiu Drazdausku. ilas, šypsenėlė veide, gera ir šviesi, tarsi girdėtos 
dainos priedainis pravertose iš nuostabos lūpose, stovėjo vos pakreipęs galvą, 
žvelgė kažkur virš Vilniaus stogų, lyg stengtųsi ką prisiminti. Priėjau arčiau, 
jau girdėjau Valio Drazdausko balsą.  Rauduvė liūdnai šypsojosi. Drazdauskas 
tiesiog dusino  „ ai kaip bus, kaip tavo kaime sakė: „duoną riekti“ ar „riekti duoną“  
Duonriekis peilis ar peilis duonriekis  Jau žiūrėdamas į mane lėtai atsakė  „ ežinau... 
Kaime duona visada kvepėjo. Jei būtų dainoj, pasakyčiau, kaip gražiau...“

Ir pradėjo kalbą apie Krinčíną, apie Vienažindį, tarsi to būtų laukęs visą 
gyvenimą, pasakojo, kaip jo tetos dainuodavo, ką kalbėdavo apie kunigėlį, tiži-
nėjantį prie Krinčíno šventoriaus stacijų, vis dainuojantį. Dainuodavęs tik savo 
dainas, kitų nemokėjo. Ir čia pat prisiminė dainos žodžius, kuriuos kažkas iš 
pasvaliečių sukūrė, nuo Joniškėlio, o jo teta dainavusi

vimb kulipkos mum pro galvas, kėp pilkos bitelės,
Krenta mūsų broliukėlė unt juodos žemelės...

„ okios ten būdavo baisybės apdainuotos, gerai jau nepamenu, o tetų jau nėr, nėr dai-
nininkių, tas dainavimas paėjo nuo Vienažindžio, užkrėtė... Prisimenu.

Viens be kojos, kits be runkos, trečiam šone skyla,
Suvaržytas su bandažu, –- kokia jam be syla.
Viens dusauja, kitas verkia apie savo vargus,
Gal mum Dievas atidaris už tą Aušras vartus...

eta sakydavo, kad tas dainuškėles kažkas surašė iš žmonių kalbų. Paslapčiausias 
man buvo posmas:

š Joniškėle šovia, žemia drebėje,
Pasvale mūrė griūti pradėj ...“

Drazdauskui tai buvo neįdomu, nes su dainų žodžiais jis gražiai sutarė, 
bet šių dienų kalbininkų kalbos negalėjo pakęsti, vėl kurstė kalbą apie žodžius. 
Kodėl žmonės taip sako  Jie žino iš pašaknų savo kalbą, savo tarmę.

„Matai kaip, žodžiai kaip grynuoliai vartosi sakiny, kalboj, gražu žiūrėt. Kalbai vadovauja ne  
protas, tik širdis. Širdis pastumia žodį nuo lūpų. Gali tik pakartot, bet šūdinai. Kalba yra laki  
kaip spiritas, bet gali užspringti, išsideginti gerkl ... Vien žodžiais.“ – „ u kalbos žmogus, 
vertėjas, kalbas perkrimt s, o aš ką  – teisinosi Petras Rauduvė, – aš tik dainų prisiklaus s.“ 

Dailininkas pamaldžiai, kaip visada, šypsosi, lyg kremta riešutėlį, teisinasi, 
kad ne taip mokė, ne taip įsivaizdavo knygą, raidę... Raidė giesmyne užduoda 
natą, taip prasideda giedojimas. Iš raidės pažindavo, kokia giesmė, skaityt nemo-
kėję. Iliustruoji knygą, jauti, kada pasakotojui stiprybė baigias, reikia dailininkui 
įsikišt, ne knygoj piešiu ar raižau. Galima taip iliustruot, kad nė teksto nebereikės, 
bet kaip bus knyga be rašytojo. 
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Porečiai susitikdavom – tai parodų salėse, tai kokiuose susiėjimuose, gatvėje, 
bet visada kalbą užvesdavo kunigėlis Vienažindis ar kokia tetų dainuota daina. 

Taip viskas sudėtinga, nepamatuota, neapskaičiuota... Tokių susitikimų metu 
jausdavausi keistai, drovėjausi klausinėti, o taip niežtėdavo liežuvį paklausti apie 
Brazdžionį, itkevičių giminę, paklausyti tylaus pasakojimo apie garsią Daujėnų 
pakalnę, gatvę nuo bažnyčios, mirguliuojančią spalvotom atlaidų skarelėm, spra-
gančiom atlaidinukėm, apie Moli nų miškus... Bet neišdrįsdavau, ką čia trukdysi, 
gal darbuos paskendęs... 

Taip ir atėjo skaudžiausias susitikimas prie karsto. Klausiausi monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko žodžių  „ ikiu, kad jį pasitinka šviesa...“

Lėtai krito snaigės lyg praskrendančių paukščių plunksnelės. Stengiausi 
suvokti gamtos valią, prigimties apraiškas  kur dingsta mirties baimė, jei žmogus 
nepamiršta savęs, sąmonės blyksnių neužtemdo išgąstis .. Tuo skaudžiau mums, dar 
vis stoviniuojantiems, suprasti, kad jau nebebus šalia, nenusišypsos, o tylų ramų 
vakarėlį baltaveidis mėnesėlis, pakilęs virš Daujėnų ar Vilniaus Antakalnio kalvų, 
nebepamatys, nebeapšvies gražiai pražilusios galvos, veido, akių, įsižiūrėjusių į 
dangaus ženklus, nebepalaimins tylaus svajotojo, jaunatviškai įsimylėjusio gyvenimą 
daujėniečio, troškusio visus apkabinti, ėjusio prie visų su šypsena, geru žodžiu. 

Po kelių dienų susitikę su Monsinjoru vėl prisiminėme tylų, nušvitusį me-
nininką

„Kokie mes būnam pikti, – sako Monsinjoras. – Vakar kalbuosi apie mirusį, sako man, 
tai nebėr žmogaus... epiktai, bet negera taip sakyt. Mirė. mogus lieka, žmogus yra, 
tik veido jo nematom. šėjo į geresnes ganyklas mūsų prietelius Petras, bet kiek daug 
jo mums liko, kiek mums paliko grožio, mes viso įvertinti net nesuspėjom, o dabar ar 
sugebėsim... Mirtis tai ne nebėr. Pasitraukė į šalį, kad mums netrukdytų gėrėtis savo 
darbais... Gyvam esant vis nesurasdavom geresnio žodelio, sunku jam buvo šitoj žemelėj... 
Aš save taip pat laikau daujėniečiu, nepamiršk, kad aš ir krinčinietis, aš ten, kur kokia 
mano giminės šakelė... Miežiūnuose tetulė gyveno. ai kaip ir giminės. Kaip čia buvo, 
kad anksčiau parapijos buvo tvirtos bendravimu, pasitikėjimu. Kokie turtai mums Dievulio 
dovanoti. Daujėnai. Linksta mano širdis. Petras – Daujėnų uola. Aptems atminty, bet 
švies virš savo gimtųjų... Virš savo vaikystės medžių.“

 taip neseniai, prieš keletą metų, dailininkas buvo padovanojęs pasvalie-
čiams kun. poeto Antano Vienažindžio portretą, taip neseniai kartu su Vilniaus 
pasvaliečiais dalyvavo minint Vasario 16-osios Akto signataro Jono Vileišio mir-
ties 50-ąsias metines, dovanojo miniatiūrą „ n memoriam Jonui Vileišiui“... Nejučia 
pamaniau, kad dailininko sukurti visoms Pasvalio bibliotekoms knygos ženklai 
nuskambėjo kaip atsisveikinimo motyvai, prisilietimas, įsižiūrėjimas į gimtinės 
medžio šakelę, sunkaus ilgesio slegiamus laukus, arimų šviesą.

Negailestingas laikas iškalė dvi datas  1912 09 05–1994 02 22.
Petras Rauduvė gimė P svalio rajono Bauk  kaime. Ar tik ne apie šio 

kaimo giedotojus sakoma  kai užbaubia, lempa pritupia, gryčios kampą pakelia. 
Pasitiko jį Daujėnų bažnyčia, Šventabala, bažnyčios pakalnė ir melodingas varpų 
skambėjimas...
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 kaip tas skambėjimas liejasi į dainingas tolumas  iš toli pasitinka, toli 
palydi. Tačiau ne tik džiaugsmą lemiantys ženklai sutiko ir lydėjo gyvenimo keliu. 
Vaiko sielą graudino Pirmojo pasaulinio karo vaizdai, liūdnai iškrypavęs vežimas 
iš Baukų link Biržų krašto, palengva toldamas nuo gimtinės, nuo gausios giminės 
tęsiamai giedamos išganymo besišaukiančiųjų giesmės. 

Ilgėjo dienos ir kelionės, plėtėsi pasaulis, artėjo iš tolo matomi bažnyčių 
bokštai, dangų parėmę seni ąžuolai. Namuose žmonėjosi Jurgio Tilvyčio- alvarnio 
knygelės „Dienelei brėkštant“, „Daujėnai“, „Palaimintas triūsas“, „Rūtų saujelė“, 
giesmynėliai. Už langų galingais sparnais raikė padangių debesynus keturi vėji-
niai malūnai, pukšėjo garinės lentpjūvės, vėlyklės, karšykla... monės pasakodavo 
vienas kitam vaikystėj matę atbildančią nuo Panevėžio karietą  išlipdavo iš jos 
visų laukiamas, sveikinamas su vardinėmis Vilniaus vyskupas Antanas Pranciškus 
Audzijonis, tų pačių palieknių augintinis. Tai jis prieš šimtmečius įvesdinėjo lietu-
viškus giedojimus Vilniaus krašto parapijose. Tebegyveno žmonių atminty P rijų 
kaimo jaujos atsiskyrėlis dievdirbys, samdinys, padienis, dirbęs už pavalgymą ir 
tašęs statulėles, kuriomis jo šeimininkė kūreno krosnį...

Šešerių metų berniukas matė kaimo vyrus, berniokus, paslapčia traukiančius 
į savanorių rinkimosi punktus Panevėžyje, matė svetimus ir savus, kaip amaras 
perėjusius per gimtinę, šlavusius nuo slenksčių artojus, išstūmusius savuosius iš 
gimtų lizdų...

Išklydęs iš tėviškės Petras Rauduvė visada gyveno tų dienų prisiminimais, 
vaikystės pasakomis, padavimais. Retai sugrįždavo į gimtinę, retai apkabindavo 
senelių, tėvų sodintus medžius, bet tvirtai tikėjo, kad medžiai suteikia stiprybės 
ir išminties, tik reikia išmanyti jų ženklus, spalvingas linijas, kurios sulapoja į 
širdį panašiais lapeliais. Sodyboj augo liepos, o kaip kaime be liepų, be vaistų  
Kartą kalbėjo apie miške augusias dideles laukines obelis, tikriausiai sulaukėjusias, 
šakos lūždavo nuo raudonšonių mažų obuoliukų, kurių maišus pririnkę vežėsi 
namo, supildavo į geresnį, smulkesnį, avims skirtą šieną, o žiemą atsikapstyda-
vo ir pasigardžiuodami triaukšdavo. Lietuviški laukiniai, neiškertami iš girių ir 
miškų, nesunaikinami.

Gal tada ir prasidėjo to didžiojo motyvo paieškos, gal tada sužibo lyg Užga-
vėnių pelenuose užkopta kibirkštėlė mintis apie gyvenimą, pakelėse stabtelėjusius 
kryžius įvykiams ir žmonėms atminti  akmenų kapuose ornamentai susiliejo su 
dainų ir giesmių žodžiais, audimų raštais, skleidė keistą liūdesį, ilgesį, nerimą, o 
gal jau ir bundantį kūrybos dvasios pajautimą, suvokimą. Gal tada jau buvo matęs 
Skreb tiškio dailininko Antano Jaroševičiaus albumo „Lietuvių kryžiai“ piešinius, 
teisininko, rašytojo Antano Kriščiukaičio-Aišbės „Naujo elementoriaus“ iliustruo-
tojo Prano itkaus- itkevičiaus iš Kríklinių kaimo vaizdų piešinius  Gal miestelio 
atminty dar gyvas buvo poeto Antano Strazdelio paveikslas, graudi Vienužio 
daina, kurią girdėjo iš vietos žmonių lūpų. Ji sklisdavo patalkiuose, pakermošiuo-
se – giedojimai per šventą Roką, margaspalvė minia garsiojoje Daujėnų pakalnėje, 
plaukianti lyg pavasario potvynio metu išsiliejusi upė, lydima varpų gaudimo...

Visa tai buvo pradžia. Ir tikrai buvo kažkas iš šventojo Roko kelionių ir 
sugrįžimų, siekių ir praradimų, iš įsižiūrėjimo į kelius ir pakeles, Biržų padan-
gę, Kauno vaizdus, kurie atvėrė kitą erdvę, buvo meno pajautimo pradžia kaip 
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šventė, šviesa ir tamsa, atsklidusi iš Vincento Smakausko iliustracijų Juozapo 
Kraševskio „Vitolio raudai“, kryžių, koplytstulpių, koplytėlių motyvuose aiškiau 
suvokta liaudiškos grafikos dvasia. Pagaliau džiaugsminga nuostaba jau kitaip 
pajutus vaikystėje širdimi išgirstą gamtos alsavimą, besiveržiantį želmeniu ar rijos 
Baltuoju šaltiniu, trykštančiu iš gelmių gelmės...

Keistas ir lemtingas yra gamtos pajautimas P. Rauduvės kūryboje. Kartais 
atrodo, jog daugiau nieko svarbaus jo gyvenime ir nebuvo  gamta visada ramino, 
suteikdavo jėgų, stiprybės, ištvermės. žiūrėjęs į estampus, knygų iliustracijas lyg 
pajunti gimtųjų palaukių šnekamosios kalbos intonacijas, vedžiojusias kūrėjo ran-
ką, diktavusias tikslias ir skambias linijas, prasmingus jų susikirtimus, tarytum į 
nugyventų dienų kryžkeles, kurias gali įsižiūrėti Bal škių laukuose, taisyklingose 
Daujėnų kapinių linijose. Kažkoks nenusakomas stebuklas kūryboje ir gamtoje.

Vis prisimenu vaikystėje patirtą jausmą, kai žvalgiaus pasilipęs į trianguliacijos 
bokštą prie pat kapinių, pastatytą kadais geodezinių punktų padėčiai nustatyti, vietos 
žmonių vadinamą majaku. Regėjau gražiai sutvarkytą, lyg išgraviruotą gamtovaizdį 
ir dairydavausi, kur čia gali būti mano vi gždė, sodybkelis į Val kų palieknę. 
valgydamasis iš aukštumų gali pajusti, kokia išmintinga gimtinės kraštovaizdžio 

kalba. Ji buvo ir visada liks širdy kaip pirmoji meilė, pirmasis nepasiekiamas 
aukštis ir pirma, tik mintimis suvokiama, bedugnė, šaknys, maitinančios aukštumų 
šakas. Ten, bedugnėje, viskas prasideda, ten auga, bręsta, ten ir grįžtama. Ten 
sutampa žmogaus mintis ir gamtos alsavimas, prašviesėja kasdienybė, atsiranda 
naujų pojūčių, senieji verpiasi giliau į 
žemę. Tarytum atplazda kažkas iš va - 
balninkiečio poeto Leonardo itkevi-
čiaus eilėraščių ar jautrių, nuotaikingų 
P. Rauduvės iliustracijų jo knygai „Čyru 
vyru pavasaris“, ar piešinių Vytės Ne-
munėlio knygelei „Laiško kelionė Ar-
gentinon“.

Valstiečių vaikui prisilietimas 
prie meno paslapčių buvo skaudžiai 
džiaugsmingas, vidinės baimės tram-
domas įvykis, ir reikėjo didžiulės sa-
vitvardos, susikaupimo, atsidavimo, 
kruopštumo, nors meno prasmė buvo 
pajausta ilgesinguose liaudies dainų 
motyvuose, audinių, mezginių raštuose, 
siuvinėjimų ornamentuose, pervertuose 
saulės spindulių, pro medžių šakas 
įsiliejusių gryčion.

Knygų grafika P. Rauduvę pa-
traukė dar tada, kai studijavo Kauno 
meno mokykloje, į kurios antrą kursą 
buvo priimtas baigęs Biržų gimnazi-
ją 1932 metais. Studijuodamas sukūrė 

„Bažnytkaimis“. Dail. P. Rauduvė
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knygų viršelius Kazio upkos poezijos knygai „Balsas žemei“, Stasio Būdavo 
romanui „Mokytojas Banaitis“. spūdingi dailininko grotažai ir piešiniai Albino 
Andrulionio „Baltaplunksnei“, Kazio Jankausko apsakymų rinkiniui „Dulkini ba-
tai“, jo romanui „ ygyje“ (rašytojas pasirašė K. Janonio slapyvardžiu). Grafikas 
gerai jautė literatūros kūrinių stilių, o tai ir lėmė jo darbų sėkmę. Iliustracijoms 
ir graviūroms būdingas aukštaitiškas lyriškumas, romantinis pakilumas, išraiškinga 
raižysena. Atpažinsi braižą, meninės sąmonės išplėstą Vilniaus erdvę, stebėsi tikė-
jimo ir atsivėrimo metmenis. simintini dailininko darbai „Pavasaris“, „Berželis“, 
„ žuolų kalne“, „Kovas“, „Ganykloje“, „Prie Birutės kalno“, „Vilniaus Antakal-
nis“, „Audringos praeities paminklai“, „Neringai“, iliustracijos Antano Baranausko 
„Anykščių šileliui“, Eduardo Mieželaičio lyrikos knygai „Svetimi akmenys“, Jono 
Dovydėno, Teofilio Tilvyčio, Juliaus Janonio ir kitų kūriniams.

mogiškos simpatijos skraiste Petrą Rauduvę jaunystėje ir pačiame jėgų su-
žydėjime apgobė talentingi bendraminčiai, bendraamžiai Marcė Katiliūtė, Domicelė 
Tarabildienė, biržietis Antanas Kučas, Paulius Augius-Augustinavičius, Viktoras Pe-
travičius, Adolfas Vaičaitis, Vytautas Jurkūnas, Vaclovas Ratas-Rataiskis... Dauguma 
jų buvo valstiečių vaikai, neretai motinų skirti kunigystei, jautrūs ir orūs, pasukę 
meninių ieškojimų keliais, skaudžiausiais juodos ir baltos spalvų sąlyčiais siekę 
įprasminti savo krašto sielą ir savo jausmus, nepakartojamus išgyvenimus ir laisvą 
mintį, savastį. Kiekvienas ėjo savo keliu, bet kūryboje jie buvo gimę vienas kitam, 
veržėsi ta pačia kryptimi, vienas kitą suprato, palaikė, apšvietė savo sielų šviesa 
daiktus, įvykius, kurdami realius ir utopinius gimtinės vaizdus. Jie patyrė meilę 
ir neapykantą, melą, veidmainystę, juos išblaškė, išgainiojo, išskyrė... Širdingi ir 
laisvi, jie tapo aplinkybių vergais, o nugalėtojai tebuvo vienatvėje, savo kūriniuose, 
kuriuose prasiveržęs saulės spindulėlis apšvietė vaiko pėdą, įmintą šaltoj asloj...

Ilgiuosi dailininko darbų, susitikimų, parodų, ir tartum begarsiame kine 
sumirga trumpi susitikimai Vilniaus gatvėse, Pasvalio aikštėj, pasvaliečių susiėji-
muose Vilniuje, ir stiprėja nuojauta, kad ten, Pasvalio krašte, jis vėl atgimsta. Ir 
vėl rūpi įžvelgti ką nors nauja tuose simboliniuose ženkluose, šviesą skleidžian-
čiose linijose – ne tai, ko nėra, bet kas geidžiama, ko dar neįžiūrėjome  gėlių, 
saulučių... Lelijų alegorijose nušvinta Daujėnai, P rijai, Papyvìsiai, Valde kiai, 
Degl¸nai, ílpamūšis...  gal mirus kūrėjui mums ir priklauso kur kas daugiau  
ne tik sukurti ir padovanoti darbai, bet ir atmintis, nes menininkas yra vienas iš 
tų, kurie klojo pamatus savo gimtinės ir genties ateičiai.

Simboliška ir graži dailininko dovana gimtinei buvo vienas iš paskutinių jo 
darbų – Antano Vienažindžio portretas. Visą gyvenimą jis nešiojosi širdy trapius 
ir taurius žodžius apie poetą, kurio dainos glaudėsi prie jo lopšio, prie gyve-
nimo. Vėl mintyse einu į Šv. Roko atlaidus Dauj¸nuose. Gal sutiksiu kur Petrą 
Rauduvę, besiaiškinantį pašaukimo mįsles su gimtinės ąžuolais Baukuos ir tyliai 
tyliai užgiedantį  „Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis...“ 

Atsiverčiu P. Rauduvės lino raižinius „ žuolas“, apvainikavusius bičiulio 
Bernardo Brazdžionio to paties pavadinimo eilėraštį. Pirmieji raižiniai sukurti 
1943 metais, o kiti jau 1989-aisiais. Beveik pusę amžiaus skyrė kūrėjus neganda, 
bet ąžuolas, kaip gimtinės ženklas, išliko. Tas pats braižas, tvirtai įrėžti eilėraščio 
ketureiliai
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Prieš šimtmečius įaugo mano šaknys 
šiton žemėn,
r šimtmečių juoda audra jų neišraus, –
Ar išdidi viršūnė tėviškės padang  ra-
mią remia,
Ar ūkanose prošvaisčių dairaus.

Taip kalbasi Bauka  su Stebeik -
liais, taip kalbasi du Pasvalio krašto  
menininkai  nešę savas kalvarijas, šven-
čia savo šventę dėkingų krašto žmonių 
širdyse. 

Nacionalinės bibliotekos salėje, 
1992 metais minint Jono Vileišio šimtas 
dvidešimtąsias gimimo metines, priėjęs 
mindžiukuoja ir lėtai ištaria

„Padariau Jonui Vileišiui... Gal nesupeik-
sit... Labai sunku veidą, žvilgsnį pagaut. 
Keista baimė bendraut su didžiaisiais nu-
mirėliais. Raižau, o jis žiūri į mane, tar-
tum jam skauda.“ – „Jei skauda, – bandau pasakyt, – tai ne dėl raižiklio ašmenų, dėl 
mūsų atminties trumpos...“ – „Ateina laikas ir prisimenam... Labai daug detalių prašėsi... 
Reikia ir Vilniaus, ir Kauno, ir Medinių, kaip čia taip susiglausi. Aš labai džiaugiuos, 
kad paminim. Kiek tos Lietuvos, visi kaimynai. Aš pats, atrodo, daugiau pasakau, negu 
kitas žiūrėdamas mato. ik širdies gali pridėt...“

Supažindinau su ponia Dalia Bobeliene, J. Vileišio dukraite, kuriai parūpo, 
ar pažinojo J. Vileišį, jeigu taip išraižė, kaip gyvą.

„ epažinojau, – gražiai šviesiai parausta Petras Rauduvė, – nepažinojau, bet žino-
jau... Man žinoti yra prasmingiau, daugiau idėjų nei buities... Svarbiausia, jog žinojau, 
kad iš mūsų krašto, tai lyg ir netiko didžiuotis, bet didžiavausi. Mat mūsų krašte nieks 
nesigiria, kad gražiai suarė lauką, kiti gali pagirti, bet pačiam neišeina, taip reikia, ne 
kitaip... Skaitydavau jo tiesius pasisakymus. epriklausė, neparsidavė, neiškežo. ai labai 
pasvalietiška.“

Spausdinama iš knygos Rauduvė P. Gra ika, Vilnius, 2012. 

J. Vileišio ekslibrisas. Dail. P. Rauduvė
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Raitomis Vytauto Didžiojo keliais  
iki Juodosios jūros
Stasys Mackevičius

Dauj¸nų seniūnijos Girs dų kaimo gyventojas 
Jonas Plūčas kartu su kitais raiteliais 2010 m. rugsėjo 
8 d. išjojo pakartoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
žygį ir įsitikinti, kad žemaitukų veislės žirgai įveiks 
2 000 kilometrų kelionę ir kaip 600 metų senumo 
legendoje atsigers sūraus Juodosios jūros vandens.

Jonas Plūčas, turintis miškininko specialybę, do-
misi Lietuvos istorija ir žirgais. Kilęs jis iš žemdirbių 
krašto – aukštaitis. Vaikystėje stebėjo žirgų gyvenimą, 
jodinėjo darbiniais arkliais ir taip juos dar labiau pa-
milo. Svajojo užaugęs pats auginti. „Visą laiką mane 
traukė žirgai, tiesiog norėjau turėti savo malonumui“, – 
sakė Jonas. Šį vaikystės norą vyras įgyvendino ir 
pats veisia Trakėnų veislės žirgus. Šiuo metu aptvare 
laksto jau trys sportiniai žirgai. Juos laiko ne dėl naudos, ne dėl pelno – toks 
jo pomėgis. Turėdamas valandėlę laisvo laiko, sėda ant žirgo, jodinėja, juos tre-
niruoja, lekia į mišką.

Girsūdietį joti ir prisijungti prie kelionės raitelių, norėjusių pakartoti Vytauto 
Didžiojo kelionę iki Juodosios jūros, pakvietė jo geras draugas, Pakr ojo dvaro 
darbuotojas Antanas Normantas. Draugas žinojo, kad Jonas domisi žirgais, yra 
susipažinęs su jų gyvenimu bei charakteriais, užsiima jų dresūra. Iš pradžių Jo-
nas Plūčas nenorėjo sutikti, tik likus dešimčiai dienų iki žygio pradžios, pasiryžo 
istorinei kelionei ir nusprendė aktyviai praleisti savo atostogas.

Pasiskolino porą žemaitukų veislės žirgų iš La kuvoje gyvenančio emai-
tukų arklių augintojų asociacijos nario Vaidoto Digaičio, kuris ir pats dalyvavo 
žygyje su savo žirgais. Prieš žygį jis daugiau nei savaitę kasdien su žemaitukais 
jodinėdavo po kelias valandas. 

„Kai pirmą kartą sėdau ant žemaituko, šuoliuodamas jis pasibaidė ir vertėsi kūliais. Gy-
vulys visu svoriu užgriuvo ant man s. Mano laimei ir džiaugsmui, rimtai nesusižalojau, 
tik susitrenkiau, – pasakojo Jonas. – Pagalvojau, ar galėsiu keliauti su bendraminčiais. 
Pirmoji pažintis su šios veislės žirgais buvo skaudi. Atsigav s mėginau joti per laukus, 
pamiškes, per vandens telkinius, griovius, keliais, kuriais važiuoja autotransporto prie-
monės. aip žemaitukus treniravau, nes žinojau, kad sudėtingoje kelionėje bus įvairių 
kliūčių. ada įsitikinau, kokio sunkaus ir sudėtingo c arakterio yra šios veislės žirgai. 
Jiems reikia tvirtos rankos. Joti ant žemaitukų sunku dėl trumpo jų žingsnio. Reikėjo 
ruoštis ir pačiam – pasirūpinti čiužiniu, miegmaišiu, drabužiais, elastiniu bintu, sveika-
tos draudimu ir kitais dalykais. Labiausiai slėgė nežinomybė. Baimės buvo tikrai daug. 
Jaudinausi dėl savo ir žirgų sveikatos, juk tokiame žygyje dalyvauju pirmą kartą. Apie 
žygdarbį niekas negalvojo, tačiau tik parjoj s supratau, koks sunkus buvo išbandymas. 

Raitelis Jonas Plūčas
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Matydama mano begalin  meil  žirgams, gyvenimo draugė Virginija šiam žygiui neprieš-
taravo, neprieštaravo ir mama bei kiti artimieji. Didžiausia paskata joti buvo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės istorija. Visuomet istorija domiuosi, o čia atsirado galimybė 
aplankyti LDK buvusias pilis, savo akimis pamatyti buvusią Lietuvos didyb .“

Iš Sen jų Tr kų rugsėjo 8-ąją išjojo 10 raitelių. Daugelis žirgų mieste buvo 
pirmą kartą. Kilo nemaža maišatis. Sunkiai sekėsi balnoti žirgus, kurie stojosi piestu, 
muistėsi, spardėsi. Kai kuriuos žirgus balnojo trise. Išlydėti raitelių susirinko įvairių 
dienraščių žurnalistai ir fotografai, istorikai, miesto gyventojai bei moksleiviai. Kalbą 
pasakė Vilniaus miesto vicemeras, šios kelionės vadovas Gintautas Babravičius.

ficialios išlydėtuvės buvo surengtos rugsėjo 10 dieną N rviliškių pilyje. 
Jose dalyvavo Lietuvos žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius, susisieki-
mo ministras Eligijus Masiulis, verslininkas, auginantis žemaitukų veislės žirgus, 
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, emai-
tukų veislės asociacijos prezidentas M. Sekmokas, Baltarusijos, Ukrainos valstybių 
ambasadoriai Lietuvoje ir kiti garbūs svečiai. Visi palinkėjo sėkmingos, turiningos 
kelionės. Atsirado gyventojų, mokinių, vaikų, norinčių pajodinėti žemaitukais. 
pač aktyvūs buvo vaikai. Jonui Plūčui teko asmeniškai prižiūrėti ant jo žirgo 

užsėdusį Baltarusijos Respublikos ambasadoriaus sūnų. Vaikui pasijodinėjimas 
paliko tokį stiprų įspūdį, kad pirmąją jojimo pamoką prisimins visą gyvenimą.

Kelionės pradžioje žemaitukai spyriojosi ir ne visada darė tai, ko iš jų 
tikėjosi raiteliai, tačiau bėgant laikui apsiprato su „kelionės 
partneriais“ bei kelionės rutina, paklusnesnius juos darė ir 
kelionės nuovargis. Šios veislės žirgai ištvermingi, stiprūs, 
nereiklūs, kelionės krūvis jiems nebuvo per sunkus. Be to, 

ygeiviai „2 000 
kilometrų istorijos“ 
trasoje
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jie turėjo puikų specialistą, prižiūrėtoją – gyvulių sveikata kelionėje rūpinosi ve-
terinaras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas Audrius Kunčinas. Jo 
teigimu, iš pradžių su žirgais buvo rūpesčių, nes jie nepažinojo vieni kitų, todėl 
kovojo dėl hierarchijos. Vėliau šitai susitvarkė, bet atsirado kitų bėdų – nuospaudų, 
tinimų, patempimų. irgų pasagomis, grifais ir kaustymu rūpinosi kalvis Pave-
las Nalivaika. Be jo paslaugų neišsivertė nė vienas žygeivis. irgais keliauninkai 
rūpinosi labiau nei savimi – ir masažuodavo, ir duonos užkrimsti paduodavo, 
paglostydavo, stebėdavo jų sveikatą. Sunkiausia buvo kelionės pradžia. Neseniai 
kastruoti ir iš žirgyno paimti žirgai nebuvo pratę prie grandinių, jose susipainio-
davo, apsibraižydavo kojas, kai nakties poilsio buvo rišami pievose. Maždaug po 
dviejų dienų žirgai pamažu apsiprato.

Iš Senųjų Trakų išjoję ir apie 200 kilometrų sukorę raiteliai – po dviejų 
dienų kelionės ir nakvynės – pasiekė Baltarusiją, Alš¸nus. Šios šalies ir vietovės 
gyventojai pasitiko su duona, druska ir didžiuliu susidomėjimu, skambėjo muzi-
ka. Visi buvo džiaugsmingai nusiteikę, fotografavo raitelius ir norėjo įsiamžinti 
patys. Uždavinėjo daug klausimų. inia apie šį žygį skriejo greitai. Iš pradžių 
sutikti žmonės stebėjosi ir klausinėjo, kur ir su kokiu tikslu keliauninkai traukią. 
Toliau keliaujant senoviniais drabužiais apsitaisiusius raitelius pamatę baltarusiai 
ir ukrainiečiai jau žinojo, kad tai Lietuvos Vytauto Didžiojo raiteliai, ir žvelgė į 
juos ne tik su nuostaba, bet ir su susižavėjimu. Alšėnuose keliauninkai aplankė 
išlikusius pilies griuvėsius. Pilyje kadaise gyveno Sapiegų giminės. 

„ en pietaujant priklydo šuo. š pradžių vijome tolyn, bet šuo vėl sugrįždavo. 
Pradėjome su juo dalytis pietumis. aip jis tapo mūsų komandos nauju draugu, – pa-
sakojo Jonas. – Šuo Alšis – pavadinome jį vietovės vardu – lydėjo mus visą kelion .“ 

Atkeliavusius iki Naugard ko lietuvius pradžiugino ir baltarusių žirgininkai, 
jojikų grupę pasitikę ant savo žirgų. Pasveikinę lietuvius, baltarusių žirgų jojikai 
palydėjo į Naugarduko pilį. Čia Lietuvos žygeiviams buvo papasakota apie tai, 
kaip kūrėsi Vytauto Didžiojo kunigaikštystė. Baltarusijos žirgininkai atsisveikindami 
lietuviams palinkėjo sėkmingos kelionės. Toliau Baltarusijos muitininkai, gerbdami 
Lietuvos jojikus, supaprastino ir sutrumpino sienos kirtimą žirgais. Tuo keliaunin-
kai labai džiaugėsi, visi buvo puikios nuotaikos. Alšis kasdien kartu su raiteliais 
įveikdavo pusšimtį kilometrų, tik didesniuose keliuose, kur eismas intensyvus, 
jam tekdavo važiuoti automobiliu, nes baimintasi, kad kelio viduriu mėgstantis 
bėgti žygeivis nežūtų po automobilių ratais.

Šuo sėkmingai atlaikė kelyje sutiktų raguočių bandos antpuolį, jų užvytas 
bėgo kelis kilometrus, kol sulaukė raitelių pagalbos ir užspeistas telyčias išsivarė 
piemenys. Po šio įvykio Alšiui prireikė veterinaro A. Kunčino paslaugų, reikėjo 
gydyti jo koją. Alšiui parūpinome dokumentus, kad galėtų kirsti Baltarusijos sieną.

Kelionė iš pagrindų pakeitė kasdienius raitelių maitinimosi, miegojimo, 
higienos įpročius. Maistą ruošdavo patyręs žygeivis alpinistas Edmundas Joni-
kas. Jis aštuonias valandas išsėdėjusius raitelius maitindavo kaloringais ir aštriais 
patiekalais  kruopų ir daržovių troškiniais su mėsa, košėmis, žuvimi, skaniomis 
riebiomis sriubomis. Keliauninkai tikėjosi, kad jojant į pietus oras šils, bet pokytis 
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buvo labai nežymus, naktimis temperatūra kartais nukrisdavo 
žemiau nulio. Lendant į palapinę miegoti, tekdavo gerokai 
storiau ir šilčiau prisirengti nei dieną. Atsikėlę ryte žygeiviai 
rasdavo apšerkšnijusią stovyklą, į ragą sušalusius džiūti pa-
liktus drabužius.

Švarą ir tvarką mėgstančiam Jonui Plūčui gyvenimas lauko sąlygomis nebuvo 
naujiena, šaltas vanduo ir apšerkšnijusios palapinės nekėlė nepatogumų.

ygio komandoje buvo apie trisdešimt žmonių, iš jų dešimt raitelių – dvi 
moterys ir aštuoni vyrai. Nuo pusiaukelės pablogėjus sveikatai, Vaidotas Ruibys 
buvo priverstas nutraukti žygį ir grįžti namo. Girsūdietis dėl to labai apgailestavo, 
nes abu gerai sutardavo.

Raiteliai išjodavo rytą devintą valandą, kartais anksčiau ir keliaudavo iki 
pirmos antros valandos nakties. Paskui dar žirgus avižomis šerdavo, girdydavo, 
stebėdavo jų fizinę būklę. Nors žirgų sveikata apskritai buvo nebloga, tačiau 
netikėtai susirgo ir krito vienas žirgas. Šis įvykis sukrėtė visą žygeivių komandą 
ir jos vadovą Gintautą Babravičių.

Pagal grafiką naktį budėdavo, o jau šeštą valandą visi keldavosi. ygyje 
iki Juodosios jūros kasdien nujodavo po pusšimtį, kartais ir iki aštuoniasdešim-
ties kilometrų. Maršrutas buvo įdomus, žygeiviai sustodavo miestuose, istorinėse 
vietose, planuodavo saugesnį ir trumpesnį kelią.

Didžiausias žygeivių priešas – lietus, nes sušlapę lininiai drabužiai nutrina 
kūną, kasdien jojant žaizdos gilėja.  žirgų priešas – karštis. Raiteliai valandą joja 
risčia, penkias minutes – žingsniu. Taip turi visi susiderinti. „Joti drauge su kitais – 
daug sunkiau“, – sakė Jonas Plūčas. Raiteliai dažniausiai jodavo lauko keliukais, 

Jojikai augarduke 
prie pilies. Antras  
iš kairės – Jonas 
Plūčas
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nes reikėjo saugoti žirgų kanopas, tačiau kartais tekdavo šuoliuoti ir asfaltuotu 
greitkeliu. Girsūdietis prisiminė kraują stingdantį atsitikimą, kuris vos nesibaigė 
didžiule tragedija. Asfaltuotu greitkeliu lėkusi mašina vos vos nekliudė vienos ant 
arklio jojančios žygeivės. Pasak pašnekovo, tik dėl laimingo atsitiktinumo moteris 
išvengė mirties. Kelionė per Baltarusiją truko devynias dienas.

Juodosios jūros link jojančius lietuvaičius, persikėlusius perkėla per kanalą 
prie Ukrainos sienos, be galo draugiškai pasitiko šio krašto žmonės. Sutiktuvėse 
dalyvaudavo miestelių merai, gyventojai, mokytojai su vaikais stovėdavo abipus 
gatvių ir mojuodavo. monės išbėgdavo iš parduotuvių, namų. Nurodydavo 
trumpiausią jojimo kelią. Pod lės Krêmeneco mieste Lietuvos žygeiviai sulaukė 
išskirtinio dėmesio. Čia vietos ūkininkai paruošė pietus, vaišino šilta ukrainietiška 
sriuba, nacionaliniais patiekalais. irgai irgi buvo pašerti geru pašaru. 

Lietuvos žirgų keliautojai, jodami per Ukrainą, aplankė istorines vietas, 
susijusias su Vytauto Didžiojo keliu. Susipažino su Didino, Sam ros, Podolės ir 
kitų miestų istorijomis. Aplankė Kremeneco pilį, kur kalėjo Švitrigaila. Kiekviena 
diena keliautojams atnešdavo vis naujų įspūdžių, patirties, nuotykių. Vienas iš 
ypatingesnių atsitikimų – staigus Alšio susirgimas. Šuo mažai berodė gyvybės 
ženklų. Gydytojas A. Kunčinas ir kiti žygio dalyviai nenuleido rankų ir nutarė 
Alšį žūtbūt pagydyti, suleido turimų stiprinančiųjų vaistų. Jau buvo vakaras. 
Pradėta greita kitų vaistų paieška ir įvairios konsultacijos su vietiniais Ukrainos 
veterinarais, su kuriais pavyko susisiekti. Tačiau kaime gyvenantys vet. gydytojai 
reikiamų vaistų neturėjo. Jie patarė vykti į Ukrainos gyvūnų kliniką, esančią už 
šimto kilometrų. Atėjo naktis. Gydytojas ir keli žygeiviai išvyko ieškoti gyvūnų 
klinikos. Paklaidžiojus ir suradus kliniką, jau buvo vėlu, niekas nebedirbo. Vargais 
negalais pavyko surasti klinikos vyr. gydytojo telefono numerį ir jam paskambin-
ti. Jau besiruošiąs miegoti, klinikos darbuotojas atsiliepė. A. Kunčinas prisistatė, 
paaiškino, kas atsitiko, papasakojo apie lietuvių žygį iki Juodosios jūros ir jo 
dalyvį – susirgusį Alšį. Vyr. gydytojas nedvejodamas sutiko padėti. Atvykęs į 
kliniką nustatė, kokių vaistų tokiam ligoniui reikia. Suradęs lentynose juos padavė 
be jokio užmokesčio, dar palinkėjo Alšiui geros sveikatos. Stovykloje visi nerima-
vo dėl jo būklės. Gydomas parsivežtais vaistais Alšis kasdien darėsi sveikesnis, 
pradėjo atgauti jėgas. Praėjus kelioms paroms, šuo vėl buvo drauge su žygeiviais.

A. Kunčino pagalbos žygyje prireikdavo ne tik žirgams.  jį kreipdavosi ir 
raiteliai dėl smulkių negalavimų  kelių ar nugaros skausmo, virškinimo sutrikimų, 
peršalimo.

Jonas Plūčas pastebėjo, kad ne tik raiteliams, bet ir žirgams tik antrojoje 
kelionės pusėje pavyko prisiderinti prie komandinio jojimo. Raiteliai priprato prie 
fizinio krūvio, o arkliai, tarsi nujausdami žygio pabaigą, pradėjo lėkti greičiau. 
Arkliams kalvotose Ukrainos vietovėse, kur auga daugiausia įvairūs spygliuoti 
augalai, trūko žolės. Todėl ant žemės žirgams paberdavo avižų, duodavo kombi-
nuotųjų pašarų su mineraliniais priedais.

Kelionės kulminacija – spalio 16-oji. Tą dieną raiteliai prijojo numatytą 
tikslą – č kivo miestą Ukrainoje. Užsičiaupė skeptikai, abejoję žygio sėkme ir 
kalbėję, kad nei Vytauto Didžiojo žirgai gėrė sūrų Juodosios jūros vandenį, nei 
„2 000 kilometrų“ žygeivių žirgai jį gers.



1289

 N Ė

icialios žygeivių sutiktuvės prie Gedimino 
pilies Vilniuje.  
uotraukos iš Jono Plūčo asm. arc yvo

emaitukai geria Juodosios jūros vandenį
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„ jojus į miestelį pūtė žvarbus vėjas, bet priartėjus prie Juodosios jūros jis nurimo, iš-
sigiedrijo, išlindo iš po debesų saulė, – dangaus sveikinimas. 

Jūroje besimaudančius žygeivius ir jos vandenį siurbčiojančius žirgus susidomėj  
stebėjo ukrainiečiai ir turistai. Baimindamiesi, kad žemaitukai nesusirgtų, neleidome jiems iki 
soties mėgautis vandeniu. ors manau, kad žirgams druska nepakenkė“, – įsitikinęs Jonas.

Vyrai gabeno po truputį lietuviško smėlio, jį vėliau išpylė prie Juodosios 
jūros. Namo jie parsivežė Juodosios jūros vandens. Ant senovinio kalavijo bus 
surašytos visų devynių raitelių pavardės.

Pasveikinti pakartojusius Vytauto Didžiojo kelią ir žemaitukais įveikusius 
beveik 2 000 kilometrų vyrus ir moteris atvyko Lietuvos Respublikos nepapras-
tasis įgaliotasis ambasadorius Petras Vaitiekūnas, ambasados tarnautojai. Raitelius 
sveikino ir į čakivą atvykęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.

Automobiliais į Lietuvą sugrįžę žygeiviai dar kartą senovinius drabužius 
apsivilko ir ant žirgų sėdo per oficialias sutiktuves Lietuvos Vyriausybėje ir ant 
Gedimino kalno.

ygeiviai aptarė ir Alšio ateities perspektyvas – nutarta jam parūpinti vietelę 
turistų lankomame Pakruojo dvare. Juk žymusis šuo, keliavęs Vytauto Didžiojo 
keliu ir tupėjęs premjero Andriaus Kubiliaus kėdėje, už ištvermę, lojalumą ir 
drąsą nusipelnė gyventi dvare.

Daujėnų seniūnijos Girsūdų kaimo gyventojas Jonas Plūčas sako, kad atliko 
tai, ką svajojo, pamatė, kokia didelė buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, ir įsiti-
kino, kokie stiprūs bei ištvermingi yra žemaitukai. Visus du tūkstančius kilometrų 
jis iki Juodosios jūros nujojo sąžiningai, į automobilį neteko sėsti, nors priekyje 
važiavo penki visureigiai ir kai kurie raiteliai bent trumpai galėjo jais pasinaudoti.
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Kaip Vitalija Stankevičienė išgarsino  
Daujėnus
Antanas Šimkūnas

Atgimimo metais pirmoji Lietu-
voje savo verslu gimtąjį kraštą išgarsino 
Dauj¸nų miestelio (P svalio r.) gyvento-
ja Vitalija Stankevičienė. Paprasta nami-
ne duona ir kitais kaimiškais skanėstais.

Grįžo prie nesenstančių  
tradicijų
Tuo metu, kai tūkstančiai mūsų 

krašto gyventojų ėmė blaškytis po 
pasaulį ieškodami darbo ir duonos, 
Vitalija su sūnumis ryžosi užkariauti 
Europą namine lietuviška duona, imtis 
tradicinio verslo namuose.

lugus Daujėnų žemės ūkio ben-
drovei, buvusi jos buhalterė Vitalija, po 
vyro mirties likusi su trimis sūnumis, 
ilgai nesvarstė, ką daryti, ką pasirinkti. 
Kam blaškytis, reikia grįžti prie už-
mirštų tradicijų, prie seno raugo, kad 
mūsų parduotuvės pakviptų tikra na-
mine duona, kitais skanėstais, kuriais 
šimtmečiais garsėjo mūsų motinos ir 
močiutės. Gerai visa tai prisimena Vitalija. Augo ūkininko šeimoje. Buvo trys 
seserys. Kai vyresnės ištekėjo, Vitalijai tekdavo pavaduoti mamą, kuri kepdavo 
skanią duoną, pyragus, sausainius. Net iš kitų parapijų atvažiuodavo žmonės į 
P šaloto valsčių, susirasdavo Vitalijos mamą ir prašydavo kokios nors šventės 
proga iškepti skanios ruginės duonos. Vitalijai tekdavo gerai paprakaituoti pade-
dant mamai. Kai ji paklausdavo, ar ilgai reikia minkyti duoną, mama atsakydavo  
„Kol sienos bus šlapios.“

Be darbo ir prakaito, sako Vitalija, nebūna ir tikro džiaugsmo, kai namai 
pakvimpa tikra namine duona. Nuo seniausių laikų mūsų krašte nebuvo sodybos, 
nebuvo šeimos, kuri neturėtų savo duonelės raugo. Neatsitiktinai kaimynas kaimynui 
sakydavo  „ žeik paragauti mano raugo.“ Taip šnekėdavo apie savo duonelę, kurios 
skonis kiekvienoj šeimoj būdavo skirtingas. Tai priklausydavo nuo rugių, miltų, 
nuo rauginimo ir kepimo sąlygų. Tačiau paslaptinga raugo galia visur būdavo 
vienoda – pakelti užminkytą tešlą, suteikti jai ypatingos rūgšties skonį. Iškepus 
duoną duonkubilyje ant sienelių likę ir sudžiūvę raugo likučiai gali ilgiausiai 
laukti naujo kepimo. Užpylus karšto vandens, įdėjus miltų, raugas vėl atgyja ir 
prikelia tešlą. Ir taip per amžių amžius. Keitėsi žmonių kartos, papročiai, mados, 

Vitalija Stankevičienė savo sodyboje.  
A. Šimkūno nuotr.
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tik nepasikeitė ir nepaseno naminės duonos kepimo tradicija. Vos tik kamaroj nuo 
lentynos šeimininkė paimdavo paskutinį duonos kepalą, troboj jau stovėdavo šiltai 
apklotas duonkubilis su užplikytu raugu. Po poros dienų kamaroje ant lentynos 
vėl rikiuodavosi kvepiančios duonos kepalai.

Duonelė šventa, sakydavo žmonės, ji gyvybės šaltinis. Negalima jos negerb-
ti ar niekinti. Nukritusią riekelę atsiprašydavo, pabučiuodavo. Jei koks praeivis 
užtikdavo šeimyną kepant duoną, sakydavo  „Skalsink, Dieve.“ Vengiantį darbo 
pašiepdavo  „Verkia duonelė tinginio valgoma.“

Ne tik maistas, bet ir vaistas
Mūsų laikais mokslininkai nustatė, kad naminė rupių miltų ruginė duona 

turi gydomųjų savybių. Neatsitiktinai tokia duona maitindamiesi kaimo žmonės 
rečiau sirgdavo onkologinėmis ligomis. Teko skaityti spaudoje, jog Švedijoje onko-
loginėmis ligomis gydyti vartojama natūralaus raugo rupių ruginių miltų duona, 
duodant pacientui po vieną riekę per dieną. Seniai žinoma, kad tokia duona 
padeda įveikti virškinamojo trakto ligas.

Natūralaus raugo naminė duona ilgai nesensta, vėsiose patalpose ilgai išsilaiko 
nesudžiūvusi, nepelijusi.  sudžiovintos duonos riekės neprarasdavo savo savybių 
ir vėl gaivindavo pamerktos į vandenį. Rugiapjūtės metu guboje stovėdavo ąsotis 
vandens su duonos plutelėmis. Koks gardumėlis būdavo pjovėjams karštą dieną.

Naminė duona konkurencijos nebijo
Kokia skaudi gyvenimo ironija  tai kvepiančiai, gydančiai, natūralaus raugo 

naminei duonelei buvo bandoma primesti konkurentę – forminę, kareivišką rusišką 
duoną. Kai kolektyvizacija šlavė nuo žemės paviršiaus mūsų kaimus ir vienkie-
mius, griuvėsiais virto senosios krosnys, tuose griuvėsiuose atsidūrė ir šimtamečiai 
duonkubiliai su stebuklingu raugu, ližės, kiti duonos kepimo rakandai. Pagaliau 
nebeliko ir rugių. Už vargadienius kaimo žmonės nieko negaudavo. Sukrapštę 
keletą kapeikų pradėjo vaikščioti į parduotuves pirkti į kempinę panašios forminės 
duonos. Taip buvo bandoma palaidoti senas naminės duonos kepimo tradicijas. 
Partorgai sakydavo  kam tas vargas, duonos nusipirksite parduotuvėje. Prasidėjo 
varganas duonos keliavimas į kaimą iš miestų ir miestelių. Keliavo ta duona 
be jokios pagarbos kaip pati pigiausia prekė. Kai trūkdavo pašarų, ta nupiginta 
duona net kiaules šerdavo.

Tokios pigios duonos prisisotinę pamatėme, ką praradome. Atgimimo me-
tais, kai ėmė atgyti privati iniciatyva, kai pradėta atsikratyti sovietinių tradicijų ir 
standartų, žmonės sukruto ieškoti senųjų duonkubilių, remontuoti senas krosnis, 
gaivinti užmirštąjį, bet nesenstantį naminės duonos raugą. 

Vitalijai padeda sūnūs
Vitalijos sūnūs nesiblaškė po užsienius, patys ėmėsi verslo ir nuoširdžiai 

padėjo motinai. Sūnus Darius išmoko keramikos ir rūsyje įsirengė dirbtuvę. Po 
to susidomėjo konditerija. Kartą dalyvavo vestuvėse Maže kių rajone ir susižavėjo 
plikytų lazdelių tortu. Užsirašė receptą, atkeliavusį į Mažeiki s iš Šaki . Ir užsimojo 
pats tokius tortus kepti. Sekėsi gerai. Konditerijos gaminiai turėjo didelę paklausą. 
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Todėl Vitalija su sūnumis ėmė plėtoti šį verslą  kepė skruzdėlynus, meduolius, 
grybukus. Pagaliau atėjo eilė ir natūralaus raugo naminei duonai – norėjo tęsti 
mamos tradicijas. Pardavė karves, atsisakė pieno produktų gamybos. veikdama 
tuomet dar nemažus biurokratinius barjerus surinko parašus, dokumentus ir įkūrė 
savo įmonę, kuri dabar vadinasi „Saimeta“. Nemažai teko pavargti, kol įsirengė 
duonos rauginimo ir kepimo patalpas. Kol neturėjo technikos, duoną teko min-
kyti rankomis. Reikalai pagerėjo, kai Vilniuje dirbantis sūnus Raimundas nupirko 
ir atvežė elektrinę maišyklę, miltų sijotuvą, elektrinę krosnį. Gavus paskolą iš 
„Tatulos“ viešosios įstaigos Biržuose, toliau buvo plečiamos patalpos, priimama 
vis daugiau darbuotojų. Vienu metu įmonėje dirbo net 100 darbuotojų. Teko jų 
ieškoti net kitose parapijose.

Kiekvieną rytą, kai Daujėnų miestelis dar miega, įmonės automobiliai išrieda 
į Lietuvos miestus ir miestelius su kvepiančia duona, konditerijos gaminiais. Kai 
kur įmonė turi savo parduotuves, kioskus, jos paviljonus su duona, konditerija, 
gira gali surasti kiekvienoje šventėje, parodoje, atlaidų kermošiuje. Vitalija Stan-
kevičienė labdara paremia daujėniečių renginius, dalijasi patirtimi su besidomin-
čiaisiais jos verslu.

Prezidentas Valdas Adamkus   
„Patinka man jūsų darbas“
„Saimetos“ įmonę dažnai aplanko įvairios ekskursijos. Čia pabuvojusieji 

išsiveža geriausių įspūdžių. Maloniai nuteikia ne tik viena gražiausių sodybų Dau-
jėnų kalnelyje, bet ir gražios, tvarkingos, išradingai įrengtos gamybinės patalpos, 
kuriose gali pamatyti išrikiuotus, baltais uždangalais apglostytus duonkubilius su 
kylančia tešla, ilgas lentynas su ką tik iš krosnių ištrauktais kvepiančios duonos 
kepalais, įvairiausius konditerijos gaminius. 

„Visa mūsų produkcija gaminama pagal griežčiausius ekologijos reikalavimus, – 
sako „Saimetos“ vadovė. – Duona rauginama tik natūraliu raugu, užtai turi ne -
pakartojamą naminės duonos skonį.“

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas  
Adamkus apžiūri 
„Saimetos“  
produkciją.  
Džojos Gundos  
Barysaitės nuotr.
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„Saimetoje“ apsilankęs Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas Adam-
kus atsiliepimų knygoje įrašė  

„Linkiu, kad Jūsų pradėtas ekologinis dar-
bas duotų gražių vaisių ir apimtų kuo 
daugiau gyventojų. Patinka man Jūsų dar-
bas. Sėkmės. Valdas Adamkus.“

Kai Daujėnų duona prieš 20 metų 
pradėjo savo kelionę po Lietuvą, nu-
budo ir kiti senojo raugo ieškotojai. 
Prasidėjo duonos kepėjų lenktynės. 
Kokių pavadinimų duonos dabar ne-
rasi parduotuvėse  „Močiutės“, „Tėvo“, 
„Marčios“, „ ento“, „Kaimiškos“ ir t. t. 
Kai kurių rūšių ir skonis neblogas. Toje  
duonoje yra visko – mielių, grūdų, kmy - 
nų ir dar visokių viliojančių dalykų. Ta - 
čiau nėra svarbiausio – natūralaus na - 
mi nės duonos raugo. Taigi ji neturi na - 
tūralaus raugo naminės duonos savybių.  
Net didieji prekybos centrai, pradėję 
kepti įvairią duoną, natūralaus raugo rupių ruginių miltų duonos neturi ir se-
nienomis neužsiima.  Daujėnų duonos įsileisti nenori. Konkurencija daro savo.

Daujėnų duona keliauja per pasaulį
Kas su ilgesiu prisimena kadaise kaime močiutės ar mamos keptą naminę 

duonelę, tas nesižavi gražių pavadinimų reklama, o ieško Daujėnų duonos.
Turėjau svečių iš JAV. Sulaukiau netikėto klausimo  „Kur galima gauti Dau-

jėnų duonos “ Pasakojo, kad vienas emigrantas atsivežė į Sietlą Daujėnų duonos 
ir pavaišino ja vietos lietuvius. Senosios kartos atstovai, seniai nematę tokios 
duonos, ragavo ją ir verkė. Išvykstančiuosius į Lietuvą prašė surasti ir atvežti 
džiovinto naminės duonos raugo.

Ne kartą Daujėnų duonelė, papuošta rūtos ar ąžuolo šakele, užrašu, data, 
kaip gražus suvenyras keliavo į JAV, Vokietiją, net Japoniją. Naminę duoną 
Vitalija kepė prancūzams, dalyvaudama jų šventėje „Už sveiką maistą“. „ ekaip 
pasisekė, – prisimena Vitalija, – nes ten rugiai kitokio glitumo, tačiau prancūzai tą 
duoną suvalgė kaip saldainį.“

Kai Maskvoje buvo surengta paroda „Auksinis ruduo 2010“, Rusijos televizi-
jų kanalai savo reportažus pradėjo nuo Daujėnų duonos, kurią Kremliuje laužė ir 
ragavo Rusijos vadovai prezidentas Dmitrijus Medvedevas ir premjeras Vladimiras 
Putinas – taip parodė išskirtinę pagarbą mūsų gamintojams ir valstybei. Tos duonos 
Rusijos vadovai gavo išeidami iš parodos. „Dabar mes visa tai ragausime, – sakė Rusi-
jos prezidentas Dmitrijus Medvedevas. – Lietuvos gamintojams noriu atskirai padėkoti.“

„Saimetos“ kolektyvas ilgai prisimins Lietuvos 
Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus viešnag . 
Dž. G. Barysaitės nuotr.
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Stambiausias Daujėnų ūkininkas –  
Petras Karoblis
Antanas Šimkūnas

Kai Daujėnų seniūną Stasį Mackevičių paklausiau, kas yra stambiausias seniū-
nijos ūkininkas, jis patarė apsilankyti pas Petrą Karoblį, dirbantį net 2 000 hektarų.

Girsūduose, ūkininko jaukiuose namuose, kurie visai nepanašūs į senovinę 
kaimo gryčią, pajutęs jo rankos tvirtą paspaudimą, pirmiausia pamaniau  va, kas 
dabar maitina Lietuvą ir neieško duonos svetur, kai tūkstančiai jaunų žmonių, 
ieškodami darbo, blaškosi po miestus ir užsienius. Jis giliai įleido šaknis savo 
gimtajame krašte, jo vėjo nugairintame veide beveik nedingsta šypsena – tikras 
amerikonas fermeris, o ne koks užkampaus kaimo pasimetęs berniokas.

sišnekame. Jam 38 metai. Su žmona Gražina augina dvi dukras ir sūnų. 
„Kaip atsitiko, – klausiu, – kad jūs tapote stambiausiu Daujėnų ūkininku  Kas atvedė 
į tą kelią: tėvai, specialybė, pašaukimas “ Ilgai nesvarstęs Petras atsako  „Greičiausiai 
pašaukimas. uo mažens buvau prie žemės. Savo gimtinėje Jurgėnuose tėvelis turėjo 

 ektarus žemės.“ Užgriuvus kolektyvizacijai Petras pradėjo dirbti vairuotoju 
Daujėnų kolūkyje, iš kur kilusi jo žmona Pyragytė. lugus kolūkiui, atsiėmė 10 
hektarų motinos žemės, nusipirko traktorių, įsigijo mechanizatoriaus specialybę 
ir ryžosi ūkininkauti. 

„Greitai pamačiau, kad su dešimčia ektarų nieko nebus, – tęsia Petras. – Pradėjau 
dirbti tėvelio žem  – pasirodo, maža. Pradėjau nuomoti mažesnių ūkininkų žemes, kol 
susidarė tūkstantis ektarų. Mažiau dirbti neapsimoka. Samdau  mec anizatorių, turiu 
daugiau kaip 0 traktorių,  kombainus, kitokios tec nikos, sandėlius. Rengiuosi rimtai 
konkurencijai Europos Sąjungoje.“

Nors Petras turi ne vieną automobilį ir daug kitokios technikos, tačiau 
važinėja dviračiu. „Man labai patinka, – sako jis, – anksti rytą sėsti ant dviračio 
ir apvažiuoti banguojančius javus. eapsakomas jausmas “  javai iš tiesų gražūs. 
Ir laukai platūs – kiek akys užmato. Kur kadaise buvo vienkiemiai, vingiuoti 
keliukai, kur mirguliavo rugių, vasarojų, linų rėžiai ir kvadratai, dabar – žalia 
lyguma. Tai Petro žemaūgiai kviečiai, miežiai. Ilgaūgių nebeaugina, todėl neturi 
problemų, kur dėti šiaudus. Kombainai surenka grūdus, o visa kita susmulkinę 
palieka dirvai tręšti.

„Visos naujovės ateina iš Vakarų, – sako Petras, – ir nauja tec nika, ir sėklos, 
ir geri patarimai. Pas mus dažnai atvažiuoja konsultantai iš užsienio.“

kininkai pradeda gauti finansinę paramą iš ES. Pasitelkęs specialistus iš 
Kauno, sumokėjęs jiems 10 tūkstančių litų, Petras parengė verslo planą ir tikisi 
gauti paramą pagal SAPARD programą, kad galėtų įsigyti naujos žemės ūkio 
technikos, už kurią apmokėtų ES.

Europos Sąjunga Petro nebaugina. Sėkmingai panaudojus kaimo rėmimo 
programas, reikalai gerės. Svarbu, kad kuo greičiau nusistovėtų rinka, kainos, 
kvotos. monės vis dar tebesvarsto, ką auginti, ką būtų galima pelningiau par-
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duoti. Buvo metas, kai puolė auginti braškes, juoduosius serbentus. Krito kainos – 
nebeapsimoka. Kai buvo naudinga parduoti pieną, buvo laikoma daug karvių. 
Dabar nebeapsimoka. Panašios problemos ir Europos Sąjungoje. Petras žino, kad 
jo išauginti grūdai pagal sutartis keliaus į Panevėžio įmones. Tačiau visą laiką 
reikia galvoti apie ateitį, planuoti, tyrinėti rinką. Ketina daugiau auginti salyklinių 
miežių, gauti jų kvotą ir pardavinėti alaus darykloms. Šiame krašte nuo seno 
buvo daug auginama salyklinių miežių, linų, cukrinių runkelių. Dabar valstybė 
reguliuoja jų auginimą. „Sunku konkuruoti su tais, kurie gauna subsidijas, – sako 
Petras, – o mes jų negauname.“

Šiaip rimtų konkurentų nei seniūnijoje, nei rajone Petras neturi. Gražiai ben-
drauja su kitais ūkininkais, priklauso ūkininkų sąjungai, dalyvauja jos renginiuose.

„Ar turite laisvalaikio, ar laikotės Dievo įsakymo – šventes šv sk “ – klausiu 
Petrą. „ urim, sekmadieniais nedirbam, į bažnyčią važiuojam,“ – sako šypsodamasis 
ūkininkas. Užtenka laiko ir medžioklei, ir kelionėms. Drauge su kitais ūkininkais 
du tris kartus per metus išvažiuoja užsienin. irmos organizuoja keliones, tik 
mokėk pinigus. 

„Kelionės būna turiningos, – pasakoja Petras, – įdomu pažiūrėti, kaip ten ūkininkai 
gyvena ir tvarkosi. Buvau Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje, Švedijoje. Jau turiu nemažai 
pažįstamų ir bičiulių Europoje. Buvome anksčiau tik kaimiečiai, dabar jau ir europiečiai.“

Petro žmona Gražina tvarko ūkio buhalteriją. Popierizmo nemažai. Daug 
visokiausių ataskaitų reikia siųsti Mokesčių inspekcijai, Sodrai, savivaldybei. Tėvų 
darbams neabejingi vaikai, viskuo domisi. Petras sako  „ urėsiu gerą pamainą, kuri 
t s pradėtus darbus. Europos Sąjungoje išsilaikys tik dideli ūkiai.“

Gražina ir Petras 
Karobliai.  
A. Šimkūno nuotr.
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Kaip Monsinjoras savo žemę „pragėrė“
Antanas Šimkūnas

Su Monsinjoru Kazimieru Vasiliausku likimas suvedė dar vaikystėje mano 
gimtojoje Dauj¸nų parapijoje. Jos klebono Vincento Baltrušaičio kvietimu 1942 m. 
klierikas Kazimieras Vasiliauskas atvyko į Dauj¸nus padėti rengti vaikus Sutvir-
tinimo sakramentui ir vyskupo Kazimiero Paltaroko pašventinimui.

Po visų karų ir audrų mano vaikų rengimasis Pirmajai komunijai, anūkų 
krikštas vėl suvedė su K. Vasiliausku Vilniuje, kai Atgimimo metais jis tapo Ar-
kikatedros klebonu.

Nuo to laiko nuolat su juo bendravau, rengiau pokalbius su juo Lietuvos radijui.
Kai rengiau knygą apie Daujėnų parapiją, užėjau į Arkikatedrą ir paprašiau 

Monsinjorą bent žiupsnelio prisiminimų. Ir jis nuoširdžiai papasakojo, kad Dau-
jėnus prisimena nuo vaikystės ir jaunystės. Kadangi gimė ir augo kaimyninėje 
Vabalni ko parapijoje, beveik kasmet dalyvaudavo Sekminių šventėje – svarbiau-
siuose Daujėnų atlaiduose.

Tarpukario Lietuvoje Daujėnų valsčiaus viršaičiu ilgą laiką dirbo K. Vasiliausko 
dėdė Jonas Vasiliauskas iš P rijų. 1949 m. jis buvo ištremtas į Sibirą. Kai K. Va-
siliauskas tapo politiniu kaliniu, iš tremtinio dėdės gaudavo daug liūdnų laiškų.

Šeimos archyve radau 1935 m. Daujėnų viršaičio J. Vasiliausko išduotą 
liudijimą mano seneliui Ignui Šimkūnui, kad jis tikrai yra ūkininkas.

199  m., kai buvo išleista knyga „Daujėnai. Gyvenimas ir rezistencija prie 
rijos“, drauge su Monsinjoru K. Vasiliausku birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties 

dieną, važiavome į jos sutiktuves Dauj¸nuose. Gražus tai buvo visų daujėniečių 
susiėjimas. Pirmą kartą taip gražiai buvo prisiminti ir pagerbti partizanai, trem-
tiniai, žuvusieji. Už juos šv. Mišias aukojo Monsinjoras K. Vasiliauskas. Po to 
keliavome partizanų takais. Prie paminklinio akmens tremtiniams ir partizanams 
Monsinjoras kalbėjo  

Daujėnų valsčiaus 
viršaičio Jono  
Vasiliausko liudijimo 
aksimilė 
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„Mūs tauta tik ramių žemdirbių, o kur barsčiusi kaulus šventus. Kiek išklausiusi žodžių 
grubių gindama panemunių krantus... š tiesų, kokia dramatiška mūsų tautos istorija, kad 
ji, būdama dora, darbšti, sąžininga, niekam negrasindama, tik norėdama ramiai gyventi, 
tiek daug patyrė įvairių neteisybių. Gražiai poetas sako: o kur barsčiusi kaulus šventus...

Sibiras, ralas, Šiaurė. Visur nubarstyta mūsų artimųjų kaulais. r man pačiam, ilgai  
gyvenusiam toli nuo ėvynės, teko paruošti amžinybei daugelį ten mirštančių. inojau, kad  
visų jų buvo vienas ir tas pats troškimas, kad nors mūsų kaulus kas galėtų parvežti į ėvyn , 
nes ramaus poilsio čia, šitoj Šiaurėj, tame Sibire, mes neturėsime. Ką gi, jų kaulų parvežti 
nebeįmanoma, bet pasimelsti už juos galim, gerbti ir mylėti juos galim, meil , pagarbą jiems 
mūsų jaunimui įskiepyti galim. Kokia didelė kaina yra užmokėta už mūsų ėvynės laisv ...“

Susitikimai su Monsinjoru paliko visiems gilų įspūdį. avėjo jo nuoširdumas, 
paprastumas, kuklumas. simintinos jo papasakotos istorijos. Kultūros namuose, 
pristatant „Daujėnų“ knygą, paprašiau kiekvieno prisidėjusio prie jos rengimo 
papasakoti ką nors iš prisiminimų apie Daujėnus. Ir Monsinjoras papasakojo, už 
ką jį, dar klieriką, barė Daujėnų klebonas Vincentas Baltrušaitis. Klebonas labai 
mėgdavo priiminėti svečius, bendrauti prie vaišių stalo. 

„Kartą po pamaldų su klebonu susėdome pietauti, – prisiminė Monsinjoras. – Aš greit 
viską suvalgiau, kas buvo padėta, ir laukiu, kol klebonas baigs.  jis man sako: ir grei-
tas tamsta. Aš atsakiau, jog galiu dar greičiau. ada jis mane pabarė: negalima šitaip 
skubėti, reikia žiūrėti, kaip vyresnieji prie stalo elgiasi...

ą pabarimą įsiminiau visam gyvenimui.“

P rijuose aplankėme tą vietą, kur buvo Monsinjoro dėdės J. Vasiliausko žemė ir  
lentpjūvė (tartokas). Pavaikščiojo, pasidairė Monsinjoras K. Vasiliauskas ir sako Daujėnų 
seniūnei Danutei alienei bei Pasvalio rajono merui Gintautui Gegužinskui  „Šitą žem  
savo testamentu man dėdė dovanojo. Aš dabar ją atsiimu...“ Tada Lietuvoje buvo pats 
žemės atsiėmimo vajus, ir Monsinjoro pareiškimas kai kam galėjo sukelti rūpestį. 
Tačiau vėliau prie vaišių stalo, išgėręs vienintelę stiklinę alaus, Monsinjoras pareiškė  
„Alus geras, aš tą žem  dovanoju Daujėnams.“ Šis gražus pokštas sukėlė daug juoko, 
nors buvo geras sprigtas tiems, kuriems labiau rūpi ne dvasiniai, o žemiški turtai.

Monsinjoras  
Kazimieras  
Vasiliauskas (antras 
iš kairės) praneša 
Daujėnų seniūnei 
Danutei alienei,  
kad savo žem   
dovanoja Daujėnams. 
A. Šimkūno  
nuotraukos
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Dramatiškas Povilo Navazelskio likimas
Ina Navazelskis

Kaip rašyti apie žmogų, kurio neteko nei sutikti, 
nei matyti

Povilas Navazelskis buvo mano senelis, mano 
tėvo Petro Navazelskio tėvas. Jo aš taip ir nemačiau, nei 
jis matė mane, man neteko išgirsti jo balso skambesio, 
tuo labiau būti apkabintai ar jausti jo diržią ranką.

Keletas trumpų eilučių iš jo gyvenimo. 
Povilas Navazelskis gimė 18 9 m. spalio 11 d. 

Dauj¸nuose. Jo tėvas taip pat buvo Povilas, o mama – 
Petronėlė igmantaitė. Beje, šeimos pavardė I  a. ra-
šyta kitaip  „No odzleskis“, „Novazelckis“, kol vėliau, 
jau  a., nusistovėjo „Navazelskis“.

Šeimoje būta 12 vaikų, iš kurių devyni pasie-
kė pilnametystę. Jis buvo penktas sūnus (vienas jo 
vyresnis brolis mirė vaikystėje, kaip ir kiti du jau-
nėliai). Turėjo keturias seseris. Baigė keturias klases, 
mokėjo skaityti ir rašyti, laisvai kalbėjo lietuvių ir rusų kalbomis.  Rusijos caro 
kariuomenę pašauktas 1901 m., ištarnavo beveik 12 metų. Kariavo Pirmajame 
pasauliniame kare, o vėliau kovojo už nepriklausomą Lietuvą. 1919 m. vasario 
20 d. vedė Antaniną Valeckaitę  iš Vabalni ko miestelio. Susilaukė dviejų sūnų  
Povilo, gim. 1920 01 20, ir Petro, gim. 1921 05 24. Per visą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį buvo pasiturintis ūkininkas, turėjo vieną iš didžiausių ūkių 
Daujėnuose, 34 ha, valdė malūną. 

Tvirtai tikintis ir pasiturintis. To jau pakako, kad 1941 m. būtų ištremtas 
į Sibirą kartu su žmona ir sūnumis, bet prasidėjęs Vokietijos karas su Sovietų 
Sąjunga tai sutrukdė (vėliau sužinojo, kad šeima buvo tremiamųjų sąrašuose). 
1941 m. trumpai buvo Daujėnų seniūnu. Du jo sūnūs pasitraukė į Vakarus 1944 m., 
vildamiesi, kad sovietų okupacija bus trumpa ir jiems greitai pavyks grįžti atgal. 
1944-ųjų gruodžio pabaigoje sovietų valdžia mano senelį suėmė ir įkalino. Troika, 
sovietų karinis tribunolas, apkaltinęs „tėvynės išdavimu“ nuteisė jį 5 metams 
kalėjimo ir 5 metams tremties. Po kelerių metų, praleistų P nevėžio kalėjime, jis 
buvo išsiųstas į Sibirą, kur ir kalėjo likusius metus.

Kai grįžo į Dauj¸nus apie 1955-uosius (jam jau buvo 5-eri), vietoj savo 
ūkio rado tik plyną lauką. Jo žemė buvo nacionalizuota, o ūkiniai pastatai ir 
gyvenamasis namas nugriauti dar anksčiau. Keletą metų, kol jis buvo kalėjime, 
mano močiutė neturėjo kur gyventi.

Senelis ir močiutė likusius gyvenimo metus kartu praleido mažame dvie-
jų kambarių namelyje Vabalninkê. Gyveno iš siuntinių, kuriuos sūnūs ar kiti 
giminaičiai jiems atsiųsdavo iš Vakarų.  Povilas Navazelskis mirė 19 2 02 05. 
Reabilituotas po mirties 1992 m.

JAV žurnalistė na avazelskis. 
Vilnius.  m.
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***
Nors ir neteko mums susitikti – 16 metų (1956–19 2) gyvenome skiriami 

Atlanto vandenyno, – mano senelis Povilas žinojo apie mane, o aš apie jį. Iš tikrųjų 
mes buvome atskirti ne vandenynu ar žemynu, bet tikrų tikriausia siena, siena iš 
plytų ir spygliuotos vielos. Maža to, galinga nematoma geležinė uždanga vienus 
žmones laikė vienoje pusėje, o kitus – kitoje. Retkarčiais šis tas praslysdavo pro 
tą sieną  pavieniai laiškai, dar rečiau – siuntiniai. Tai ir buvo vienintelis būdas 
palaikyti ryšį su žmonėmis už sienos. inoma, net ir tai nuodugniai kontroliuota, 
laiškai buvo tikrinami ir perskaitomi, o neretai ir sunaikinami juos tikrinančių 
geležinės uždangos prižiūrėtojų.

Nors gyvenome atskirti ir toli vienas nuo kito, senelis buvo dalis mano 
pasaulio, kaip ir mano močiutė Antanina (gim. 1884 11 11). Gerai atsimenu, kai 
1960 m., dar būdama maža mergaitė (augau B stone, JAV rytų pakrantės mieste 
su 00 tūkstančių gyventojų), pirmąkart išgirdau pasaką apie ūkininką, kuris išėjo 
į mišką, o paskui jį žmona, vaikai ir visi jų gyvūnai. Vėliau mano tėvas daug 
kartų skaitė ir dainavo „Išėjo tėvelis į mišką“. Mes kartu vartydavome knygos 
puslapius ir žiūrėdavome paveikslėlius tos vaikiškos knygos, atsiųstos mano tolimų 
senelių. Pamenu, man sakyta, kad jie tikisi, jog esu gera mergaitė ir klausau savo 
tėvų. Aš jiems siųsdavau savo piešinėlius ir rašydavau „ačiū“ laiškelius. Tėvas 
jiems nusiųsdavo mano nuotraukų. Seneliai atrašydavo, kad visa tai jiems labai 
brangu ir neįkainojama. Jau daug vėliau kažkas man prasitarė, kad kai gimiau, 
senelė Antanina labai norėjo pasūpuoti anūkę ir padainuoti jai lopšinę. Tai buvo 
neįmanoma, tad vietoj manęs ji rankose laikydavo mano nuotraukas...

Man buvo 12 metų, kai pirmą kartą pamačiau tėvą verkiant. Jis man buvo 
didelis ir stiprus. Jis buvo mano herojus, aš tikėjau, kad gali įveikti vilkus ir 
tigrus viena ranka. Ir štai kūkčioja. Buvau sukrėsta. Tai buvo man visai nauja ir 
nežinoma. Mačiau, kad yra jėga, stipresnė už mano tėvą, kuri gali jį skaudžiai 
užgauti ir sužeisti.

Tai buvo 1969-jų gegužės vidurio diena. Tėtis, mama, ir aš buvome bažnyčioje, 
mišiose, skirtose močiutei Antaninai. Prieš keletą dienų tėvas buvo gavęs laišką, 
pranešantį, kad močiutė kenčia didelius skausmus. Pamenu jį, stovintį prie darbo 
stalo ir skaitantį laišką. Jis švelniai ištarė  „Dieve, paimk ją, sustabdyk jos kančias.“

 kitą dieną gavome telegramą. Ji pranešė, kad močiutės skausmai tikrai 
baigėsi 1969-ųjų gegužės 5-ą 1  valandą. Vėliau kažkas parašė tėvui, kad, prieš 
prarasdama kalbą, paskutinius žodžius ji skyrė jam, kad ji norėjo pamatyti jį 
prieš mirtį. Dar vėliau paštu atkeliavo nespalvotos laidotuvių nuotraukos – mano 
senelis, žilas ir nuliūdęs, palinkęs ties jos karstu. Tais pačiais metais tėvas gavo 
ir laišką, parašytą senelio vardu geradario žmogaus (senelis jau buvo aklas)

„Močiutė iš viso sirgo apie keturis mėnesius.  paralyžiuota išbuvo apie  mėnesius  
Paralyžiuota buvo kairė ranka ir kairė koja. Pus  dienos prieš mirtį neteko kalbos. egalėjo 
kitaip gulėti, kaip tik aukštielninka. Visą laiką gerai girdėjo ir suprato. Kai dar močiutė 
lengviau sirgdavo, tėvelis kalbėdavo poterius, jei galėdavo, tai močiutė atitardavo. Paskui 
poterius užbaigdavo tėvelis “
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„Pamėgink paskambinti jam, – pasiūliau tėvui. – Bent išgirsi jo balsą.“  Jau 
buvo praėję 25 metai, kai 1944-ųjų vasarą mano tėvas ir jo brolis paliko Daujė-
nus. Nuo tada jie daugiau nei matėsi, nei kalbėjosi su savo tėvu. inojau, kad 
tokie dalykai gan sudėtingi, bet gal vis dėlto įmanomi. Galbūt telefono skambutis 
prasmuks pro geležinę uždangą

Telefono skambutį į šalį už geležinės sienos reikėjo gan įmantriai planuoti, 
ir visa jo eiga nebuvo iš lengvųjų. Mums surasti telefoną buvo labai lengva, jis 
stovėjo šalia, mūsų namuose, tačiau senelio padėtis visai kitokia. 

Mano tėvas buvo girdėjęs, kad Vabalninke yra tik vienas telefonas (greičiausiai 
pašte) ir kad tarptautinis pokalbis turi būti užsakytas iš anksto. Tai reiškė, kad 
reikėjo pasiųsti laiškus  kitiems giminaičiams ir paprašyti padėti. Reikėjo tiksliai 
suderinti ir nustatyti pokalbio dieną ir laiką, kas nors turėjo atgabenti mano seną 
ir aklą senelį į tą vietą, kur suskambės telefono skambutis.

Visa tai tvarkėme keletą mėnesių. Pamenu, atėjo paskirtoji skambučio diena. 
Tėvas įsitaisė fotelyje prie telefono, laukdamas, kol bus sujungtas su Maskva, po 
to su Vilniumi, o tada jau ir su Vabalnink . Jis laukė. Laukė kantriai ir ilgai. 
Vėliau paskambino operatorė ir pranešė, kad neįmanoma sujungti, ir tiek.

Atėjo ir giminaičių laiškas. Prašė nebandyti skambinti dar kartą. Tai per 
sunku seneliui.

Taip nuo 1944-ųjų mano tėvui daugiau ir neteko nei matytis, nei kalbėtis 
su savo tėvais Lietuvoje. Vienintelis, kuriam tai pavyko, buvo mano dėdė Povi-
las, tėvo vyresnis brolis. Jis pirmą kartą lankėsi Lietuvoje 19 0 metais, tiksliau, 
Vilniuje, nes jam neleista išvykti už miesto ribų. Senelis buvo atvežtas į Vilnių 
su gausia giminaičių palyda. 

Viena giminaitė prisiminė akimirką, kai dėdė Povilas, leisdamasis „Nerin-
gos“ viešbučio laiptais, kažką pasakojo, bet staiga sustojo nepabaigęs sakinio  jo 
akiratyje pasirodė senyvas žmogus, paskutinį kartą matytas prieš daugiau kaip 
ketvirtį amžiaus. Mano senelis, aklas žmogus, rankomis vis lietė dėdės Povilo 
veidą. Jo skruostais tekėjo ašaros. „Poviliuk, Poviliuk, – vis klausė. – Ar tikrai tu “

Gerai, kad jie susitiko, nes praėjus mažiau nei dvejiems metams, vieną 
šeštadienio vakarą 19 val. (19 2 02 05), senelis iškeliavo pas mano močiutę An-
taniną. Jie kartu ilsisi kapinėse ties Vabalninku, kur palaidotas močiutės vyresnis 
brolis Juozapatas Valeckas. 

inia apie senelio mirtį mane pasiekė Vakar  Berl ne (tuomet Vakarų 
Berlynas buvo nepriklausomas miestas, valdomas amerikiečių, britų ir prancūzų 
administracijos). Aš, būdama 15 metų, mokiausi vokiečių gimnazijoje mieste, ku - 
ris buvo vienas ryškiausių šaltojo karo simbolių. Tame mieste dėdė Povilas įsi - 
kūrė 1960 m., kai nutarė grįžti į Europą iš JAV. Mes gavome telegramą apie 
senelio mirtį anksčiau negu mano tėvas JAV. Pati paskambinau jam ir prane-
šiau žinią, kad pasiruoštų. Ir pamačiau dėdę Povilą, sėdintį sofoje, nelaimingą, 
sugniužusį.

„Reikia pasidomėti, kaip galėtumėte nuvykti į laidotuves“, – pasakiau jam tikėda-
masi, kad tai suteiks šiek tiek paguodos (kvaila mintis, dar nebuvau pasimokiusi 
iš nepavykusio telefono skambučio).
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Bet man, tuomet penkiolikmetei, ta mintis atrodė ne tokia jau kvaila. Šiaip 
ar taip, tik prieš keletą mėnesių prie mūsų durų netikėtai buvo pasirodęs Lietuvos 
pareigūnas iš Sovietų Sąjungos ambasados Rytų Berlyne. Prisistatė Adomaičiu. Jis 
sakė, kad nori susitikti ir susipažinti, pasidalyti su mumis geromis naujienomis 
apie gyvenimą Sovietų Lietuvoje. Jis atsinešė ir paliko keletą lietuviškų knygų. 
Mano dėdė, gan vienišas žmogus, džiaugėsi galėdamas pasikalbėti apie politiką.  
Adomaitis mandagiai klausėsi. 

Tuo metu lietuvių kalbos gerai nemokėjau. Kaip ir kiti lietuvių pabėgėlių 
vaikai, su tėvais kalbėjau lietuviškai, bet su draugais, net su lietuviais, – angliškai.

Mano tėvas labai krimtosi, kad nesistengiu išmokti lietuviškai. Tad per kitą 
mūsų telefoninį pokalbį skubėjau pasigirti, kad lankėsi ponas Adomaitis ir paliko 
man lietuviškų knygų. Maniau, kad tai jam padarys įspūdį, nes parodys, kad 
noriu geriau išmokti lietuvių kalbą. 

Tėvo reakcija buvo netikėta  „Kokias ten supuvusias komunistines knygas žadi 
skaityti  ra daug geresnių lietuviškų knygų...“

 Prie tų knygų taip ir neprisiliečiau... 
 Bet dabar, mirus seneliui, maniau, kad turėsiu supratingą pagalbininką 

Sovietų ambasadoje Rytų Berlyne, kuris padės mano dėdei gauti vizą, kad galėtų 
vykti į tėvo laidotuves.  Tuo labiau kad šiuo konkrečiu atveju jis galėtų patvirtinti 
tai, ką pasakojo anksčiau, kad sovietų Lietuvoje labai humaniškai žiūrima į žmones.

Bet kaip su juo susižinoti  Mes gyvenome Vakarų Berlyne, o Sovietų Sąjun-
gos ambasada buvo kitoje pusėje sienos, labai tikros ir labai tvirtos, dalijančios ne 
tik miestą, bet ir žemyną. Mano dėdė, turėdamas Vakarų Berlyno pasą, neturėjo 
teisės vykti į Rytų Berlyną. Bet man, kaip JAV pilietei, šis draudimas negaliojo. 
Aš galėjau keliauti po Berlyną iš vakarų į rytus (kur jau buvo kita šalis, Rytų 
Vokietija), ir svarbiausia, grįžti atgal  Prisimenu, kaip žiemos dieną kirtau beveik 
tuščią pasienio postą. Pagrindinėje Rytų Berlyno gatvėje Unter den Linden suradau 
masyvų Sovietų ambasados pastatą ir įėjau vidun.

Sekretorės paprašiau, kad pakviestų poną Adomaitį, bet ji kažkodėl negalėjo 
pasakyti, ar jis yra kabinete. Net negalėjo pasakyti, ar iš viso toks ponas Adomaitis 
dirba ambasadoje. Bet pasakė, kad galiu laukti vestibiulyje.

Tad aš atsisėdau ir laukiau. Ir laukiau. Praėjo keturios valandos, bet ponas 
Adomaitis vis dar nepasirodė. Sekretorės paklausiau, kodėl reikia tiek ilgai laukti. 
Bet ji nežinojo. Jau temo, ir man reikėjo vykti atgal į Vakarų Berlyną.

Dėdei pasakiau, kad kelionė nenusisekė.
 mano tėvas artimiesiems į Lietuvą nusiuntė tokią telegramą

„ nutė tele onavo apie tėvelio mirtį. Ji ir Povilas stengiasi važiuoti į laidotuves. Laukite 
telegramos. Gražiai palaidokite, uždėkite žiedą. Padarykite nuotraukų. Paimkite iš kapo 
saują žemės man “

Vėliau tą patį pavasarį ponia Barauskienė, kuri prižiūrėjo mano senelius 
paskutiniais gyvenimo metais, parašė tėvui  „Petrai, kur jūs buvote praš s iš a. a. 
tėvelio kapo žemių atsiųsti, tai aš buvau išsiuntus. Bet tas žemes sugrąžino atgal. Dabar 
jos pas mane.“ Geležinė siena nepraleido nė žiupsnelio žemės
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Ponia Barauskienė mirė anksčiau, negu mano tėvas galėjo atvykti ir paimti 
tą saują žemės. Kai po kelerių metų tėvas lankėsi Lietuvoje, pats paėmė žemės 
nuo kapo ir atsivežė į Ameriką. 

Ta žemė, padėta mažoje medinėje dėžutėje ant spintelės, išbuvo su juo 
beveik 35 metus. 2010-ųjų sausį, kai mirė pats ir buvo laidojamas už Vašingtono, 
per tūkstančius kilometrų nuo Lietuvos, mama žemės likučius išpylė ant jo karsto.

„Ar tai viskas  – paklausiau. – Prisimenu, kad jos būta daugiau.“ „ šdalijo kitiems, – 
paaiškino mama. – Draugams ir pažįstamiems, kurie irgi norėjo būti palaidoti su ja, 
kad primintų Lietuvą.“

Mano tėvas skaičiavo savo tėvo amžių pagal pergyventus karus, kurie 
tiesiogiai jį palietė. Tų karų suskaičiavo mažiausiai penkis. Tai Rusijos–Japonijos 
karas, kai mano senelis Povilas dar buvo jaunas vyras, vėliau Pirmasis pasauli-
nis karas, dar vėliau bolševikų revoliucija, kova už Lietuvos nepriklausomybę ir 
Antrasis pasaulinis karas.

Senelis greičiausiai buvo puikus pasakotojas (mano tėvas buvo nepakartoja-
mas). Jis pasakojo mano tėvui apie tarnybos metus Rusijos caro armijoje, apie savo 
nuotykius ir draugus kareivius. Jis minėjo, kad labai sutarė su savo karininku, 
tad kai gavo žinią iš namiškių Daujėnuose, kad tėvas serga ir yra prie mirties, 
karininkas jį išleido, pasikliaudamas vien jo garbės žodžiu, kad sugrįš.

Kelionė užtruko ilgai, o paskutinį jos ruožą iš Panevėžio geležinkelio stoties 
iki namų įveikė pėsčiomis. Jau netoli Dauj¸nų sustojęs viename ūkyje, išgirdo 
skambant bažnyčios varpus. Paklausė ūkininko, kodėl jie skamba vidury dienos. 
„Šiandien laidoja tokį avazelskį.“ Jis pasileido tekinom bažnyčios link ir laiku spėjo 
prisijungti prie savo keturių brolių, jau nešančių tėvo karstą.

Vėliau mano senelis parašė dainą apie šią kelionę (atrodo, kad jis kurdavo 
gan dažnai). Net ir šiandien kai kurie žmonės atsimena tuos žodžius. Prieš keletą 
metų giminaitė Paulina Kielienė juos man parašė

 
Mirė motinela
Graže pakavojom
 už trijų metų

Kariuomenėn stojau
 
Baigiant penktiems metams
ešti sunkią naštą

Sulauk iš ėvynės
Aš šitokį raštą:
 
Važiuok namo, broli,
es slabnas ėvelis
elaisk dormais laiką
es tolimas kelias

 

amo parvažiavus
Koks ten nuliūdimas
Kad giminių arkliais
žimtas klojimas

 
Ainant par šventorių
Varpai nuskambėjo
Aš tuo metu verkdamas
Bažnyčion įėjau
 
Baigus „Pulkim ant kelių“
Visi atsistoja
Kunigas Mišias laike
Prie šventa altoriaus



1304

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

ikėjaus dar gyvu
eveli atrasti
 priseje kūnu
emelėn užkasti

 
Po laidotuvių Navazelskių broliai susirinko pasitarti. Kas turėtų likti Dau-

jėnuose ir perimti ūkį, ir ką daryti kitiems broliams
Buvo 1906-ieji, vyko Rusijos–Japonijos karas. Vyriausias brolis Petras, laikantis 

tradicijos, turėjo perimti ir valdyti ūkį. Kitas vyresnis brolis Jonas taip pat liks su 
juo. Abu dar buvo nevedę. Brolis Juozapas sakė, kad vyks į Ameriką. Jis, ką tik 
grįžęs iš Petrogr do, matė darbininkų demonstracijas ir riaušes prieš despotišką 
caro tvarką. inojo, kad jaunus vyrus šaukia į karą, ir nenorėjo kariauti. Ragino 
ir brolį Povilą vykti su juo į Ameriką. Aš negaliu, atsakė mano senelis, daviau 
žodį karininkui ir turiu grįžti į savo dalinį.

Tad broliai patraukė skirtingais keliais. Juozapas išvyko į Ameriką, vedė, 
nusipirko ūkį Masač setso valstijoje ir susilaukė keturių vaikų. Jaunesnis brolis 
Antanas mokėsi kunigystės Petrogradê. Vėliau jis nutarė, kad nebesimokys, Rusijoje 
vedė ir susilaukė keturių sūnų ir vienos dukros.

Mano senelis dar turėjo keturias seseris. Dvi jauniausios  Grasilda ir na, taip 
pat išvyko į Ameriką. Kitos dvi  Seliomia ir Skolastika, ištekėjo ir liko Lietuvoje.

Senelis Rusijos caro kariuomenėje tarnavo iki 1911 m. Grįžo į Daujėnus 
ir išbuvo ten, kol prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, mat vėl buvo pašauktas į 
caro kariuomenę. Šauktinius karius apmokė Baltarusijoje, paskui perkėlė tarnauti 
į Latviją. Turėjo feldfebelio laipsnį.

Vyriausias brolis Petras, kuris valdė ūkį, mirė nuo vėžio 1915 m. Brolis Jonas 
buvo pašauktas į caro kariuomenę kautis Pirmajame pasauliniame kare. Išėjo, bet 
taip ir negrįžo. Paskutinį kartą namiškiai gavo žinią iš Jono, kai jo dalinys buvo 
Prūsijoje. Kur ir kaip jis mirė, nežinoma.

Kai mano senelis 1918 m. sugrįžo į Daujėnus, ūkį rado labai apgailėtinos 
būklės. Pergyvenęs visas šeimos netektis ir mirtis, dabar jis buvo vyriausias, ir, 
beje, vienintelis iš penkių brolių, sugrįžusių į savo tėvų ūkį.

Netrukus (1919 02 20) jis vedė savo sužadėtinę Antaniną Valeckaitę. Grei - 
tai jie susilaukė dviejų sūnų  mano dėdė Povilas gimė per Naujuosius metus 
(1920), o praėjus aštuoniolikai mėnesių, 1921 m. gegužės 24 d., gimė mano tė-
vas Petras.

Per kitus 20 metų senelis atstatė ūkį, kuris buvo vienas iš labiausiai kles-
tinčių ne tik kaime, bet ir už jo ribų. sigijo malūną. Vienu metu čia buvo penki 
arkliai, daugiau nei dvidešimt kiaulių, vištų ir žąsų, šeši septyni laukai. kyje 
auginti kviečiai, rugiai, linai, ruošiama vilna.

Keletas mano senelio ir kitų šeimos narių gyvenimo svarbesnių akimirkų 
buvo įamžintos nuotraukose. 1928 m. gerai žinomas Vabalninko fotografas Juozas 
Daubaras nufotografavo sodybą ir naujai pastatyto gyvenamojo namo įkurtuves. 
Nuotraukoje prie namo sėdi mano senelis, močiutė Antanina, draugai, giminaičiai 
ir talkininkai. Jauniausias septynerių metu berniukas nuotraukos centre – Petriukas, 
mažiausias iš visos grupės. Tai mano tėvas.
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Prie namo...

Šventė avazelskių namuose
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Tokių nuotraukų nedaug. Keletas padaryta 1930-aisiais, dar prieš karą, kai 
1938 m. apsilankė Juozapo dukra Amelija iš Amerikos. Mano senelis jautė, kad 
pasaulis vis labiau keičiasi. Tad Amelijos apsilankymo proga jis surengė didžiulę 
šventę – kas žino, kada dar bus kita proga pasidžiaugti šeima ir jos gyvenimu

Ir tikrai, senelis Povilas ateitį tiksliai nuspėjo. Nebuvo ką švęsti vėlesniais 
metais. kio darbų ritmą pakeitė karo griaustinis ir tvyranti baimė. Atėjo pirmoji 
sovietų okupacija, Lietuva buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos, vėliau Antrasis 
pasaulinis karas ir vokiečių okupacija, o 1944 m. grįžo sovietų armija.

Kaip šie pasaulį krečiantys įvykiai atsiliepė tolimame Daujėnų miestelyje  
Pamenu tėvą pasakojant tai, kas jam įsirėžė visam gyvenimui. Greičiausiai baimės 
jausmą jis pirmąkart patyrė 1941-ųjų birželio 14–15 naktį, kai sovietų valdžia 
pradėjo pasiturinčių ūkininkų, mokytojų, gydytojų ir kitų visuomenei „pavojingų 
ir nepageidaujamų elementų“ trėmimą į Sibirą ir kitas atokias vietoves Rusijos 
šiaurėje ir rytuose. Ponas Steponavičius, tėvo mylimiausias Daujėnų mokytojas, 
buvo vienas iš tų išvežtų su visa šeima. Tėvas paskui verkė tris dienas. Kai dar 
buvau vaikas, prisimenu tėvą pasakojant, kaip jis nuėjo į geležinkelio stotį ir 
ieškojo mokytojo Steponavičiaus, kad galėtų jam perduoti maisto. Gyvuliniuose 
vagonuose sausakimšai sugrūsti žmonės šaukia pro plyšius ir prašo vandens – tas 
vaizdas išliko jam visam gyvenimui. Kiek vėliau tėvas sužinojo, kad ir jo šeima 
buvo tremiamųjų sąrašuose.

Vos savaitei praėjus, nacių Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, kuri jau 
praėjusią vasarą buvo aneksavusi Baltijos kraštus (tarp jų ir Lietuvą). Tėvas pasa-
kojo, kad penkias dienas vokiečių kareiviai žygiavo per Daujėnus, tiksliau, greta 
jų ūkio, vienu iš kelių, vedančių į rytus. Jis sakė, kad tuomet buvo neįmanoma 
kirsti kelio dėl nepertraukiamo vokiečių kareivių, tankų ir artilerijos kolonų srauto.

Tėvas ir dėdė Povilas netrukus pirmą kartą susidūrė su mirtimi. Tėvas 
dalyvavo sukilime prieš sovietų režimą. Jis saugojo suimtuosius miestelio centre, 
tuos, kurie palaikė komunistus, taip pat įtariamuosius, kurie talkino sovietams 
suimant ir tremiant žmones į Sibirą. Vieną vakarą jo draugas paprašė, ar mano 
tėvas nesutiktų su juo apsikeisti vietomis. Jis sutiko, tačiau tą naktį likę sovietai 
nutarė išlaisvinti savo suimtus bendražygius. Jie nuginklavo sargybinius, juos 
kankino ir nužudė. Ryte tas draugas, kuris paprašė tėvą apsikeisti, buvo rastas 
su vinimi kaktoje...

Pavojų kėlė ir vokiečiai. Pirmosiomis dienomis, kai vokiečių kolonos žy-
giavo per Daujėnus, grupė karininkų užsuko į senelių sodybą pavalgyti. Senelio 
nebuvo namuose, tik močiutė ir du jos sūnūs. Netrukus vokiečių karininkams 
buvo užtiestas stalas, padėta maisto ir gėrimų. „Maskvoje mes būsime per šešias 
savaites“, – pasigyrė vokiečiai. 

Mano dėdė Povilas, tuo metu Dotnuvos žemės ūkio akademijos studentas, 
sėdėjo stalo gale ir klausėsi. Jis jau ne kartą buvo girdėjęs pokalbius, kur jo 
profesoriai diskutavo apie karo eigą. Jo profesoriai, įskaitant Mykolą Romerį, 
nebuvo nacių gerbėjai. Beje, dėdė Povilas per savo trumpą gyvenimą jau buvo 
žinomas kaip turintis talentą pasakyti netinkamus dalykus netinkamu laiku. Ir 
jis negalėjo pakęsti kvailių. Tie vokiečių karininkai, nusprendė jis, priklausė tai 
kategorijai.
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Tad jis nenutylėjo. „Jūs matysite Maskvą kaip savo ausis. ikėtina, kad per trejus 
metus rusai bus Berlyne“, – pasakė iki dantų ginkluotiems, dar nauja uniforma 
tviskantiems įsibrovusios armijos karininkams.

Karininkai neteko žado, nustojo valgyti ir gerti. Pagaliau vienas nutaikė 
ginklą į dėdę Povilą, atsistojo ir pamojo jam išeiti iš kambario. Pastatęs Povilą 
prieš namo sieną, karininkas ruošėsi jį nušauti. Tada ir močiutė, ir mano tėvas, 
nors ir nemokėdami vokiečių kalbos, puolė ant kelių ir prašė pasigailėti Povilo. 
Nekreipkit dėmesio į jį, suklupę bandė sakyti, tai jis kvailys, o ne jūs. Karininkas 
nuleido ginklą, apsisuko ir su visa grupe paliko sodybą. 

Kas galėjo numatyti, kad bus dar baisiau  Tie metai į Daujėnus atnešė tik 
kruviną terorą ir mirtį. Pamenu tėvą pasakojant, kaip kaimynas atsigręžė prieš 
kaimyną ir ne tik užkariautojų armijos, bet ir vietos žmonės žudė vienas kitą.

Jis man papasakojo, pavyzdžiui, kaip sukilėliai svarstė nubausti kaimo ko-
munistuojančiuosius, kurie per pusantrų sovietų okupacijos metų nusavino pasi-
turinčių ūkininkų žemę ar, kaip įtariama, padėjo užkariautojams suimti ir tremti 
savo kaimynus. Miestelio vyresnieji, tarp kurių buvo ir mano senelis, susirinko visa 
tai aptarti. Už tuos nusikaltimus juos reikia sušaudyti, sakė vieni. Tėvas pasakojo, 
kad senelis buvo prieš. Tad, sakė jis, kas juos šaudys  Ar tu  Ar sąžinė tau leis

Nuspręsta sulaikytuosius pasiųsti vokiečių vadovybei į Šiauli s, kad ji priimtų 
sprendimą dėl jų likimo. Tačiau vokiečių administracija juos paleido, sulaikytieji 
jai nerūpėjo. Kaip žąsys vorele jie visi grįžo atgal, pasakojo tėvas. Bet kažkas juos 
vis tiek sušaudė. Vieną rytą jie buvo rasti negyvi šalia kelio už kaimo.

Daujėnuose ir jų apylinkėse pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais būta ir 
dar daugiau baisesnių sukrėtimų. 

Tėvas pasakojo, kaip trys žydų šeimos buvo suimtos ir išgabentos į P svalį. 
Tuomet niekas nežinojo, kad iki vasaros pabaigos jie bus nužudyti, kaip ir beveik 
visi apylinkės žydai, ade kių miške.  

1941-ieji metai atnešė tiek smurto ir mirčių, kiek miestelis dar niekada ne-
buvo patyręs. Teroras, represijos ir karas atslinko kartu su daugeliu nežinomųjų. 
Ką daryti su tais, kurie nori tau pakenkti  Ar jiems atsakyti tuo pačiu  Ar juos 
sunaikinti pirma, kol jie tau dar nepakenkė  Bet mano senelis manė kitaip. Tėvas 
dažnai sakydavo, kad senelis nepritarė smurtui net ir žiauriais prievartos metais.

Mano dėdė nejautė, kada ir ką galima sakyti, o tėvas buvo vienas iš tų, 
kurie nelabai suvokė, kad neribotas smalsumas gali ir pražudyti. Per įgimtą smal-
sumą ne kartą atsidūrė pavojingose situacijose. 

Taip atsitiko vieną 1941-ųjų naktį, atrodo, paskutinę birželio savaitę. Būda-
mas Daujėnų centre esančioje mokykloje, išgirdo silpną bruzdesį virš palėpės. Iš 
pradžių nekreipė dėmesio, bet paskui nutarė pažiūrėti, kas ten yra. 

Kaip jis vėliau pasakojo, vos tik atkėlęs palėpės dangtį, pamatė tiesiai į save 
nukreiptus pistoletus. Juos laikė du rusų kareiviai, kurie, dėl nežinomų priežasčių 
atitrūkę nuo besitraukiančios Raudonosios armijos, slėpėsi palėpėje, greičiausiai 
kažkurio vietos gyventojo padedami. Iš ypatingos uniformos ir pistoletų tėvas 
spėjo, kad jie buvo karininkai, galbūt net baisieji politrukai. Palėpėje jie slapstėsi 
jau keletą dienų, buvo alkani, ištroškę ir išsigąsdinę.
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Jie norėjo sužinoti, kur jų dalinys, ir tėvas atsakė, kad dabar jų kariuomenė 
gan toli. Jis įtikino juos atiduoti ginklus, bet nežinojo, ką daryti toliau. Ar juos 
perduoti sukilėliams  Ar paleisti  Nutarė pasitarti su mano seneliu.

Nuskubėjo namo. Mano senelis pasakė  „Savo rankų krauju nesutepsime.“ Tad 
tėvas grįžo atgal su kibiru vandens, šiek tiek duonos ir lašinių. Parodė jiems 
kelią rytų kryptimi ir išleido, bet be ginklų. inoma, taip ir nesužinojo, ar tiems 
kariškiams pavyko pasiekti savuosius.

Mano senelis buvo paskirtas Daujėnų viršaičiu 1941-ųjų rugsėjį–lapkritį. Kaip 
tėvas pasakojo, jis užėmė tas pareigas, nes jau buvo kandidatas į viršaičius 1939 
metais ir tikėjo, kad turi laimėti tuos rinkimus. Bet vėliau, sovietams okupavus 
Lietuvą 1940-aisiais, viskas pasikeitė, nepriklausomos Lietuvos rinkimai ignoruoti, 
pareigūnai išmesti iš darbo. Dabar, atėjus vokiečiams, jiems buvo pasakyta, kad 
vėl turi eiti ankstesnes pareigas. „ eik, – sakęs jam mano dėdė Povilas, – dabar 
tai ne taip kaip anksčiau.“ 

Mano senelis nepaklausė. Būti viršaičiu yra didelė garbė, manė jis. Tokiais 
sunkiais laikais jis norėjo padėti žmonėms. Bet tarp nurodymų iš Bíržų buvo ir 
reikalavimas parduoti ir valdyti daiktus, priklausiusius trims Daujėnų žydų šei-
moms, kurios buvo tarp šimtų nužudytųjų adeikių miške. 

Jau vėliau, tardomas sovietų NKVD darbuotojų, jis buvo apkaltintas daiktų 
pasisavinimu. Vienas po kito liudininkai turėjo tai patvirtinti. Visoje Lietuvoje 
žydų turtas ir daiktai buvo grobstomi dar esant gyvoms aukoms, gana dažnai jų 
buvusių kaimynų ar pažįstamų. Bet mano senelis sakė, kad jis to nedaręs. Jam 
tai buvo negarbinga. „ ydų turto nenešiau ir manau, kad tai nepritinka seniūnui“, – 
parašyta byloje.

Iš pokalbių su giminėmis patyriau, kad jis iki pat gyvenimo pabaigos 
gailėjosi, kad taip ir nepaklausė mano dėdės Povilo. Jau buvo per vėlu, kai su-
prato, kad nesąmoningai dalyvavo toje veikloje, kuri prieštaravo jo principams 
ir įsitikinimams. Skaitant jo bylos medžiagą, buvo matyti, kad Daujėnų žmonės, 
kurie jį daugelį metų gerai pažinojo, liudijo prieš jį. Daug melo pasakyta apie jį, 
apibendrino tėvas, kai pats perskaitė bylą po 50 metų.

1944-aisiais, kai Raudonoji armija jau stūmė vokiečius atgal, mano dėdė ir 
tėvas suvokė, kad, sovietams grįžus, jiems nebus iš ko rinktis. Arba bus paimti į 
Raudonąją armiją, arba pasitrauks su partizanais į miškus. Greičiausiai, bus nušauti 
arba ištremti į Sibirą. Jie bijojo, jaudinosi dėl jų ir tėvai. Tad 1944-ųjų liepą jie 
nusprendė patraukti Vakarų link, vildamiesi sugrįžti į Daujėnus po 6–12 mėnesių. 
Kaip ir dauguma lietuvių, tikėjo, kad Vakarų sąjungininkai neleis sovietams vėl 
užimti Baltijos šalių.

Jie išvyko su mano senelio ir močiutės palaiminimu. Močiutė net savo 
vestuvinį žiedą įdavė mano tėvui. Galbūt pravers kurią dieną, kai reikės iškeisti 
į duoną, pasakė. Pakeliui į Vakarus tėvas taip ir padarė (vėliau dėl to gailėjosi 
visą savo gyvenimą). Jis pasiėmė ir maldaknygę – tą vienintelį daiktą iš savo 
namų Daujėnuose atsivežė per Atlantą į Ameriką.

Senelį suėmė greičiau nei per pusmetį, 1944-ųjų gruodžio 29 d. Sovietų val-
džia iš pradžių jį apkaltino pagal straipsnį 58-1a („tėvynės išdavikas“), bet ilgainiui 
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straipsnį pakeitė į 58-3 („padėjo priešui“) ir 58-2 („buržuazinis nacionalistas“). Sovietų 
karo tribunolas jį nuteisė iš pradžių įkalinti Lietuvoje, vėliau ištremti į Sibirą. 

Jį suėmė 65 metų amžiaus. Grįžo atgal į Lietuvą jau 5-erių. Nedaug tokio 
amžiaus žmonių galėjo iškęsti negandas ir išbandymus. Bet mano senelis ištvėrė. 
Tėvas mano, kad jam galbūt šiek tiek pagelbėjo brolis Antanas, kuris tuomet 
gyveno Ukrainoje. Visi keturi Antano sūnūs žuvo Antrojo pasaulinio karo metais 
tarnaudami Raudonojoje armijoje.  Jis, kaip žuvusių sūnų kareivių tėvas, rašė 
sovietų valdžiai prašydamas pasigailėti jo vyresnio brolio.

Grįžęs atgal į Daujėnus, senelis ūkio neberado. emė jau anksčiau buvo 
konfiskuota, pastatai nugriauti. Mano močiutė, išvaryta iš savų namų, daugelį 
metų klajojo ir prieglobsčio ieškojo pas vienus ar kitus pažįstamus ir kaimynus. Jai 
nebuvo lengva, kaip nebuvo lengva ir tiems, kurie sutikdavo ją priimti. „Liaudies 
priešo“ žmonai padėti buvo pavojinga.

Maždaug 1950-ųjų viduryje senelis pasiuntė trumputį laišką vyresniam bro-
liui Juozapui į Ameriką. Klausė brolio, gal ką nors žinąs apie jo sūnus. Juozapas 
jau buvo miręs prieš 10 metų (senelis to nežinojo). Bet laiškas vis dėlto pasiekė 
Juozapo našlę ir dukras. Jos atsakė į laišką, taip pat perdavė senelio žinią mano 
tėvui ir dėdei. Taip ryšys su tėvais Lietuvoje buvo atkurtas.

Tada prasidėjo mano senelių baigiamasis gyvenimo laikotarpis. Mano tėvas, 
dėdė ir kiti giminaičiai siuntė jiems siuntinius ir rašė laiškus. Siuntiniai (paprastai 
drabužiai ir audinių medžiaga, kurią mano seneliai parduo-
davo) padėjo jiems Vabalninke nusipirkti nedidelį dviejų 
kambarių namelį, kuriame ir sulaukė senatvės. 

Tėvas pasakojo, kad laukdami dienų saulėlydžio, jie 
buvo patenkinti kukliomis savo gyvenimo sąlygomis. Laiškuo-

Povilas ir Antanina 
Navazelskiai  
Vabalninke prie savo 
namelio
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se, kuriuos tėvas išsaugojo, skaičiau, kad jie dėkingi jam už paramą ir pagalbą 
iš taip toli. Jie rašė, kad turi visko, kas jiems reikalinga, ir vis dėkojo. 

Bet seneliai rašė ne viską. Jie puikiai suvokė, kad korespondenciją skaito 
saugumo cenzoriai ir kad ne visi laiškai juos pasiekia. Jie tėvo prašė suprasti ir 
jų sunkumus. Kai 1960-ųjų pabaigoje jis rašė, kad labai norėtų pabandyti juos 
aplankyti, seneliai jį atgrasė nuo tokių minčių – tiesiog parašė, kad dabar netin-
kamas laikas, ir tikisi, kad jis juos supras

Praėjus 40 metų po mano senelio mirties atėjau į Lietuvos ypatingąjį archy-
vą. Norėjau sužinoti, ar turi kokios nors medžiagos apie mano senelį. Pasirodo, 
net paskutiniais gyvenimo metais jis buvo sekamas ir stebimas Vabalninko KGB 
darbuotojų (mažiausiai du agentai buvo skirti rinkti informaciją apie jį). Viename 
raporte vietos KGB darbuotojai dalijosi įtarimais, kad 80-metis senelis gali tarnauti 

V, Amerikos entrinei žvalgybos valdybai. Kaip įrodymą citavo senelio laišką 
į JAV tam tikram Baniuliui, pažymėdami, kad ta vietovė yra „lietuvių buržuazinių 
nacionalistų“ rajonas. Galbūt, bet Baniulis buvo ir močiutės Antaninos sesers vyras.

1991-aisiais mano tėvas ir aš buvome tarp dešimties tūkstančių žmonių, 
besikreipusių į nepriklausomos Lietuvos valdžią su prašymu persvarstyti bylas. 
Mes prašėme reabilituoti senelį. 

Išnagrinėjęs bylą, prokuroras parašė  

„Byloje nėra įrodymų, kad avazelskis Povilas būtų pats dalyvav s šaudant žydus, areš-
tav s gyventojus, žiauriai elg sis su jais. eįrodyta ir tai, kad avazelskis būtų pats 
pasisavin s žydų turtą... Visas tardymas avazelskio Povilo byloje buvo sukoncentruotas 
į tai, kad įrodytų, jog jis yra tarybų valdžios priešas, buožinis elementas, kenk s tarybų 
valdžiai, kad ją užgrobtų  š surinktos byloje medžiagos matosi, kad avazelskis tikrai 
neapkentė tarybų valdžios, norėjo jos žlugimo, siekė susigrąžinti 0 metais prarastą 
savo žem  ir turtą, jog jo veikla vokiečių okupacijos metu buvo nukreipta prieš arybų 
Sąjungą, o ne kerštas kokiems nors konkretiems asmenims “

Mano tėvo prašymas reabilituoti senelį buvo patenkintas, ir bent oficialiai 
dėmė nuo jo vardo buvo pašalinta. Jei jis būtų gyvas, tuomet jam būtų 113 metų.

Šiandien Daujėnuose iš Navazelskių šeimos yra likusi viena giminaitė – Marytė 
Mėkelytė, Povilo Mėkelio dukra (Povilas Mėkelis buvo mano senelio sesers Salomė-
jos sūnus). Nors keletas Povilo Navazelskio ir Petronėlės igmantaitės palikuonių 
dar gyvena netoliese, Pasvalyjê, Panevėžyjê, Šiauliuosê, kiti, greičiausiai dauguma, 
išsibarstė po pasaulį. Didžioji dalis gyvena JAV, šalyje nuo Ramiojo vandenyno 
šiaurės vakaruose iki Atlanto šiaurės rytuose, kiti Ukrainoje, o dar kiti Maskvoje.

Vis dėlto Daujėnuose yra mano šeimos pėdsakų. Prosenelis Povilas ilsisi 
Daujėnų bažnyčios šventoriuje su žmona Petronėle, palaidotas savo penkių sūnų 
1906 m. Jų vyriausias sūnus Petras palaidotas netoliese esančiose Daujėnų kapinėse 
(vos įėjus pro vartus dešinėje, pirmoje kapų eilėje).

Mano senelis Povilas ilsisi Vabalninke. Ten pat 2010-ųjų rugsėjį palaidoti 
dėdės Povilo pelenai. Daugelis jo brolių ir seserų amžino poilsio atgulė užsienio 
žemėje. Kaip ir jo jauniausias sūnus, mano tėvas Petras palaidotas kapinėse prie 
Vašingtono, toli už vandenyno, vieną šaltą, bet saulėtą 2010-ųjų sausio dieną. 



1311

 N Ė

***
rašiau interviu su tėvu apie jo gyvenimą 2006 m., likus ketveriems metams 

iki jo mirties. Paklausiau, ką jo tėvas reiškė jam, ką jis paveldėjo ir perėmė, kad 
galėtų gyventi savo gyvenimą

Atsakė tiesiai ir aiškiai, be dvejojimo  „Jis mane mylėjo.“
„Jis mane mylėjo.“ Tą vienintelį dalyką paliko mano senelis Povilas. Pra-

radęs viską, ką anksčiau sukūrė ir kas jam priklausė, jis daugiau nieko neturėjo. 
Bet jo meilė buvo tokia stipri, kad prasiskverbė pro tvirčiausią sieną ir giliausią 
vandenyną. Ta meilė supo mano tėvą jo pirmosiomis dienomis Daujėnuose, ją 
jautė visą gyvenimą. Ji išugdė jį ir padarė žmogumi. Ta dvasia atsispindėjo ir jo 
pasakojimuose apie tolimą kaimą, kuriame gimė. Tai dovana, kurią senelis Povilas 
Navazelskis perdavė visiems savo palikuoniams.
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Girsūdų bendrovę išgarsino atkaklus  
ir sumanus žemaitis
Asta Bitinaitė

1988-ųjų pats vidurvasaris. Pirmą kartą į susitikimą iš visų pašalių sulekia 
plati Mačiūnų giminė, kilusi iš Baliìčių kaimo, kur Mačiūnų sodybos vietoje vilnija 
platūs javų laukai. 19 5-aisiais po melioracijos šios sodybos neliko.

Tačiau ji liko senųjų Mačiūnų prisiminimuose, fotografijose...
Pirmąjį giminės susitikimą energingai šventė visi septyni broliai Mačiūnai – 

Antanas, Juozas, Povilas, Kazimieras, Bronius, Jonas ir Julius. Tuomet genealoginį 
medį sudarė 69 giminės žmonės.

„Mūsų kaimą vadino Paribio, nes jis buvo tarp Daujėnų ir Krinčino, arba Baliečiais, 
turbūt dėl to, kad čia telkšojo daug balų“, – yra prisiminęs Vilniuje gyvenantis Bro-
nius Mačiūnas, paskutinis likęs gyvas iš septynių brolių Mačiūnų.

Taigi 1988-ųjų vasarą šurmuliuoja Mačiūnų giminė, čia sukinėjasi ir jaunas 
energingas žemaitis enonas imkus – Girs duose gyvenančio Antano Mačiūno 
žentas. Tais metais imkų šeima, kurios vos pusmečio sulaukęs pirmagimis Ernes-
tas buvo jauniausias šiame giminės susitikime, persikraustė į Girsūd s, į Vitalijos 
Mačiūnaitės- imkienės gimtąjį kraštą.

Lietuvos veterinarijos akademijoje ir Respublikinėje aukštojoje agropramoni-
nio komplekso valdymo mokykloje studijas baigęs . imkus tada šiame krašte 

Pirmą kartą susitiko iš Baliečių kaimo kilusi Mačiūnų giminė.  
 m. vasara
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buvo mažai žinomas jaunas specialistas.  šiandien 
jis – modernios ir daug pasiekusios Girsūdų žemės 
ūkio bendrovės vadovas bei vienas iš savininkų.

Lyg rimtai, lyg juokais jis išsitarė, kad žemaičių 
ir aukštaičių sąjunga pati geriausia. Beje, vienu metu 
Girsūduose buvo suskaičiuota net trylika dirbančių že-
maičių. „Girsūdiečiai nuoširdūs, tolerantiški, bet kai netenka 
kantrybės, jie pratrūksta“, – atvykęs pastebėjo . imkus.

Lemtinga pažintis – per vestuves
. imkus – grynas žemaitis nuo Riet vo kraš-

to, iš adva nių kaimo. Klaipėdos technikume įgijo 
veterinarijos felčerio specialybę, tarnavo sovietinėje 
armijoje, grįžęs baigė Lietuvos veterinarijos akademiją 
ir buvo pakviestas tęsti studijas Vilniuje, aukštojoje 
agropramoninio komplekso valdymo mokykloje. Būtent 
ši mokykla rengė vadovaujančius darbuotojus.

„ rijų mėnesių praktiką atlikau Joniškėlio tec nikume, kurio direktorius iš karto mane ap-
šaukė, pats nežinau už ką. Pasirodo, tec nikumo vadovas buvo įsitikin s, jog esu atsiųstas 
jį pakeisti. Beje, direktorius labai greitai savo pareigų neteko“, – prisiminė . imkus, 
kuris technikumo direktoriaus nepakeitė, bet Pasvalio kraštą jau neblogai pažinojo 
kaip žmonos Vitalijos gimtinę.

 kur jie susitiko, susipažino, būdami iš visai skirtingų Lietuvos pakraščių
„ alačkoniuose, draugo iš Klaipėdos tec nikumo laikų vestuvėse“, – prisiminė 

enonas, kuris buvo pakviestas pabroliu, o Vitalija – pamerge. Nors ir skirtingose 
porose, tačiau abu susimirksėjo... Draugystė tęsėsi Kaune, kur enonas dar stu-
dijavo Veterinarijos akademijoje, o Vitalija, baigusi Panevėžio medicinos mokyklą, 
jau dirbo Kauno klinikų Priėmimo skyriuje. Susituokė 1986-ųjų birželio 14-ąją. Tad 
2011 m. birželį kartu šventė ir sidabrines vestuves, ir enono penkiasdešimtmetį.

„Jau ketvirtame Veterinarijos akademijos kurse aptariami išankstiniai paskyrimai. Svars-
čiau apie Pasvalio kraštą, kur buvo numatytos dvi vietos. Bet iš čia buvo kilusios dvi 
studentės, kurios irgi norėjo grįžti. aigi mes jau trys pretendentai, o vietos – tik dvi. 
Komisija nežinojo, kaip pasielgt“, – prisimena . imkus. 

Galų gale jis džentelmeniškai atsisakė darbo Pasvalyje, tačiau pasitarusi komisija 
vis dėlto nusprendė pasiųsti visus tris.

Studentas gebėjo kitus sutelkti
Paskyrimo . imkui neprireikė, nes šešis akademijos studentus pasikvie-

tė rektorius ir pranešė, kad jie siunčiami į aukštąją agropramoninio komplekso 
valdymo mokyklą. Beje, nors enonas akademijoje kokių nors ypatingų pareigų 
neužėmė ir nebuvo pirmūnas, bet jo gebėjimas kitus sutelkti neliko nepastebėtas.

Girsūdų žemės ūkio bendrovės 
vadovas ir vienas iš savininkų  
enonas imkus
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„Per rudens talką buvau vienos studentų grupės vadovas. Lauke kirtom kopūstus. Pradėjo 
lyti.  mes, apsigaub  lietpalčiais, toliau dirbam. Pavyko kažkaip susitelkti, nors toje 
studentų grupėje buvo ir nemažai kauniečių. uo tarpu kiti studentai skynė obuolius. 
Vos pradėjus lyti, jie kūreno dėžes ir šildėsi... Gyvenime viską lemia, atrodo, paprasčiau-
sios smulkmenos“, – įsitikinęs . imkus, kuris būdamas studentas dirbo ir Kauno 
autobusų parko kontrolieriumi.

Gaudyti „zuikius“ – studentui neįprastas darbas, mat reikia būti drąsiam 
ir principingam.

Agropramoninio komplekso valdymo mokyklą baigiančiam . imkui pasiū-
lyta dirbti Valak liuose „Kovo 8-osios“ kolūkio partinės organizacijos sekretoriumi.

„Bet kaip vadovausiu organizacijai, kurios narys pats nesu, – šypteli prisiminęs 
. imkus, nepriklausęs Komunistų partijai, beje, sako, nebuvęs nei spaliukas, nei 

pionierius, kilęs iš tikinčios šeimos. –  į komjaunimą įstojau Klaipėdos tec nikumo 
trečiame kurse. Pradžioje iš kurso tik dviese nepriklausėm šiai organizacijai ir buvom 
pravardžiuojami kažkodėl bambizais...“

„Būti kolūkio pirmininku –  
ne mergelę pašokdinti“
1988-ieji. Kyla Atgimimo banga, Sąjūdis, artėja didelės permainos. Tai labai 

sudėtingas laikotarpis, kupinas vilčių... . imkus Girsūduose buvo paskirtas „Naujo 
gyvenimo“ kolūkio pirmininko pavaduotoju gamybai ir dirbo maždaug metus.

Pradėjus prastėti kolūkio ekonominiams rodikliams, pirmininkui buvo proga 
pasiūlyti panaikinti pavaduotojo etatą. Visi su tuo sutiko. . imkus lyg ir turėjo 
kolūkyje netekti darbo.

„Girsūdų žmonės supratingi – nors į laisvą vyriausiojo zootec niko vietą pirmi-
ninkas buvo numat s savo kandidatą, girsūdiečiai išsireikalavo skirti mane“, – prisiminė 
. imkus. 

Beje, jis ir Girsūduose buvo spėjęs parodyti savo principus, pavyzdžiui, nebijojo 
pirmininkienei įrašyti pravaikštos. Anuomet tokia drąsa žmonėms darė įspūdį.

Artėjo kolūkio pirmininko rinkimai, kurie laisvėjančioje Lietuvoje dažniausiai 
vykdavo gana audringai. Buvo lūžio laikotarpis – kaimas ir kolūkio sistema iš 
esmės turėjo keistis. Tada ir kolūkio vadovai jau drąsiai buvo renkami iš kelių 
kandidatų, žmonės nebijojo pasakyti tiesos, nebijojo balsuoti kitaip, negu liepia 
pirmininkas. Girsūdiečiai pradėjo kalbinti . imkų kelti kandidatūrą į pirminin-
kus. Bet jis neskubėjo atsakyti nei „taip“, nei „ne“.

„Naujo gyvenimo“ kolūkio narių visuotinis susirinkimas. Pirmininko rinkimai. 
Pasiūlyti aštuoni kandidatai. Pirmas, aišku, senasis pirmininkas.

„ r jis padarė esmin  klaidą – kalbėjo ne apie save, o ėmėsi juodinti kitus kandidatus. 
Kadangi buvau pasiūlytas šeštas, tai iki man s nespėjo prieiti, nes salė jau ūžė dėl tokios 
pirmininko kalbos“, – pasakojo . imkus.
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Visi kandidatai į pirmininkus atsisakė. Kai atėjo . imkaus eilė, salė nu-
ščiuvo. Mirtina tyla ir laukimas.

„Būti kolūkio pirmininku – ne mergel  pašokdinti. Bet aš sutinku“, – šiuos lem-
tingus žodžius salė palydėjo plojimais.

Vyko slaptas balsavimas. Per rinkimus salėje tvyrojo didžiulė įtampa. Kaž-
kam prireikė tabletės, o balsų skaičiuotojai negalėjo sutramdyti emocijų. Daugiau 
balsų surinko ir „Naujo gyvenimo“ kolūkio vadovu tapo nė trisdešimties neturėjęs 
. imkus, tada Lietuvoje vienas jauniausių pirmininkų. inoma, daug liko ir 

buvusio pirmininko šalininkų.
Kai senasis pirmininkas paklausė  „Ką man duosi dirbti “, naujasis vadovas 

tiesiai atsakė  „Dabar, vyruti, palauk.“ Buvo 1990-ieji...

„Laimė, kad nebuvau TSKP narys“
Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje įvykiai rutuliojosi žaibiškai. Drąsiau-

si, iniciatyviausi žemdirbiai ėmė ūkininkauti savarankiškai.  kaip gyvens kiti 
kaimo žmonės

1991 m. . imkus paskiriamas „Naujo gyvenimo“ kolūkio laikinosios admi-
nistracijos vadovu. Vėliau pats pripažino  „Laimė nusišypsojo, kad nebuvau SKP 
narys, todėl komisija mane patvirtino vadovu.“

Girsūduose „ aujo gyvenimo“ kolūkio specialistai ir mec anizatoriai  
(iš kairės): Jonas rybė, pirmininko pavaduotojas enonas imkus,  
Antanas Domanskis, Vladas Miknevičius, Adol as Kalvėnas, ezaris  
Slaboševičius, Kazimieras Plučas, Algis Šležas, Juozapas Baršauskas, 
Petras Baršauskas, Antanas Grigaliūnas.  m.
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Laikinoji administracija turėjo išskaidyti kolūkį kuo smulkesniais atskirais 
vienetais. „  mes apsisprendėm palikti stambesnį. Atsiskyrė tik lentpjūvė“, – prisimena 
. imkus.

Ir vėl labai svarbus momentas  skirstytis ar reorganizuoti „Naujo gyvenimo“ 
kolūkį į kitokią žemės ūkio įmonę. Sprendžia pilnutėlė salė žmonių. Vis dėlto 
pasirinkta reorganizacija ir 1992 m. birželio 8 d. įregistruota žemės ūkio bendro-
vė „Girsūdai“, kuriai priklausė 424 nariai. Išrinkta septynių žmonių valdyba, o 
pirmininku – . imkus. 

Taigi 2012 m. birželį Girsūdų žemės ūkio bendrovė turėjo paminėti savo 
dvidešimtmetį. Tačiau vadovas pirmiausia pasidžiaugė šia proga fiksavęs rekor-
dinį derlių – kai kuriuose kviečių laukuose jis siekė 8,3 tonos iš hektaro. Tokio 
derliaus čia dar nėra buvę.

Prieš du dešimtmečius bendrovė dirbo 1 959 hektarus žemės, augino 
kviečius, miežius, rapsus, kukurūzus, cukrinius bei pašarinius runkelius, turėjo 
karvių ir kiaulių. 2004 m. nepelningo kiaulių ūkio atsisakyta. Senokai nebeaugina 
ir runkelių. Dabar bendrovė dirba 1 860 hektarų žemės, daugiausia nuomojasi iš 
savininkų. Verčiasi iš augalininkystės ir pieno ūkio.

Susikūrus bendrovei pajininkų buvo šimtai, o šiuo metu jų neliko nė pus-
šimčio. Iš pradžių pajininkai savo dalį galėjo iš bendrovės atsiimti turtu. Jie gavo 
ir pastatų, ir gyvulių, ir technikos, ir net... kaliošų. Kad tokios dalybos būtų lygia-
vertės, sąžiningos ir patenkintų visas puses, tikėtis buvo sunku. 1996 m. pakeitus 
emės ūkio bendrovių įstatymą, turto dalybos baigėsi, o pajus buvo galima tik 

parduoti ir pirkti. Tada dauguma savo pajus pardavė bendrovei.

„Mes ne už tokį traktorių balsavom...“
imkų šeima ir pati nestokojo iniciatyvos. Vos papūtus laisvesniems vėjams, 

ėmėsi savo verslo. Kelerius metus augino nutrijas. Toks ūkis buvo artimas vete-
rinarijos gydytojui. Be to, kolūkio valgyklai šeima augino svogūnus.

Būdamas vadovas . imkus bendrovės žmonėms iš pradžių siūlė statytis 
duonos kepyklėlę. Girsūdiečiai nesutiko. Tada siūlė įrengti mėsos perdirbimo cechą. 
Bendrovės žmonės vėl priešinosi. Kadangi žemės ūkio technika buvo pasenusi ir 
nenaši, bendrovės vadovas pasiūlė pirkti naują traktorių.

„ monės balsavo už tokį pirkinį. upirkome pirmą vakarietišką „Valmet“ traktorių, 
kuris kainavo daugiau nei 200 tūkstančių litų.  m. tai buvo didžiuliai pinigai. 
arp bendrovės žmonių kilo šurmulys: „Mes ne už tokį traktorių balsavom.“ š tiesų 

nebuvom aptar  traktoriaus markės. ž šią sumą būtume gav  kelis M  traktorius. 
ačiau vėliau visi įsitikino vakarietiškos tec nikos pranašumu. Šis „Valmet“ traktorius 

mūsų bendrovėje dirba iki šiol“, – nelengvą žemės ūkio modernizavimo pradžią 
prisimena . imkus.

Kodėl ypač kaimo žmonės bijo investuoti, bijo rizikuoti  Gal ir dėl to, kad 
ne kartą yra nukentėję  Jie nori pastovumo, tikrumo, aiškumo, o čia – vėl viskas 
iš naujo... Bendrovės darbuotojai pamąsto, jeigu nupirks naują brangų traktorių, 
gal neišmokės atlyginimo...
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Tačiau bendrovės vadovas . imkus nerizikuoja aklai, visko gerai neapsvars-
tęs. Nors pripažįsta, kad pirmieji projektai iš Europos Sąjungos fondų buvo labai 
sudėtingi. Todėl neužteko savo specialistų pajėgų ir reikėjo samdytis konsultantus. 
2004 m. buvo modernizuota dviejų šimtų vietų karvių ferma, pastatyti du skysto 
mėšlo rezervuarai, įsigyta nauja moderni melžimo aikštelė, šėrimo įranga. Buvo 
atnaujinta beveik visa žemės ūkio technika – traktoriai, kombainai, padargai...

Girsūdų žemės ūkio bendrovei modernizuoti buvo išleista apie dešimt mili-
jonų litų, iš jų maždaug keturi milijonai gauti iš įvairių Europos Sąjungos fondų.

„ r iš bankų nesam ėm  nė vienos paskolos, – teigia enonas imkus. – Dar 
turime ir senos tec nikos, be kurios per darbymečius neišsiverstume.“

Būtų neteisinga tvirtinti, kad viskas tik sekasi – bendrovei kreditų imti 
nereikia, techniką už milijonus perka... Tenka su apmaudu prisiminti, jog kai 
kurie produkcijos supirkėjai bankrutavo, taip ir likę skolingi bendrovei. Tačiau 
bėgant metams Girsūdų žemės ūkio bendrovė surado patikimų pirkėjų – akcines 
bendroves „Pieno žvaigždės“, „Linas Agro“, „Amilina“, uždarąją akcinę bendrovę 
„Pasvalio agrochemija“...

Bendrovės vizija –  
keleriems ateinantiems metams 
Kai . imkus pradėjo vadovauti „Naujo gyvenimo“ kolūkiui, čia dirbo 

apie aštuoniasdešimt žmonių. Dar kolūkio laikais naujasis pirmininkas atleido 
nemažai darbuotojų už piktnaudžiavimą alkoholiu. Principingas vadovas pradėjo 
net nuo žmonos giminaičių...

Dabar Girsūdų žemės ūkio bendrovėje perpus mažiau darbuotojų – apie 
keturiasdešimt, iš jų bene dešimt specialistų  buhalteris, zootechnikas, selekcinin-
kas, inžinierius, dirbtuvių vedėjas, agronomas... Tačiau vis tiek atrodo, kad be 
bendrovės vadovo žinios čia net plaukas nenukrinta. „ aip, taip, vadovas turi viską 
žinoti. Jeigu duosi kokiems irmos konsultantams patiems rikiuoti, jie daug ko prisiū-
lys“, – . imkus įsitikino, jog jeigu sieki, kad darbai būtų atlikti geriausiai, viską 
būtina kontroliuoti, o dideli dalykai susideda iš smulkmenų.

 Girsūdų bendrovės  
laukus atkeliavo  
naujas purkštuvas
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Bendrovės vadovas, ėmęs viskuo domėtis, ir pats daug ką sugalvoja. Pa-
vyzdžiui, sukūrė fermos langams užsklandas, kokių niekur daugiau nepamatysim.  
Pagal gamtos užgaidas, trumpalaikes ir ilgalaikes orų prognozes visus darbus iki 
smulkmenų surikiuoja. Čia smulkmenų tiesiog negali būti. Ne tik surikiuoja, bet ir 
užfiksuoja fotografijose. Štai sausros nualintas bendrovės pasėlių laukas, išraižytas 
dešimties centimetrų pločio ir pusės metro gylio plyšiais...

. imkus apskritai numato, kaip bendrovė atrodys po penkerių šešerių 
metų, nes būtina nuolat atsinaujinti. Jau svarstoma, kaip bendrovėje pasistatyti 
biologinių dujų jėgainę. Beje, ir imkų sūnaus Ernesto bakalauro darbo tema 
„Biodujų jėgainė“. Pasirinkęs moderniąją energetiką, jis tęsia magistro studijas 
Vilniaus Gedimino technikos universitete, pagal ERASMUS programą pusmetį 
studijuoja Portugalijoje. Magistro darbo tema „Saulės jėgainės“.

Kitas imkų sūnus ygimantas Vilniaus universitete studijuoja mediciną, o 
dukra Akvilė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos abiturientė.

Vis dėlto jaunimui darbas žemės ūkyje dažnai nėra patrauklus, nors Gir-
sūdų bendrovėje vidutinis darbuotojų amžius vos perkopia keturiasdešimt metų. 
Kol kas užtenka kaime gyvenančių žmonių, tačiau bendrovė, žvelgdama į ateitį, 
pasistatė septynių vietų viešbutėlį. Jame gali apgyvendinti iš kitur atvažiuojančius 
darbuotojus.

Beje, . imkus užsimena net apie robotus  „Gyvenimas klostosi taip, kad 
nebebus kam dirbti ermose.  vienas robotas gali prižiūrėti 0 karvių. Gal jau ir ne 
man teks darbuotojus keisti robotais...“

Nepaisant visų modernių pokyčių, žmonių sąmonėje žemės ūkio bendrovė 
dažnai asocijuojasi su kolūkiais, tik kitaip pavadintais. Bendrovės vadovas . imkus 
teigia, kad ne vien sparti modernizacija bei pažangios technologijos lemia kitonišku-
mą, bet ir santykiai tarp žmonių gerokai skiriasi nuo kolūkinio vadovavimo stiliaus.

„Aš pats nepakenčiu biurokratų, ypač kai mane neteisingai spaudžia. ačiau niekada 
nešaukiu ant savo darbuotojų, – tikina bendrovės vadovas, tiesa, jis yra ir rajono 

Vitalija ir enonas 
imkai su sūnumis 

Ernestu (kairėje), 
ygimantu ir dukra 

Akvile savo sodyboje
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Girsūduose Mačiūnų giminė susitiko penktą kartą. 20 0 m. vasara. 
Aidos Dulkienės nuotraukos ir otokopijos

savivaldybės tarybos narys. – ėvai buvo eiliniai žmonės, mama – lauko darbininkė. 
Man, vaikui, visam gyvenimui įstrigo, kaip įžeidžiai, užgauliai ją apšaukė brigadininkas.“

 ambicijos pasiekti ko nors daugiau, ko gero, iš vaikystės ir ateina. 
. imkaus vadovaujama Girsūdų žemės ūkio bendrovė 2002 m. įvertinta 

emės ūkio ministerijos padėkos raštu už puikius gamybinius ir ekonominius 
rodiklius, 2005 m. – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos padėkos raštu už 
pažangaus pieno ūkio plėtrą, dar po metų – respublikinės derliaus šventės „Ievaro 
sodas“ padėkos raštu už augalininkystės ir gyvulininkystės laimėjimus, 200  m. 
pripažinta, kad bendrovė turi tinkamą kvalifikaciją ir gali dalyvauti žemės ūkio 
švietimo ir profesinio praktinio mokymo veikloje, tai yra turi aliąjį diplomą. 

Giminės veidai keičiasi – vertybės išlieka
2010-ųjų vasara. Vėl Mačiūnų giminės susitikimas. Penktas. Daujėnų baž-

nyčioje šv. Mišias aukojęs Pasvalio dekanas kunigas Algis Neverauskas pamoksle 
kalbėjo apie amžinąsias gilumines vertybes. Tarsi pratęsdama šią mintį, Mačiūnų 
giminė Daujėnuose aplankė savo tėvų, senelių, prosenelių kapus. Paskui visi pa-
suko į tėviškę Baliìčiuose...

Tėviškės sodyba įamžinta dailininko Balio Tuskėno paveiksle, kurį Vitalijai 
Mačiūnaitei- imkienei gimtadienio proga dovanojo vyras enonas. Per susitikimą 
šis Mačiūnų senosios sodybos paveikslas buvo pakabintas matomiausioje vietoje 
Girsūdų salėje, kur vakarojo visa giminė.
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Susitinki žmogų po daug metų ir matai, kaip jis pasikeitęs. Panašiai keičia-
si ir giminės veidas. Prieš daugiau nei du dešimtmečius, 1988-aisiais, pirmąkart 
susirinkę senieji Mačiūnai patys ir alų darė, ir kiaules skerdė, ir armonika grojo, 
ir balsingai dainavo... Ir visa giminė – dar Lietuvoje.

 2010-ųjų vasarą giminės susitikime iš Švedijos pasirodė jauniausia šios 
šventės dalyvė – keturių mėnesių Elsa, Juliaus Mačiūno, kurio dukraitė Viktorija 
ištekėjo už švedo, produkraitė. Jono Mačiūno dukraitė Eglė ištekėjo už vokiečio 
ir apsigyveno Vokietijoje. Broniaus Mačiūno dukraitė Gintautė kūrėsi Italijoje...

Dažniausiai viską gyvenime pakeičia lemtingi dviejų žmonių susitikimai. 
Jeigu kadaise Talačk niuose draugų vestuvėse nebūtų susitikę Vitalija ir enonas...

„ ki tol net nežinojau, kur tas Pasvalio kraštas. Jeigu ne žmona Vitalija, tikriausiai po 
studijų būčiau grįž s į emaitiją arčiau tėvų arba būčiau paskirtas į Šalčininkus, kur 
visuomet trūksta specialistų“, – Girsūduose, atrodo, nepajudinamai įsitvirtinęs atka-
klus ir sumanus žemaitis . imkus tiesiog pasvarsto, kad galėjo būti ir kitaip.
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Amžini ekspedicijos dalyviai
Antanas Šimkūnas

Štai, mielas skaitytojau, pervertei, o gal ir perskaitei šią monografiją, pirmą 
kartą taip plačiai pasakojančią apie Dauj¸nų kraštą ir jo gyventojus. Ir, be abejo, 
stebėjaisi, kiek čia įdėta darbo po kruopelytę renkant laiko jau išbarstytus, pa-
mirštus faktus, dramatiškas istorijas, kurios jau nebeturi gyvų liudininkų.

Kai pradėjom rengti monografiją, buvo abejojančiųjų, ar rasime atsidavusių 
autorių, kurie prisiims tokią nelengvą naštą.

Galima pasidžiaugti, kad atsirado šaunių entuziastų, amžinų ekspedicijos 
dalyvių, kuriems istorijos pažinimas rūpėjo net gūdžiais sovietų okupacijos metais. 
Su tokiais entuziastais galima ne tik monografiją parengti, bet ir kalnus nuversti.

ANIČAS Jonas (1928 03 03, Kãlno k., Pasvalio r.). Gilią vagą 
mūsų krašto istorijos tyrimo darbuose išvarė humanitarinių mokslų 
habilituotas daktaras profesorius Jonas Aničas. „Daujėnų“ monografijai 
jis parengė išsamią studiją apie daujėniečių kovas dėl nepriklausomybės 
1918–1919 m. ir savivaldos kūrimą. Daujėnų kraštas J. Aničui nuo 
vaikystės buvo artimas. Juk jo P mpėnų valsčius ribojosi su Daujė-
nų valsčiumi. Mokėsi J rgėnų pradinėje mokykloje, o 1942–1949 m. 
Pasvalio gimnazijoje. 1953 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą 
(Lietuvos sporto universitetą). Po visuomenės mokslų dėstytojų kursų 
prie Leningr do (Peterb rgo) universiteto 1954 m. pasuko istoriko 
keliu, dirbo pedagoginį darbą, vadovavo Vilniaus pedagoginiam 
institutui (universitetui).

Atgimimo metais J. Aničas pasinėrė į kūrybinį darbą, pradėjo 
tyrinėti Šiaurės Lietuvos istorinių asmenybių biografijas, jų vaidmenį 
tautinio išsivadavimo judėjime. Pasvalio kraštas davė Lietuvai daug 
iškilių asmenybių. Didžiulę įtaką Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 
darė broliai Vileišiai. Būtent jų gyvenimui ir veiklai prof. J. Aničas 
ir skyrė daugiausia dėmesio, parašė monografijas apie Petrą, Joną, 
Antaną, Juozą ir Vincą Vileišius. 199  m. buvo išleista J. Aničo 
knyga „Nepriklausomybės kovos Pasvalio krašte 1918–1919 metais“. 
Reikšmingos jo knygos apie Lietuvos laisvės gynėjus karininką Antaną 
Juozapavičių, generolą Silvestrą ukauską, pulkininką Jurgį Bobelį. 
Bendradarbiaudamas su J. Bobelio sūnumi, žinomu politiku Kaziu 
Bobeliu, J. Aničas parengė knygas „Daktaro Kazio Bobelio politinė 
biografija. Pirma knyga“, „Tarnystė Lietuvos laisvės bylai“, „VLIK. 
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, 1943–1992“, „Lietuvos 
išlaisvinimo darbų chronologija“ (bendraautoris K. Bobelis).

Gražią dovaną Jonas Aničas padovanojo savo gimnazijai – 
2008 m. buvo išleista jo monografija „Pasvalio Petro Vileišio gimna-
zija. 1922–2002“. 2013 m. pasirodė jo knyga „Pasvalio krašto istorija. 
1918–1940.“

Pro . Jonas Aničas
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BENIULIEN  Stanislava pedagoginį 
darbą Kriklinių pagrindinėje mokykloje dirba 
nuo 1981 m., kai baigė Vilniaus pedagoginį 
institutą. Aktyvi visuomenininkė, jos mėgsta-
miausi užsiėmimai – įvairių renginių ir akcijų 
organizavimas, gėlių auginimas, kulinarija.

BENIULIS Juozas (1954 01 04) Dau-
jėnų krašte gražiai prigijo ir visais didžiu-
liais gebėjimais atsiskleidė „meilės ateivis“ 
iš Kla pėdos krašto Endriej vo apylinkės, 
19 6 m. susituokęs su Stanislava Paliulyte 
(1958, Dumbliūn liai) iš Daujėnų parapijos.

Juozas Beniulis, pradžios mokslus 
ėjęs Mik  ir Šlìpštikų mokyklose, 19 2 m. 
baigė Endriejavo vidurinę mokyklą. Po 
tarnybos sovietų armijoje įstojo į Vilniaus 
pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, kurį 
baigė 1981 m. Paskutinius kursus baigė nea-
kivaizdžiai jau dirbdamas mokytoju Daujėnų aštuonmetėje mokykloje.

1982–1990 m. buvo Daujėnų apylinkės pirmininkas.
1992 m. persikėlė į Kriklinius, į žmonos gimtinę, iki 2009 m. 

dirbo Kriklinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Kai 
Kriklinių mokykla buvo reorganizuota ir prijungta prie Daujėnų pa-
grindinės mokyklos, J. Beniulis vėl pradėjo dirbti Daujėnuose, dėsto 
istoriją ir geografiją.

Tai nepaprasto aktyvumo visuomenininkas. Dalyvauja savivei-
kloje, puikus muzikantas ir dainininkas, medžiotojas, kinologas, mėgsta 
kraštotyrą ir literatūrą. Parašė ir išleido monografiją „Krikliniai ir 
aplinkiniai kaimai“, kraštotyros leidinį „Prie Svalios ir Pyvesos“, yra 
serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijos „Endriejavas“ bendraautoris.

Labai aktyviai Juozas Beniulis prisidėjo rengiant „Daujėnų“ 
monografiją, organizuojant ekspedicijas, jis yra monografijos gamtos 
skyriaus redaktorius. Juozo žmona Stanislava Beniulienė parengė įdo-
mų straipsnį apie daujėniečių maisto gaminimo ir valgymo tradicijas.

Stanislava ir Juozas Beniuliai augina tris vaikus  dukrą ydrą 
ir sūnus – Marių ir Audrių.

GALVANAVIČIUS Vladas (1953 08 26, Čìkiškiai). Kai 2010 m. 
į Daujėnus atvyko pirmoji mūsų ekspedicija, sulaukėme nemažai 
savanorių, pasiryžusių mums padėti. pač aktyvus ir geranoriškas 
buvo daujėnietis Vladas Galvanavičius. Nors Vladas niekada gyvenime 
nebuvo susidūręs su tokiu darbu – rašymu, faktų rinkimu, – tačiau 
šį kartą užsidegė nepaprastu veržlumu, vis kalbėdamas, kaip svarbu 
prisiminti istoriją, surinkti kuo daugiau faktų apie buvusius kaimus, 
jų žmones, palikti visa tai ateinančioms kartoms. Jei mes to nepa-
darysime, sakė jis, ta istorijos dalis bus užmiršta visiems laikams. 

Stanislava ir Juozas 
Beniuliai
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V. Galvanavičius lydėjo ekspedicijos dalyvius į savo gimtąjį Čìkiškių 
kaimą, rodė čia dar likusį savo senelio statytą klojimą, kuriame, 
pasak jo, slėpėsi 1863 m. sukilimo dalyviai.  aš dar prisimenu 
Vlado senelį Antaną Galvanavičių, nepaprastai įdomų žmogų. Ateis, 
būdavo, pas mano tėvuką tartis dėl linų mynimo jaujoje. Sėdi prie 
durų ant slenksčio, papsi pypkę ir į visus tėvuko klausimus vienodai 
atsako: „ aigi nugi ką gi ne...“ Jo anūkas Vladas daug iškalbingesnis. 
 kiek jis, būdamas inžinierius miškininkas, pririnko faktų apie 

Daujėnų krašto miškus, durpynus, eigulius, darbininkus – galima 
atskirą knygą išleisti. Šioje monografijoje negalėjome panaudoti visos 
jo surinktos medžiagos.

GRABSKIS Vilius (1948 04 24, Lev niškiai, P svalio r.). Akty-
viai į mūsų ekspedicijos darbą įsitraukė pasvalietis Vilius Grabskis. 
Būdamas ryšių inžinierius, elektrotechnikos žinovas, daug metų dirbęs 
vadovaujamą darbą Panevėžio bei Pasvalio ryšių mazguose, „Tele-
komo“ sistemoje, V. Grabskis mielai sutiko parengti medžiagą apie 
komunikacijos plėtrą Daujėnų krašte. Šiai įdomiai temai jis paskyrė 
daug laiko, pats važinėjo po seniūniją, lankė senus gyventojus, fo-
tografavo, surinko daug įdomių faktų, kaip į Daujėnus atėjo paštas, 
telefonas, radijas, televizija ir pagaliau internetas.

KAUNE KAS Jonas (1938 06 06, Traj niškis). Didžiulė paskata 
„Daujėnų“ monografijos rengėjams buvo globa, kurią mums suteikė 
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Vyskupas ne tik materialiai parėmė šį leidinį, bet pats pa-
rašė straipsnių, pateikė nuotraukų. Daujėnus Jo Ekscelencija vadina 
brangiausia savo šventove. Čia lankosi nuo pat savo vaikystės, nes 
traukte traukia stebuklingasis Jėzus Nazarietis. Daujėnų kapinėse 
palaidoti vyskupo seneliai ir tėveliai. Vyskupas visada atvyksta į 
Sekminių atlaidus, Daujėnuose rengiami tradiciniai jo artimųjų ir 
giminės susitikimai.

Vladas Galvanavičius
Vilius Grabskis

Panevėžio vyskupas 
Jonas Kauneckas 
sako pamokslą per 
Sekmines Daujėnuose. 
20  m. Stanislovo 
Vadapolo nuotr.
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Vyskupo gimtinė Trajoniškis anksčiau priklausė Krinčino apy-
linkei, o nuo 1988 m. buvo prijungta prie Daujėnų. Taigi vyskupas 
tapo grynu daujėniečiu.

Mokėsi Suntautų pradžios mokykloje, vėliau Krinčino septyn-
metėje ir Pasvalio gimnazijoje, o ją baigęs – Panevėžio hidromelio-
racijos technikume. Nuo 1958 m. iki 19 2 m. dirbo pagal specialybę 
Tauragėjê, Alytujê. 1964–1968 m. neakivaizdžiai studijavo vokiečių 
kalbą Maskv s aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose. Juos baigęs 
Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1959 m. 
mėgindavo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau vis 
nepatekdavo dėl sovietų valdžios draudimų. Buvo priimtas tik 19 2 m. 

19  m. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru Telši  katedroje, 
vėliau – klebonu Skaudvílėje ir Adakavê.

19 8–1989 m. vykdavo į misiją keliones pas Sibire gyvenančius 
vokiečius katalikus.

1990 m. paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerek-
toriumi ir dėstytoju.

1993 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė monsinjoro titulą. 
2000 m. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu 

augziliaru.
Nuo 2002 m. – Panevėžio vyskupas ordinaras.
Nuo 2013 m. vyskupas emeritas.
Sovietų okupacijos metais prisidėjo leidžiant pogrindinius 

leidinius, rinko parašus Lietuvos Romos katalikų memorandumui.

KA LAUSKAS Albinas (1938 01 08, Kr kininkai, Alyta s r). do-
mu, kad Pasvalio krašto istorijos žinovu tapo dzūkas Albinas Kazlauskas.

1961 m. Vilniaus universitete baigęs istorijos mokslus, atvyko 
į Jonišk lį, kur iki 19 6 m. Joniškėlio žemės ūkio technikume dėstė 
istoriją ir visuomenės mokslą. Vėliau vadovavo Pasvalio švietimo 
skyriui (19 6–1981), dirbo Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakto-
riaus pavaduotoju (1981–1993), Pasvalio rajono valdytojo pavaduotoju 
(1994–1996), o 1998 m. tapo Pasvalio krašto muziejaus muziejininku.

A. Kazlauskas Joniškėlio žemės ūkio technikume įkūrė muziejų, 
padėjo parengti leidinį apie šią mokyklą, parašė ne vieną straipsnį 
monografijai „Joniškėlis“, parengė ir išleido ne vieną lankstinuką 
apie Pasvalį. Kraštotyros, istorijos klausimais daug rašė „Darbo“ 
laikraštyje, žurnaluose „Šiaurietiški atsivėrimai“, „ iemgala“, kituose 
leidiniuose. 2008 m. išleistas A. Kazlausko straipsnių rinkinys „Laiko 
niekas nesulaiko“.

KRIKŠČI NAS Povilas (1955 10 05, Barkla niai). Tarp „Dau-
jėnų“ monografijos autorių turime dar vieną amžinos ekspedicijos 
dalyvį, kurio darbams galo nematyti, nes jis  tvarko tautosakos sky-
rius rengiant monografijas ir apie kitus valsčius. Povilas Krikščiūnas 
nepaprastai atsidėjęs naršė po gimtojo krašto tautosakos šaltinius 
įvairiuose archyvuose, pats ieškojo trūkstamos medžiagos ekspedicijose.

Albinas Kazlauskas
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1981 m. baigęs Vilniaus universitetą, kur studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą, jis lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė Jonišk lio vidu-
rinėje mokykloje, vėliau buvo pakviestas dirbti į Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutą, kur tvarkė Lietuvių tautosakos archyvą, o 
nuo 2005 m. prisijungė prie daugiatomio Lietuvių liaudies dainyno 
rengėjų. Jo mokslinių interesų kryptys – tautosakos istoriografija 
ir leidybos problemos, šiuolaikinių folkloro procesų ir jų santykio 
su tradicija tyrimai. Pirmieji leidybinio darbo įgūdžiai atėjo būtent 
„Versmės“ leidykloje, berengiant, o kai skyriuje rašančių autorių 
pagausėjo, ir sudarant bei redaguojant leidžiamų knygų tautosakos 
skyrius. Iki šiol su leidykla bendradarbiauta rengiant 20 monografijų, 
joms parašyta 14 straipsnių, parengta 30 tekstų publikacijų. Vietinės 
tradicijos išmanymo taip pat pareikalavo su Aušra ičkiene ir Rūta 
arskiene parengta Jauniaus Vyliaus surinktos suvalkiečių tautosakos 

rinktinė „Paklausykit manę, jauno bernelio“. Ją 2011 m. išleido LLTI 
leidybos skyrius.

Pagrindinėje darbovietėje į tautosaką teko žvelgti plačiau. Po 
pirmųjų straipsnių tęstiniuose kraštotyros leidiniuose ir periodikoje 
pasirodė stambesnis darbas – su Bronislava Kerbelyte parengtas 
mokslinis anekdotų rinkinys „Lietuvių liaudies anekdotai“ (1994). 
Šiuo metu įpusėję darbai prie 2016 m. planuojamo baigti „Lietuvių 
liaudies dainyno“ darbo dainų 3 tomo. Jame bus skelbiamos ganymo, 
medžioklės ir žvejų dainos. Leidybai patogesnio momento laukia jau 
parašyta studija apie internetu sklaistomus grandininius laiškus. Pau-
zes tarp šių darbų užpildo konferencijos, straipsniai specializuotuose 
mokslo leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje, bendri projektai su kultūros 
ir švietimo darbuotojais. Juk, pasak paties P. Krikščiūno, „tautosaka 
gyva ne tik pas mus, ji pritaikoma naujam gyvenimui ir bus gyva 
tol, kol būsim gyvi mes patys“. Būtent tokią nenutrūkstančią tradiciją 
atspindi ir darbai, kurių tenka imtis nuo senųjų tautosakos šaltinių 
rengimo iki šiuolaikinių folklorinių procesų tyrimo.

KRINČIUS Algimantas (195 , Kaunas). „Daujėnų“ monogra-
fijos skaitytojai turi galimybę pažvelgti į VI a. Daujėnų kraštą, jo 
gyventojus, susipažinti su Krinčino ir Pasvalio bažnyčių senaisiais 
archyvais, ką jie pasakoja apie Daujėnus. Už tai turime būti dėkingi 
nepaprastai kruopščiam senųjų archyvų tyrinėtojui ir rengėjui, poe-
tinio talento asmenybei, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės 
mokyklos direktoriui Algimantui Krinčiui.

Stebėtinas dalykas, kad Kaune gimęs, Vilniuje studijavęs Vaka-
rų Europos literatūrą ir lituanistiką, Algimantas Kaminskas 19 9 m. 
pasitraukė į provinciją ir taip pamilo Krinčíną, jog ėmė pasirašinėti 
Krinčiaus pseudonimu.

Dirbdamas pedagoginį darbą savarankiškai studijavo Europos 
ir Azijos tautų kalbas, tuo pat metu domėjosi šachmatais, laimėjo 
keliolika Lietuvos ir tarptautinių korespondencinių šachmatų turnyrų. 
Dukart buvo Lietuvos čempionas, esperantininkų ir šachmatininkų ly-

Povilas Krikščiūnas
Algimantas Krinčius 
(Kaminskas)
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gos pasaulio čempionas. 1992 m. A. Krinčiui 
suteiktas Lietuvos korespondencinių šach-
matų meistro vardas, o 2000 m. Šveicarijoje 
suteiktas tarptautinio meistro vardas. Apie 
šią savo veiklos sritį parašė knygą „Vie-
nas prieš pasaulį. 25-eri korespondencinių 
šachmatų metai“. 

2001 m. pasitraukęs iš šios veiklos 
srities, A. Krinčius pasinėrė į senosios Lie-
tuvos istorijos tyrinėjimą. Jo įkurta Krinčino 
savilaidos leidykla per 11 metų parengė ir 
išspausdino 81 knygą, atskleidžiančią įdo-
mias istorinių šaltinių paslaptis. A. Krinčiaus 
knygos bei rašiniai spausdinti Vilniaus ir 
Šiaulių universitetų, Lietuvių katalikų moks-
lų akademijos, Lietuvos istorijos instituto, 
leidyklų „Versus aureus“, „ iemgalos“ 
leidiniuose, periodinėje spaudoje. Dažnai 
dalyvauja mokslinėse konferencijose, skaito 
pranešimus. Pagrindinė darbo kryptis – 
šaltinių rengimas. Parengė IV– VIII a. 
Pasvalio, VI– VIII a. Krinčino dokumentų rinkinius drauge su 
vertimais, Tvano laikų Vilniaus magistrato knygų, Pasvalio, St kliškių 
ir Krinčino bažnyčių VII– I  a. metrikų knygas.

MA KEVIČIUS Stasys (1945 06 29, Gėli galių k., Ukmerg s r.), 
turintis aukštąjį agronomo išsilavinimą, pagal specialybę dirbęs Šiauli  
bei Pasvalio rajonų ūkiuose, vadovavęs Kríklinių žemės ūkio bendrovei, 
o 2000–2010 m. Daujėnų seniūnijai, nors ir nėra grynas daujėnietis, 
tačiau su nepaprastu atkaklumu ir meile pasinėrė į šio krašto žmonių 
gyvenimą, jų problemų sprendimą, praeities pažinimą. Atliko didžiulį 
darbą padėdamas dviem monografijos rengimo ekspedicijoms surinkti 
kuo daugiau vertingos informacijos apie buvusio valsčiaus istoriją. Ir 
pats monografijai parašė ne vieną vertingą straipsnį.

Atgimimo metais visi atsisukome į mūsų krašto praeitį, susi-
domėjome sovietmečiu niekinta, iškraipoma, slepiama istorija.

Malonu, kad į tą prisiminimų sąjūdį aktyviai įsitraukė Pasva-
lio, Daujėnų politikai ir vadovai. Būtent tais metais gavau laišką iš 
Daujėnų – seniūnas Stasys Mackevičius paprašė padėti išsiaiškinti, 
kada Dauj¸nai pirmą kartą buvo paminėti istorijos šaltiniuose.

Nuo to ir prasidėjo nelengvas, bet įdomus žygis į praeitį. Kai 
archyvuose pavyko nustatyti, kad Daujėnus pirmą kartą dokumentuose 
paminėjo Up tės pavieto revizorius Jonas Gradovskis, 1554 m. pradėjęs 
valakų matavimą, pradėjome rengtis 2004 m. švęsti pirmąjį Daujėnų 
jubiliejų – 450 metų, kai Daujėnai pirmą kartą paminėti istorijos šal-
tiniuose. Jubiliejų sutikome jau turėdami Daujėnų vėliavą ir herbą, 
kurį sukūrė Dailės akademijos profesorius Juozas Galkus. Daujėnų 

Seniūnas Stasys 
Mackevičius prie  
Prezidentūros su 
Daujėnų vėliava.  
A. Šimkūno nuotr.
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seniūnas S. Mackevičius, nešinas Daujėnų 
vėliava, drauge su kitų miestų ir mieste-
lių atstovais 2009 m. liepos 12 d. Vilniuje 
dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės inauguracijos iškilmėse.

MI ELBERTAS Mykolas (1939 
03 09, Kr žiai, Keµmės r.). Pirmasis Daujėnų 
kalną pajudino Vilniaus universiteto pro-
fesorius archeologas Mykolas Michelbertas.

Jo vadovaujama Vilniaus pedagoginio 
instituto archeologinė ekspedicija Daujėnų 
pilkapyną tyrinėjo 19 0 m. birželio 25–liepos 23 dienomis. Atvyko į 
Daujėnus pačiu laiku, nes Dauj¸nų kalno žvyro karjeras – vienintelis 
P svalio rajone – buvo be atodairos plečiamas. Šalia karjero esantys 
du pilkapiai jau buvo sunaikinti ir užversti žemėmis. Tebuvo likę 
tik keturi apardyti pilkapiai ir dar vieno pilkapio liekanos. Taigi dar 
spėta atversti gilios istorijos puslapius. Surinkta nemažai archeologi-
nės medžiagos apie senojo geležies amžiaus pradžioje čia gyvenusią 
sėlių bendruomenę.

Profesorius M. Michelbertas archeologijai paaukojo daugiau 
kaip 50 metų, tyrinėjo daugelį Lietuvos piliakalnių, išleido 10 mono-
grafijų, skirtų archeologijai ir numizmatikai. Apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu, Latvijos Respublikos ordinu – 
Atminimo kryžiumi. Kai 2004 m. rengėmės Pasvalio 500 ir Daujėnų 
450 metų jubiliejui ir leidome knygą „Daujėnai“, profesorius mielai 
pasidalijo Daujėnų pilkapių tyrinėjimo medžiaga.

VADAP LAS Stanislovas (1939 10 01, Bauka , Pasvalio r.). 
Kad ir kokie įvykiai ar renginiai vyktų Daujėnuose, čia visada sutiksi 
fotoaparatais apsikarsčiusį buvusį daujėnietį, dabar ūkininkaujantį 
Bíržų rajono Šukioni  kaime Stanislovą Vadapolą.

Kai Daujėnuose darbą pradėjo mūsų ekspedicija, S. Vadapolas 
tapo nuolatiniu pagalbininku padėdamas ekspedicijos dalyviams rinkti 
medžiagą, nuotraukas, kai kurias perfotografuodavo, atsiųsdavo inter-
netu. otografuoja S. Vadapolas nuo 15 metų, daugelį įvykių įamžina 
kino ir videokameromis. ra surengęs dešimtis fotografijų parodų.

Pagal specialybę Stanislovas Vadapolas yra technikas elektri-
kas, baigęs Šiaulių politechnikumą. Daugiau kaip 35 metus dirbo 
energetiku Panevėžio statybos treste.

Išėjęs į pensiją su žmona Veronika apsigyveno jos tėvų ūkyje 
Šukionių kaime. Šiais judriais laikais, turėdamas automobilį, S. Va-
dapolas spėja aplankyti visus jį dominančius įvykius ir renginius, 
tad kaupia vertingus istorinius vaizdus.

Pro . Mykolas  
Mic elbertas

Stanislovas Vadapolas
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VARNE KIEN  (Prakaitytė) Marijona (194  10 11) gausioje 
Prakaičių šeimoje į gyvenimą atėjo vienuoliktoji, tačiau veržlumu, 
smalsumu pralenkė visus – tapo žinoma žurnaliste, apybraižomis, 
straipsniais išgarsinusi ne tik Daujėnų kraštą. Apie ją rašoma JAV 
2001 m. išleistame stambiame veikale „Kas yra kas. Pasaulio bankinin-
kystė ir finansai“, kuriame tarp tūkstančių garsių žmonių pateikiama 
ir Marijonos Varneckienės, daug metų dirbusios inansų ministerijos 
sistemoje atstove spaudai, biografija. Už savo publikacijas Marijona 
Varneckienė yra pelniusi dešimtis padėkų ir gerų atsiliepimų. Pa-
trauklumu išsiskiria jos straipsniai ir šioje monografijoje.

VASILIAUSKIEN  Aldona (1945 0  23, Galv džiai, Anykšči  r.) 
pasibaigus ekspedicijoms vis dar vyniojo ir vyniojo istorijos siūlo ka-
muolius, kurių galus užčiuopė Daujėnų krašte. Su nepaprastu atidumu 
ji rinko faktus apie Daujėnų parapiją, čia dirbusius kunigus, tyrinėjo 
seniausius archyvus, lankė kapines, valė apkerpėjusius užrašus ant 
paminklų, šnekino senuosius gyventojus – jos ekspedicijai nebuvo matyti 
galo. Dar ne kartą važiavo į Daujėnus, į Pasvalio dekanatą, Panevėžio 
vyskupiją, kol abejonių nebekeliantys faktai sugulė į didžiulį straipsnį. 

Ilgiausiai A. Vasiliauskienė narpliojo buvusio Daujėnų klebono 
elikso Eremino gyvenimo epizodą – dramatišką žydaitės Rachelės 

gelbėjimo istoriją, – kol išsiaiškino viską iki galo. A. Vasiliauskienės 
rūpesčiu 2012 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio vyskupijos ir Daujėnų kraš-
to atstovai buvo pakviesti į Prezidentūrą, kur Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė buvusį Daujėnų kleboną . Ereminą 
po mirties apdovanojo ūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi, kurį priėmė 
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Vėliau sužinojome, kad kunigui 
. Ereminui suteiktas Pasaulio teisuolio vardas.

A. Vasiliauskienė neatsitiktinai tiek daug dėmesio skiria Lietuvos 
šviesuolių, dvasininkų veiklai tyrinėti. Ji yra parašiusi apie 20 knygų 
ir monografijų, paskelbusi šimtus straipsnių periodinėje spaudoje apie 

Marijona Varneckienė 
(Prakaitytė)  
Kopen agoje  
vyriausybės rūmuose 
su vaškiniu kareiviu

Aldona Vasiliauskienė
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garsius Lietuvos dvasininkus, sovietų režimo kankinius. Dvasininkų 
gyvenimu ir veikla ji susidomėjo dar vaikystėje, kai 1948 m. buvo 
priglausta Sk piškyje pas motinos seserį Viktoriją iogūnaitę, klebono 
kanauninko Nikodemo Kasperiūno šeimininkę, nes Aldonos tėvas, 
stambus ūkininkas Vladas Pajeda buvo ištremtas į Sibirą, o motina 
na iogūnaitė-Pajedienė slapstėsi nuo tremties.

19 4 m. A. Vasiliauskienė neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus 
universitete, įgijo istorikės specialybę, 1990 m. apgynė disertaciją ir 
pasinėrė į praeities tyrinėjimą, daugiausia dėmesio skirdama Lietuvos 
katalikų intelektualinio sąjūdžio, Lietuvos katalikų mokslo akademi-
jos ir jos narių veiklai. Kadangi susidomėjo lietuvių ir ukrainiečių 
istoriniais ir kultūriniais ryšiais, skaitė specialų kursą Lv vo uni-
versitete, tapo Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacijos prezidente. 
A. Vasiliauskienė 2006 m. buvo apdovanota Ukrainos Respublikos 
Kunigaikštienės lgos III laipsnio ordinu, yra gavusi du popiežiaus 
Benedikto VI palaiminimo raštus.

VITKAUSKAS Vladas (1951 05 10, Puµciniškis). Kai S. Macke-
vičius 2010 m. išėjo į pensiją, jo estafetę perėmė grynas daujėnietis 
Vladas Vitkauskas, buvęs Vaškų seniūnas, dirbęs juriskonsultu akcinėje 
bendrovėje „Pieno žvaigždės“.  gimtuosius Daujėnus sugrįžo pasiryžęs 
įgyvendinti gražius sumanymus. Jo rūpesčiu 2011 m. Dauj¸nuose ir 
Girs duose pradėjo veikti vandens nugeležinimo stotys, kuo daujėnie-
čiai liko labai patenkinti. Vėl buvo atgaivinti Sekminių pakermošiai, kai 
po pamaldų Daujėnų aikštėje rengiami koncertai, pristatomi svečiai, 
įteikiami apdovanojimai nusipelniusiems kraštiečiams. V. Vitkausko 
rūpesčiu Puµciniškyje, profesoriaus Broniaus Baginsko gimtinėje, pa-
statytas paminklinis kryžius, o Baukuosê – paminklinis akmuo dai-
lininko Petro Rauduvės atminimui. V. Vitkauskas – didelis tradicijų 
gerbėjas, praeities žinovas. Jis, kaip ir jo brolis Povilas, gyvenantis 
Kauno rajone, yra parašęs įdomių prisiminimų apie savo gimtinę.

V ČAS Kazimieras (1930, Maliūpių k.). Dar sovietmečiu 
Daujėnų krašto istorija susidomėjo inžinierius, istorikas Kazimieras 
Vyčas, pradžios mokslus ėjęs Smiµgių pradinėje, vėliau baigęs Pasvalio 
gimnaziją. 1951 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją ir 1956 m. 
įgijo hidrotechnikos inžinieriaus specialybę. 

1980–1984 m. studijavo filosofijos ir istorijos mokslus Maskvojê.
Pirmoji darbo vieta – Telšių melioracijos mašinų stotis, kur 

padirbėjęs vyriausiuoju inžinieriumi tapo įmonės direktoriumi. 
Nuo 1965 m. vadovavo Jonav s melioracijos statybos valdybai, 

o nuo 19 3 m. organizavo melioracijos darbus Smole sko srityje.
1980 m. paskirtas Lietuvos statybos traukinio viršininku, 

Tiumênės srityje įkūrė Kogalymo statybos montavimo valdybą. Nuo 
1981 m. iki pensijos vadovavo Udm rtijos melioracijos susivienijimui.

Grįžęs į Lietuvą įgyvendina savo seną svajonę – pradeda 
tyrinėti savo gimtojo krašto istoriją.

Seniūnas Vladas 
Vitkauskas
Kazimieras Vyčas
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1992 m. išleidžia knygą „Gyvenimas prie rijos“, paskui pasi-
rodo jo knygos, skirtos 1863 m. sukilimui, – „Dalgis prieš patranką“ 
(1999), „Sukilėlio mirtis“ (2001), „ ingsnis iki krikšto“ (2002). Už romaną 
„Dalgis prieš patranką“ K. Vyčas apdovanotas vyskupų J. V. Kalvanų 
premija. 2006 m. jam paskirta Abraomo Kulviečio premija.

Nuoširdžių darbštuolių, padėjusių parengti šią monografiją, sąrašą reikėtų 
tęsti toliau. Tačiau autobiografijos ir darbai puikiai atsiskleidžia jų straipsniuose 
ir prisiminimuose, kuriuos rasite šioje monografijoje. Tai tremtinė Nijolė Vado-
palaitė, poetas Mykolas Karčiauskas, buvusi Lietuvos televizijos darbuotoja Vida 
Statkevičiūtė-Primakienė, panevėžietė bibliotekininkė Stasė Mikeliūnienė, „Darbo“ 
laikraščio žurnalistės Asta Bitinaitė ir ina Magelinskienė. Rengiant šią monografiją 
amžinybėn iškeliavo nuoširdūs mūsų autoriai girsūdietė Pranciška Ališauskienė, 
pasvalietis muziejininkas Antanas Stapulionis, vilniečiai Stasys Masilionis ir Le-
onas Prakaitis. Jų parašyti straipsniai ir prisiminimai – tai nepamirštamos gėlių 
puokštės prie Daujėnų paminklo.
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Paminklai primena
Antanas Šimkūnas

Gražu ir prasminga, kad daujėniečiai ne tik prisimena svarbius istorinius 
faktus ir datas, bet ir paženklina jas paminklais. Pirmaisiais Atgimimo metais 
(1989) prie Dauj¸nų kapinių iškilmingai pašventintas paminklinis akmuo karo, 
tremties ir pokario metų aukoms atminti. Monografijoje rašoma, kaip iškilmingai 
čekiškiečiai 1990 m. vasarą atstatė sovietmečiu sudaužytą Čìkiškių kaimo kryžių, 
sukvietę į iškilmes šio kaimo gyventojus, kaip Mik¸nuose politinio kalinio, bu-
vusio partizano Stanislovo Masilionio rūpesčiu iškilo paminklas Lietuvos laisvės 
gynėjams, kaip, pažymint 140-ąsias 1863 m. sukilimo metines, Smiµgiuose buvo 
iškilmingai pašventintas paminklinis akmuo šiam sukilimui atminti.

2002 m., kai Daujėnų bažnyčia minėjo 200 metų jubiliejų, Daujėnų seniūno 
Stanislovo Mackevičiaus vadovaujama daujėniečių delegacija į šventę atvyko su 
atminimo lenta, kuri buvo pritvirtinta prie bažnyčios sienos.

2004 m. Dauj¸nai iškilmingai šventė jubiliejų – 450 metų, kai pirmą kartą 
buvo pažymėti istoriniuose šaltiniuose. Ta proga Daujėnų miestelio aikštėje pa-
sodintas jubiliejinis ąžuolas. 

Daujėnų pagrindinės mokyklos jaunieji dainininkai ilgai prisimins 2008 m. 
birželio 14 – Gedulo ir vilties dieną, kai dainavo patriotines dainas prie aikštėje 
pašventinto paminklo Daujėnų valsčiaus laisvės kovų dalyviams.

2010 m. Daujėnų pagrindinė mokykla minėjo 100 metų jubiliejų. Tai primena 
priešais mokyklą pastatytas koplytstulpis. 

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui Daujėnuose pagerbti 
1919–1920 m. Daujėnų valsčiaus savanoriai. Prie bažnyčios išorinės sienos pritvir-
tintą granitinę lentą su 10 savanorių pavardėmis pašventino JE vyskupas Jonas 
Kauneckas. Iškilmėse kalbėjo savanorių dukros Marijona Prakaitytė-Varneckienė, 
Emilija Kukorytė-Majauskienė, Vyriausybės atstovas Vilius Kavaliauskas, Pasvalio 

Paminklinis akmuo 
prie Daujėnų kapinių 
karo, tremties ir 
pokario metų aukoms 
atminti 
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„Bažnyčiai 200“ – užrašyta lentoje, kurią į iškilmes atnešė Daujėnų 
seniūnas Stanislovas Mackevičius

Prie jubiliejinio ąžuolo iš kairės: šviesaus atminimo Lietuvos laisvės 
kovų dalyvis Stanislovas Masilionis, žurnalistas Antanas Šimkūnas, 
Daujėnų seniūnas S. Mackevičius, Pasvalio savivaldybės meras  
Gintautas Gegužinskas
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Daujėnų pagrindinės mokyklos dainininkai su vadove Virginija 
Jurkšaitiene (kairėje)

Atminimo lentos mecenatas Pranas Kiznis su savanorių  
dukromis Marijona Prakaityte-Varneckiene ir Emilija Kukoryte-
Majauskiene (kairėje)
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Paminklinis akmuo dailininko  
Petro Rauduvės gimtinėje

Ekspedicijos dalyviai prie  
Petraičių ąžuolo
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savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, šio renginio iniciatorius ir rė-
mėjas UAB „Lietpak“ įmonės direktorius, technikos mokslų daktaras, girsūdietis 
Pranas Kiznis, Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas. Paminklinės lentos atidengimo 
ir pašventinimo iškilmės buvo tiesiogiai transliuotos per Lietuvos televiziją.

Daujėnų seniūno Vlado Vitkausko rūpesčiu profesoriaus Broniaus Baginsko 
100-ųjų gimimo metinių proga jo tėviškėje Puµciniškio kaimo sodyboje pastatytas 
ir pašventintas paminklinis kryžius, o Baukuosê paminkliniu akmeniu pažymėtas 
dailininko Petro Rauduvės gimimo 100 metų jubiliejus.

2010 m. birželio 14 d. į Dauj¸nus atvyko pirmoji monografijos autorių 
ekspedicija. Jos darbo pradžia sutapo su Gedulo ir vilties diena ir didelėmis 
iškilmėmis Galínių kaime, kur buvo pašventintas kryžius šioje vietovėje žuvusių 
partizanų atminimui. Po iškilmių ekspedicijos dalyviai su vietos gyventojais dalijosi 
prisiminimais Petrãičiuose, Šimkūnų sodyboje. Tai buvo paskutinė svečių viešnagė 
šioje sodybvietėje, kurioje dabar šeimininkauja nauji šeimininkai. Nebeliko sodybą 
saugojusių topolių. Tik šimtametis ąžuolas tebeošia liūdnais prisiminimais.
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English summaries of the papers approved 
by the “Lietuvos valsčiai  Monograph 
Series Lithuanian Local Researches 
ommission for Scientific orks

Daujėnai area place names

Veronika Adamonytė

The place names (names of d elling places, ater bodies and land units) 
collected mainly before the orld ar II in the area of Daujėnai have been 
presented and analyzed in the present ork. They are grouped according to the 
type of their formation, at the same time indicating their possible base ord 
(etymon). The investigations of the place names of this poorly studied area sho  
that the names of d elling places originate mainly from personal names in a 
form of pluralia tantum. This indicates a close relationship of the place names 
ith the names of persons, ho lived in a certain place. Names of ater bodies 

and land units have often fallen into the group of proper ords during the to-
ponimisation ithout ac uiring additional means of formation, ith more often 
being compound and composite toponyms, hich should be treated as ne er 
ones. Unlike the names of the d elling places, moreover, the etymons of ater 
bodies and land units are significantly more often linked to common ords (more 
than t o thirds of cases).

Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St. 5, 10308 Vilnius, 
Phone 3 05 26381 1, veronikaadamonyte yahoo.com

The borro ed le is in Daujėnai land 

Aurelija Gritėnienė
nstitute o  t e Lit uanian Language

The borro ed le is in the Daujėnai subdialect has not been properly dis-
cussed yet. Therefore, the aim of this paper is to revie  trends in the usage of 
loan ords and to analyse their origin, semantics and ays of their incorporation 
into the sub-dialect. The material used in this study has been collected by the 
author during the summers of 200  and 2012, as ell as the voice records done 
during the e pedition organised by the Versmė Publishers in 2011  moreover, 
the voice records stored in the Dialect Archive of the Institute of the lithuanian 
Language have been heard out. The borro ings have been analysed mainly by 
descriptive, comparative and uantitative methods. Slavisms and Germanisms have 
been discussed by distinguishing their certain theme groups.

Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St. 5, 10308 Vilnius, 
Phone 3 05 2638046, aurelija.genelyte gmail.com
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The Daujėnai barro  area

Mykolas Mic elbertas
Vilnius niversity

Daujėnai barro s in Pasvalys District of north–east Lithuania are situated 
in the area of former Seloniain (Sėliai) tribes. It as investigated in 19 0 by an 
archaeological e pedition of the then Vilnius Pedagogical Institute.

There are four nearly intact barro s and the remains of one in the Daujėnai 
area. All they ere studied, and 22 graves of the second half of the Early Iron 
Age and the beginning of the Middle Iron Age ere found.

The Daujėnų barro s ere formed of bulked soil, i.e. sand containing much 
clay, from the nearby area. The base of the bulk as found to contain a 5–10 cm 
thick layer of charcoal, burnt material and ashes indicating some ceremonies ith 
fire. At the bulk margins there ere irregular circle-form reaths of nearly round 
or oval stones of various size.

The dead ere laid in the Daujėnai barro s not burnt, faces up, outstretched. 
There as no common direction in position of the buried dead. ne grave as 
found ith traces of gouged out ooden coffin.

Believing in the ne t orld, various cerements ere put at the dead person 
depending on the latter s se . There ere more than 40 cerement things found 
in Daujėnai. Some men graves ere found ith eapons, such as flared iron 
spearheads, as ell as ork tools  socketed and narro -edged butt a es, hatchets, 
various knives and a brass bracelet. The cerements in omen graves consisted 
of a headband of brass spirals, dividing plates and a large spiral in occipital 
region (barro  IV, grave No. 3), various necklaces of spirals, glass and enamel 
beads, crescent pendants, brass necklaces of several types, bracelets, remains of 
various pins ith chainlets, iron sickles and a ls. The oman s grave No. 3 in 
the barro  IV as the richest in cerements ith an iron spearhead as a very 
rare find for omen graves.

The earliest finds in the Daujėnai barro s are dated as the second half of 
the 2nd age, hile the latest finds belong to the 5th or 5–6th ages. The things 
found in the graves ere produced by local craftsmen, but some imported things 
also reached the Daujėnai community, e.g., glass and enamel beads manufactured 
in Roman provinces.

Vilnius University, aculty of istory, Universiteto St. ,  
01122 Vilnius, Phone 3 05 268 284
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istory, architecture and art of Saint  
Augustine s chapel in Porijai Village,  
Daujėnai Parish

Regimanta Stankevičienė
Lit uanian ulture Researc  nstitute

The Porijai cemetery chapel is an e ample of the 19th c. (second half ) 
ooden sacral folk architecture affected by classicism traditions but attaining 

also some original features. Its unassuming e uipment (altar, furniture, utensils 
and art pieces) also reveals historical, art and typology value of the chapel. The 
history of the Porijai cemetery and its chapel reflects traditions of devotion of 
local people, as ell as the history of Lithuania and the hurch in Lithuania  
occupations, fights for freedom, administrative changes, personal and community 
initiatives etc.

Lithuanian ulture Research Institute, Saltoniškių St. 58, 08105 Vilnius, 
Phone 3 05 2 58662, regimanta.stankeviciene lkti.lt

istory, architecture and art of the Jesus  
Name hurch in Daujėnai

Regimanta Stankevičienė
Lit uanian ulture Researc  nstitute

The church in Daujėnai no  is one of fe  filial brick churches built at 
the turn of the 18th-19th centuries in Lithuania  it is a sacral architecture monu-
ment distinguished by its original baro ue relics. The temple standing for t o 
centenaries had been repaired many times, some its elements and constructions 
(floor, ceiling, indo s and roof) had been re orked. The e terior of the building 
also under ent some changes, but it retained its primary e pression  hile the 
interior changed more, because its old hall-like space of the church interior had 
been later re orked into a pseudo-basilica ith a indo less upper part of the 
central nave. The decor of its interior and alls no  lacks moderation and do 
not tone ith the style of the building  but one can hope that it ill be put in 
order by providing ith more harmony.

Three original and rather peculiar altars of early lassicism have survived 
in the interior of the church. They are important for investigations ho  art 
forms have been changing and corresponding to the architecture of building. 
The altars seem to have been designed by the author of the building, although 
there are no documents confirming this. The e uipment and furniture of the 
second half of the 19th century – things having traits of historism and folk 
art – are valuable for investigations of folk art and handicrafts in the North 
Lithuanian region.
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Although there are fe  pieces of visual and applied arts in the Daujėnai 
church, but some of them (a statue of Jesus of Nazareth, rucifi  statue of the 
1 th century, the bust of archbishop Juozapas Skvireckas, a stained-glass, bronze 
candles, as ell as the confessionals decorated by a Pentecost symbol) are artistic 
and rare. ther art objects are also of certain value. They reflect mainly the tra-
ditions of devotion and play a role in their spreading. A specific art piece very 
closely related to the history of the church in Daujėnai and to the devotion of 
its parish is the dressed sculpture of Jesus of Nazareth – it is one of the most 
famous miraculous figures of the Saviour in Lithuania.

Lithuanian ulture Research Institute, Saltoniškių St. 58, 08105 Vilnius, 
Phone 3 05 2 58662, regimanta.stankeviciene lkti.lt

The geology of Daujėnai land

Julius Vainorius

The land of Daujėnai is notable for North Lithuanian geological setup, here 
the geological sections are not complete and karst phenomena are active. The 
crystalline basement occurs at the depths of 950–1050 m. The dissected pre- ua-
ternary surface caused the e aration of glaciers. The thickness of the uaternary 
cover reaches 15–20 m.

The deposits of surface cover belong to several genetical types of the Last 
Nemunas Glaciation  glacigenous, glaciolacustrine, glaciofluvial, alluvial and local 
biogenous (peatbog) deposits as ell as the ground formed by human activities.

According to geomorphology, the land of Daujėnai belongs to the geo-
morphological region of the Mūša–Nemunėlis Plain. Its surface is flat, slightly 
or moderately undulating reaching 40– 0 m absolute height. Relative elevations 
range from 1–2 m to 4–6 m. The Daujėnai ill distinguishes itself by a 10 m 
relative height.

Natural resources of the Daujėnai land are rather modest, mainly, fresh 
ground ater, gravel and sand.

The Daujėnai Most oly Name  
of Jesus parish

Aldona Vasiliauskienė

The history of the Daujėnai Most oly Name of Jesus parish in Pasvalys 
Deanery (Panevėžys Diocese) is analysed in the paper from a chapel to filial 
church and a parish established in 1923.

Before becoming a parish, the Daujėnai belonged to Krinčinas that had been 
a part of Vilnius and later emaitija provinces in different times. rom 1926, the 
Daujėnai Most oly Name of Jesus parish is a part of ne ly formed Panevėžys 
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Diocese and belongs to the Pasvalys Deanery. A chapel of St. Augustine in Porijai 
also belonged to the Daujėnai parish.

A detailed description of the statue of Jesus of Nazareth in Daujėnai is 
given  the statue is famous in Lithuania by its miracles ( hen the ne  church 
has been built, it as moved in and laid on a high altar). The church in Daujėnai 
as being built by Krinčinas dean anon Jonas Jeronimas Šarkevičius (Joannes 
ieronimus Szarkie icz) (born about 1 31, ordained a priest on ebruary 14, 

1 61, died at the end of ctober, 1812  buried on November 1). An emphasis is 
laid on the fact that Daujėnai used to be famous by its Pentecost feast that as 
important for the parish people.

In 1903, the bishop appointed Varniai curate Rev. Vincentas Baltrušaitis 
(b. August 16, 18 0  ordained in 1893  d. 1942) to Daujėnai, here he orked 39 
years, till his death. The appointment of the curate to Daujėnai made it possible 
to make the hapel of the Sacred eart of Jesus into a filia (in 1909), and later 
(in 1923) into a parish.

Not only pastoral but also economic activities of Rev. Baltrušaitis are described 
in the paper  the dean cleaned the “holy  bog beyond the churchyard, took care 
of the living and e panded its holding property, put in order the Daujėnai ne  
cemetery, hich as famous in all the environs by its beauty. There lies Rev. 
Baltrušaitis ho once said  “I armly loved my parish people and they loved me . 
e managed to procure a land site for ne  cemetery at the Porijai chapel. The 

culture life in the parish is revie ed, and the educative level ith five schools 
in Daujėnai parish of that time is described. Pastoral activities of the clergy in 
rallying and promoting live parish, as ell as decorating the church is described.

or the first time the clergymen ho orked in Daujėnai are presented   
Rev. Juozas Merkys (b. March 4, 1916  June 16, 1940  d. March 3, 1983), Rev. 
Jonas Kazėnas (b. ebruary 19, 1906  May 21, 1932  d. August 2 , 1951), Rev. 
Jonas Rimša (b. ebruary 9, 1905  June 14, 1930  d. April 21, 1996), Rev. Povilas 
Šalučka (b. January 13, 186  January of 1890, died after 1944), Rev. Alfonsas 
Gražys (b. ebruary 9, 1923  April 25, 1948  d. ebruary 24, 1992).

The activities of an administrator (from January 1, 1943 to 1948), later a 
titled dean (1948–1950 and 1951–1962) ho orked 18 years in Daujėnai, Rev. 
eliksas Ereminas (b. January , 1890  May 16, 1915  d. ctober 2 , 1962), deco-

rated in 2012 ith the Life Saving ross, given the title of the Righteous Among 
the Nations on ebruary 19, 2013 and his name is engraved in the ad ashem 

all of onour.
The efforts made by this priest to build a ne  presbytery, an “altaria , are 

described. The literary activities of Rev. Ereminas and his orks are discussed  
in 194 , under the re uest by Bishop Kazimieras Paltarokas, he had ritten the 
history of Daujėnai parish and in 1945 began riting a diary.

The parish administrators ho orked art different periods are introduced  
in 1948–1951 Rev Antanas Benesevičius (b. May 28, 1900  May 25, 1929 d. June 12, 
19 5)  in 1951–195  Rev. Antanas Rameikis (b. Jule 1, 1912  June 10, 1945  d. e-
bruary 1, 1991)  in 1958–1964 dean administrator Rev. Antanas Kietis (b. January 
14, 1905  June 26, 1934 d. May 19, 1996)  in 1964–2000 m. Rev. Gaudentas Ikamas 
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(b. September 10, 1920  March 25, 1959  d. November 18, 2000)  in 200 –2012 m. 
onoured anon Povilas Varžinskas (b. November 25, 1922  December 19, l948  

d. July 31, 2012).
The acolytes of the church are also recollected, and the assistance of clergy 

to the “Versmė  e pedition is stressed  the crosses erected at the homesteads and 
public sites in Daujėnai, as ell as a roof-pole, a Pensive hrist and other sites 
dear for local people are mentioned.

Three important appendices e pand the paper. The first one presents life 
and activities of clergymen natives of Daujėnai. They are as follo s  Rev. Antanas 
Kiznis (b. ctober 1 (13), 18 1  December 23, 1895  d. May 26, 1935 05 26) from 
Girsūdai Village, buried in Daujėnai parish cemetery, anon Jonas Kriščiūnas 
(b. ebruary 16, 1896  May 4, 1919  d. December 24, 1968 12 24) from Berklainiai 
homestead, buried in the Vyžuonai parish cemetery, anon Kazimieras Kriščiūnas 
(b. December 8, 1882  November 19, 1906  d. November 2, 1965) from Berklainiai 
village in Pumpėnai parish (from 1923 it is the Daujėnai parish), buried in the 
Pasvalys parish cemetery, Rev. Steponas Pelešynas (b. ctober 11, 1908  April 1, 
1933  d. July 21, 1984) from Baluškiai village, buried in the Adomynė churchyard, 
Rev. Petras Rauduvė (b. ebruary 1 , 1901  June 14, 1925  d. August 20, 1982) 
from Girsūdai Village, buried in the Šeduva churchyard, Metropolitan Archbis-
hop Juozapas Jonas Skvireckas (b. September 18, 18 3  June 24, 1899  d. July 13, 
1919  d. December 3, 1959 12 03) from Rinkūnai Village (gro n in the village of 
Girsūdai), reburied on November 28, 1998 in Kaunas Archcathedral from ams 
(Austria), here it lay in a special crypt of church monastery.

The second appendi  tells about Rev. eliksas Ereminas and a Je ish girl 
Regina Rachelė Rozenbergaitė (1925 05 24–198  0  16) he saved her and baptised 
as Regina and backed her education. aving graduated from medicine studies 
she as married to Kodikas Šteimanas (January 14, 1922–November 6, 1983). To 
reveal this life story, reminiscences of local people are given, including those by 
a la yer Isaakas Borveinas ( ebruary 9, 192 –May 22, 2012), ho ne  ell his 
relative Regina and used to keep company ith Rev. Ereminas. Moreover, he 
enabled the author to get ac uainted ith Regina s daughters Aviva and Lina, 
hich live in Israel ith their families. They very sincerely shared not only ith 

their recollections but also photos of their parents and Rev. Ereminas they had 
kept safe and brought to Israel.

Due to their itnesses and efforts (activities of Danutė Selčinskaja should 
also to be mentioned  she heads the Righteous Gentiles and ommemoration 
Department in Vilna Gaon Je ish State Museum), on September 21, 2012, Rev. 
Ereminas (posthumously) had been decorated ith the Life Saving ross (a decree 
No. 1K-1202, signed on September 10, 2012 by the President of the Republic of 
Lithuania). n ebruary 19, 2013 he had been given the title of the Righteous 
Among the Nations, and his name is engraved in the ad ashem all of onour.

Rev. Ereminas is the 1 th priest ant the 8 8th Lithuanian given the title of 
the Righteous Among the Nations. The Life Saving ross (1992–2014) is a arded 
1 22  Lithuanian citizens, including 35 priests, a Bishop Vincentas Borisevičius 
and Archbishop Teofilis Matulionis.
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The third appendi  presents a diary of Rev. Ereminas. It had been published 
under different titles before  “Sovietinio teroro sutemose  In the T ilight of Soviet 
Terror  a uni ue diary of 1945-1946 Daujėnai Parish Dean  in 1994 and “Kančių 
dienoraštis  A Diary of Sufferings  published in 2004 in the book “Daujėnai  
to mark t o anniversaries  500 years of Pasvalys and 450 years of Daujėnai (the 
book has been compiled by Antanas Šimkūnas).

The recollections and itnesses told by Daujėnai people and ritten do n 
by the author have been used. The rich archive material presented in the article 
enables to ider reveal the orks done by Daujėnai, their personal traits, as ell 
as becomes a source for further investigations.

The Daujėnai parish given the Most oly Name of Jesus parish is introdu-
ced in the conte t of other Lithuanian churches of the same name.

The paper is illustrated by tables constructed by the author.
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Apie autorius

amon ė e onika – kalbininkė.

li auskienė anci ka – visuomenininkė.

ni as onas – istorikas.

a inskas la as – mokslininkas, politinis kalinys.

alai is l is – karininkas.

eniulienė anislo a – pedagogė.

eniulis uo as – pedagogas.

i s e as up  ė ė  ki as) – kultūros darbuotojas, publicistas.

i inai ė s a – žurnalistė.

a i nienė lma – knygotyrininkė.

u auskai ė i u ė – sociologė, Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro generalinė direktorė.

in ai ė in a – pedagogė, literatūrologė.

eminas eliksas – dvasininkas.

a a Ka imie as – kalbininkas.

al ana i ius la as – miškininkas.

a skis ilius – inžinierius.

i ėnienė u elija – kalbininkė.

anu onis l e as – visuomenininkas. 

Ka iauskas kolas – rašytojas.

Ka o lienė ale ija – pedagogė.

Kauneckas onas – vyskupas.

Ka lauskas l inas – žurnalistas.

K ik i nas o ilas – tautosakininkas.

K in ius Kaminskas  l iman as – pedagogas, kraštotyrininkas.

Kun o ienė i u ė – kultūros darbuotoja.

a o kinienė ikai ė  alomėja l ona – pedagogė.

acke i ius as s – visuomenininkas.

a elinskienė ina – žurnalistė.

asilionis anislo as – politinis kalinys, visuomenininkas.

ic el e as kolas – archeologas.

ikeli nienė asė – kultūros darbuotoja.

 „Daujėnų“ monografi-
jai straipsnius parašė 
59 autoriai.
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a u ai ė- i lienė n elė – pedagogė.

a a elskis na – žurnalistė.

o e ienė i a – švietimo darbuotoja.

akai is eonas – inžinierius.

imakienė a ke i i ė  i a – žurnalistė.

u inas a nas – architektas, istorikas, etnografas.

u inienė a ija – architektė, kraštotyrininkė.

ukui a n anas – Amerikos lietuvis.

ei u is n anas – muziejininkas.

anke i ienė e iman a – menotyrininkė.

apulionis n anas – kraštotyrininkas.

a ienė ijolė – bibliotekininkė.

e eikai ė- asi nienė alia – visuomenininkė.

i lienė a u ai ė  n elė – pedagogė.

imk nas n anas – žurnalistas.

onk nas kolas – visuomenininkas.

onas e as – visuomenininkas.

a opalai ė Ka imie a ijolė – kultūros darbuotoja, tautodailininkė.

a opalas n anas – pedagogas, mokslininkas.

ai i nas in a as – istorikas.

aino ius ulius – muziejininkas, geologas.

a neckienė akai ė  a ijona – žurnalistė.

asiliauskienė l ona – istorikė.

as Ka imie as – istorikas.

i kauskas o ilas – miškininkas.

i kauskas la as – Daujėnų seniūnas.

alienė anu ė – visuomenininkė.

ukauskienė eno ai ė – muziejininkė, kraštotyrininkė.
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D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Monografijos finansuotojai ir rėmėjai

Suma, Eur

1. Pranas Kiznis 29 481,00
2. Pasvalio rajono savivaldybės administracija (meras Gintautas Gegužinskas,  

vicemeras Povilas Balčiūnas, administracijos direktorius Rimantas Užuotas  
20 000,00 Lt)

 5 92,40

3. UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas  20 000,00 Lt)  5 92,40
4. Vladas Vitkauskas (1 800,00)    521,32
5. emės ūkio bendrovė „Girsūdai“ (direktorius enonas imkus  1 500,00 Lt)    434,43
6. Milda Baginskaitė-Petkevičienė ir Robertas Petkevičius    400,00
. Pranas Vyčas    300,00

8. Stasys Mackevičius (1 000,00 Lt)    289,62
9. Jonas Kauneckas (1 000,00 Lt)    289,62
10. Petras Karoblis (1 000,00 Lt)    289,62
11. Egidijus Šinkevičius (1 000,00 Lt)    289,62
12. Povilas Balčiūnas ( 00,00 Lt)    202, 3
13. Vydmantas Karoblis (500,00 Lt)    144,81
14. Vitalija Stankevičienė (500,00 Lt)    144,81
15. Kazimiera Nijolė Vadopalaitė (300,00 Lt)     86,89
16. Lina Vaitiekūnaitė (200,00 Lt)     5 ,92
1 . Simona Skumbinaitė (200,00 Lt)     5 ,92
18. Albinas ir Irena Bukeliai (200,00 Lt)     5 ,92
19. Inga Grigelionienė (100,00 Lt)     28,96

 iso  661
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D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Buvusio Daujėnų valsčiaus ir dabartinės seniūnijos žemėlapis.  
Sudarė AB „ emėlapių artelė“ kartogra ė Aira Dubikaltienė
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Ė L A I A I

Buvusio Daujėnų valsčiaus demogra inis žemėlapis.  
Sudarė AB „ emėlapių artelė“ kartogra ė Aira Dubikaltienė 
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Daujėnų seniūnijos demogra inis žemėlapis.  
Sudarė AB „ emėlapių artelė“ kartogra ė Aira Dubikaltienė 
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Daujėnų miestelio žemėlapis. Sudarė AB „ emėlapių artelė“ kartogra ė Aira Dubikaltienė 
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Ė L A I A I

Buvusių Lietuvos 
valsčių žemėlapis. 
amsiai išskirtas 

Daujėnų valsčius. 
Sudarė AB  
„ emėlapių artelė“ 
kartogra ė 
Aira Dubikaltienė 
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Apie se ri j  „Lie tu vos vals iai“

„Ver sm s“ lei dyk la nuo veik los pra d ios 1994-ai siais ren gia ir lei d ia lo ka li ni  
mo nog ra fi j  se ri j  „Lie tu vos vals iai“, ski ria m  Lie tu vos t ks tant me iui, mi n  tam 
2009-ai siais, Lie tu vos vals ty b s su si k  ri mo 50 me t  ju bi lie jui (1253–2003) ir Lie tu-
vos vals ty b s at k  ri mo 100-me iui (1918–2018). Kar tu mo nog ra fi jos de di kuo ja mos 
ir ki toms reik  min goms vals ty b s, jos mies t  ir mies te li  bei ki t  svar bi  šalies 
istorinių vy ki  su kak tims. 

Se ri jos pa va di ni mas pa si rink tas ne at si tik ti nai – I  a. vi du ry je su si for ma v  
vals iai iki j  pa nai ki ni mo 1950 m. bu vo ma iau si ir pa ly gin ti sta bi l s ad mi nist-
ra ci niai-te ri to ri niai vie ne tai, jun g  ta pa ios et ni n s kul t  ros mo nes, vals i  ri bos 
pa pras tai ati ti ko ir pa ra pi j  ben druo me ni  ar nek t  ri bas.

Rem da mie si mo ni  at si mi ni mais, lokalinių tyrimų ekspedicijų bei ar chy v  
duo me ni mis, moks lo stu di jo mis, ki tais ra y ti niais al ti niais bei me d ia ga, kiek vie n  
se ri jos kny g  ra o di de li – iki 120 au to ri  ko lek ty vai  i no mi Lie tu vos is to ri kai, 
ar che o lo gai, et no lo gai, tau to sa ki nin kai, kal bi nin kai, so cio lo gai, geologai, geografai, 
biologai, kra  to ty ri nin kai, kra  tie iai ir ki ti au to riai. I  vi so se ri jai jau yra ra  
per 2 100 au to ri , i  j  dau giau kaip 380 tu ri moks lo var dus ( r. .ver sm .lt).

„Lie tu vos vals i “ se ri ja – tai dau gia to mis vie no dos struk t  ros lei di nys apie 
Lie tu vos mies tus ir mies te lius, kai mus ir vien kie mius, apie j  ir j  apy lin ki  kra  to-
vaiz d io rai d  bei is to ri j  nuo se niau si  
prie is to ri ni  lai k  iki m  s  die n , ko-
vas u  Ne pri klau so my b , apie tra di ci n  
kul t  r , ver slus, ka len do ri nius ir ei mos 
pa pro ius, pa pro i  tei s , liau dies i  min-
t , ba  ny ias, y mius mo nes, tar mi  
ir vie tos nek t  ypa tu mus, tau to sa k , 
tau ti nes ma u mas, j  pa pro ius ir kt.

„Daujėnai“ – 29-oji „Lie tu vos  
vals čių“ serijos monografija, skiriama 
Daujėnų 460 metų sukakčiai (1 396 p., 
2015). Anks iau i  leis tos  „ a ga r “  
(1-oji seri jos mo nog ra fi ja  de di kuo ta  
a ga r s 800 m. jubi lie jui, 912 p., 1998),  

„ be liai. Kriau nos“ (2-oji  be li  480 m.  
su kak iai, 864 p., 1998  2-oji lai da –  
be li  ir Kriau n  500 m. ju  bi lie jui,  

1 224 p., 2009), „Pla te liai“ (3-io  ji  Pla  - 
te li  550 m. ju bi lie jui, 800 p., 1999),  
„ io bi  kis“ (4-oji  io bi  kio pa ra pi jos  
200 m. ju bi lie jui, 1 024 p., 2000), „ ir  - 
vin tos“ (5-oji  ir vin t  525 m. su kak - 
 iai, 6 p., 2000), „Ly gu mai. Sta i   - 
nai“ (6-oji  Sta i  n  pa ra pi jos 90-me - 

„Lietuvos vals i “ serija buvo traukta  
 Lietuvos t kstantme io program , kuriai  

 m. gruod io 2 d. pritar  Lietuvos  
vardo t kstantme io valstybin  komisija
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iui, 896 p., 2001), „Veliuo na“ ( -oji   
Mag de bur go tei si  su tei ki mo Ve  liuo - 
 nai 500 m. ju bi lie jui, 1 1 6 p., 2001),  
„Ra gu va“ (8-oji  Ra gu vos 500 m. ju bi - 
 lie jui, 1 128 p., 2001), „Se re  d ius“ (9-oji   
Se re d iaus 10 m. su kak iai, 1 238 p.,  
2003), „Kv  dar na“ (10-oji  Kv   dar nos  
6 5 m. su kak iai, 1 160 p., 2004), „Pa pi l “  
(11-oji  Pa pi l s 665 m. su kak iai, I da - 
 lis – 1 082 p., 2004, II, III da lys – 52 p.,  
2006), „Tau rag nai“ (12-oji  Tau rag n   
50 m. ju bi lie jui, 1 364 p., 2005), „Mus - 

 nin kai. Ker na v . io bi  kis“ (13-oji  Mus - 
 nin k  445 m., Ker nav s 25 m., io bi  - 
 kio 4 5 m. sukak tims, 1 304 p., 2005), 
„Lau ku va“ (14-oji  Lau ku  vos 50 m.  
ju bi lie jui, 1 8 4 p., I da lis – 924 p., 
2005, II da lis – 950 p., 2008), „Gel vo -
 nai“ (15-oji  Gel vo n  625 m. su kak iai,  
1 384 p., 2009), „Bai so   ga la“ (16-oji  Bai-
so ga los 4 0 m. su kak  iai, 1 056 p., 2009), 
„Gruz d iai“ (1 -oji  Gruz  d i  3 5 m. su-
kak iai, 2 304 p., I dalis – 1 000 p., 2009, II  
da lis – 1 304 p., 2010), „En d rie ja vas“ 
(18-oji  En d rie ja vo 230 m. su kak iai, 
1 412 p., 2010), „Vepriai“ (19-oji  Vep-
ri  625 m. su kak iai, 1 320 p., 2010), 
„ ei me lis“ (20-oji  eimelio 510 m. 

 m. pasirod iusi  
-oji „Lietuvos vals i “ 

serijos monogra ija „ agar “ 
kartu yra ir -asis leidinys 
Lietuvoje, i leistas su  
Lietuvos t kstantme io  
sukakties min jimo  
jubiliejiniu enklu

Prasmingiausi  agarie i  
dovan  – monogra ij  
„ agar “ – garbingiausiam 
agar s 00 met   

jubiliejaus i kilmi  sve iui 
Lietuvos Respublikos  
Prezidentui Valdui Adamkui 
teikia viena knygos  
sudarytoj  ir autori  
agariet  mokytoja Romualda 
Vaitkien . agar .  m. 
bir elio 2  d. D ojos  
Gundos Barysait s nuotr.
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Pasibaigus 0-osios tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu vykusiam „Lietuvos vals i “ serijos 
 met  sukakties min jimo ir naujausi  200 -aisiais i leist  monogra ij  pristatymo renginiui, 

skirtam, kaip ir pati serija, tais pa iais metais minėtam Lietuvos t kstantme iui, „ auti k  giesm “  
kartu su visa sale gieda renginio prane jai (i  kair s) „Gelvon “ monogra ijos sudarytoja Vida 
Girininkien , „Gruzd i “ sud. Damijonas niukas, „ beli . Kriaun “ sud. Venantas Ma iekus, 
„Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevi ius, Lietuvos eraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas  
Ka dailis, Baisogalos seni nas Romas Kalvaitis, „Versm s“ leidyklos vadovas Petras Jonu as,  
sociologas pro . Romualdas Grigas, Lietuvos nacionalin s M. Ma vydo bibliotekos Leidini   
komplektavimo skyriaus ved jas Vytautas Gocentas, Kovo -osios Akto signataras Romualdas 
zolas, Lietuvos eraldikos komisijos pirmininkas dr. Edmundas Rim a. 20 0 m. vasario  d. 

Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Praėjus 2 metų po pirmosios pažinties su -ąja „Lietuvos valsčių“ serijos „ agarės“ monogra ija,  
-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Prezidentui Valdui Adamkui (nuotr. centre)  

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas (nuotr. dešinėje) pristatė -ąją serijos monogra iją 
„Endriejavas“, kurioje Prezidentą sudomino straipsnis, iliustruotas jo jaunystės nuotrauka. Savo 
nuostabos negalėjo nuslėpti ir kartu su Prezidentu leidyklos stendą aplank s Parodų ir kongresų 
centro „L E P “, kuriame vyko knygų mugė, generalinis direktorius Aloyzas arvydas, kil s 
iš žpalių. 20  m. vasario  d. Stanislovo Balčiūno nuotr.
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sukak iai, 1 96 p., I da lis – 888 p., II da-
lis – 908 p., 2010), „Lietuvos lokaliniai 
tyrimai“ (21-oji  I dalis – 2000–2002 m. 
mokslo darbai, 1 082 p., 2011), „Pane-
munėlis“ (22-oji  Panemunėlio 240 m. 
su kakčiai, 1683 p., I dalis – 858 p.,  
II dalis – 825 p., 2011), „Gelgaudiš kis“ 
(23-ioji  Gelgaudiškio 500 m. jubiliejui, 
1 808 p., I dalis – 900 p., II dalis – 908 p., 
2011), „Juodupė. nuškis“ (24-oji  nuš  - 
kio 510 m. sukakčiai bei Juodupės 100 m. 
jubiliejui, 1832 p., I d. – 912 p., II d. –  
920 p., 2012), „Sintautai“ (26-oji  2912 p.,  
I d. – 1 448 p., II d. – 1 464 p., 2013), „Už - 
paliai“ (2 -oji  Užpalių 3 5 m. sukak - 
čiai, 2 3 2 p., I d. – 1160 p., II d. – 1 212 p., 
2013), „Pašvitinys“ (28-oji  Pašvitinio 
3 5 m. sukakčiai, 1 540 p., 2014). Iš-
leidus mono grafiją „Daujėnai“, „Lie-
tuvos valsčių“ seriją kar tu su se ri-
jo je ne nu  me ruo ta, dar plo nais vir  e - 
 liais i leis ta an gi ne kny ga „Sintau tai. 
virg  dai iai“ (430 p., 1996) sudarė 29 

monografijos, kurių bendra apimtis 40 
tomų, 41 904 pus lapiai. 

Pras min ga Lie tu vos pir mo jo ra-
y ti nio pa mi n  ji mo is to ri jos al ti niuo se 
t ks tant me t , Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmetį, kitas svarbiausias alies istorijos sukaktis sie ti su kiek kuk les niais 
jos mies t  ir mies te li  ju bi lie jais ir ias tra di ci  kai irgi su j  pir muo ju ra y  ti niu 
pa mi n  ji mu sie ja mas su kak tis pras min ti taip pat ra y ti niu o d iu – kny ga.

Lie tu vo je b  ta dau giau kaip 400 vals i , ku ri  vie to je kur t  da bar ti ni  se-
ni  ni j  yra apie tris im tus. Vil da mie si, kad u  teks j  g  nors apie da l  j  i  leis ti 
kny gas, nuoširdžiai dėkojame savo kraštų serijos monografijas jau išleidusiems 
gimtinės puoselėtojams ir ma lo niai kvie ia me kul t  ros ir ki tas stai gas, ra jo n  
sa vi val dy bes, se ni  ni jas, ak ty vius kra  tie ius, kra  to ty ri nin kus, vals ty bi nin kus, kul-
t  ri nin kus, r  m  jus, vi sus ra an iuo sius susikaupti ties dar neįveiktais darbais ir 
ne ati d  lio jant telk tis  Lie tu vos is to ri jos ir tra di ci n s kul t  ros im ta to m s „Lie tu vos 
vals i “ se ri jos k  r  j  – au to ri , ren g  j , lei d  j  ir r  m  j  – b  r . Lau kia ne vie n  
de imt me t  truk sian tis di de lis pra smin gas dar bas.

„Lietuvos valsčių“ serijai parašyti moksliniai  
straipsniai, įvertinti Lietuvos lokalinių tyrimų  
mokslo darbų komisijos, pirmiausia paskelbiami 
periodinio elektroninio serijinio leidinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“, SS  202 –0 , interneto 
svetainėje .llt.lt
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Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ 
serijos monogra ijų emėlapis. amsiau 
pa ymėti tie valsčiai, kurių monogra ijos 
jau išleistos, o dar nebaigtų rašyti ir 
rengti spaudai serijos monogra ijų  
valsčiai nuspalvinti šviesiau. Sudarė  
AB „ emėlapių artelė“ kartogra ė  

Aira Dubikaltienė

A map o  “Lietuvos Valsčiai“ series 
monograp s being prepared and t ose 
issued. e darker marked Valsčiai  
(rural districts) s o  monograp s  
already publis ed  ile t e lig ter  
marked districts indicate t e  
monograp s being in preparation  
and t ose to be composed
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About the “Lie tu vos Vals čiai  se ries

Es tab lis hed in 1994 the Ver smė Pub lis hing ou se, a se rial bo ok pub lis her, is 
de a ling ith pre pa ra tion and pub lis hing of mo nog raph se ries on ly un der the tit le 
of “Lie tu vos Vals čiai  de vo ted for Lit hu a nia s Mil len nium ce leb ra ted in 2009, the 
50th an ni ver sa ry of the cre a tion of the Lit hu a nian Sta te (1253–2003) and star ting 

from the 15th mo nog raph of “Gel vo nai  al so for the en te na ry of the Res to ra-
tion of the Lit hu a nian Sta te (1918–2018). The bo oks pub lis hed are al so de di ca ted 
to ot her an ni ver sa ries of his to ri cal events im por tant to the sta te, its to ns and 
set tle ments.

Ba sed on re mi nis cen ces of pe op le, ar chi ve da ta, scien ti fic stu dies, rit ten 
sour ces and ma te rial, each se rial bo ok is being rit ten by lar ge te ams con sis ting 
of up to 120 aut hor te ams  pro mi nent Lit hu a nian his to rians, ar cha e o lo gists, et hno-
lo gists, fol klo rists, lin guists, so cio lo gists, ge o lo gists, ge og rap hers, bio lo gists, lo cal 
lo re in ves ti ga tors et al. To tal num ber of aut hors is over 2 100 ith mo re than 
380 per sons hol ding scien ti fic de gre es (see .ver sme.lt).

The “Lie tu vos Vals čiai  se ries is a mul ti-vo lu me edi tion about Lit hu a nia s 
to ns, to  nships, vil la ges, ho mes te ads, land sca pes and their his to ry from the 
ol den ti mes to the pre sent da ys, about in de pen den ce fights, tra di tio nal cul tu re, 
tra des, ca len dar and fa mi ly tra di tions, cus tom la s, folk is dom, chur ches, ce leb-
ri ties, fe a tu res of dia lects and lo cal sub-dia lects, fol klo re, et hni cal mi no ri ties and 
their tra di tions etc.

“Daujėnai  – the  29rd mo nog raph in the “Lie tu vos Vals čiai  se ries (1 396 p., 
2015).

The fol lo ing se ries ha ve ap pe a red be fo re  “ a ga rė  (de di ca ted to the 800th 
ju bi lee of a ga rė, 912 p. in 1998) that as the first bo ok is su ed ith the of fi cial 
lo go of the Lit hu a nian Mil len nium e leb ra tion  “ be liai. Kriau nos  (2nd  480th an ni-
ver sa ry of be liai, 864 p., 1998, 2nd edition – 500th jubilee of beliai and Kriaunos, 
1 224 p., 2009), “Pla te liai  (3rd  550th jubilee of Pla te liai, 800 p., 1999), “ io biš kis  (4th  
200th ju bi lee of io biš kis pa rish, 1 024 p., 2000), “Šir vin tos  (5th  525th an ni ver sa ry 
of Šir vin tos, 6 p., 2000), “Ly gu mai. Sta čiū nai  (6th  90th anniversary of Sta čiū nai 
pa rish, 896 p., 2001), “Ve liuo na  ( th  500th jubilee of the Mag de burg La  gran-
ting to Ve liuo na, 1 1 6 p., 2001), “Ra gu va  (8th  500th ju bi lee of Ra gu va, 1 128 p., 
2001), “Se re džius  (9th  10th an ni ver sa ry of Se re džius, 1 238 p., 2003), “Kvė dar na  
(10th  6 5th an ni ver sa ry of Kvė dar na, 1 160 p., 2004), “Pa pi lė  (11th  665th an ni ver-
sa ry of Pa pi lė, Part I, 1 082 p., 2004  Parts II and III, 52 p., 2006), “Tau rag nai  
(12th  50th ju bi lee of Tau rag nai, 1 364 p., 2005), “Mus nin kai. Ker na vė. Čio biš kis  
(13th  445 an ni ver sa ry of Mus nin kai, 25 an ni ver sa ry of Ker na vė, 4 5 anniversary 
of Čio biš kis, 1 304 p., 2005), “Lau ku va  (14th  50th ju bi lee of Lau ku va, 1 8 4 p., 
Part I, 924 p., 2005  Part II, 950 p., 2008), “Gel vo nai  (15th  625th an ni ver sa ry of 
Gel vo nai, 1 384 p., 2009), “Bai so ga la  (16th  4 0th an ni ver sa ry of Bai so ga la, 1 056 p., 
2009), “Gruz džiai  (1 th  3 5th an ni ver sa ry of Gruz džiai, 2 304 p., Part I, 1 000 p., 2009  
Part II, 1 304 p., 2010), “En drie ja vas  (18th  230th an ni ver sa ry of En drie ja vas, 1 412 p., 
2010), “Vep riai  (19th  625th an ni ver sa ry of Vep riai, 1 320 p., 2010), “ ei me lis  (20 th  
510 an ni ver sa ry of ei me lis, 1 96 p., Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), “Lit hu-
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Alt oug  t e presentation o  “Lietuvos Vals iai  series at t e  
traditional Vilnius Book air takes place yearly, t e visitors and  
ubbub at t e stand seem to be commonplace. ebrurary , 20 0. 

P oto by Jonas Kliu ius

Pro . Vytautas Landsbergis, t e erald o  t e Lit uanian ndependence, 
t e moving spirit and signatory o  t e Marc   Act, is met it  a 
great pleasure by t e publis er Petras Jonušas and is son -year old 
Danielius assisting is at er at t e Book air. 
P oto by J. Kliučius, 2  ebruary 20 0
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a nian Lo cal Re se ar ches  (21th  1 082 p., Part I  2000–2002 scien ti fic orks), “Pa ne-
mu nė lis  (22nd  240th an ni ver sa ry of Pa ne mu nė lis, 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. nuškis  (24th  510th anniversary of nuškis and 100th 

anniversary of Juodupė, 1 832 p., Part I, 912 p., Part II, 920 p., 2012), “Sintautai“ (26th

2 912 p., Part I, 1 448 p., Part II, 1 464 p., 2013), “Užpaliai“ (2 th  3 5th anni ver -
sary of Užpaliai, 2 3 2 p., Part I, 1 160 p., Part II, 1 212 p., 2013), “Pašvitinys“ 
(28th, 3 5th anniversary of Pašvitinys, 1540 p., 2014).

To tal num ber of pa ges of the se mo nog raph bo oks pub lis hed to get her 
ith the mai den soft-co ver bo ok is su ed un der the tit le “Sin tau tai. virgž dai čiai  

(430 p., 1996) is 41 904 pa ges.
The ce leb ra tion of the Mil len nium of the first re fe ren ce to Lit hu a nia in 

rit ten his to ri cal sour ces is re a so nab le to re la te ith mo re mo dest ju bi le es of its 
to ns and to  nships and gi ve an im pli ca tion to the se an ni ver sa ries of their first 
rit ten re fe ren ce by a rit ten or d–a bo ok.

In pre- ar Lit hu a nia the re e re mo re than 400 ru ral di stricts (vals čiai), hich 
e re la ter re pla ced by neigh bour ho ods (se niū ni jos) num be ring no  about 300. ith 

a ho pe that our ca pa ci ties ill enab le us to pub lish bo oks about the ma jo ri ty of 
them, e kind ly in vi te cul tu re ins ti tu tions, di strict go vern ments, neigh bour ho ods, 
lo cal ac ti vists, lo cal lo re in ves ti ga tors, sta te men, cul tu re ac ti vists, spon sors and all 
ri ters to join, it hout he si ta tion, the te am pre pa ring and pub lis hing the hun dred 

vo lu mes of the “Lie tu vos Vals čiai  se ries about Lit hu a nian his to ry and tra di tio nal 
cul tu re. A gre at ork to last se ve ral de ca des is ai ting for you.
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Asmenvardžių rodyklė
  4 45 vnt.

A
A. Kaziukas  634
Aarne Antti  1189, 1190
Abazoriuvienė Danguolė  886, 891
Abeltinis Andriejus  455
Abukevičienė Gražina  8 8
Abukevičius Petras  8 8, 882, 885, 
886, 890
Ačelis Adomas  536
Adamkavičius  316
Adamkus Valdas  290, 58 , 1259, 
1293, 1294, 1363, 1364
Adamonytė Veronika  10, 92, 1094, 
1108, 1338, 1345
Adiklis Boleslovas  36
Adomaitis Regimantas  4 3, 1304
Adomėnas  150
Adomonienė elicija  126
Adomonis  150
Adomonis Petras  410, 460
Adomonytė Emilija  44
Aglinskas Aleksas  119
Aidas  349
Aidukas Vidmantas  306, 311
Akinskai  36, 3
Akinskas  634, 1233
Akinskas Antanas  316, 318, 319, 
380, 381, 36– 39, 46– 49, 52, 832
Akinskas Vincas  62
Akinskienė na  3 , 46, 99
Akstinas Povilas  380
Alekna A.  49
Aleknienė (Baginskaitė) P.  49
Aleknienė Pranutė  1232
Aleksandravičius Juozas  8
Aleksandravičius Mykolas  863
Aleksandravičius Stasys  125
Aleksynas K.  1149
Alenčikas Jonas  1124
Alešiūnaitė Bronė  62
Alešiūnaitė Kostė  62
Alešiūnas  642, 644
Alešiūnas Jonas  83, 11 , 580, 966
Alešiūnas Petras  822, 824
Alešiūnienė  383, 644
Aliochinas  631, 655
Ališauskienė Pranciška  8, 13, 23, 
288, 04, 1332, 1345
Ališiūtė Katrė  538
Alminauskis K.  1104, 1106
Ambrazas S.  1111
Ambrazevičius J.  5
Amilevičiūtė-Kripaitienė Audronė  
383
Andrašiūnas I.  4 6
Andriejauskas Jonas  408, 455
Andrijauskas Jonas  455
Andriulienė Audronė  384, 46
Andriušis Pulgis  262
Andrulionis Albinas  12 , 1282
Andrušionienė Ieva  53
Andrušionis Andrius  53
Andrušionis Samuelis  53
Aneikaitis Norbutas  245
Aničas Jonas  , 12, 251, 653, 683, 
1323, 1345
Anilionis  13
Anilionis Antanas  329
Anilionis Jonas  329, 12

Aniūnas Antanas  305
Anrodienė Margarita  539
Antanaitis Alfonsas  59 , 600
Antanaitis Bronius  380, 382, 410, 
453
Antanas Gasparas  485
Antanavičius Aleksas  60, 61
Antanavičius Juozapas  382, 465
Antonievičius  559
Anusevičius Julius  565, 566
Apanavičius Romualdas  4
Apeikis Valentinas  8 3
Apinys A.  566
Apynis Antanas  1
Arbuzovas A.  49
Arcimavičienė na  281
Arlauskas S.  84, 85
Armanavičius A.  0
Armonai  1016, 1033, 1038
Armonaitė Paulina  6 8
Armonas  656
Armonas Andrius  542
Armonas Antanas  696
Armonas Jonas  2 6, 321, 358, 6 8, 
690, 935
Armonas-Ramunis, Vasaris Antanas  
6
Armonavičius  641
Armonavičiūtė Regina  829
Armonienė Paulina  614, 6 8
Aršvila Kęstutis  86, 115
Asilėnas  641
Asminavičius Jonas  398, 401, 451
Astrauskas  150
Astrauskas Paulius  364
Astrauskas Povilas  354
Atkočiūnaitė Veronika  815
Atkočiūnas Jonas  815
Atkočiūnas Juozas  815
Atkočiūnas Kazys  815
Atkočiūnas Petras  815
Atkočiūnienė Barbora  20, 815
Atstupėnaitė-Marozienė Izabelė  303
Atstupėnas Juozas  281
Atstupėnas Kazimieras  3 0
Audriūnas  5 3
Audzijonis Antanas Pranciškus  293, 
1280
Auga  62, 63
Auga Antanas  64, 65, 113
Auga Ignas  325, 328, 40, 48, 64, 
2, 3

Auga Jonas  64, 65, 80
Auga Konstantinas  64, 65, 1, 
4, 52, 2, 5, 85, 86, 113

Augai  65, 2
Augaitė Magdė  541
Augaitė osė  543
Augienė (Pleškaitė) Aldona  65, 
2, 4, 85

Augienė Aleksandra  5
Augienė Morta  64, 65
Augius-Augustinavičius Paulius  
1282
Augytė Aldona  64
Augytė Apolonija  64
Augustas Stanislovas  483
Aukštikalnis  150
Aukštikalnis Jonas  61
Aukštikalnis-Klierikas Vytautas  599
Aukštikalnis-Sukilėlis J.  598
Aukštikalnytė Janina  366

Aukštikalnytė Juzė  366
Auruškevičius Marius  4 5
Austas K.  569
Auželytė Aleksandra  3 0
Avellaneda T. Domingo  469
Avižėla Jonas  540
Avižoniai  623, 626
Avižonienė  623, 48
Avižonis  561, 623
Avižonis Ignas  3 9
Avižonis J.  45
Avižonis Juozas  3 9
Avižonis Petras  146
Avižonis Povilas  381
Avižonytė  66
Avižonytė ita  3 9

B
Babickaitė B.  468
Babickas  150, 643
Babickas Petras  885
Babickienė .  1103, 1096, 109 , 
1106
Babrauskas Boleslovas  381
Babravičius Gintautas  1285, 128
Babrevičienė Salomėja  813
Babrevičius Antanas  813
Babrevičius Jonas  99, 813
Babrevičius Juozas  813
Babrevičius Pranas  813
Bacevičiūtė R.  110
Bačinskaitė Vincė  62
Bačinskas Kazys  1124
Bačinskienė  99
Bačkis S.  4 8
Badaitė Apolonija  53
Badavičienė (Gaigalaitė) na  332
Badikonis Jonas  105
Bagaslauskas  5
Bagdonaitis Kriščius  236, 246
Bagdonas  5
Bagdonas J.  354, 448
Bagdonas Petras  20
Bagdonavičius Albertas  599
Bagdonienė Regina  469
Bagdžiūnaitė Daiva  1225
Baginskai  5 0, 29, 30, 32– 34, 
832, 1232
Baginskaitė na  1231
Baginskaitė Pranė  1231
Baginskaitė-Petkevičienė Milda  4,  
1350
Baginskas Armandas  34, 1239
Baginskas Bronius  23, 5 , 33 , 
6 0, 6 1, 30, 33, 34, 832, 833, 
1231–1235, 123 –1239, 1245, 1331
Baginskas Jokūbas  539
Baginskas Mykolas  539
Baginskas Petras  539
Baginskas Pranas  20, 31, 36, 
833, 1232, 1233
Baginskas Pranciškus  29
Baginskas Vladas  8, 13, 5 0, 5 8, 
6 0, 6 1, 34, 1232, 1235–123 , 1239, 
1345
Baginskas Vladislovas  539
Baginskienė (Ramanauskaitė) na  
539, 31, 34, 831, 1232, 1234
Baginskienė Pranciška  89, 1239
Bagočius  553
Bagulionis Rimas  306, 311
Baguševičius  540
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Baikienė Elžbieta  539
Bajelytė S.  5
Bajorinas A.  408
Bajorinas Antanas  40
Bajoriūnas Andrius  540
Bajoriūnas Bronius  813
Bajoriūnas Juozas  813
Bajoriūnienė Veronika  813
Bajorytė Eugenija  4 3
Bajorūnas Juozas  99
Bakšys Povilas  380, 410, 452
Balaišis A.  462
Balaišis Algis  8, 13, 568, 5 5, 136
Balaišis Antanas  410, 452, 462
Balbierius Boleslovas  280, 59 , 659
Balčikonis Juozas  1081, 1130
Balčiūnaitė E.  629
Balčiūnaitė Kristina  536
Balčiūnaitė Neringa  24
Balčiūnas  150, 3 5, 622, 638, 641, 
651, 652, 656, 663, 5 , 58
Balčiūnas J.  381, 453
Balčiūnas Jonas  36 , 380, 382, 383, 
46 , 538, 1262, 1266
Balčiūnas Jurgis  536
Balčiūnas Ladislovas  356
Balčiūnas Povilas  9 , 119, 1350
Balčiūnas Rimantas  306
Balčiūnienė osė  536
Balčytė na  538
Baliečiai  645
Balieškienė  605
Baliunaitė na  3 1, 608, 816
Baliūnas  634
Baliunas Jonas  3 1, 816
Baliūnas Juozapas  119
Baliūnas Juozas  105
Baliūnas Povilas  358, 360, 36 , 
383, 816
Baliūnas Stasys  816
Baliūnienė Marijona  816
Balkus Kozmas  125
Balkutė Rita  24
Balnys Stanislovas  119
Balsiai  124
Balsys Kostas  462, 4 3
Baltakys Juozas  826
Baltėnas Jonas  538
Baltėnienė osė  538
Baltrėnas-Anupras Adolfas  598, 599
Baltrytė na  538
Baltrytė osė  538
Baltrukėnas Juozapas  351
Baltrūnas Valentinas  4, 26, 2
Baltrušaitis  35 , 3 2, 521, 52 , 650
Baltrušaitis B.  352
Baltrušaitis J.  348, 440
Baltrušaitis Vincentas  22, 19 , 32 , 
346–354, 35 –361, 365–36 , 3 1, 3 3, 
383, 440, 445, 505, 526, 5 9, 580, 
584, 624, 6 0, 6 2, 05, 42, 803, 
1058, 1081, 129 , 1298, 1342
Baltūsis- vejas A.  599, 600
Baltušis  150
Baltuška Petras  39 , 399, 400, 405, 
40 , 411, 442, 454, 455, 462
Balzarevičius Jonas  83, 15
Balzaris Romaldas  105
Banaitis  449
Banaitis Mykolas  354, 35 , 361, 364
Banaitis Saliamonas  341, 521
Banelienė Adelė  365, 844, 859

Banelienė Bronė  828
Banelis Alvydas  118
Banelis Bronius  82
Banelis Juozas  365
Banelytė Konstancija  40
Banevičienė (Suvaizdytė) na  332
Banevičienė (Šukytė) Stanislava  566
Banevičienė Stanislava  56
Banevičius A.  314
Banevičius Kazys  268
Baniulis  50, 1332
Baniūnai  609, 821, 842
Baniūnas Bronius  3 6
Baniūnas Jonas  2 9
Baniūnas Juozas  2 6, 608, 609, 6 9, 
822, 824
Baniūnas Jurgis  82
Baniūnas Leonas  609
Banys Kazimieras  310
Baradinskaitė Grasina  816
Baradinskaitė Konstancija  04
Baradinskaitė Marijona  816
Baradinskaitė na  3 9, 816
Baradinskaitė Palionija  816
Baradinskas  613, 631, 63
Baradinskas Jonas  816
Baradinskas Povilas  2 9, 316, 318
Baradinskas Stasys  6
Baradinskas Vincas  663, 816
Baradinskienė Marijona  3 2, 816
Baradinskienė Morta  04
Baranauskaitė ina  852
Baranauskas Antanas  100, 126, 41 , 
1095, 110 , 1255, 1282
Barano ski A.  1106
Barauskas B.  39 , 453, 454, 462
Barauskas K.  396
Barauskienė  1324, 1325
Bardišauskas Juozapas  369, 464
Barisas Andrius  554, 559, 562
Barysaitė Džoja Gunda  290, 440, 
1291, 1292, 1363
Barkauskaitė Violeta  4, 24
Barklavičiai  642
Baronaitė  645
Baronas Dainius  122, 129, 130, 13
Baronas Kazimieras  462
Baršauskas Jonas  2 9, 316, 326
Baršauskas Juozapas  131
Baršauskas Petras  131
Bartašiūnas  652
Bartašiūnas Juozas  43
Bartkevičius Klemas  62
Bartkevičiūtė  99
Bartkus J.  408
Bartkutė N.  1109
Barzdenienė Lidija  106
Barzdenis Ričardas  106
Basalykas A.  66
Bašinskas Pranas  
Batoras Steponas  238
Bausys Adolfas  402
Bazukas Martynas  53
Bazukienė Elžbieta  53
Bedalienė  620
Bedalienė (Kairytė) Anelė  288, 1016
Bedalienė Barbora  6 8
Bedalienė Valė  68
Bedalis  650
Bedalis Antanas  365, 6 8
Bedalis Liudas  68
Bedalis Petras  6 8, 935, 941

Bedalis Pranas  380, 381, 383, 6 8
Bedalytė Julija  68
Bedėnaitė Agnė  53
Bedėnas Adomas  53
Bedėnienė Agnė  53
Beinoris Vincas  455
Belazaras Petras  306
Belčiai  612
Beliauskas Jonas  935
Beloglazovienė Meilutė  8
Beltė  612
Beltė Jonas  685
Beltienė  612
Benediktas IV  444
Benediktas V  404, 413
Benesevičius Antanas  348, 355, 3 2, 
3 , 3 6, 441, 442, 459, 460, 1342
Benesevičius Jonas  459
Benesevičius Kazimieras  459
Benesevičius Mykolas  459
Benesevičiūtė Agota  459
Benesevičiūtė Elena  459
Benesevičiūtė Elzbieta  459
Beniuliai  120
Beniulienė Stanislava  9, 14, 24, 
1050, 1325, 1345
Beniulis Audrius  119, 1324
Beniulis J.  6, 86, 146
Beniulis Jonas  119
Beniulis Juozas  –9, 13, 14, 23, 24, 
86, 119, 121, 152, 281, 288, 294, 892, 
934, 1324, 1345
Beniulis Marius  119, 1324
Beniulytė ydra  1324
Berdešiūtė Viktorija  38
Beriozovas Vladimiras  566
Bermontas Pavelas  2 2
Bernadickaitė Adelė  3 5, 611, 640
Bernadickaitė na  640
Bernadickas  510, 645, 654
Bernadickas A.  50
Bernadickas Andrius  284
Bernadickas Jonas  358
Bernadickas P.  594
Bernadickas Petras  822, 823
Bernadickas Povilas  593, 99
Bernadickienė  635
Bernadickienė Antanina  2 9
Bernadickienė Danutė  829, 99
Bernatonis Janušis  246
Bernotaitis Grigas  239
Bernotaitis Janušis  245
Bernotaitis Jocas  235, 245
Bernotaitis Mockus  236, 246
Bernotaitis Motiejus  245
Bernotaitis Stasys  245
Bernotonis Janušis  236
Bertašiūnas Mačys  235
Bertašius M.  225
Bertašiūtė-Gudonienė Valė  310
Bertoš i ūnas Mačys  245
Berzinytė N.  45, 53
Bevinas  632
Beviržis Antanas  05
Bickus Bronius  4 3
Bičiūnas V.  32
Bičkūnaitė Julė  261
Bieliakaitė Marijona  540
Bieliauskas  359
Bieliauskas Boleslovas  12 , 3 0
Bieliauskas Jonas  380, 13
Bieliauskas Petras Algimantas  3 0
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Bieliauskas Pranas  131, 2 9, 380, 
381, 1094
Bieliauskas Stasys  301
Bieliauskienė (Kalvėnaitė) Jadvyga  
300, 301, 332, 32 , 329, 332, 26, 
28, 1053, 1054, 1056–1062, 1064, 
1065, 1106, 1136, 1168, 11 6, 1218
Bieliauskienė Pranutė  4
Bielinis Jurgis  509
Bieliūnas  150, 618
Bieliūnas Antanas  3 0
Bielskis Petras  4 3
Bikelis Aleksas  458
Bikelis Valdas  10
Biliūnas  622, 655
Binkis K.  885
Biržalis Petras  686
Biržys-Akiras Petras  8, 13, 22, 481, 
488, 520, 1345
Bitinaitė Asta  11, 16, 304, 442, 450, 
453, 454, 46 , 468, 1312, 1332, 1345
Bitinaitis Bronius  8 3
Bitinas Kazimieras  390, 458, 53, 
92, 829
Blataitė Lyba  433
Blazarėnaitė Elena  469
Blazarėnaitė Elžbieta  469
Blazarėnaitė na  469
Blazarėnas Jonas  469
Blažiai  626
Blažienė  639
Blažienė Grasilda  4
Blažys  610, 633, 650, 66
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Blekaitis Jurgis  1255, 1259
Blinkevičienė na  1143
Blinkevičius Kazimieras  1142
Blynas Gedinimas  4 4
Bluntas Andrius  542
Bluntas Teodoras  542
Bluntienė Marijona  542
Bluzmienė na  1095, 110 , 1149, 
1219
Bobelienė Dalia  1283
Bobelis Jurgis  1323
Bobelis Kazys  1259, 1269, 1323
Bobrevičienė (Šakenytė) Stasė  1106
Bobrevičienė Salomėja  6 8
Bobrevičius Jonas  6 8
Bobrevičius Juozas  6 8
Bobrevičius Petras  6 8
Bobrevičius Pranciškus  366
Bogušis Jonas  536
Bogvilaitė Veronika  38
Bonekienė Barbora  539
Borisevičius Vincentas  434, 1341
Borveinai  430
Borveinas Gercas  430
Borveinas Isaakas  429–431, 434, 1343
Boskas Jonas  423
Braknys  150
Braškis  448
Brazaitis Antanas  455
Brazauskas Algirdas  12 5
Brazdžioniai  658
Brazdžionienė na  65
Brazdžionis  546, 580
Brazdžionis Bernardas  546, 54, 
12 9, 1282
Brazdžionis Petras  358, 65
Brazdžionis Povilas  65
Brazdžionytė  658

Brazdžionytė Malvina  65
Brazdžius  610
Braziūnas Vladas  1066, 1128, 1133, 
1141, 1146, 11 1, 11 4, 1206
Braziūnienė Alma  10, 1128, 1129, 
1140, 1142, 1143, 114 , 1345
Breiva Jonas  1124
Bričkus  
Bričkus Tomas  22, 346, 34 , 526, 
1081
Brikauskas Gotardas  542
Brikauskienė Darata  542
Brikauskytė Darata  542
Bručienė Eleonora  1131
Brugis  564
Bružikas  361
Bubnys Arūnas  4
Bubrevičius  80
Bubrevičius Petras  6 8
Bubrevičius Pranas  518, 592, 691, 
69
Bubuliauskas Mykolas  365
Bucevičiūtė S.  2
Bučaitis Jašys  245
Bučaitis Jočys  235
Bučelytė Jadvyga  3 9
Bučinskas  60 , 63
Bučinskas Jonas  3 0
Bučinskas Karolis  3 0, 3 1
Bučinskas Petras  3 0
Bučinskienė  668
Bučiūnas Martynas  235, 245
Budaitis Martynas  245
Budaitis Stonys  245
Budavičius Petras  124
Budnikas Stasys  306
Budonytė na  364
Budreckas Vladas  420
Budreika  150
Budrys Rimantas  8 , 885
Būga K.  151, 1094
Būginiai  92
Bujevičienė Erika  38
Bukaltienė Benedikta  842
Bukeliai  120, 13 0
Bukelis A.  81, 88, 109, 895
Bukelis Albinas  100, 101, 106–108, 
334, 335
Bukelis Albinas (jaunesnysis)  119
Bukelis Albinas (vyresnysis)  119
Bukelis Aleksandras  81, 83, 85, 
11 , 281, 390
Bukelis Valdas  9 , 105, 10 , 110, 119
Bumša Bronislovas  403, 405
Burauskaitė Birutė  8, 13, 23, 6 , 
136
Burdinavičius Antanas  1124
Burkauskas Gintaras  45
Burkauskas Jonas  45 , 828
Burkauskas Robertas  45
Burkauskienė (Mėkelytė) Pranciška  
332, 456
Burkauskienė Pranciška  195, 325, 
342, 360, 3 2, 3 6, 3 , 45
Burkšaitienė Laima  1149
Burokevičius  566
Burtkus Mykolas Jonas  1229
Butaitis Martynas  235
Butaitis Stonys  235
Butas Petras  92
Būtėnas Petras  602, 1130
Butkaitė V.  506

Butkienė  1016
Butkys Jonas  452, 462, 4 4
Butkos  1016
Butkus Vytautas  86, 11 , 4 6
Butvila Bronislovas  455
Butvila Vladas  454
Butvilaitė Rasa  4

. Jonas  26
astillo Risalio  424
egelskis Boleslovas  406
emnolonskas  92
emnolonskas V.  53
erbulynas J.  564
hainauskai  120, 590, 644, 80
hainauskas Antanas  8–81, 119, 

99 , 1124
hainauskas Jonas  814
hainauskas Stanislovas  590
hainauskas Stasys  99, 814
hainauskas Virginijus  8, 98, 119
hainauskas Vladas  814
hainauskienė  64
hainauskienė Kazimiera  814, 1132, 

1133
hainauskienė Veronika  814
hruščiovas Nikita  81
ibulskas V.  482
ibulskis  6 2
ienolo ska Adela  1082
iplinskaitė Barbora  810
iplinskaitė Bronislava  810
iplinskaitė Kazimierina  810
iplinskaitė Valerija  810
iplinskas Jonas  99, 810
iplinskienė na  810
iriga Povilas  838
irtautas elicijonas Gasparas  404, 

412, 413
ukuras Vilius  4 2
virka P.  58

Č
Čaikas Jokimas  539
Čaikas Jokūbas  539
Čaikienė Audakija  539
Čekanauskas Jonas  2 0
Čekanauskas S.  1264
Čemeška Vismantas  119
Čepėnas Juozapas  396, 39 , 462, 
4 6
Čepienė I.  1066
Čepienė N.  109 , 1103, 1104
Čepinskas Artūras  283
Čepinskienė (Pelešinaitė) Adelė  
331, 332
Čeplinskaitė Bronė  365
Čeplinskaitė Valerija  365
Čeponiai  9 8, 984, 986–989
Čeponienė Apolonija  966
Čeponienė Morta  3 1
Čeponis  553, 556, 55
Čeponis Adomas  53
Čeponis Aleksandras  3 0
Čeponis Augustas  13, 15
Čeponis Juozas  600, 966
Čeponis R.  553
Čeponis Raigedas  119
Čeponis Rapolas  145, 554, 560, 
09, 15
Čeponis Vincas  2 6
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Čeponis-Vaidevutis Jonas  599
Čepulis P.  351
Čerbulėnas K.  481, 485
Čerčilis  623, 632, 636, 648, 650–652, 
655, 656
Čereškaitė Valė  610, 612, 628, 635, 
645
Čerkauskas  122
Černas Jonas  10
Černauskas Antanas  285, 28
Černiauskas Motiejus  450
Černiauskas Ričardas  334, 335
Červinskas Ignas  68
Čėsnas Alfonsas  306, 311
Česnienė Marijona  539
Čiapas Konstantinas  354, 365, 402
Čiapinskis Povilas  249
Čibaitė Genė  68
Čibaitė Izabelė  692, 696
Čibas  42, 
Čibas Lionginas  65
Čibas Povilas  280, 65, 68
Čiberis Petras  1269
Čibienė Emilija  2 9, 65, 68
Čibytė Genė  65
Čimilinskas  92
Činga  150, 639, 649
Činga Algis  305
Činga Antanas  839
Činga Bronius  6 8
Činga eliksas  3 1
Činga Jonas  126, 32 , 3 1, 649, 
838, 839, 841
Činga Kazimieras  841
Činga Petras  334, 3 1, 544, 580, 
619, 6 8, 839, 841, 866
Činga Povilas  280, 838
Čingai  841
Čingaitė Ginta  9, 14, 24, 98, 1343
Čingaitė Marijona  536
Čingaitė Morta  3 1
Čingaitė Stasė  838, 839, 841
Čingaitė-Kalvėnienė Stasė  838, 841
Čingienė  301, 658
Čingienė (Kubilevičaitė) na  839
Čingienė (Kubilevičaitė) Salomėja  
839
Čingienė (Matuzevičiūtė) Adėlė  
804, 809
Čingienė (Mikelinskaitė) Stanislava  
332, 1016, 1053, 1065
Čingienė Anė  838
Čingienė na  838, 841
Čingienė Salomėja  6 8, 838, 841
Čingienė Stanisava  1051
Čingytė na  841
Čingytė Stasė  6 8
Čingytė Valytė  839
Čingos  808
Čiplinskas Eugenijus  119
Čiplinskienė Lina  195
Čiplys Kazimieras  653
Čiplytė  648
Čirgelienė na  1230
Čirvinskas  623, 625
Čirvinskas Edmundas  118
Čiuplys Jonas  540
Čiurlys  150
Čiuta Jonas  1130
Čižiūtė Elzbieta  3 1
Čybas Povilas  328

D
D. R.  1254
Dagienė V.  198, 314
Dagys  62 , 629
Dagys Petras  62
Dailidonis  620
Dainoras  99
Dainoras Česlovas  592, 688, 818
Dainoras Jonas  828
Dalenga  559
Dalenga- igmantas Sierakauskas  
558
Dalingshauzenas  554
Dalinkevičius J.  26
Dalmantas Justinas  38
Dambrauskaitė na Danutė  3 6
Dambrauskas A.  416
Dambrauskas Adolfas  3 6
Dambrauskas Aleksandras  422, 4 9
Dambrauskas-Jakštas Aleksandras  
249, 412, 41 , 419
Dambrovskis  565
Danaitis Jonas  235
Danauskai  492
Danauskas Jonas  58, 491, 492
Danauskas Ksaveras  491
Danusevičienė (Krikščiūnaitė) 
Pranutė  1240
Danusevičienė Lina  1240, 1241
Danusevičius Darius  1240–1242
Danusevičius Julius  1240
Danusevičius Justinas  1240
Danusevičius Linas  1240
Dapkaitis Jonas  236, 23 , 244
Daugėla Juozas  2 2
Daugėla Kazimieras  328, 332, 00, 
900
Daugėla Vladas  2 6
Daugelienė Liucija  5
Daugirdienė (Vadopalaitė) Adelė  
861
Daugytė  4 0
Daukaitis Mikalojus  239
Daukaitis Norutis  235, 245
Daukantas Simonas  1081
Daukša Edgaras  119
Daukša Edvardas Jokūbas  552, 
559, 565
Daukša Mikalojus  416
Daukšienė  1262
Daukšos  1260
Daukutaitis Alekna  236, 23 , 244
Davainienė Rachelė  518
Davidonienė Anelė  1124
Davidonis  150
Davidonis Stanislovas  332, 508–511, 
1124
Debesaitė Morta  2
Debesys Petras  2
Deksnys Antanas  424
Demenis  653–656
Dėnas .  2
Devialtauskas Vaitiekus  23
Devočka Jonas  239
Dicaitis Laurynas  238, 245
Dičaitis Kęsminas  236, 245
Dičaitis Laurynas  236, 245
Didžiagal v ienė Magdalena  53
Didžiagal v is Kristupas  53
Didžiagal v is Mykolas  53
Didžiurgaitė Anelija  365

Didžpetris J.  1066
Didžpetris V.  482
Didžvaliulytė Apolonija  536
Digaitis Vaidotas  1282
Dilis  665
Dineika Karolis  261, 266
Dinsmonas Adomas  554, 559, 562, 
563
Dirkaitė Emilija  590
Dirsė Kazys  62
Dišia  935
Dyša Adolfas  52
Dluskis  554
Dluskis Boleslovas  552, 553, 555, 565
Doda Julius  50, 3 0
Dolmatas Petras  68
Domanskis Antanas  1339
Domaševičius Benediktas  304
Dovidonaitė Antanina  686
Dovidoniai  621
Dovidonienė  621
Dovidonienė Adelė  686
Dovidonienė ita  8
Dovidonis  621
Dovidonis Jonas  316–319, 691
Dovidonis Stanislovas  381, 383, 691
Dovidonis Stasys  99
Dovydaitis Jurgis  1131, 1225
Dovydaitis Pranas  413
Dovydėnas  150
Dovydėnas Jonas  1280
Dovydoniai  626
Draučiūnas Petras  62
Drazdauskas Valys  12 6
Drąsutaitis Ramonas  235, 239, 245
Drebulis Jonas  829
Drevinskas  4 1
Driskius Klaudijus  1362
Driskiuvienė ivilė  24
Drobelis Eugenijus  885
Drobulienė  645, 646
Drobulis  628
Drobulis Povilas  803
Drobulis Valdas  335
Drobulis Vincentas  199, 364
Drotvinas V.  1095
Drumžlienė  644
Drumžlys  10
Drumžlys Mykolas  2 9
Drumžlytė Emilija  3 0
Drumžlytė na  3 0
Drusevičius  426
Dubickas Jonas  4, 1350
Dubikaltienė Aira  4, 11, 16, 
1352–1355, 135 , 136
Dubikaltienė Elena  302
Dudėnaitė R.  1066
Dulkė Povilas  68
Dulkė Vidas  282
Dulkienė Aida  1343
Dulkienė na  625, 68
Dulkis Povilas  455
Dulksnys Julius  98, 119
Dulksnys Kazimieras  354, 361, 364, 
365, 381, 382, 402, 465, 40
Dumanas Pranas  61 , 620, 650, 
665, 668
Duonaitis Jonas  245
Dzikauskas  1016
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E
Eidimtas Alfonsas  59
Eidukas V.  408
Eigelytė Stepanija  433
Elisonas Jurgis  1130
Endrulionis  993
Endzelytė Renata  1109
Engelsas  662
Ereminas eliksas  8, 13, 19, 24, 
299, 301, 338, 342–345, 34 , 348, 
354, 355, 360, 36 , 369–3 4, 3 6, 
424, 425, 42 –430, 432–436, 43 –442, 
444–446, 454, 455, 458–460, 480–483, 
505, 584, 58 , 605, 611, 615, 1, 
833–835, 1330, 1342, 1343–1345, 1395

adejevas A.  30
aidutti  445
ederavičius Augustinas  510
eldmanai  299
ilatovas V.  6 3
ilbacha  558
ilmanavičius  16
ranckevičius Ipolitas  408
uksas  616

G
Gabalaitė Genovaitė  2
Gabalis Algis  2
Gabrilaitytė-Butėnienė Regina  310
Gabrys-Paršaitis Juozas  304
Gaigalaitė Genė  685
Gaigalaitė Janina  685
Gaigalaitė Kostė  685
Gaigalas  321, 633
Gaigalas A.  26–28, 590
Gaigalas Adomas  823
Gaigalas Antanas  593, 824
Gaigalas Jonas Povilas  280, 328, 
685
Gaigalas Juozas  685
Gaigalas Klementas  2 0, 2 2, 993, 
1124
Gaigalas enonas  685
Gaigalienė  299, 126
Gaigalienė Adelė  685
Gaigalienė Grasilda  685
Gaigalienė Konstancija  1
Gaigalienė Kostė  2 9
Gaigalis Kleopas  30
Gailionienė Katrė  539
Gailiūnas Ignas  3 0
Gailiūnas Povilas  510
Gailiūnienė (Šimbelytė) Birutė  1136, 
115 , 1226
Gailiūnienė Veronika  3 0
Gaižiūnas  25
Gaižiūnienė na  25
Gaižutis Algirdas  4
Gakaitis Ramonas  235, 245
Galabauskienė Katrė  541
Galdikas Juozas  18
Galeckas Antanas  690
Galiauskaitė Morta  40, 41
Galinienė Vincė  680
Galkus  616
Galkus Juozas  132
Galkus Petras  455
Galminas .  1
Galvanauskai  3 8

Galvanauskas Petras  1135
Galvanavičienė  651, 660
Galvanavičienė (Krikščiūnaitė) 
Veronika  3 8
Galvanavičienė na  438, 64
Galvanavičius  298, 613, 660, 62
Galvanavičius Antanas  38 , 64, 
1

Galvanavičius Mikalojus  09
Galvanavičius Petras  651, 09, 16
Galvanavičius V.  38
Galvanavičius Vincentas  64
Galvanavičius Vladas  , 9, 12–14, 
23, 24, 48, 60, 288, 328, 332, 342, 
3 8, 380, 381, 38 , 465, 48, 51, 
62, 64, 1, 1324, 1325, 1345
Galvanavičiūtė Emilija  64
Galvanavičiūtė Valerija  64
Galvydis Steponas  355, 3 8
Gamziukas Algirdas  5 0, 126
Ganeckis  558, 560, 562
Ganusauskas Martynas  1124
Garainis Aleksandras  530
Garastaitė Aušra  1133, 1152, 1155
Garbarauskaitė na  3 6
Garbarauskas Aleksandras  3 6
Garbašauskaitė Anastazija  366
Garbašauskaitė Natalija  366, 3 0
Garbašauskas Edvardas  518, 592, 
629, 690, 691, 69
Garbašauskas elicijonas  99 , 1204
Garbašauskienė (Suvaizdytė) Bronė  
1094
Garbašauskienė Rima  289, 623
Garbauskas Antanas  113
Garliauskas J.  265
Garška Juozapas  432, 433
Garšva Kazimieras  4, 10, 15, 20, 
10 5, 10 , 1095, 1106, 110 , 1149, 
1219, 1345
Gasėnas Andrius  541
Gasėnas Paulius  539
Gasėnas Petras  538, 540
Gasėnas Stanislovas  539
Gasėnas Steponas  538
Gasėnienė na  538, 539
Gasiūnas  00, 983
Gasiūnas Jonas  399, 400, 4 6
Gasiūnas Rolandas  106, 119
Gasperaitis A.  411
Gaudentas Ikamas  442, 443
Gavėnaitė Darata  541
Gavėnas Kazimieras  541
Gavenavičius S.  448
Gavėnienė Marijona  541
Gedminaitė M. Benedikta  449
Gegužinskas Gintautas  20, 292, 
698, 1298, 1350
Genišauskas Martynas  50
Genys Boleslovas  99, 815
Genys hrizostomas  99, 815
Genys Kazimieras  451
Gerberis K.  268
Gertas Bronius  261
Gertnerienė Šeina  432
Gertneris haimas  432
Gerulaitis Virginijus  4
Gervytė-Kalvelienė Danutė  913–915
Gesevičius Antnas  681
Gesevičius Bronius  681
Gesevičius eliksas  681
Giedgaudas  1130

Giedraitis  9
Giedraitis Jonas  2 , 52, 53, 82
Giedraitis Juozapas Arnulfas  416
Giedraitis Juozas  1 , 20, 21
Giedraitis Merkelis  41
Giedrikas S.  598
Giedrytė T.  4 5
Gira Liudas  431
Girijotas Virgilijus  334, 335
Girininkienė Vida  4, 556, 564, 1364
Gižinskas Leonardas  455
Gylys A.  451, 459
Glebavičius  625
Glėbavičius Ignas  3 0
Glebavičius Jonas  690
Glėbavičiūtė Stanislova  3 0
Glemža Jeronimas  150, 599, 614
Glinskienė Ksavera  688
Glinskis Jonas  688
Glinskis Juozas  318, 319
Glinskis Petras  46
Glinskytė Stasė  688
Glodas Tomas  44, 45
Glodutytė na  450
Gobužys Andrius  539
Gocentas Vytautas  1364
Gokaitė Apolonija  839
Golumbeckis Vaitiekus  55
Gomolickis M.  26
Goštautas Vaclovas  828
Govšovičius Ilja  402, 403, 405
Grabauskas Aloyzas  280, 966
Grabauskienė (Karoblytė) Stanislava  
966
Grabskis Vilius  8, 13, 24, 300, 310, 
335, 1325, 1345
Gradinskas Petras  6 5, 45
Gradovskis Jonas  18, 21, 230, 1329
Grauslys A.  550
Gražaitis Macys  235, 245
Gražinis Adomas  65 , 5 , 826
Gražys Alfonsas  34 , 354, 355, 3 1, 
3 2, 440, 442, 456, 1342
Gražys Povilas  455
Grėblikienė Lolita  140
Gre ingkas .  26
Griciai  641
Gricius Vidas  641
Grigaitė Darata  53
Grigaitė Katrė  53
Grigalionis  60 , 609, 633, 641, 661
Grigalionis Jonas  305, 658
Grigalionis Kazimieras  358, 383, 
5 8–580, 6 9
Grigaliūnas  62
Grigaliūnas Antanas  43 , 4 4, 131
Grigaliūnienė na  358
Grigalius  549
Grigas Romualdas  4, 1364
Grigauskaitė Palionė  3 2
Grigelionienė Inga  1348
Grigelionis Bronius  1 , 292, 566
Grigola  630
Grigolienė  630
Grigonienė Agnė  539
Grigonienė Katrė  539
Grigonis  561
Grigonis Andrius  539
Grigonis Jonas  538, 539
Grigonytė Eugenija  1129
Grikauskaitė Anastazija  3 1
Grikauskas Povilas  3 2
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Grinaveckienė E.  1095, 1106
Grinbergaitė Stefanija  261
Grincevičius  1255
Grinevičienė  804
Grinevičius Antanas  364
Grinevičius Jonas  301
Grinevičius Vincentas  364
Grinius Kazys  309, 55
Grinkienė Marcijona  380
Grinkis Antanas  380
Grinskaitė Apolonija  62
Grinskienė  844
Grinskienė (Gudaitė) Valerija  
1051–1055, 1065, 1095
Grinskienė Marijona  6
Grinskienė Vincenta  301, 303
Grinskis  626, 46, 4 , 99
Grinskis Antanas  2 9, 318, 319, 
6 , 822
Grinskis Jonas  280, 09, 823
Grinskis Juozas  2 0, 2 1, 683, 1 , 
20
Grinskis Petras  32 , 18
Grinskis Steponas  380, 381, 6
Grinskytė Paulina  6
Griškevičius Albinas  4 2
Griškevičius Petras  410, 453, 462
Gritėnienė Aurelija  10, 15, 10 8, 
1094, 1096, 1106, 1338, 1345
Grižaitė Ksavera  450
Grybauskaitė Dalia  5, 433, 
1329–1332
Grybė Kazimieras  86, 119
Gryzlovas A.  314
Grotthussas T.  26
Grovienė Katrė  540
Grumadienė L.  110
Gruodis Stanislovas  451, 461
Gruzdys  616
Gružekienė na  3 1
Gružinskienė Gabija  11, 16
Gučienė (Kavaliauskaitė) Genovaitė  
1153
Guda Jokūbas  540
Guda Motiejus  540
Gudaitė na  66
Gudas Leonas  6 5, 45
Gudauskas Vaclovas  119
Gudelienė Elena  536, 53
Gudelis A.  26
Gudelis Motiejus  536, 53
Gudelis P.  255, 258, 260, 265, 26 , 
268, 2 2
Gudelis Petras  253, 261, 265, 2 2
Gudelis V.  26
Gudelytė Brigita  1146
Gudgalis  620
Gudienė Anastazija  540
Gudliauskaitė na  6 9
Gudliauskas J.  04
Gudonis Jonas  455
Gudonis Motiejus  536
Gudonytė Kristina  536
Gumbelevičienė (Rauduvaitė) 
Salomėja  839, 841
Gumbelevičius Juozas  68
Gumbelevičius K.  261
Gumbelevičius Vygantas  119
Gumbelevičiūtė Stasė  68
Guobytė R.  28
Guokas Aidas  119
Guokas Juozas  335

Gurauskis Jonas  455
Gurklys  150
Gurklytė S.  1213, 1215
Gusarova Katia  433
Gustaitis Antanas  1255
Gustavas Augustas (karalius)  21
Guščienė na  2
Guščius  8 3
Gutauskas  430, 62
Gutauskas Klemensas  382, 462

ania  1254
orainas Aleksandras  482

I, 
I. Vincentas  521
Ibijanskas Alfonsas  53, 55
čas Martynas  304

Ignatavičius  459
Ikamas Gaudentas  146, 292, 293, 
343, 348, 352, 355, 356, 380–383, 
38 , 390, 391, 441, 445, 45 , 466–
468, 4 5, 488, 506, 510, 04, 1342
Ikamas Silvestras  466
la S.  419–421, 4 8, 4 9

Ilekienė Veronika  1143, 114
Ilekis Antanas  1144
Ilekytė (Braziūnienė) Alma  1066, 
10 1, 1133, 1140, 115 , 1163, 1166, 
11 0–11 2, 11 4, 11 , 1182, 1192, 
1201, 1202, 122
Ilekytė Dalia  1066, 1133, 1141, 
1148, 1066, 115 , 1163, 1166, 11 0, 
11 2, 11
lekytė Veronika  3 0

Indrilionienė Alfreda  686
Indrilionienė na  686
Indrilionis Algis  686
Indrilionis Antanas  686
Indrilionis J.  591, 592
Indrilionis Jonas  686
Indrilionis Julius  686
Indrilionis Juozas  686
Indrilionis Povilas  591
Indrilionytė na  686
Indriulis  592
Indriūnas  426
Indrušonis Martynas  536
Isokas G.  411
Iškeliūnas  99
Ivanauskaitė-Šeibutienė V.  1150
Ivanauskas Tadas  121, 8 –881, 
883, 885, 891–893
Ivanauskienė A.  110
Ivanovičius Michailas  623, 633
Ivanovičiūtė lga  3 1
Ivanovskis Tadas  4 4
Ivaškevičienė (Kripaitytė) Danutė  
1136, 1149, 1159, 1186
Ivaškevičius Antanas  504, 533
Ivickas Steponas  698
Izbickis  530

J
J. V. Irena  641
Jablonskis Jonas  396
Jackaitis Kasparas  238
Jackaitis Krikštonas  238
Jackaitis Stasys  235, 245
Jackūnas Vladas  348, 441
Jakaitienė E.  1096, 109 , 1102–1104

Jakimavičius Jonas  1128, 1148
Jakimavičiūtė Elzė  850, 852, 858
Jaknavičius Jonas  416
Jakobsonaitė Elena  426, 42 , 430, 
4 9
Jakobsonaitė Sara  432, 433
Jakobsonaitė-Tumaitienė E.  42
Jakšys erdinandas  4 3
Jakštas A.  421
Jakštas Adomas  422, 4 9
Jakštas Petras  393, 1129, 1130, 1229
Jakštys  656
Jakubčionis Algirdas  4
Jakuška Jonas  328, 622, 623, 12, 
13, 53
Jalbžikovskis  60
Jalka Milneris  295
Jančiauskas Prakapas  239
Janeliūnas Adolfas  268
Janiliūnas Juozas  455
Janiselis Vilhelmas  583, 843, 849, 
85 , 1048
Jankaitis Kasparas  236, 245
Jankaitis Krikštonas  236, 245
Jankauskai  295
Jankauskaitė Ancė  626, 639, 640, 
650
Jankauskas  619, 632, 633, 645, 646, 
655, 65 , 668
Jankauskas Antanas  280, 31 –319, 
59 , 09
Jankauskas .  83
Jankauskas Kazys  1282
Jankauskas Vytautas Jonas  19
Jankauskienė  633
Jankauskienė Irena  302
Jankevičienė (Tonkūnaitė) Salomėja  
862
Jankevičienė Algė  50 , 518
Jankevičiūtė G.  499
Jankūnas  640
Jankūnas Balys  335
Janonienė M.  1149
Janonis Antanas  9
Janonis Julius  1149, 1282
Janonis K.  1282
Janulevičius Petras  384
Janulevičius Pranas  391
Janulis Juozas  468
Janušis  236, 652
Januška Juozas  2 0
Januškaitė Barbora  540, 541
Januškevičius Baltrus  540
Januškevičius Jonas  306, 311
Januškienė Veronika  681
Januškytė Emilija  681
Januškonis Juozapas  541
Janušonienė  628
Janušonis  628, 629, 632, 649
Janušonis Albertas  9, 14, 866, 1345
Janušonis Jonas  280, 3 0, 58
Janušonytė Irena  3 0
Jarašiūnas  620, 665
Jarašiūnienė ( apustaitė) Stanislava  
332, 983, 993, 1124
Jarašūnas Julius  118
Jareckas Bronius  122
Jaroslavskis Kurbskis Dimitrijus 
Mikalojus  504
Jaroševičius Antanas  1280
Jasas R.  483
Jasėnas J.  411
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Jasėnas Valentinas  599
Jasevičius J.  1259
Jasilionis A.  1094
Jasilionis Algis  305
Jasilionis Antanas  305
Jasilionis Jonas  81, 83, 84, 86, 90, 
98, 119, 281, 302, 335, 38 , 390, 391
Jasilionis Juozas  4 1
Jasinskytė Aldona  603
Jasiūnaitė Danutė  1106
Jasiūnas  658
Jasiūnas Jonas  50, 328, 3 , 822, 
1124
Jasiūnas Jurgis  53 , 823
Jasiūnas Vytautas  381
Jasiūnienė Morta  822
Jatkauskas Egidijus  119
Jatkauskas Eligijus  86, 119
Jatkauskas Vincas  11
Jaudzemas P.  56, 58
Jaunius Kazimieras  1095
Javierre Antonio  424
Javlovskis Tadas  501
Jelcinas Borisas  603
Jeronimas Jonas  34 , 485
Jezerskas Leonas  885
Jodokaitė Julė  3 6
Jodokas  150, 394
Jodokas Antanas  09
Jodokas Jonas  09
Jodokas Juozapas  09
Jodokas Juozas  3 6, 553
Jodokas Mykolas  16
Jodokas Petras  09
Jokimaitienė P.  1150
Jokūbaitė osė  538
Jokubauskaitė Genė  852
Jokūbauskis Stanislovas  402, 436
Jokubauskis Teodoras  406
Jokubėnytė Valerija  466
Jonaitis Jasas  236, 246
Jonaitis Jonas  24
Jonaitis Motiejus  236, 246
Jonaitis Sebastijonas  239
Jonaitytė A.  1106
Jonas Paulius II  1083, 1326
Joneikaitis Norbutas  235
Jonelionis Simonas  539
Joneliūtė na  538
Jonikas Edmundas  1284
Jonynas Džonis  1256
Jonušas Danielius  136
Jonušas Petras  4, 19, 20, 24, 388, 
468, 1362, 136 , 1396
Jonušytė Aušra  455, 4 3
Jonušytė Elena  666
Jonuškaitė Birutė  551
Joselis Kerbelis  295
Jovaiša E.  201
Jucionis Jokas  236
Jucionis Pėžas  236
Jucis Jonas  402
Juciūnas Jokas  246
Juciūnas Pėžas  246
Jučaitis Pėžas  235, 245
Judzilionis- žuolas Povilas  695
Judžentis Artūras  4
Juknevičius Jonas  5 5
Juknevičius K.  424
Juknevičius Krizantas  424
Juknevičius Soteras  5 5
Juočepis Aleksandras  469

Juodeikonis Meilutis  236, 24
Juodeikonis Tautvilas  236, 24
Juodelė  150
Juodelis J.  465, 46
Juodelis Jonas  382, 465, 469
Juodokas  622
Juodokas Juozas  1135, 11 5
Juodokas Mykolas  326, 380, 381, 
65
Juodokas Tomas  543
Juozaitis Virginijus  420
Juozalėnas Antanas  81
Juozalėnas Boleslovas  104
Juozapaitienė Stasė  8
Juozapaitis Jonas  84
Juozapas Merkys  44
Juozapas Pirmasis  4 8
Juozapavičius Antanas  1321
Juozapavičius G.  63, 65, 0
Juozapavičius J.  0
Juozapavičius Pranciškus  420
Juozėnas  150
Juozonis Kristupas  536
Jur g aitis Stonys  24
Juras Pranciškus  418
Jurėnas Andrius  542
Jurėnas Antanas  542
Jurėnienė Marijona  542
Jurgaitis A.  2
Jurgaitis Jonas  341, 40 , 442, 453, 
454, 465
Jurgaitis Mikalojus  236, 238
Jurgaitis Robertas  4
Jurgaitis Stonys  236
Jurgiūnas Kazimieras  53
Jurgiūnas Petras  53
Jurgiūnienė osė  53
Jurkevičienė R.  462
Jurkšaitienė  648
Jurkšaitienė Paulina  816
Jurkšaitienė Viktorija  816
Jurkšaitienė Virgilija  139
Jurkšaitis  649, 650
Jurkšaitis Adolfas  20, 42, 816
Jurkšaitis Antanas  2
Jurkšaitis Juozas  816
Jurkšaitis Lionginas  816
Jurkšaitis Marius  119
Jurkšaitis Povilas  816
Jurkšaitis Romas  119, 335
Jurkšaitytė Konstancija  816
Jurkšaitytė Marijona  816
Jurkūnaitė  658
Jurkūnas Vytautas  1282
Jurkus Laimas  382
Jurkus ydrūnas  356
Jurskis Alfonsas  30 , 308, 601
Jusaitienė G.  292, 566
Jusupovas  863
Juška A.  460
Juška Povilas  613
Juškaitis Jonas  235, 245
Juškaitis Motiejus  235, 239, 245
Juškeliūnas Antanas  5 5
Juškeliūnas Benediktas  5 5
Juškevičius Valdas  4 3

K
Kabelienė Stanislava  3 8
Kabelis Ignas  364
Kačerauskienė (Vasiliauskaitė)  
Aldona  1133, 1154, 1160, 1162, 

1164, 1166, 11 8–1180, 1182, 1184, 
1185, 1189, 1211, 121 , 122
Kačiulienė Barbora  966
Kačiulis Aniolas  966
Kačiulis Domas  1109, 1124
Kačiulis Jonas  966
Kačiulis Leonas  966
Kačiuškienė G.  1094, 1095
Kadaravičiūtė  626
Kainauskas elicijonas  2 6
Kairiai  1033, 1042, 1044
Kairis Juozas  81
Kairys Antanas  354, 3 1, 381
Kairys Mykolas  380, 381, 9, 
1016, 1033
Kairys Petras  280, 15
Kairys Steponas  125
Kairys Valerijonas  691
Kairys-Gegužis Valentinas  586, 69
Kalavinskaitė D.  1152, 1183
Kalibatas K.  110 , 1149, 1219
Kalinauskaitė-Prakaitienė Jovita  392
Kalinauskas Kostas  555
Kalinina  620
Kalininas  608, 62 , 628, 631, 632
Kalininienė  608
Kalininkaitė A  6 5
Kalkis Alfonsas  323
Kalkis-Vygantas Jonas  598
Kalkys A.  322
Kalkys J.  600
Kalpokaitė  624
Kalpokas  150
Kalvaitis Romas  1360
Kalvėjas Juozas  2
Kalvelis  1253
Kalvelis Leonas  51, 53
Kalvėnai  23, 29, 34
Kalvėnaitė Danutė Emilija  36
Kalvėnaitė Jadvyga  3 0
Kalvėnaitė Pranė  328
Kalvėnaitė Valė  51
Kalvėnaitės Jadvyga  3 0
Kalvėnas  614, 649
Kalvėnas Adolfas  935, 133
Kalvėnas Juozapas  36
Kalvėnas P.  2 1, 351
Kalvėnas Petras  2 0–2 2, 2 6, 
31 –320, 323, 328, 329, 23, 31, 
935, 1206
Kalvėnas Povilas  36 , 52, 838, 841
Kalvėnas Saulius  132, 285, 841
Kalvėnas Sigitas  141, 285
Kalvėnas Tadeušas  31, 32
Kalvėnas Vytautas  900
Kalvėnienė  63
Kalvėnienė (Čingaitė) Stasė  842
Kalvėnienė Barbora  31
Kalvėnienė na  40, 42, 46, 
4 , 55
Kalvėnienė Stasė  841
Kalvienas Petras  352, 358
Kaminskas  630
Kaminskas-Krinčius Algimantas  , 
8, 12, 13, 23, 341, 441, 444, 480, 
482, 485, 529, 10 6, 10 , 1325, 
1326, 1343
Kaminskas Kostas  58 , 590, 4
Kanajevas  661, 663
Kanajevienė  663
Kanapeckienė Konstancija  68
Kanapytė Jolanta  1225



1376

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Kancleris A.  314
Kanišauskas S.  455, 468
Kanopienė R.  40
Kapišauskas Antanas  593, 594
Kapišauskas Petras  1133
Kapočius eliksas  521
Karaliūnas S.  1094, 1098, 1103
Karaliūnas Viktoras  52
Karalius  329
Karanauskienė na  2
Karauskaitė Stasė  3 5
Karbauskis Ramūnas  1283
Karčemarskas M.  1149
Karčiauskas Juozas  4 1
Karčiauskas Mykolas  , 10, 12, 15, 
1 , 23, 291, 292, 4 1, 12 , 1330, 
1343
Kardelis V.  1096
Karevičius  404
Karevičius Pranciškus  398, 413, 445
Karmaza B.  26, 2
Karmazienė D.  2
Karobliai  120, 3 3, 808, 842, 966, 
9 3, 9 6, 9 9, 980, 982, 12 3
Karoblienė (Pyragytė) Genė  1136, 
1168, 11 6
Karoblienė Genė  391
Karoblienė Gražina  1294
Karoblienė na  5 9, 12 1
Karoblienė Petronė  810
Karoblienė Pranė  681
Karoblienė Valerija  9, 14, 818, 820, 
1343
Karoblis  264
Karoblis Alfonsas  810
Karoblis Antanas  1 , 23, 261, 280, 
3 3, 5 9, 12 3–12 6
Karoblis Egidijus  829
Karoblis Jonas  5 9, 681, 12 3
Karoblis Kazys  681
Karoblis Petras  4, 91, 120, 196, 
283, 284, 328, 383, 392, 484, 99, 
810, 829, 12 , 1295, 1296, 1348
Karoblis Povilas  332, 359, 381, 
99, 810
Karoblis Vydmantas  120, 283, 1348
Karobliūtė na  810
Karosas Antanas  413
Karosas Mykolas  402
Karpavičius Petras  83, 118
Karpavičius-Paukštis  586
Karpiai  509
Karpis  509
Karpis Benediktas  2 8, 358, 360, 
528, 98, 99
Karpis Kazimieras  444
Kartečka Jonas  450
Karuk pp R.  28
Karvelis  642, 643, 655
Kasciuškienė na  142
Kasparavičienė Vida  4, 24
Kasparavičius Vincas  88
Kasperiūnas Nikodemas  1329
Kašėtienė Rasa  4, 24
Kaškevičius Aleksandras  4 4
Katelis Jonas  53
Katiliškis Marius  52, 693
Katiliūtė Marcė  1282
Katinas Petras  424, 455, 4 9
Kaulionytė Veronika  3
Kaunas .  1080
Kauneckai  544

Kauneckaitė Stasė  54 , 01, 02
Kauneckas  623, 659
Kauneckas Jonas  4, 8, 13, 19, 24, 
382–384, 388, 389, 392, 393, 433, 
441, 469, 4 5, 4 6, 544, 54 , 548, 
551, 582, 01, 33, 1234, 1323, 1328, 
1343, 1348
Kauneckas Petras  4 5
Kauneckienė  04
Kauneckytė Veronika  4 5
Kaupelytė  656
Kaupelytė Genė  655
Kaupėnaitė Katrė  536
Kaupėnas Andrius  536
Kaupėnas Baltramiejus  536
Kaupėnienė Justina  536
Kavaliauskaitė Valerija  3 9
Kavaliauskaitė Veronika  3 9
Kavaliauskas Jonas  106 , 1133, 
1155, 1158, 1161, 1219
Kavaliauskas Pranas  261
Kavaliauskienė  1133
Kavaliauskienė (Šliažaitė) Pranė  
332
Kaveckas Konradas  6 0
Kaveckis M.  26
Kazakevičius ezaris  268
Kazakevičius Jurgis  455
Kazakevičius V.  53
Kazantzakis N.  550
Kazelka-Birutis Motiejus  599
Kazėnas Jonas  34 , 348, 354, 366, 
440, 442, 448–450, 1340
Kazėnas Kazimieras  599
Kazilevičius Antanas  260, 265, 
266, 268
Kazilioniai  842
Kazilionienė  1058
Kazilionienė (Baronaitė) Valerija  332
Kazilionienė (Genytė) Aldona  61
Kazilionienė (Likaitė) Vida  28 , 
302, 332
Kazilionienė (Mulevičiūtė) Barbora  
1066, 106 , 1069, 10 1, 10 4, 1128, 
1129, 1133, 1134, 1136, 1140, 
1142–1144, 1146–1148, 115 , 1163, 
1166, 11 0–11 2, 11 4, 11 , 1182, 
1189, 1192, 1201, 1206, 1225
Kazilionienė Adelė  65
Kazilionienė Bronislava  65, 68
Kazilionienė na  280
Kazilionienė Paulina  36 , 688
Kazilionis  99, 62 , 629, 631, 632, 
633, 13, 63
Kazilionis Algis  132, 1141
Kazilionis Antanas  1140, 1142–1144
Kazilionis Antanas  65
Kazilionis Bronislovas  63
Kazilionis J.  261
Kazilionis Jokūbas  1144
Kazilionis Jonas  328, 6 8, 681, 69 , 
65, 68, 51, 935
Kazilionis Justas  108, 120
Kazilionis Kazimieras  839, 1140, 
1143, 1144
Kazilionis Kazys  841, 1124
Kazilionis Leonas  328, 332
Kazilionis Petras  40, 68, 6 8, 
3 , 63, 65, 1, 935, 1142
Kazilionis Povilas  62, 318, 319, 
685, 688, 13
Kazilionis Stanislovas  126, 391, 65

Kazilionis Stasys  1094
Kazilionis Vytautas  48, 51, 65, 
68, 1
Kazilionytė  633
Kazilionytė (Vadapolienė) Barbora  
1141, 1143, 1144
Kazilionytė Apolonija  65, 1143, 
1144
Kazilionytė Daunorija  65, 1094
Kazilionytė Elžbieta  6 8
Kazilionytė Genė  65
Kazilionytė Morta  1142–1144, 
1146–1148
Kazilionytė na  1143, 1144
Kazilionytė Paulina  68
Kazilionytė Salomėja  3 1
Kazilionytė Stasė  6 8
Kazilionytė V.  893
Kazilionytė Veronika  1142–1144
Kazilionytė Vitalija  889, 891
Kaziliūnienė Vida  303
Kazys Antanas  2 9
Kazlauskaitė Marija  601
Kazlauskas Albinas  10, 15, 24, 341, 
412, 424, 442, 459, 554, 560, 566, 
616, 698, 1080, 1245, 1324, 1343
Kazlauskas Ipolitas  1124
Kazlauskas R.  882
Kazlauskienė B.  1150
Kazlauskienė G.  1066
Každailis Arvydas  1362
Kažukauskaitė .  1094
Keniuga Baltrus  542
Keniuga Ignotas  542
Keniugienė Agota  542
Keniugna Kazimieras  542
Keniugnienė Agota  542
Kepalas Jurgis  53
Kepalas Stanislovas  53
Kepalienė Rakšytė Katrė  53
Kepeliūnas Antanas  53
Keraitis Antanas  351, 35 , 445, 463, 
4 1, 608, 652, 661
Kerbelis Joselis  295
Kerbelytė Bronislava  1189, 1190, 
1325
Kerenskis  01, 863
Kerminonienė  660
Kersukienė Valė  32
Keršytė Rima  384
Keršulienė  639, 668
Keršulienė Morta  689, 1124
Keršulis Aloyzas  62
Keršulis Jonas  595, 689, 40
Keršulis Lionginas  3 2
Kiaušas  439, 621, 632
Kibelaitė Juozapa  433
Kibeldytė  622
Kielė Kristupas  539
Kielienė na  538
Kielienė osė  542
Kielys Dovydas  538
Kielys Petras  538
Kietis Antanas  348, 355, 3 8, 380, 
441, 442, 45 , 458, 463–465, 04, 
1340
Kietis V.  834
Kilčiauskas-Dėdė Juozas  600
Kilda K.  0
Kinderis .  1
Kirdeikis Vidmantas  53
Kirlys  615, 618
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Kirlys Matas  351, 35
Kirlys Motiejus  436
Kirna Juozapas  459
Kirsnaitė Darata  540
Kiršniažentienė Katrė  539
Kiršniažentis Petras  539
Kiršniažentytė Kristina  539
Kiseliovas  08
Kišinevska (Šteimanaitė) Aviva  434
Kišinevskis Leonidas  431
Kizevičius A.  463
Kizniai  396, 39 , 1244
Kiznienė  625
Kiznienė (Jasiūnaitė) Veronika  332, 
1136, 1168, 11 6
Kiznienė (Kazilionytė) Elžbieta  
1249
Kiznienė Apolonija  688
Kiznienė ecilija  39 , 1249
Kiznienė Julijona  396
Kiznienė Pranė  5, 682, 1246–1249
Kiznienė Teresė na  1248, 1249
Kiznienė Veronika  196
Kiznis  622, 623, 635
Kiznis A.  396, 39 , 441
Kiznis Alfonsas  3 1, 423
Kiznis Alfonsas Albinas  688
Kiznis Antanas  5, 2 9, 354, 364, 
365, 3 1, 393–39 , 402, 4 6, 682, 
688, 1246–1249, 1341
Kiznis Apolonija  423
Kiznis J.  1254–125
Kiznis Jonas  364, 365, 396, 39 , 
688, 1246, 124 , 1249, 1250, 1255, 
1256, 12599
Kiznis Juozapas  364
Kiznis Juozas  688
Kiznis P.  85, 86, 91, 105, 110, 1259
Kiznis Petras  364, 423, 688
Kiznis Povilas  364, 1255
Kiznis Pranas  4– , 12, 83, 84, 
86, 120, 395, 423, 424, 440, 688, 
1246–1249, 1252–1254, 1348
Kiznis Vladas  321
Kiznis Vladimiras  3 1
Kiznys Povilas  599, 600
Kiznytė Adelė  423
Kiznytė Agnė  124
Kiznytė Apolonija  688
Kiznytė na  364
Kiznytė Pranutė  423
Kiznytė Stasė  423, 688
Kiznytė V.  1135, 1169
Klauc i ūnas Petrikas  246
Klaugevičius Adomas  344, 506, 52
Klemensas II  492
Klemensas III  444
Klemerauskas Algis  6 5, 45
Klešaitis Dokas  236
Klevas  5 3, 593, 594, 690
Kleziai  32
Klezys Petras  62
Kliaučiūnas Petrikas  236
Klikavičius  530
Klinga Aloyzas  380, 381
Klinga Jonas  62, 41, 42, 44
Klingienė (Šakenytė) Morta  41
Kliučius Jonas  20, 24, 144, 145, 
14 , 149, 318, 320, 392, 440, 699, 
06– 08, 10, 16, 85, 828, 136
Klongevičius Adomas  533, 534
Klongevičius Benediktas  534

Klongevičius-Klungė  34
Klongevičiūtė Kazimiera  262
Klošaitis Dokas  246
Klovaitė Barbora  3 6
Klovas Juozas  62, 83, 86, 98, 109, 
115, 119, 3 6, 828
Klungevičius Adomas  34
Klungevičiūtė S.  262
Kmieliauskienė Bronė  618
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knesetas Izraelis  433
Knizikevičius Stanislovas  305
Kojelavičius Juozapas  444
Količinas Konstantinas  305
Kolyška Boleslovas  55 , 558
Komiero ski acla   1083
Koncevičius Juozas  455
Kondratas Andrius  541
Kondratas Antanas  541
Kondratas Juozapas  541
Kondratavičius Jonas  305
Kondratienė Konstancija  541
Konkovas  665
Kontrimas Č.  513
Kopūstas B.  85
Koraliova V.  425, 4 9
Kosciuška Tadas  509
Krasauskaitė Elžbieta  3 , 411
Krasauskas  323, 16
Krasauskas Mikas  42, 46, 55
Kraševskis Juozapas  1281
Kraulis Andrius  266
Kregždė Rimantas  8
Kregždys R.  109 , 1106
Krėvė  1255
Kriaučiūnaitė Birutė  5 4
Kriaučiūnaitė na  364, 5 4
Kriaučiūnas Jonas  402, 5 3, 5 4
Kriaučiūnas Juozas  5 4
Kriaučiūnas Vytautas  5 4
Kriaučiūnienė na  5 4
Kriauklys Petras  50
Kriaučiūnaitė Barbora  4
Krikščiūnai  398
Krikščiūnaitė Genė  681
Krikščiūnaitė na  3 , 1134
Krikščiūnaitė osė  538
Krikščiūnas A.  86, 91, 34
Krikščiūnas Aleksas  822, 823
Krikščiūnas Antanas  84, 104, 114, 
11 , 120, 280, 318, 319, 32 , 328, 
334, 335, 614, 826, 82 , 829, 99 , 
1240, 1241
Krikščiūnas Bronius  81
Krikščiūnas Jonas  62, 31 , 328, 
1134
Krikščiūnas Juozas  321, 681, 99 , 
1134
Krikščiūnas Motiejus  538
Krikščiūnas Povilas  4, 9–11, 14, 15, 
20, 24, 332, 821, 1066–1068, 10 0, 
112 , 1128, 1135–113 , 1140, 1149, 
1151, 1156, 115 , 1159, 1168, 11 4, 
11 6, 1186, 1188, 1189, 1195, 1196, 
1206, 120 –1215, 121 –1219, 1221, 
1222, 1225, 1226, 1324, 1325, 1343, 
1396
Krikščiūnas Romualdas  381, 382, 
410, 424, 448, 452, 453, 460, 4 4
Krikščiūnienė (Gaidelionytė) Emilija  
106 , 10 0, 1134, 1206, 120 , 1209, 
1210, 1222, 1225

Krikščiūnienė (Mėkelytė) na  1229
Krikščiūnienė Agota  681
Krikščiūnienė Katrė  538
Krikščiūnienė Pranė  38
Krikštytė Aldona  3 6
Krikštonas Kasparas  245
Kripaičiai  1084
Kripaitienė  661
Kripaitienė (Jasiūnaitė) Domicelė  
332, 3 , 821, 823, 1134, 1136, 1186, 
1159, 1186
Kripaitienė Povilina  1084
Kripaitis Aniuolas  1084
Kripaitis Antanas  449, 466, 553, 
555, 55 , 559, 562, 565, 690
Kripaitis Juozas  3 , 691, 806, 812, 
822, 823, 1084
Kripaitis Kazys  812
Kripaitis Lionginas  812
Kripaitis Marcelinas  812
Kripaitis Petras  332, 3 , 99, 804, 
812
Kripaitis Virginijus  119
Kripaitytė Pranciška  812
Kripaitytė Stasė  661
Kripaitytė Veronika  18
Kripelytė  643
Kriščiukaitis-Aišbė Antanas  1280
Kriščiūnai  398, 955, 966, 104
Kriščiūnaitė Barbora  398, 501
Kriščiūnaitė Veronika  366
Kriščiūnas  401, 626, 650, 652
Kriščiūnas A.  625, 956, 958–961, 964
Kriščiūnas Andriejus  398, 955
Kriščiūnas Andrius  2 9, 398, 358, 
36 , 400, 822, 824
Kriščiūnas Antanas  398, 955
Kriščiūnas Jonas  2 9, 354, 364, 
393, 394, 39 –400, 402, 442, 4 6, 
4 , 1341
Kriščiūnas Kazimieras  338, 354, 
35 , 364, 36 , 3 1, 393, 394, 400–
403, 405, 43 , 442, 452, 4 , 1341
Kriščiūnas Mykolas  400
Kriščiūnas Pranciškus  366
Kriščiūnas R.  380
Kriščiūnas Vladas  400
Kriščiūnienė Izabelė  398
Kriščiūnienė Magdalena  398
Kriščiūnienė Petronėlė  400
Krišpaitytė Morta  3 6
Krištanaitis Stanislovas  4 4
Kriukas Jonas  104, 690
Kriukas Povilas  690
Kriukienė na  690
Kriukytė na  690
Krivickas-Vilnius Bronius  600
Krypaitis Antanas  564
Krypaitis Bernardas  564
Krošinskas Jonas  23
Krumpliauskas S.  456
Kruopienė na  538, 6
Kruopis  99
Kruopis Antanas  6
Kruopis Julius  6
Kruopis Juozas  6
Kruopis Povilas  684
Kruopis-Aris Bronius  6 , 696
Kruopytė Aldona  684
Kruopytė Stasė  6
Krušinskis Simonas  455
Kubilevičiai  841



137

D A U J Ė N A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Kubilevičienė  591, 838
Kubilevičienė (Rauduvaiė) Veronika  
838, 839, 841
Kubilevičienė Emilija  690
Kubilevičius  935
Kubilevičius Joakimas  839
Kubilevičius Petras  1 , 20
Kubilevičius Pranas  2 6
Kubilevičius Steponas  323, 592, 690
Kubilevičiūtė na  839
Kubiliai  842
Kubilienė  618, 632
Kubilienė Anelė  688
Kubilienė Emilija  682
Kubilienė Morta  64
Kubilienė Petrovka  632
Kubilienė Salomėja  688
Kubilinskaitė Magdalena  398
Kubilinskas (Kobylinski) Juozapas  
344, 34 , 526, 534, 1081
Kubiliūnas  464, 625, 642, 650, 99
Kubiliūnas Kostas  828
Kubiliūnas P.  569, 1269
Kubiliūnė Pranė  688
Kubilius  150, 425, 426, 618, 626, 
62 , 632, 635, 09
Kubilius Andrius  321, 682, 1290
Kubilius Antanas  682
Kubilius Jonas  364, 688, 13
Kubilius Kazimieras  816
Kubilius Petras  50, 296, 298, 315, 
688, 09
Kubilius Pranciškus  09
Kubilius Stanislovas  3 1
Kubiliūtė Emilija  122
Kubiliūtė Paulė  688
Kubiliūtė Stanislava  1153
Kubiliūtė Veronika  935
Kublinskas Juozapas  488, 49
Kučas Antanas  1282
Kučinskaitė Agota  543
Kučinskaitė Elžbieta  
Kučinskas Alfonsas  300
Kučinskas Juozapas  543
Kučinskas Paulius  543
Kučinskas Petras  541
Kučinskienė na  543
Kučneris Vidas  8
Kudaba Česlovas  144, 28 , 8 , 
880, 885, 893
Kudakas V.  1
Kudrickas Steponas  529
Kuigevičius  563
Kukauskas Petras  895
Kukorevičienė  834
Kukorienė  834
Kukorienė (Trybaitė) na  298, 
365, 815
Kukorienė (Vilimavičiūtė) Pranė  
332, 1106, 1124
Kukoris  99
Kukoris Antanas  315, 318, 319, 
328, 45 , 5 5, 99, 815, 1054
Kukoris Jonas  45 , 5 5, 803, 815, 
834
Kukoris Kazys  815
Kukoris Pranas  332
Kukoris Stasys  62, 63
Kukorytė Emilija  458, 805
Kukorytė Janina  805, 808, 1133, 
1218, 1160, 1162, 1166, 11 8, 11 9, 
1181, 1184, 1185

Kukorytė na  45
Kukorytė Seliomėja  815
Kukorytė Valerija  815
Kukorytė Veronika  815
Kukuris Jonas  81
Kukuris Pranas  380, 381
Kukurys Antanas  68
Kukurys Kazys  62
Kukurys Petras  68
Kukutis  5 2
Kulbokas Vladas  1130
Kulikauskienė R.  226
Kulvietis Abraomas  1330
Kumelys  150
Kumštienė  636
Kumštienė Lina  284
Kumštis  151
Kumštis Jurgis  596, 00
Kunca Abraomas  234
Kuncienė  651
Kunčinas Audrius  1286, 1288
Kunčius-Genys Jonas  6 , 696
Kundrotas Algis  46
Kundrotienė Birutė  9, 14, 8 6, 886, 
888, 889, 893, 1343
Kungytė  32
Kunickis Viktoras  288, 1261
Kuolys D.  483
Kuosaitė Anastazija  468
Kuprelytė Marijona  540, 542, 543
Kupriai  614
Kupris Andrius  1124
Kupriukas  614
Kuprys  614
Kuprys Andrius  50, 90, 82
Kuprys Antanas  301
Kuprys Juozas  6
Kupstas  4 1
Kupstas Vladas  354, 364
Kurajevas  638, 642, 643, 64 , 648, 
650–652, 658, 659, 662, 663
Kurbska Aleksandras  238, 239
Kurbskis Andriejus  23 , 238
Kuryla Adomas  539
Kurylėnas Andrius  541
Kurylienė na  539
Kurklietis  151
Kurlenskas Ipolitas  305
Kurpskis Dimitras Mikalojus  444, 
529
Kušeliauskas Grigas  239
Kutraitė  662
Kuzavinis K.  1110, 1121
Kuzmickas Petras  382, 411, 4 8
Kuznecovas Genadijus  119
Kuzovskis Stanislovas  343, 444, 530
Kvalinas  634, 643, 644, 650, 655
Kvedarai  30
Kvedaraitė Marcijonė  32, 33
Kvedaras Antanas  119, 955
Kvedaras Jonas  62
Kvedaras Juozas  33
Kvedaras Petras  83, 11
Kvedaras Povilas  50
Kvedaras Pranas  316, 319
Kvedaras Stasys  119
Kvedarienė Adelė  33
Kvedarienė Morta  84
Kvedarienė na  62
Kvederas  633
Kviadaras Bronius  822
Kviadaras Jonas  823, 824

Kviadaras Pranas  823
Kviklys Bronius  144, 266, 341, 343, 
441, 444, 450, 454, 481, 482, 484, 
485, 488, 508, 510, 511, 515
Kviklys M.  50
Kviklys Stanislovas  346, 34 , 526, 
1081

L
Labanauskas Kazimieras  10 2
Laceris Jonas  564
Ladyga Alvydas  4
Lagis Povilas  455
Lagnėnaitis Bareišis  244, 245
Lanas G.  443
Langaitė Morta  280
Laniauskas Juozapas  464
Laniauskas Juozas  354, 364, 365
Lankūnas Juozas  2 6
Lanskoronskytė Adolfina  528
Lapėnai  842
Lapėnas  631, 63 , 659
Lapėnas Augustas  09
Lapėnas Juozas  321, 16
Lapėnas Matas  6 8
Lapėnas Stasys  16
Lapėnienė na  6 8
Lapieniai  629
Lapienienė  629
Lapinas Jonas  402
Lapinskas Juozas  85, 8
Lapinskas Petras  25
Lapinskas Romas  310
Lastauskai  865
Lastauskaitė Teofilė  865
Lastauskas  864
Lašas  151, 301
Latoškinaitė Alė  836
Latoškinas Andrius  836
Latoškinienė (Likaitė) Salomėja 
Aldona  9, 14, 836, 1343
Latvaitė  634
Latvienė  634
Laučiūtė J.  109 , 1106
Laučka  614
Laučkaitė Adelė  49
Laukūnai  1033
Laukunaitė Kastancija  3 1
Laukunas Juozas  3 1
Laukūnas  1016
Laurenčikas Juozapas  408
Laurišionis Antanas  09
Laurišionis Juozas  12
Laurišius Laurynas  543
Laurišoniai  1040
Laurišonis Jonas  118, 935, 941, 942, 
948, 1016, 104
Laurišonis K.  1212, 1214
Laurišonis Petras  935
Laurišonis Vilijonas  935
Laurušonis Kazimieras  364
Laurušonis Petras  364
Laurišonytė na  3 1
Laužikas  151, 649, 650
Lazdynaitė Aldona  68
Lazdynas Antanas  468, 68
Lazdynas Juozas  68
Lazdynienė Paulina  68
Lazickaitė na  3 3
Ledinskas Andrius  538
Legeckis Petras  345, 401
Leikutė na  4 3
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Leimontienė Veronika  469
Leizeris  294
Lekas Jonas  50
Lekavičius Pranciškus  381
Lekerauskai  12
Lekerauskaitė Stasė  10 2
Lekerauskas  151
Lekerauskas Kazys  10 2
Lekerauskienė  48
Lekerauskienė (Kukorytė) Valerija  
1133, 1152, 1181
Lekerauskienė (Šimaitė) Adelė  332, 
1051–1053, 1055, 1059, 1062, 1065
Lekerauskienė Valė  296
Leketienė Donata  24, 862
Lelevičius Kasparas  529
Lelys  331
Lelys Bronius  50, 90
Lemešytė M.  1254
Leninas  01, 64
Leonas  60
Leonas III  404
Leskauskaitė A.  110
Leskauskas Ignas  555
Levanaitė Genovaitė  403
Levandravičius Virginijus  306
Levanienė Elena  402, 403, 405
Levaniškis Paulius  536
Levickaitė  624
Levickaitė Bronė  690
Levickas  320, 665
Levickas Kazys  280
Levickas Stasys  1124
Levickas Vladas  690
Levickienė Bronė  690
Levickis Česlovas  690
Lialis  608, 625
Lialis elicijonas  354, 3 0, 605
Lianga Vincas  1124
Liberienė (Jankauskaitė) uzana  
288, 299, 333
Liegienė Veronika  36
Liekienė Pakrosnytė elicijona  53
Liekis Adomas  53
Liekis Stanislovas  53
Liepaitė na  364
Liesienė ita  8
Likaitė  44
Likas Algis  306
Likas Antanas  305, 306
Likas Vincas  306
Likerauskaitė  611
Likerauskas  62
Likerauskas Motiejus  816
Likienė (Urbonaitė) Genovaitė  303, 
308, 333, 329
Likienė Petronėlė  836
Likys Lionginas  836
Linčius A.  26, 30
Lindė-Dobilas Julijonas  6 2
Lingė Jonas  266
Linkevičius  326
Linkevičius Jonas  1362
Lipnickaitė Vincenta  65
Lipnickas  63, 8 3
Lipnickas Jonas  319, 65, 8 3
Lipnickas Petras  333, 48, 50– 52, 
65, 1069, 1136, 113
Lipnickienė (Drobulytė) Elžbieta  
333, 1069
Lipnickienė Apolonija  65
Lipniūnas Alfonsas  451, 546, 54

Liubomirskis  555, 55
Liubšys J.  4 4
Liudys R.  841
Liudžienė Elena  528
Liūdžius Kostantinas  816
Liudžius R.  23, 6 1, 6 2
Liudžiuvienė E.  6 2
Liugailienė na  4
Liukpetris  99
Liukpetris Andrius  99, 803, 811
Liukpetris Antanas  366, 818
Liukpetris Jonas  811
Liukpetris Juozas  695, 69 , 811
Liukpetris Povilas  146, 811
Liukpetris-Džiugas Antanas  586, 
600, 696, 69
Liupkevičius Petras  280
Liutkevičienė Pranutė  41
Liutkevičius  560, 563
Liutkevičius Aloyzas  41
Liutkevičius Antanas  41
Liutkevičius Eliziejus  555, 559, 
560, 565
Liutkevičius Jonas  41
Liutkūnas Petrikas  236, 246
Livenska Marijona  540
Lyberienė uzana  1124
Logminas  138
Logminas Vytautas  122, 129, 132, 
138
Lognėnaitis Bareišis  235, 236
Lomanas Juozas  403, 404, 625
Lopeta Adolfas  305, 640
Lopetkonis Andrius  536
Lopetkonis Paulius  536
Lozoraitis Stasys  423, 424
Ludžius R.  1269
Lukas  614
Lukaševičius P.  1213, 1215
Lukašiūnas Petras  455
Lukoševičienė  611, 646
Lukoševičienė Emilija  611
Lukoševičienė-Tamulionienė Morta  
686
Lukoševičius Antanas  31 , 328
Lukoševičiūtė na  333, 1052, 1065
Lukoševičiūtė Stasė  611
Lukošiūnas Jonas  50, 90, 895
Lukošiūnienė  402
Lukovskis Mečislovas  402
Lukšas Venceslavas (Vaclovas)  345
Lukušiūnas Petras  62
Lungienė (Visockaitė) Nida  1133
Luosis Juozapas  563
Lurdega Aniceta  3 1

M
Mac i ūnas Mikalojus  236, 245
Maciejauskienė Vitalija  1080, 1110
Mackevičienė Gražina  1295
Mackevičienė Kazimiera  829
Mackevičius Antanas  552, 554, 
559–561, 563, 566
Mackevičius Juozas  55
Mackevičius Stasys  4, , 9, 11, 12, 
14, 15, 18–20, 24, 139, 140, 142, 2 , 
281, 288, 383, 388, 391, 421, 5 9, 
580, 698, 36, 61, 825, 828, 829, 
860, 934, 1284, 1295, 1326, 132 , 
1343, 1348
Mackonytė-Arlauskienė, Anastazija  
40

Mačėnaitė Valerija  384, 469
Mačerskytė Veronika  301
Mačiekus Venantas  1362
Mačiukai  320, 55, 1016
Mačiukaitė Adelė  364
Mačiukaitė Rita  6 9
Mačiukas  151, 618, 1016, 1049
Mačiukas Antanas  194, 195, 390, 
5 8, 581, 6 9, 55, 1049
Mačiukas Eugenijus  6 9
Mačiukas Petras  6 9
Mačiukas Povilas  5 8, 581, 55, 
1049
Mačiukienė (Dovydonytė) Veronika  
359
Mačiukienė Leonora  6 9
Mačiukonis  564
Mačiukonis Julius  556
Mačiukovas  1016
Mačiulėnas Steponas  536
Mačiulis Jonas  451
Mačiulis T.  0
Mačiulis-Maironis Jonas  416, 451
Mačiulytė Egidija  383
Mačiūnaitė- imkienė Vitalija  1322, 
1313, 1319, 1320
Mačiūnas  151, 1312, 1320
Mačiūnas Antanas  1312
Mačiūnas Bronius  1312, 1320
Mačiūnas Jonas  1312, 1320
Mačiūnas Julius  1312
Mačiūnas Juozas  1312
Mačiūnas Kazimieras  1312
Mačiūnas Povilas  05, 1312
Mačiūnienė Barbora  04
Magelinskas L.  305
Magelinskienė ina  8, 10, 13, 15, 
310, 4 5, 698, 1055, 1240, 1330, 1343
Mainelis P.  1264
Maironis  412, 420, 1081
Majauskai  112, 3 4, 441, 45 , 458, 
1054, 105 , 1058, 10 2, 10 3, 1133, 
1136, 1211, 1218
Majauskaitė Barbora  1255
Majauskas  63
Majauskas E.  1054
Majauskas eliksas  45 , 458, 64, 
1

Majauskas Stanislovas  34, 44, 46, 
126, 288, 294, 295–330, 333, 342, 
3 4, 3 5, 383, 45 , 458, 580, 18, 
22, 32, 48, 61, 64, 1, 2, 
809, 1050–1053, 1055, 105 –1059, 
1062, 1063, 1065, 10 2, 10 3, 1106, 
1124, 1128, 11 8, 1181, 1195, 1196, 
1211–1213, 121 , 1218
Majauskienė  610, 630, 1059
Majauskienė (Kukorytė) Emilija  
288, 294, 295, 298, 333, 342, 3 4, 
3 5, 45 , 580, 20, 22, 2, 809, 
1050, 1051, 1053, 1054, 1056, 
1061–1065, 1128, 1133, 1160, 1162, 
1166, 11 8, 11 9, 1184, 1185, 1218
Majauskienė Jadvyga  1054, 1058
Majauskienė Petronėlė  3 4, 64
Majauskytė Danutė  458
Makarevičius  426
Maksimaitienė .  230, 555
Maksvytis Simas  433, 441
Maldutaitis Daunoras  236, 23 , 244
Maldutaitis Mickus  235, 236, 244, 
245
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Maldutaitis Motiejus  236, 23 , 244
Maldutis Aivaras  119
Maldutis Kazys  261, 265, 266
Maleckis  565
Maleševskis Leonas  483
Mališauskaitė Stasė  3 0
Mališauskas Juozas  455
Mališauskas Povilas  310
Mališauskas R.  462
Malonaitis A.  201, 22
Maminskas Adolis  109
Maminskas Petras (Adolis)  98, 103, 
112, 115
Marcinkevičius Kazimieras  396
Marcinkevičius V.  26, 2 , 30, 31
Marcišauskaitė V.  1095, 110
Marciuška V.  411
Margis Tautvydas  809
Marijampolskiai  299
Markevičienė .  1095, 1106
Markevičius  343
Markevičiūtė Valerija  4 3
Marksas  662
Marma Mykolas  261, 265, 2 2
Marozas Egidijus  119
Marozas Jonas  62, 285
Marozienė  99
Maršalas  610
Martinaitis Marcelijus  1138, 1189
Martinionis Antanas  3 5, 436, 442, 
458, 480
Martinkus K.  569
Martynaitis Jonas  236, 23 , 238, 
244, 245
Martynaitis Jonikas  246
Martynaitis Jonutis  236
Martynaitis Vaitiekus  236, 23 , 244
Masaitis Albinas  4
Masalcas I.  35
Masalcas Juozas  505
Masalskis  529
Masalskis Ignas Jokūbas  444
Masalskis Martynas  348, 492
Masienė Virginija  283, 65
Masilioniai  132, 293, 585
Masilionienė Morta  584, 585, 684
Masilionienė na  685
Masilionienė Paulina  585, 684
Masilionis  609, 620, 1055, 1056
Masilionis Andriejus  321, 501
Masilionis Andrius  2 8, 528, 
Masilionis Antanas  326, 685
Masilionis Audrius  321
Masilionis Bronius  688, 818
Masilionis J.  258
Masilionis Kazimieras  685
Masilionis Petras  829, 99
Masilionis Pranciškus  459
Masilionis Stanislovas  2, 8, 13, 292, 
584, 585, 591, 684, 693, 818, 1330, 
1343
Masilionis Stasys  2, 585, 818, 1330
Masilionis-Beržas Steponas  518, 
561, 585, 590–592, 612, 684, 694, 
695, 69
Masilionis-Naktinis Antanas  691, 
69
Masilionis-Topikis Jonas  2 6, 585, 
593, 684, 685, 695
Masilionis-Vainiukas Juozas  280, 
31 , 584, 585, 593, 684, 685, 694
Masilionytė enė  685

Masilionytė Janina  685
Masilionytė Kazimiera  585, 592
Masilionytė Marcijona  41
Masilionytė na  685
Masilionytė Pranė  380
Masilionytė-Staškevičienė Kazim-
iera  684
Masilionytė-Stipinienė-Kvedarienė 
Stasė  584, 594, 684
Masiokas  521, 648
Masiokas Bronius  403
Masiukas  648
Masiulionis  646
Masiulis A.  351
Masiulis Eligijus  1285
Masiulis P.  30
Masys Paulius  119, 281
Masys Tadas  119
Masys V.  460
Maskoliūnienė Valė  821, 823
Masonytė osė  641
Mašiotas P.  30
Matiukas L.  449
Matiukas Vincas  305
Matyckas Juozapas  352, 358
Matulaitis Jurgis  413, 414, 445
Matulaitis-Labukas Juozas  424
Matulas Antanas  19
Matulionis A.  53
Matulionis Teofilis  434, 1341
Matulis Domas  6 3
Matulis Dovydas  542
Matušakaitė M.  50
Matuzevičiai  808
Matuzevičienė Elžbieta  20, 812
Matuzevičienė Veronika  804
Matuzevičius  151, 809, 812
Matuzevičius Jokūbas  539
Matuzevičius Kazys  804
Matuzevičius Motiejus  541
Matuzevičius Petras  539, 541
Matuzevičius Vladas  804
Matuzevičiūtė Adėlė  804
Matuzevičiūtė Bronė  804
Matuzevičiūtė na  804
Matuzevičiūtė Stasė  804, 805, 808, 
809
Matuzienė (Čingaitė) Valerija  839
Maziliauskas Gytautas  335
Maziliauskas Marius  38
Mažeika  318, 319, 629, 66
Mažeika Antanas  2 9, 682
Mažeika Jonas  381, 682, 48, 64, 
1

Mažeika Kazimieras  328
Mažeika Kazys  682
Mažeika Mykolas  321
Mažeika Petras  64
Mažeikaitis Motiejus  236, 246
Mažeikienė Emilija  682
Mažeikienė Konstancija  64
Mažeikytė Adelė  64
Mažeikytė Aldona  682
Mažeikytė Bronė  682
Mažeikytė Elžbieta  64
Mažeikytė Salomėja  64
Mažylienė Konstancija  682
Mažylis Antanas  682, 8
Mažylis Juozas  682
Mažylis Kazimieras  316
Mažylis Kazys  2 9, 682
Mažylytė Emilija  682

Mažuika M.  315
Mažulienė E. J  1150
Mažvydas Martynas  420, 530
Medinytė Valerija  3 0, 3 1
Medišauskienė ita  4
Medvedevas Dmitrijus  1294
Meiliūnaitė V.  1095, 110
Meiliūnas .  265
Meiliūnėnė Morta  1141, 114 , 1201
Meilus Elmantas  530
Mejeras  09
Mėkeliai  3 3
Mėkelienė  610, 632, 636, 643, 661, 
666
Mėkelienė Emilija  45
Mėkelienė na  3 3, 3 4, 439
Mekelienė Paulina  6
Mėkelienė Salomėja  822, 1310
Mėkelienė Veronika  822, 823
Mekelienė Vincenta  6 9
Mekelinskas  394
Mėkelis  626
Mekelis Antanas  6 8
Mėkelis Gintautas  120, 289
Mėkelis J.  834
Mėkelis Jonas  288, 316, 325, 333, 
456, 580, 619, 822, 823, 955
Mėkelis Juozas  822, 823
Mėkelis Povilas  195, 325, 456, 45 , 
6 9, 823, 824, 1310
Mėkelis Pranciškus  3 3
Mėkelis Pranciškus  3 3, 5 9, 580
Mekelis Stasys  6
Mėkelis V.  69
Mėkelis Vincas  822, 823
Mėkelis-Putinas Vladas  586, 6 8, 
696
Mėkelytė  658
Mėkelytė Antanina  65 , 6 8
Mėkelytė M.  3 3–3 5, 38 , 439, 
441, 611
Mėkelytė Marija  333, 341, 342, 3 2, 
3 3, 433, 439, 45 , 5 9, 1310
Mėkelytė Morta  661
Mėkelytė na  3 2, 456, 6 9
Mėkelytė Pranciška  45
Mekys  648
Mėliauskas Petras  380
Melinskienė ortūnata  280
Meras  408
Merkelienė Elžbieta  542
Merkelienė na  541
Merkelis Andrius  539, 540, 541, 
543
Merkelis Jonas  542
Merkelis Kęstutis  120
Merkelis Motiejus  540
Merkelytė Elžbieta  543
Merkelytė Gertrūda  541
Merkelytė Magdė  543
Merkevičius Vladas  463
Merkienė Irena Regina  4
Merkis Mykolas  44
Merkys Alfonsas  44
Merkys Juozapas  442, 448
Merkys Juozas  34 , 348, 354, 365, 
366, 440, 44 , 448, 1340
Merkys Vytautas  44 , 448
Merlinas  558, 560
Meškauskas A.  49
Meškauskas Antanas  312
Meškauskas Juozas  451
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Mic i ūnas Norutis  245
Mich. Ivanovičius  605, 631
Michailovas Kęstutis  120
Michalauskas Valdemaras  288
Michelbertas Mykolas  , 21, 12, 
19 , 199, 200, 201, 224, 225, 1326, 
132 , 133 , 1343
Michelevičius Antanas  261, 265, 
26
Michelevičius Vladas  468
Miciūnas Jonas  539
Miciūnas Narutis  235
Mickelionis Albertas  53
Mickeliūnai  29, 32
Mickeliūnai  831
Mickeliūnai Stankevičiai  23
Mickeliūnaitė na  540
Mickeliūnaitė Povilina  31
Mickeliūnas  298, 52 , 528, 610, 
622, 62, 863
Mickeliūnas Andrius  1124
Mickeliūnas Antanas  366, 23, 31
Mickeliūnas Jonas  268, 2 8, 528, 
5 4, 5 6, 64
Mickeliūnas Jurgis  31 –319, 321, 
540, 23, 31
Mickeliūnas P.  833
Mickeliūnas Petras  64, 832
Mickeliūnas Pranas  5 6
Mickeliūnienė  105
Mickeliūnienė Apolonija  32 , 331, 
64
Mickeliūnienė Morta  31, 64
Mickeliūnienė Paulina  23
Mickeliūnienė Veronika  23, 31
Mickienė I.  1109
Micneliūnas Antanas  31
Mieželaitis Eduardas  1282
Miežinskis  650
Miežinskytė  650
Mikalajūnas Algirdas  335
Mikalajūnas J.  468
Mikalajūnas Mikalojus  691
Mikalajūnas Tomas  53
Mikalajūnienė Grybaitė Elena  53
Mikalajūnytė na  53
Mikalauskai  80
Mikalauskas Antanas  804, 806
Mikalauskas Darius  120
Mikalojaitis Jokūbas  235, 245
Mikalojaitis Petras  236, 246
Mikalojus Jur g aitis  245
Mikalojus Radvila Rudasis  238
Mikalonis T. Marco  469
Mikelėnienė Ieva  539
Mikelėnienė na  538
Mikelienė Brigita  542
Mikelienė Elžbieta  542
Mikelienė Katrė  541
Mikelienė na  539
Mikelinskai  865
Mikelinskaitė Valerija  1051, 1054, 
1065
Mikelinskaitė-Vadopalienė na  316
Mikelinskas  32 , 328, 329
Mikelinskas  624, 645
Mikelinskas Jonas  318, 319, 321, 
358, 13, 1016, 1023, 1024
Mikelinskas Juozas  581, 659, 682
Mikelinskas Leonas  6 6
Mikelinskas Pranas  6 5, 6 6, 45
Mikelinskas Vincas  682

Mikelinskienė na  682
Mikelionienė Agnė  539
Mikelionis Jurgis  539
Mikelionytė Katrė  539
Mikelis Andrius  539
Mikeliūnaitė Brigita  543
Mikeliūnaitė Pranciška  542
Mikeliūnaitė Valė  528
Mikeliūnas Andrius  541–543
Mikeliūnas Izidorius  542
Mikeliūnas Jurgis  539
Mikeliūnas Mikalojus  539, 542
Mikeliūnas Stanislovas  543
Mikeliūnienė Agnė  539, 542
Mikeliūnienė na  543
Mikeliūnienė Stasė  9, 14, 24, 838, 
842, 1330, 1343
Mikelytė Elžbieta  539
Mikelytė Stefanija  32
Mikėnai  126, 133, 610, 646
Mikėnas Jonas  599, 966
Mikėnas Julius  2 0
Mikėnas Juozas  1124
Mikėnas Kazys  1124
Mikėnas Leonas  966
Mikėnas Povilas  966
Mikieliūnaitė osė  538
Mikieliūnas Steponas  538
Mikieliūnienė Paliulytė na  538
Mikienė Katrė  541
Miknevičius Vladas  133
Miknis  620
Miknius Vidmantas  284, 289
Miknytė Janina  892
Mikonis Antanas  459
Mikšiai  821
Mikšys Jonas  82
Mikulevičius J.  421, 4 9
Milašiai  65
Mileika Povilas  306
Mileris Povilas  816
Miliauskas  830
Miliauskas Antanas  09
Milinauskienė  625
Milinskai  1142
Milinskas Stasys  1142
Milinskienė (Mulevičiūtė) Veronika  
1141, 1142, 1144
Milišauskas Algis  306
Milišauskas Gintaras  120
Milnerienė revė  816
Milneris  295
Milneris alko  816
Milneris Gralnis  816
Milneris Leiba  295, 816, 1006
Milneris Leimachas  816
Milneris Lemakas  295
Milneris Šlioma  816
Milneris elikas  816
Milnerytė Esta  816
Milnerytė erga  816
Milnerytė Rachelė  816
Milvydas  53
Minajevas  638, 641, 645, 653, 655, 
663
Mincevičius Vincas  424
Miniukas  610, 611
Mirkovskis  591
Misevičienė Monika  41, 49
Misevičienė V.  1150
Misevičius  403, 621
Misevičius Jonas  685

Misevičius Julius  686
Misevičiūtė Kazimiera  380
Misiūnas  618, 620, 63
Misiūnas Aleksandras  120
Misiūnas Paulius  119
Misius Kazys  341, 441, 481, 482,
Miškinis A.  481, 483
Miškinytė A.  411
Mitkus Rimvydas  383
Mizgiris Pranciškus  345
Mockūnai  966
Mockūnaitė Aldona  6 9
Mockūnaitė Regina  850, 852
Mockūnas Albertas  86, 119
Mockūnas Algis  6 9
Mockūnas Ignas  321, 6 9
Mockūnas Jonas  328, 42, 1124
Mockūnas Povilas  62
Mockūnas Stanislovas  6 9
Mockūnas-Keleivis Juozas  966, 99
Mockūnienė Stasė  6 9
Mogėnas  416
Mogulienė (Vadapalaitė) Stanislava  
308
Mogulis Jonas  380, 381
Molis S.  143
Moljeras  663
Molotovas  626, 632
Monvid- lechnovičius Petras  268
Morkūnai  120
Morkūnai  99 , 1016
Morkūnaitė Albina  3 1
Morkūnaitė Aldona  3 0
Morkūnaitė Regina  64
Morkūnas  1016, 1143
Morkūnas  560, 618, 62
Morkūnas A.  91, 98, 110
Morkūnas Algis  283, 64
Morkūnas Antanas  86, 120, 280, 
325, 334, 335, 365, 3 1, 553, 64, 
816, 829
Morkūnas Dangiris  100, 111, 120
Morkūnas Ignas  280
Morkūnas Jonas  5 6, 53
Morkūnas Kazys  5 6, 1106
Morkūnas Petras  64
Morkūnas Vladas  3 0, 3 1
Morkūnas-Audrūnas Kazimieras  
598
Morkūnas-Plienas A.  600
Morkūnienė Malvina  64
Morkūnienė Morta  364
Morkūnienė Salomėja  816
Morkūnienė Vitalija  283
Morkūnuas  662
Morkus Petras  3 1
Morkvėnaitė-Vilija Marytė  599, 600
Morkvėnas  4 1
Mosteika Vytautas  305
Motiejaitis Liutkus  236, 246
Motiejaitis Mikalojus  239
Motiejaitis Povilas  236, 246
Motiejienė osė  53
Motiejūnaitė Jurga  4
Motiejūnienė na  32
Motiekaitis Jonas  850
Motiekaitytė nutė  850, 852
Mozūra  636, 648, 653
Mozūra Kazimieras  381, 451, 462, 
636, 66
Muceniekas Jonas  268
Mugelienė V.  326
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Mugelis Jonas  31 , 326, 328
Mugulienė (Talačkaitė) Emilija  333
Mugulienė (Vilenčikaitė) Veronika  
333
Mugulienė Veronika  1124
Mugulis Antanas  99
Mugulis Augustas  99
Mugulis Petras  99
Mugulis Povilas  8, 80
Mūlenbachs K.  1111
Mulevičiai  1141
Mulevičienė (Vadapolaitė) na  1141
Mulevičienė elicija  114
Mulevičius Jonas  1124
Mulevičius Juozas  1141
Mulevičius Petras  268, 46
Mulevičiūtė Irena  686
Mulevičiūtė-Sabaliauskienė V.  1066
Muliaučytė  1143
Muralis Jurgis  306
Muralytė Morta  364
Muraška J.  826, 892, 893
Murauskas Jonas  305
Muravjovas Mikalojus  523, 563, 564
Mūrelis Juozas  595, 40
Murelytė Stanislova  366
Murovskis  554
Musolinis  655

N
Nakas A.  456
Nakčerytė na  56
Nakrošius Povilas  1259
Naktinienė G.  110
Naktinienė Veronika  430, 432
Naktinis Jurgis  430, 432
Nalivaika Pavelas  1286
Narbutaitė-Šidlienė Angelė  93, 
1344
Narbutas Petras  328, 93, 94
Narbutas V.  26, 30, 31
Narbutienė Elžbieta  92, 93
Nargelis Jurgis  11
Nargelytė Barbora  561
Nasevičius V.  59
Naudys A.  600
Naudžiūnas Antanas  59
Naujokas  1260
Navakai  584, 602, 993
Navakai Vasiliūnas  23
Navakaitė  1033
Navakaitė (Gavelienė) Paulina  262
Navakaitė Angelė  686
Navakaitė Danutė  585, 601
Navakaitė Eugenija  66 , 668
Navakaitė Kazimiera  605, 686
Navakaitė Morta  3 6
Navakaitė Paulina  262
Navakaitė Pranutė  49
Navakaitė osė  543
Navakas  151, 612, 668, 862, 
Navakas  983
Navakas A.  590, 601, 603
Navakas Aleksas  23
Navakas Algimantas  24, 585, 601, 
603, 604
Navakas Andrius  603
Navakas Antanas  328, 3 0, 589, 
682, 692, 695, 23
Navakas Dovydas  542
Navakas J.  49, 84, 252, 253, 
255–258, 260–262, 265, 269, 2 1, 2 2, 

585, 600, 1193, 119 , 1206, 120 , 
1209, 1210
Navakas Jonas  83, 116, 255, 256, 
264, 2 9, 318, 561, 584, 601, 602, 
630, 638, 64 , 6 2, 684, 686, 694, 
698, 80, 92, 93, 1083, 1188
Navakas Juozapas  543, 565, 119 , 
120 –1209
Navakas Juozas  1132
Navakas Juozas  6 2, 23
Navakas Kazimieras  255, 333–335, 
585, 601, 602, 694, 1 , 828
Navakas P.  2
Navakas Petras  2 0, 2 2, 589, 595, 
596, 692, 695, 2 , 40
Navakas Povilas  81, 82, 102, 132, 
2 1, 320
Navakas Pranas  61
Navakas Ričardas  603
Navakas Steponas  595, 596, 2 , 
40
Navakas Vaclovas  52
Navakas Vytautas  585, 601
Navakas-Laisvūnas Julius  600
Navakas-Navickas Antanas  393
Navakas-Šarūnas Julius  119, 686
Navakas-Tilvikas Julius  695
Navakas-Vaidila Valentinas  321, 
595, 608, 686, 695, 2 , 40
Navakienė  61, 608, 610, 622
Navakienė Aldona  603
Navakienė Anastazija  686
Navakienė Anelė  1193, 1210
Navakienė Elžbieta  604
Navakienė Konstancija  682
Navakienė Veronika  1188
Navalinienė Barbora  33
Navalininas Petras  33
Navalinskai  34, 99
Navalinskaitė Antanina  689
Navalinskaitė Izabelė  99
Navalinskaitė Janina  681, 99
Navalinskaitė Paulina  366
Navalinskaitė Pranė  689
Navalinskaitė Stanislova  689
Navalinskaitė Valerija  681, 689
Navalinskas  620, 642, 99
Navalinskas Antanas  681, 822, 824
Navalinskas Augustas  689
Navalinskas Augustinas  99
Navalinskas Bronius  306
Navalinskas Jonas  380, 381, 681, 
689, 818
Navalinskas Juozas  280, 316, 326, 
689, 100 , 1014, 101 , 1019, 1021, 
1133
Navalinskas Jurgis  828
Navalinskas Petras  2 9, 318, 319, 
689, 46
Navalinskas Povilas  1308
Navalinskas Pranas  62, 131, 6 2
Navalinskas Vladas  619, 689, 818
Navalinskienė Bronė  99
Navalinskienė Konstancija  689, 818
Navalinskienė Mikelina  681
Navalinskienė na  689
Navalinskienė Vincenta  364
Navazelskaitė Amelija  1306
Navazelskaitė Grasilda  1304
Navazelskaitė na  1304
Navazelskaitė Selioma  1304
Navazelskaitė Skolastika  1304

Navazelskiai  1304, 1305
Navazelskiai  842
Navazelskienė Antanina  1300, 1309, 
1310
Navazelskienė Petronėlė  1310
Navazelskis  866, 1313
Navazelskis Antanas  1309
Navazelskis Ina  11, 16, 1299, 1343
Navazelskis Jonas  1304
Navazelskis Juozapas  1306, 1309
Navazelskis Juozas  1304
Navazelskis P.  2
Navazelskis Petras  5 8, 6 3, 1299, 
1304, 1310
Navazelskis Povilas  2 8, 280, 321, 
358, 36 , 528, 6 2, 6 9, 831, 1299–
1302, 1304, 1306, 130 , 1309–1311
Navazelskis Pranas  6 2, 6 3
Navazielskienė  63
Navazielskis  638
Navickas  56
Navickas A.  449
Navickas Klemensas  828
Neidzenavičiūtė A.  1066
Nemanaitis Daškus  235
Nemanaitis Jonelis  235, 245
Nemanaitis Stašys  245
Nemanis Bronius  81, 83, 11
Nemeikienė (Mikelinskaitė) Danutė  
1065
Nemunis  65
Neščiščioniai  1033, 103
Neščiščionis  1016
Neverauskai  468
Neverauskas Algis  20, 348, 356, 
388, 389, 391–441, 468, 469, 1319
Neverauskas Antanas  468
Neverauskas Balys  468
Neverauskas Stasys  468
Neverauskytė Irena  468
Nevmonevič Daško  230
Nevulis Bronius  829
Nicaitė Adelė  365
Nicienė na  365
Niurka  4 1
Niurkaitė Apolonija  364
Niurkienė (Šiaučiūnaitė) Morta  
1111, 1135, 1165, 1169, 11 5
Nyka-Niliūnas Alfonsas  1256, 125
Norbutaitis Jonas  236, 244
Norbutaitis Rimas  244
Norbutaitis Stonys  236, 23 , 244
Norbutaitis Tomkus  236, 23 , 244
Norkaitis Petras  235, 245
Norkevičius Aleksandras  455
Normantas Antanas  1284
Noruč i onis Jucius  236, 245
Noručionis Jocius  238
Norušaitis Andruška  246
Norušaitis Banys  246
Norušaitis Motiejus  246
Norušonis Gricius  236, 23 , 244
Norušonis Jucius  246
Norušonis Petrikas  236, 238, 245
Norutaitis Andriušis  236
Norutaitis Andruška  246
Norutaitis Banys  236
Norutaitis Motiejus  236
Norvaiša Povilas  53
Norvaišytė D.  1153, 1165, 11 5, 1181
Novakas Antanas  380
Novakas Jonas  256
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Novakas Petras  352, 358
Novalinskas Jonas  358
Novazelckej Petronela  1082
Novazelckej Povilas  1082
Novodzielskis Albertas  455
Novokas Juozas  564

. Pranas  691
lga III  1329
rakaitytė  65
šeris  299
šeris Palkis  294, 295, 296
škinis Bronius  1262
zolas Romualdas  1362
žalienė Angelė  341, 442
žkinis B.  569

P
Pabervalkis Jonas  539
Pačešiūnaitė L.  411
Padaiga Vytautas  50, 51, 53
Padolskis Vincentas  416, 420, 421, 
4 8, 4 9
Pagirys  151
Paikis Leiba  588
Pajeda Vladas  1351
Pakaičiai  81
Pakalnis Algirdas  53
Pakalnis Petras  115, 118
Pakaušis-Gailis Vytautas  586
Paksas Rolandas  281
Paleckis  10 3
Paleckis Justas  12 3
Palekaitė Elžbieta  53
Palemonas  10 3
Palepšys Kęstutis  356
Palilionis  404
Paliokas  865
Palionis Juozas  114
Paliukonienė Kristina  53
Paliukonis Albertas  53
Paliukonis Jonas  536
Paliukonis Mykolas  53
Paliulienė (Bieliauskaitė) Stefanija  
1051
Paliulionis  350, 526
Paliulionis Mečislovas Leonardas  
346, 348, 396, 412
Paliulis  280
Paliulis Aleksandras  1124
Paliulis Povilas  8 9
Paliulis Stasys  1130
Paliūnas Jonas  536
Paliutė Apolonija  19
Palkis Leiba  1
Paltanavičius Selemonas  8 , 890
Paltarokas Kazimieras  366, 369, 
3 2, 3 5, 382, 398–400, 402, 40 , 
408, 411, 434, 441, 444, 445, 449, 
451, 454, 458, 460, 462, 4 6, 4 , 
480, 549, 129 , 1340
Palubinskas Vytautas  1259
Papinigaitė Agnė  542
Papinigienė na  542, 543
Papinigis Adomas  542
Papinigis Andrius  543
Papinigis Jurgis  540
Papinigytė Jadvyga  543
Papučkaitė Laimutė  4 3
Parčiauskas Jonas  31 , 320, 92, 
93, 96

Parčiauskienė Adelija  93
Paslovskis  562
Paslovskis Kazimieras  562
Paškevičius A.  55
Paškevičius Povilas  399
Paškevičius Stasys  321
Paškevičius Vitas  306, 311
Paškevičiūtė Izabelė  365
Paškevičiūtė Veronika  365
Paštuolis Gasparas  598
Patkauskaitė A. 1214–1216
Pateikauskas Martynas  234
Patkauskienė Julė  1214–1216
Paukštys B.  26
Paulauskas  62
Paulauskas Juozas  455, 110
Paulavičienė  624
Paulavičius Jonas  618, 644, 6
Pauliukas  151
Paulius VI  381, 13
Pavlovas Vladimiras  681
Pažemeckas  643
Pažemeckas Kazys  5 0
Pebalys Albertas  455
Pečiukai  821
Pečiukas Aleksas  3 8
Pečiulienė (Levanaitė) Genovaitė  405
Pečiulis Adolfas  364
Pečiulis Petras  364
Pečiulytė  624
Pečiulytė Julija  365
Pečiulytė na  68
Pečiūra  151
Pelešinas  628, 661
Pelešinas Pranciškus  316, 31 , 325
Pelešinienė Adelė  2 9
Pelešynas P.  528
Pelešynas Petras  406
Pelešynas Pranas  405
Pelešynas Steponas  354, 364, 365, 
393, 394, 405–40 , 441, 442, 460, 
4 8, 1341
Penkauskas Pranciškus  463
Peskovas V.  8
Peškaitis  151
Petkevičienė Kostė  682
Petkevičius  639
Petkevičius Adomas  542
Petkevičius Juozas  1248
Petkevičius Marijus  406
Petkevičius Petras  2 9, 682
Petkevičius Robertas  4, 1348
Petkevičiūtė Agota  682
Petkūnas  90
Petkūnas Petrikas  236, 238, 244
Petkus Viktoras  342, 443, 444
Petraičiai  634, 40, 42
Petraitė Darata  536
Petraitė Marijona  540
Petraitis Jonas  236, 246
Petraitis Juozas  604
Petrašiūnas Aloyzas  24, 440, 506
Petrauskaitė na  301
Petrauskas  618, 625, 630, 645, 
650–652, 660, 663, 845
Petrauskas Albertas  691
Petrauskas Antanas  454
Petrauskas B.  1261
Petrauskas Juozas  455
Petrauskas Kazys  50, 528
Petrauskas Mykolas  281, 328, 12, 
65, 966

Petrauskas Vilius  1124
Petrauskienė Apolonija  65, 966, 99
Petravičius Viktoras  1282
Petreikis Tomas  24
Petreliūnas Jonas  543
Petrėnas Juozas  125
Petrikaitė Jūratė  1135, 1152, 1169, 
1183
Petrikonis Antanas  6 5, 6 6, 45
Petrilionienė na  682
Petrilionienė Veronika  682
Petrilionis  618
Petrilionis Juozapas  682
Petrilionis Juozas  2 9
Petrilionis Kazys  682
Petrilionytė Adelė  682
Petrilionytė Irena  682
Petrokaitė osė  852
Petrokienė R.  110
Petrovas  36
Petrovska ruzina  538
Petrulienė Emilija  689
Petrulioniai  639
Petrulionienė Veronika  682
Petrulionis  60 , 633
Petrulionytė Veronika  365
Petrulis  609
Petrulis Jonas  280, 689, 818, 99
Petrulytė Janina  689
Petrunasova ortūnata  564
Petruškevičius A.  305
Piebalga Andrius  690
Piebalga Karolis  690
Piekarskas  151
Pieleszinas Kazimieras  1083
Pijus VI  496
Pijus   404, 41
Pijus I  35 , 404, 414, 4 8
Pijus II  415
Pikturna Kazimieras  533
Pilienė Antanina  689
Pilienė Veronika  1130
Pilis Alfredas  689
Pilis Alvydas  120
Pilis Petras  280, 689
Pilis Steponas  95
Pilis Vytautas  288, 1124
Piliūtė Nijolė  689
Pilys  93
Pilys Jonas  6, 99
Pilys Steponas  40
Pilys Vytautas  99 , 1006
Pilotas Povilas  281
Pilvažauskis  62
Pilvelienė Kristina  53
Pioras Stanislovas  530
Pipiras Albinas  4 6
Pipynienė Jolita  4 3
Piragienė Apolonija  1141
Piragienė Elzė  822, 824
Piragis  642
Piragis Jonas  320
Piragis Jurgis  626
Piragis Petras  2 5, 31
Piragytė Stasė  62, 808
Pisarskiai  662, 804
Pisarskienė Barbora  99, 812
Pisarskis Antanas  812
Pisarskis Jonas  3 2
Pisarskis Julijonas  812
Pisarskis Julius  3 2
Pisarskis Juozapas  662
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Pisarskis Juozas  812
Piškinas Jonas  458
Piškinas Justinas  458
Piškinas Tomas  458
Piuras Stanislovas  482, 483, 494
Pylis Petras  528
Pyragaitė Bronislava  365
Pyragaitė Danutė  1269
Pyragaitė na  331
Pyragaitė Stefanija  331
Pyragaitė-Gordon Dalia  12 0
Pyragėnas Jurgis  541
Pyragėnas Mykolas  541
Pyragėnienė na  541
Pyragiai  1262, 1269
Pyragiai  23, 288, 5 0, 808, 842
Pyragienė (Genytė) Aldona  31 , 
330, 333
Pyragienė Aldona  330
Pyragienė Amalija  1268
Pyragienė Apolonija  686
Pyragienė na Salomėja  6
Pyragienė Paulina  6
Pyragienė Salomėja  331
Pyragienė Stasė  1259
Pyragis A.  383, 38 , 391, 446
Pyragis Andriejus  330, 333, 342, 
363, 380, 390, 391, 441, 446
Pyragis Antanas  23, 319, 5 0, 648
Pyragis J.  2 1
Pyragis Jonas  23, 285, 365, 686
Pyragis Juozas  2 0, 2 1, 686, 82
Pyragis Jurgis  23, 328, 446
Pyragis Petras  446, 828, 829
Pyragis Povilas  23, 5 0
Pyragius  151, 528, 832
Pyragius Antanas  1261, 1262, 1269, 
12 1
Pyragius Antanas  321
Pyragius J.  332, 569, 5 0, 968–9 0
Pyragius Jonas  293, 330, 331, 553, 
568, 5 6, 604, 6 2, 966, 9 1, 9 2, 
1261–1265, 126 –12 0
Pyragius Juozas  280, 52 , 5 6, 966, 
96 , 1261, 1262
Pyragius Paulius  1261, 1262
Pyragius Povilas  331, 1269
Pyragius Vladas  331
Pyragius-Papreckas Antanas  1261
Pyragiūtė Alvida  1261
Pyragiūtė Ramona  1261, 1262
Pyragiūtė-Gordon Dalia  5 0
Pyragytė  1295
Pyragytė Dalia  568, 604
Pyragytė Genė  446
Pyragytė Gražina  1295
Pyragytė na  446
Pyragytė Stanislova  446
Pyragytė ita  6
Pladys  13
Plechavičius Povilas  5 1
Pleskus S.  30
Pleška  618, 661, 62, 92
Pleška Antanas  682
Pleška Jonas  6 8
Pleška Juozas  2 0, 2 6, 682, 64
Pleška Kazimieras  683
Pleška Petras  2 9, 683, 64, 5
Pleška Povilas  935
Pleškai  630, 639
Pleškas  639
Pleškienė  630, 666

Pleškienė Barbora  85
Pleškienė Ieva  64
Pleškienė na  682
Pleškys Petras  85
Pleškytė Bronė  682
Pleškytė Kazimiera  682
Pleškytė na  682
Pleškus Mikalojus  543
Pleškutė Aldona  85
Pletkus V.  881
Pliaška Juozapas  358
Plikaitė Agnė  543
Plikaitė Marijona  540
Plikaitė osė  539, 540, 543
Plikienė Elžbieta  541
Plochorstas Bernhardas  496
Plūčas Jonas  1284–1290
Plučas Kazimieras  1315
Plūkienė osė  540
Plutas Jonas  508
Pocaitis Jonas  236, 238, 239, 245
Pocaitis Montvilas  236, 238, 245
Pociūnas Germanas  235, 245
Pociūnas Steponas  235, 245
Poderienė Nida  10, 15, 1255, 1343
Polekaitė Elžbieta  536
Poška Antanas  293
Poška Jurgis  3 1
Poška Povilas  3 1
Poškaitis Jonas  236, 238, 245, 246
Poškaitis Stasys  238
Poškaitis Stoškus  236, 245
Poškus Julijonas  828
Poškuvienė Genovaitė  829
Povilaitis B.  324
Povilaitis Jur g is  235, 245
Povilaitis Motiejus  238
Povilanis Liudvikas  4 4
Povilauskas Algis  119
Povilavičius Jonas  328
Povilionienė Elžbieta  538
Povilionis  99
Povilionis Andrius  538
Povilionis Girėnas  492
Povilionis Motiejus  538
Povilionis Stasys  3 1
Povilionytė Gėnė  3 1
Povilonis Algimantas  369
Povilonis Stanislovas  369, 828
Pozukaitė Vanda  599
Požėla  41
Požėlaitė Kazė  1233
Prakaičiai  458, 34, 85, 86, 896, 
1083
Prakaitienė Elžbieta  , 9, 81, 
82, 84, 85, 896, 898, 12 3
Prakaitienė Genovaitė  899
Prakaitienė Jovita  899
Prakaitienė na  30, 900
Prakaitis  458, 96, 832
Prakaitis A.  3 , 383, 901
Prakaitis Alfonsas  283, 343, 3 , 
383, 392, 460, 488, 596, 698, 00, 
6, 5– , 82, 83, 86, 91, 89 , 

899, 900, 902
Prakaitis Antanas  
Prakaitis Deividas  901
Prakaitis Domas  40
Prakaitis Jonas  
Prakaitis Juozas  5 6
Prakaitis Kęstutis  283, 288, 390, 
392, 698, , 899–901

Prakaitis Kostas  
Prakaitis Leonas  8, 10, 13, 15, 595, 

, 82, 12 1, 1330, 1344
Prakaitis Petras  , 82
Prakaitis Povilas  2 9, 31 –319, 321, 
328, 392, 5 6, 698, 00, 43, 5– , 
81, 86, 9, 896
Prakaitis Vytautas  596, , 82
Prakaitytė Aldona  638
Prakaitytė Alma  
Prakaitytė Danguolė  901
Prakaitytė Genovaitė  , 84
Prakaitytė Liucija  , 84
Prakaitytė Margarita  
Prakaitytė Ugnė  899
Prakaitytė Valerija  , 84
Prakažytė Valentina  652
Pranaitienė na  33
Pranaitis V.  26
Pranciškus Asyžietis  549, 550
Pranckėnas Simonas  538
Pranckėnienė Tamkaitė Marijona  
538
Pranckienė Kristina  540
Pranckietis Augustinas  410
Pranckūnai  821
Pranckūnas Jonas  5 6
Pranckūnas Povilas  5 6
Praneškienė  610
Praneškienė-Mėkelienė  665
Pranka J.  466
Pranka Mykolas  1260
Pranskūnas Antanas  2 9
Pranskūnas Stasys  62
Prapuolenis L.  5
Pratkelis L.  460
Preikšas Juozas  380, 382, 383, 453, 
456, 465, 468, 469, 4 5
Preitaitis Rimas  236, 23 , 244
Prėnas Donatas  306
Pribušauskaitė J.  566
Primakienė (Statkevičiūtė) Vida  9, 
14, 868, 8 1, 1330
Primakis Povilas  , 868
Pronckėnaitė Elžbieta  540
Pronckėnas Andrius  540
Pronska Darata  541
Prunckaitė na  543
Prunckienė Barbora  542
Prunckūnaitė Kristina  538
Prunckūnas Kazimieras  543
Prunckūnas Simonas  538
Prunckūnienė Marijona  538
Prunskis J.  4 9
Prunskis Juozas  419
Prunskis Petras  451
Pšibitnevskis Vladislovas  481, 501
Pučekas Algirdas  306, 311
Pučekas Pranas  268
Pučėta Antanas  68
Pučėtienė Akvilė  68
Pučėtienė Grasilda  68
Pučėtytė Alfonsa  68
Pučėtytė Alma  68
Pukas  614
Pukelytė V.  2
Pūkėnaitė na  53
Pūkėnas Jonas  53
Pūkėnienė Elžbieta  53
Pulcinas  30
Puodžiūnai  61 , 651
Puodžiūnaitė Elžbieta  459
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Puodžiūnas  61 , 665
Puodžiūnas Antanas  406
Puodžiūnas Kazimieras  56
Puodžiuvienė  648
Purvinas Martynas  9, 14, 24, 1366
Purvinienė Marija  9, 14, 24, 933, 
935, 941, 993, 100 , 1025, 1033, 1045, 
1046, 1048, 1344
Pušinis  60
Pušinis Bronius Leonas  436, 4 2
Puškevičienė Barbora  20
Puškevičienė na  20
Puškevičius Juozapas  09
Puškevičius Kazimieras  09
Puškinas A.  835
Puteikienė .  110 , 1149, 1219
Puteikis Vytautas  6 5, 45
Putinas  624
Putinas Vladimiras  1294
Puzinai  249
Pžeslanskis Antonis  481, 496

R
R. R.  665
Rabačiauskaitė .  1110
Rabašauskas Vladas  382, 410, 448, 
453
Rachmančiukienė Gita  382
Račinska Darata  539
Račinskas Petras  540
Račinskas Pranciškus  420, 540
Račiūnaitė D.  1153, 1165, 11 5, 
1181
Račiūnaitė-Paužuolienė R.  1066
Račys  844
Račkauskas V.  2
Radauskas enrikas  1255
Radavičius Juozapas  55
Radikaitė na  829
Radvila Rudasis Mikalojus  238
Radvilavičius Vincentas  533
Radzevičius Jonas  540
Radziminskaitė  239
Radziminskas Vaitiekus  231, 239
Ragauskaitė Stasė  65
Ragauskaitė Vincenta  65
Ragauskas  610, 612, 622, 62
Ragauskas Antanas  280, 581, 65
Ragauskas J.  549
Ragauskas Vincas  65
Ragauskienė R.  238
Ragauskienė Veronika  65
Ragauskytė Vincenta  3 0
Ragimavičienė  364
Raišytė Anelė  8 1
Rajeckas G.  125
Rakašienė Salomėja  364
Rakašius Lionginas  966
Rakašytė Emilė  364
Rakickas  329
Rakickas Antanas  32
Rakickas Petras  328
Rakickienė  8 5
Rakickienė na  82 , 8 4
Rakickytė Dalia  8 4, 8 5
Raliukonis J.  8 2, 8 3
Ramanauskai  1033
Ramanauskaitė  621, 622, 64
Ramanauskaitė na  29
Ramanauskas Albertas  935, 1016
Ramanauskas Julius  4 0
Ramanauskienė R  1066

Rameikaitė nutė  611
Rameikis Antanas  355, 3 5, 3 , 
3 8, 441, 443, 45 , 461, 462, 611, 
1340
Rameikis Norbertas  461
Rameikytė nutė  3 5
Rameišaitis Povilas  246
Ramonienė Morta  9
Ranonis  6 5
Ranonis Antanas  3 1
Ranonis Bronius  306
Ranonis Kazys  6 5, 45
Ranonytė Emilija  3 1
Rapkevičiūtė Asta  38
Raplienė  622
Raplys  622
Rapševičius Bronislovas  366
Rapševičius Valentinas  366
Rasiukai  8 4
Rasiukaitė Akvilė  8 4
Rasiukaitė Valerija  3 0
Rasiukas  610, 61 , 638, 662, 34
Rasiukas  935
Rasiukas Aleksas  6 9
Rasiukas Antanas  2, 2 2, 365, 
6 9, 8 4
Rasiukas Jonas  3 0, 3 4
Rasiukas Kazimieras  613
Rasiukas Leonas  365, 6 9
Rasiūkas Povilas  2, 300, 6 9, 8 4
Rasiukevičius Jonas  381
Rasiukienė  613, 625
Rasiukienė Bronė  8 4
Rasiukienė Pranė  6 9
Rasiukienė Veronika  6 9
Rasiukytė na  8 4
Rasiukytė Pranė  6 9
Rasputinas  863
Rastauskas R.  311
Rasulas Antanas  561
Raševičiūtė Juzefa  3
Raštikis S.  5
Raštikis Stasys  1269
Ratas-Rataiskis Vaclovas  1282
Rauda Petras  452, 453, 455
Raudonienė osė  539
Raudonikaitė Justina  53
Raudonikaitė Katrė  53
Raudonikaitė Kristina  536
Raudonikienė na  536
Raudonikienė osė  538, 539
Raudonikis Andrius  536
Raudonikis Jonas  536, 53
Raudonikis Juozapas  536–538
Raudonikis Jurgis  538
Raudonikis Kazimieras  538
Raudonikis na  53
Raudonikis Petras  539
Raudonikis Steponas  539
Raudonikytė Ieva  539
Rauduvaitė  841
Rauduvaitė Agnė  539, 542
Rauduvaitė Jadvyga  541
Rauduvaitė Katrė  541, 542
Rauduvaitė Magdė  540
Rauduvaitė Morta  280
Rauduvaitė na  541, 683
Rauduvaitė osė  541, 542
Rauduvė  613, 638, 645, 649, 65 , 
662, 1016
Rauduvė Adomas  542, 543
Rauduvė Andrius  539–543

Rauduvė Antanas  2 2, 541, 542
Rauduvė Bronius  119
Rauduvė Bronius  6 9
Rauduvė Jokūbas  539
Rauduvė Jonas  539, 541, 542, 543
Rauduvė Juozapas  352, 358, 3 0, 
539, 666
Rauduvė Juozas  633, 683, 935
Rauduvė Jurgis  540
Rauduvė Kazimieras  542, 543, 683
Rauduvė Motiejus  
Rauduvė Motiejus  40 , 540
Rauduvė P.  353, 408–411, 441, 1026, 
1029–1031
Rauduvė Petras  23, 364, 393, 394, 
40 , 410, 411, 443, 4 8, 539–543, 
630, 631, 6 , 683, 1016, 1025, 1248, 
12 –1283, 1329, 1341
Rauduvė Povilas  62, 295, 321, 683, 
1 , 935
Rauduvė Pranas  6 9, 20
Rauduvė Stanislovas  3 1, 543
Rauduvė Stasys  683, 1016
Rauduvė Steponas  539–541
Rauduvė Tadeušas  1016
Rauduvėlienė Elžbieta  53
Rauduvėlis Jonas  53
Rauduvėlytė na  53
Rauduvėnas Andrius  540, 541
Rauduvėnas Baltrus  538
Rauduvėnas Stanislovas  538
Rauduvės  842
Rauduvienė (Vasiliauskaitė) Emilija  
1066, 106 , 10 1, 10 4, 1133, 1155, 
1155, 1158, 1161
Rauduvienė Agota  539, 540
Rauduvienė Antanina  6 9
Rauduvienė Barbora  538, 539, 540, 
20
Rauduvienė Danutė  3 8
Rauduvienė Elžbieta  542, 543, 683, 
20
Rauduvienė Emilija  3 1
Rauduvienė na  541, 542, 6
Rauduvienė Paulina  2 9, 683
Rauduvienė Rozalija  541, 542
Rauduvienė osė  538, 540, 541, 543
Rauduvietytė Grasė  20
Rauduvis Juozapas  539, 540
Rauduvytė Agnė  540
Rauduvytė Dana  6 9
Rauduvytė Elžbieta  539
Rauduvytė Julė  3 0
Rauduvytė Katrė  539
Rauduvytė Marijona  540
Rauduvytė Morta  622
Rauduvytė na  6 9
Rauduvytė Rožė  539
Raugalė Alfonsas  82, 90, 116, 151, 
828, 895
Raulinaitis Juozas  6 3
Razmukaitė G.  1152, 1183
Razmukaitė Marija  1109, 1110
Ražukas Jonas  3 0
Reinys Mečislovas  413, 4 3, 4 8
Reižytė Aušra  38
Rekašius Povilas  56
Remeika Ignas  365
Remeika Jonas  316, 31 , 325
Remeika Kazimieras  365, 683
Remeika Petras  31 , 318, 325, 326, 
332
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Remeikaitis Jurgis  538
Remeikaitis Povilas  236
Remeikienė Malvina  31
Remeikis Antanas  348, 1
Repečka Juozas  1259
Repševičius Bronislovas  3 0
Repševičius Saulius  3 0
Repšys Andrius  4
Reševičius  5, 80
Riauba A.  449
Riaubiškienė L.  40
Richthoffenas M.  568
Rimeikaitis Meilutis  236, 246
Rimkūnas Petras  829
Rimša Antanas  450
Rimša Edmundas  18, 1362
Rimša J.  366, 36 , 451–453
Rimša Jonas  34 , 348, 354, 366, 
440, 443, 450, 452, 453, 1340
Rimša Juozapas  450
Rimša R. V.  448
Rimšienė Kamilė  450
Rimšytė na  450
Rinkūnaitė Salomėja  683
Rinkūnas Petras  683
Rinkūnienė (Špokevičiūtė) na  
1246
Rinkūnienė Romualda  28
Rinkūnienė Veronika  2 9, 683
Rymai  646
Rymaitė na  646
Romeris Mykolas  1306
Ronkus  1255
Ropas fon .  304
Ropas Kristupas  530, 531, 533
Ropienė  532
Ropkė  32
Roppas  482
Roppas Adomas  483
Roppienė  504
Rousseau J. J.  98
Rozenbergai  429, 430
Rozenbergaitė-Šteimanienė Regina 
(Rachelė)  342, 343, 3 4, 424, 425, 
426–435, 441, 442, 455, 480, 620, 
628, 1363
Rozenbergas Giršhas  429
Rozenbergas Izhak  429
Rozenbergas Meir  429
Rozenbergienė Lėja  429, 430
Rozmanas  6 2
Rožėnas Kazimieras  59 , 598, 6 9
Rubšys Antanas  420
Rudienė Janina  3 1
Rudinskas  151
Rudys Jonas  50, 366, 3 1
Rudytė Janina  366
Rudskis Steponas  552, 554, 563, 565
Rudzinskas D.  109 , 110
Rugienis  448, 465, 4 4
Rugienis J.  380
Ruibys Juozas  455
Rūkas Antanas  1253, 1254
Rukuiža Antanas  , 12, 248, 1344
Rumša Jonas  60
Ruokis Viktoras  6 0
Rupeikienė M.  481, 485
Ruplienė  625, 626, 653, 663
Ruplienė na  611
Ruplys J.  151, 4
Rusickienė (Tamuliūnaitė) Pranė  
93

Rusteikaitė Marija  433
Rušmanas Artūras  268
Rutkauskaitė V.  1132
Rutkauskas Petras  261
Rutkus enrikas  334, 335
Ružanec-Ružancovas Aleksandras  
420, 4 9

S
Sabaliauskas A.  109 , 1104, 1105, 
110
Sabalys  151
Sadauskienė J.  1225
Sakaitė V.  4 9
Sakalauskas Bernardas  264, 265
Sakalauskas Mečislovas  510
Sakalauskienė Emilija  691
Sakalauskienė Nida  38
Sakalauskienė V.  1096, 109
Sakalytė na  542
Saladūnas Petras  528
Salavjovas  12
Salučkaitė Verutė  4 1
Samas Alfonsas  85
Samnelienė Ieva  53
Samoškaitė na  599
Samsonovskis Aleksas  239
Samulėnas J.  83
Samulėnas Petras  61
Sandaras Juozas  50
Sapiega Dimitras  234
Sapiega Jonas  234
Sarcevičius  509
Sarciavičius Vladislovas  352, 358
Sargiaučiai  935
Sargovičiūtė Veronika  364
Sasiūras Leonas  4 4
Sauka Donatas  1146
Saveikis Petras  455
Savukaitis  620, 636, 653, 659
Savukynas B.  1110
Seibutis Antanas  10, 15, 23, 1262, 
1344
Sekliuckis Antanas  455
Sekmokas M.  1283
Selčinskaja  480
Selčinskaja Danutė  402, 432–434, 
4 , 1341
Selenaitė Elena  540
Semičiovas Viktoras  334, 335
Senelionis Andrius  53
Senelytė Darata  536
Sereikonis Jurgis  236, 24
Serovas Ivanas  588
Siepkevičius Vladas  20
Sierakauskas  560
Sierakauskas-Dalenga igmantas  
554, 55
Silickas  665
Silickas Jonas  268
Simniškytė A.  201, 226, 228
Simonaitytė Albina  891
Simonavičius  426, 590
Simonavičius Jonas  828
Simonavičius Kazimieras  554
Sinkevičius L.  83
Sirbikė Antanas  00
Sirbikė Stasys  00
Sirvydas Konstantinas  416
Sivickas  96
Sivickas B.  1132
Sivicki Jan  1082

Skamarakienė Ieva  541
Skarba Jokūbas  540
Skarba Pranciškus  540
Skardžius  151
Skardžius Pranas  110
Skaudėnas Domas  308
Skaudenienė na  816
Skaudenienė Paulina  816
Skaudenis Dominikas  816
Skaudenis Juozas  816
Skaudenytė na  816
Skaudis Dominikas  364
Skaudis Povilas  364
Skeirys  151
Skelčys Antanas  423
Skerdys  151
Skiautaitė Katrė  541
Skindelis Jonas  369
Skindelytė Emilija  369, 3 1
Skinius  306
Skirmontas Jonas  396
Skyla Baltrus  539
Skolė  99
Skrynas Motiejus  540, 541
Skrypėnaitė Marijona  542
Skrypėnas Motiejus  542
Skrypėnienė Magdė  542
Skrodenis Stasys  4
Skrudupis Tomas  468
Skuja Aleksas  306
Skukauskaitė E.  1228
Skukauskaitė J.  1066
Skukauskaitė Marcijonas  3 1
Skukauskaitė Paulina  3 0
Skukauskaitė Povilina  3 0
Skukauskas  561
Skukauskas Kazimieras  3 0, 1133
Skukauskas Petras  50, 53, 85, 86, 
90, 115
Skukauskienė Juzė  1133
Skumbinaitė Simona  1348
Skuodis Vytautas  8
Skvarnavičius  151
Skvireckai  411, 412
Skvireckaitė Julijona  412
Skvireckas  420, 546, 639, 01
Skvireckas J.  351, 412–421, 441, 
445, 451, 463, 499
Skvireckas Jonas  3 , 420
Skvireckas Juozapas  293, 338, 394, 
411, 416, 41 , 419, 420–422, 43 , 
451, 4 8, 4 9, 481, 499, 506, 546
Skvireckas Juozapas Jonas  338, 393, 
411, 421, 445, 4 9, 52 , 1341
Skvireckas Juozas  4 8, 4 9
Skvireckas Vincentas Povilas  3 , 
411
Skvireckienė Elzbieta  52
Skvireckienė Elžbieta  411
Skvireckienė Salomėja  411
Skvireskas J.  418
Slaboševičius ezaris  1315
Sladkevičius V.  4 5
Sladkevičius Vincentas  468, 4 2
Slakienė Eleonora  614
Slavinas J.  1266
Sleževičius Mykolas  5 5
Sližys I.  30
Smakauskas Vincentas  1281
Smalskytė Eugenija  894
Smarčkovai  3 0
Smarčkovas Anatolijus  3 1
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Smarčkovas Selijanas  3 1
Smarčkovas Vladimiras  3 1
Smetona Antanas  23, 251, 308, 3 1, 
528, 60 , 63 , 640, 650, 01, 12, 
32, 43, 63, 80, 866, 894, 935, 
1243, 1261, 1265, 12 2
Smetonienė Sofija  1265
Smilgas  1016
Smilgytė Magdė  540
Smilingytė- eimienė Skirmantė  481, 
496, 499
Smolskis Jurgis  668
Smolskis Mykolas  531, 532
Sofronovas  608, 610, 622, 663
Sokas Antanas  1124
Sokolovskienė .  443
Solovjovas  655, 661
Sondaras (Sonderas) Mečys  5 1
Sonderas Juozas  1195, 1203
Sonderas M.  1195, 1203, 1204
Sonderis V.  8 9
Specht .  1106
Speičys  151
Speranskis Jurgis  660
Spragėnas Jonas  538
Sprindys  615
Spūdas Gasparas  35 , 449
Spudas Vaidotas  44, 58
Sriubas Jonas  380, 381
Sriubas Juozapas  410
Sriubikaitė  643
Sruoga A.  30
Sruoga Balys  41, 1255, 1256
Stakienė  653, 660
Stakienė Eleonora  640, 642
Stakionienė Aldona  5
Stakionis  151
Stalinas  5 8, 585, 609, 612, 615, 
623, 62 , 6 3, 81, 12 3
Stalioraitis  1255
Staliorienė Kristina  53
Stalioris Tomas  53
Staliorytė osė  53
Staliūnas Julius  280
Staliūnienė  295, 58
Staliūnienė Akvilė  281
Staliūnienė Skolastika  5 , 1
Stanaitis I.  309
Stanevičiūtė-Kauneckienė Veronika  
4 5
Stanionis Antanas  455
Stanislovaitis Algis  828, 829
Stankevičienė Jadvyga  289
Stankevičienė Regimanta  8, 13, 481, 
485, 493, 50 , 515, 1338, 1344
Stankevičienė Veronika  2
Stankevičienė Vitalija  19, 334, 383, 
46 , 61, 1291–1294, 1348
Stankevičius Antanas  62
Stankevičius Darius  1292
Stankevičius Ipolitas  318, 319, 23
Stankevičius J.  4 9
Stankevičius Jonas  11 , 335, 828, 
829
Stankevičius Juozas  62
Stankevičius Mykolas  2 9, 822
Stankevičius P.  85
Stankevičius Vincentas  356
Stankevičius Vladas  62
Stankienė A.  1259
Stankus J.  324
Staponaitė na  540

Staponienė ruzina  540
Staponienė na  539
Stapulioniai  280
Stapulionis  151
Stapulionis Antanas  , 12, 20, 193, 
265–268, 35, 1330, 1343
Stapulionis Petras  99 , 1004
Starkevičius Kazimieras  1285, 1290
Stasiškis Antanas  61
Stasiulionis Aleksandra  538
Stasiunas Jonas  1082
Staskonytė  430
Stašaičiai  238
Stašys  151
Stašys Adolfas  402
Stašytė J.  468
Staškevičius Jonas  99
Staškevičius Kazimieras  829
Statkevičiai  868
Statkevičienė Juzefa  8 4
Statkevičienė Konstancija  868, 8 5
Statkevičius  63 , 642
Statkevičius Algirdas  8 4
Statkevičius Jonas  2 0, 308, 
868–8 3, 8 5
Statkevičius Mykolas  869, 8 4
Statkevičius Petras  869, 8 5
Statkevičius Povilas  869, 8 5
Statkevičius Rimas  869
Statkevičius Rimgauda  868, 8 1, 
8 2, 8 4
Statkevičius Vytautas  8 4
Statkevičiūtė Dalia  8 5
Statkevičiūtė na  868, 869, 8 4
Statkevičiūtė-Primakienė Vida  24, 
8 1, 1330, 1344
Staugaitis Justinas  251
Steikūnas J.  1266
Stepanonienė Pranckutė Marijona  
53
Stepanonis Jurgis  53
Stepanonis Mikalojus  53
Stepanonis Motiejus  539
Steponaitė Elžbieta  540
Steponas Jurgis  1254
Steponas Kazimieras  540
Steponavičienė Valerija  680
Steponavičienė Veronika  12 1
Steponavičius  1306
Steponavičius Antanas  680
Steponavičius B.  90
Steponavičius Jokūbas Anupras  
3 , 3 8, 461, 465, 466, 530
Steponavičius M.  1108
Steponavičius Mikas  528
Steponavičius Mykolas  23, 363, 
6 9, 4 , 81, 866, 12 1, 12 2
Steponavičius Vytautas  6 5, 45
Steponavičiūtė Danutė  680
Steponienė Eufruzina  540
Stepulionis Antanas  333
Stickler Alfons  424
Stikleris Juozas  4 4
Stipinai  316, 1008, 1010, 1012, 1014
Stipinaitė Genovaitė  364
Stipinaitė Stasė  62
Stipinas  654, 655
Stipinas Aleksas  3 1, 593, 680, 696
Stipinas Antanas  680
Stipinas Jonas  364, 829
Stipinas Povilas  62
Stipinienė  638

Stipinienė (Kriščiūnaitė) Emilija  333
Stirpe i kaitis Petkus  236, 244
Stonaitis Jokas  236, 246
Stončius Darius  4
Stonis Vincas  521
Stonkus  1253
Stonkus Romualdas  310
Storalenka Algis  39
Stragys Vytautas  392
Straupiai  433
Stravinskas Povilas  115, 6 8
Stravinskas Stasys  115
Strazdaitė Janina  58
Strazdas  4 1, 54 , 550, 551
Strazdas Antanas  549
Strazdas Bronius  4 4
Strazdas L.  65
Strazdas Petras  409, 451
Strazdelis Antanas  291, 335, 345, 
523, 548, 549, 1280
Straževičiai  120
Straževičienė (Talačkaitė) Julija  333
Straževičius Aleksandras  31 , 326, 
364
Straževičius Antanas  120, 333, 364
Straževičius Bronislovas  8, 81, 82, 
84, 86, 104, 114, 120
Straževičius Juozas  380, 381, 82
Straževičius Jurgis  364
Strekas Juozas  124
Strelčiūnas Kazys  528
Strelčiūnas Petras  408
Strockis Vladas  49, 58
Stukas  4 2
Stukys  1261
Stuknys  151
Stuknys Jonas  148, 13
Stuknytė Elzbieta  364
Stulginskis Aleksandras  1240, 1241
Stulpinai  433
Stumbras  33
Stumbras Juozapas  29
Stumbriai  808
Stumbrienė (Navakaitė) Pranė  330, 
333, 1106, 1124
Stumbrienė Domicėlė  811
Stumbrienė na  811
Stumbrienė Skaidrė  8
Stumbrienė Veronika  29, 33, 
9, 830

Stumbris Juozapas  364
Stumbris Juozas  811
Stumbris Petras  811
Stumbrys Juozas  36, 40, 42, 
4 , 9, 99
Stumbrys Petras  380, 381
Stumbrytė Ksaverija  29
Stumrys Juozas  33
Stundžienė (Katilevičiūtė) Bronė  
110 , 112 , 1149, 1219
Stuoka  151
Surdega  640
Surintaitis Mockus  235, 245
Survila Antanas  462
Sušinskas V.  55
Suvaizdienė ( apustaitė) Genovaitė  
1136, 1215
Suvaizdis Alfonsas  31 , 318
Suvaizdis Napoleonas  366
Suvaizdytė Aldona  366
Suveizdienė Agota  661
Suveizdienė Paulina  689
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Suveizdis Napalys  595, 596, 661, 
689, 00, 40
Suveizdis Valentinas  689
Suveizdžaitė Valė  2 9
Suveizdžius Anicetas  2 9
Suveizdžius Leonas  2 9
Suveizdžius Mečislovas  2 9
Sužiedėlis Bernardas  449
Svarinskas A.  599
Svarokonienė Elena  536
Svarokonis Jurgis  536
Svarokonis Tomas  536
Svarskaitis Stanislovas  53
Sviderskienė Dalia  1109
Sviderskis Gediminas Petras  364
Sviderskis Juozas  364
Szczefano icz incenty  1082

Š
Šaikūnas Kazimieras  2 9, 380, 381, 
383
Šakenienė  618, 41
Šakenienė Anelė  681
Šakenis  151
Šakenis Antanas  681, 41
Šakenis Jonas  681, 41
Šakenis Konstantinas  266, 43 , 508, 
509, 618
Šakenis Povilas  41
Šakenis Steponas  56
Šakenis Vladas  681
Šakenytė Bronė  681
Šakenytė Kazė  681
Šakenytė Rita  618
Šakenytė Vladislava  618
Šakenytės  618
Šaknys ilvytis  4, 1066
Šalčius A.  125
Šalčius Matas  1244
Šalčiūtė Gailutė  1244
Šalkauskai  804, 806, 808
Šalkauskaitė Kazimiera  333, 805, 
809
Šalkauskaitė na  814
Šalkauskaitė Stefanija  814
Šalkauskas  806
Šalkauskas Antanas  80 , 814
Šalkauskas Jonas  814
Šalkauskas Petras  814
Šalkauskas Povilas  814
Šalkauskas Vincentas  99, 814
Šalkauskas Vladas  814
Šalkauskienė  80
Šalkauskienė na  814
Šalkauskis Stasys  413
Šalučka Povilas  34 , 354, 36 , 440, 
454, 1340
Šaparauskas Jonas  1144
Šapnagis Matas  455
Šarka Antanas  455, 542
Šarkaitė Anastazija  542
Šarkevičius Jonas Jeronimas  22, 
28 , 343, 344, 34 , 444, 482, 483, 
494, 526, 530–532, 1081, 1340
Šarkevičius Juozapas  485
Šarkius Jokūbas  539
Šarkūnai  80
Šarkūnaitė Birutė  84
Šarkūnaitė Katrė  539
Šarkūnaitė Skolestija  86
Šarkūnaitė Valerija  86
Šarkūnas  323

Šarkūnas Antanas  5, 80, 84, 
86
Šarkūnas Leonas  40, 52, 54, 84
Šarkūnas Leonas  5, 80, 86
Šarkūnas Martynas  539
Šarkūnas Povilas  86
Šarkūnienė Adelė  80, 84
Šarkūnienė Agota  539
Šarkūnienė Barbora  80, 84, 86
Šatai  99
Šatas  935
Šatas Bronius  6 8
Šatas Mykolas  321
Šatas Vytautas  59 , 598
Šatienė (Baradinskaitė) Konstancija  
1153
Šatienė Nijolė  9, 14, 925, 1344
Šatienė Elena  689, 818
Šatienė na  6 8
Šatkauskas Jonas  306
Šaučiūnas-Neris Jonas  586, 6 , 
695, 696
Šaučiūnas- iogas Petras  586, 6 , 
696
Šaulys Jurgis  251
Šaulys Viktoras  392
Šedys Jonas  150, 151
Šeižys-Dagilėlis Mykolas  459, 462
Šembelis  626
Šepavičius  650
Šerkšnys Jonas  455
Šešeika  123
Šešeika Antanas  50
Šešeika Jonas  50, 83, 115, 894, 1124
Šešeika Povilas (Algis)  50, 83, 90, 
116, 894, 895
Šešeikaitė-Gasiūnienė Dalia  9, 14, 
894, 1344
Ševčenkovaitė Valerija  599
Šiaučiūnai  662
Šiaučiūnas  646, 650, 662
Šiaučiūnienė Genutė  646, 650, 659, 
662
Šiaudytis  650
Šibaila Juozas  5 3
Šidiškienė I.  1066
Šidla Romualdas  92
Šidlaitė Andžela  92
Šidlauskaitė vidija  38
Šidlauskas Povilas  455
Šidlauskas Vincas  828
Šidlauskienė Ilija  116 , 1181
Šidlienė (Narbutaitė) Angelė  9, 14, 
333, 698, 5, 92, 1344
Šileika Juozas  50
Šileika Petras  62
Šileikauskas Jurgis  530, 531
Šilelis Petras  1113
Šilkarskis igmas  265
Šimaitė Jonė  3
Šimaitis Balys  305
Šimanauskai  808
Šimanauskas  49
Šimanauskas Antanas  49
Šimanauskas Jonas  5 6
Šimanauskas Juozas  5 6, 68, 99, 
811
Šimanauskienė Domicėlė  811
Šimanauskienė Izabėlė  364, 811
Šimanauskienė Paulina  68
Šimas Jonas  52
Šimas Kazys  612

Šimbelaitė V.  1130
Šimbelienė  633
Šimbelienė Barbora  680
Šimbelienė Pranė  680
Šimbelis  1006
Šimbelis Algis Aleksas  680
Šimbelis Jonas  25
Šimbelis Petras  680, 692, 69
Šimbelis Povilas  83
Šimbelytė na  364
Šimbelytė V.  1202, 1228
Šimeliūnaitė Barbora  365
Šimeliūnaitė Elžbieta  365
Šimeliūnas Petras  50
Šimėnas Andrius  541
Šimėnas Tomas  38
Šimėnytė Marijona  541
Šimienė (Gaigalaitė) Kazimiera  
1059, 1133, 1218, 1219
Šimkevičiai  29, 32, 34, 35, 
3 – 39
Šimkevičienė  32
Šimkevičienė (Šimkevičiūtė) Pranė  
333
Šimkevičienė Elžbieta  810
Šimkevičienė Morta  49
Šimkevičienė Veronika  49, 688, 
38, 39, 68
Šimkevičius  151, 316, 619, 644, 32, 
804, 80 , 833
Šimkevičius Antanas  810
Šimkevičius Anzelmas  688, 38, 39
Šimkevičius Egidijus  4
Šimkevičius J.  49
Šimkevičius Jonas  458, 688, 
3 – 39, 43, 68, 810
Šimkevičius Juozas  19, 5 8, 595, 
596, 38, 40, 810
Šimkevičius Povilas  49, 2 0, 318, 
99, 810
Šimkevičius Pranas  49, 810
Šimkevičiūtė  643, 644
Šimkevičiūtė Adelė  810
Šimkevičiūtė Anzelma  38
Šimkevičiūtė Elžbieta  810
Šimkevičiūtė Kastė  810
Šimkevičiūtė Petronė  810
Šimkevičiūtė Valerija  19, 3 0, 596, 
38, 39
Šimkevičiūtė Veronika  688, 810
Šimkienė Apolonija  1144
Šimkūnai  308, 342, 36, 3 , 40, 
61, 839, 1049
Šimkūnaitė Antanina  40
Šimkūnaitė Danutė  3 2, 42, 43
Šimkūnaitė Eugenija  221, 228, 229, 
315
Šimkūnaitė Janina  42, 43
Šimkūnaitė Povilina  41
Šimkūnas  151, 434, 630, 651
Šimkūnas Antanas  4, –11, 12–1 , 
20, 230, 291, 292, 308, 315, 322, 341, 
343, 3 1, 3 2, 38 , 388, 433, 434, 440–
443, 45 , 459, 480, 482, 553, 566, 5 , 
582, 595, 596, 601, 664, 6 5, 693, 35, 
42, 43, 68, 2, 860, 901, 1048, 
1094, 110 , 1133, 1141, 114 –1149, 
1243, 1242, 126 , 1291, 1295, 1296, 
1298, 1321, 1326, 1342, 1344, 1396
Šimkūnas Bronius  42, 43
Šimkūnas Ignas  35, 36, 3 , 40, 
1048, 129
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Šimkūnas Jokūbas  36, 40, 1048
Šimkūnas Jonas  35, 36, 3 , 1048
Šimkūnas Juozapas  3 0, 614, 640
Šimkūnas Juozas  125, 2 9, 316, 
3 4, 391, 616, 36, 3 , 39– 42, 
59, 68
Šimkūnas Leonas  36
Šimkūnas Petras  41– 43, 49
Šimkūnas R.  481, 482
Šimkūnas Vladas  42, 43
Šimkūnas enonas  42
Šimkūnienė  614, 622, 625, 834
Šimkūnienė Barbora  3 3, 3 4, 42, 
50, 68
Šimkūnienė Morta  41
Šimoliūnai  691
Šimoliūnas Albinas  691
Šimoliūnas Algis  691
Šimonis Kazimieras  540
Šinkevičius Antanas  3 0
Šinkevičius Bronius  3
Šinkevičius Egidijus  283, 1348
Šinkevičius Jonas  8, 80, 81
Šinkevičius Petras  822, 823
Šinkevičius Vincas  8
Šinkevičiūtė Valerija  3 0
Šinkūnaitė na  3
Šinkūnas P.  2
Šinkūnas Romualdas  341, 441
Širvinskas Antanas  50
Širvinskienė Konstancija  54
Šiunevičius Jonas  33
Šivickas Kazimieras  3
Šyba Bronius  306
Škirpa Kazys  5 , 5 8, 1268
Škirpa Kristupas  542
Škirpa Mikalojus  542
Škirpaitė Katrė  542
Škirpaitė Marijona  542
Škirpas Martynas  543
Škirpas Motiejus  543
Škirpienė Magdė  542, 543
Škirpūnas Jonas  540
Škirpūnas Petras  540
Šlamas Petras  53
Šlapšnytė na  53
Šleivys Antanas  380
Šlekonas B.  826
Šlėkta Petras  455
Šležas Algis  133
Šležas Petras  133
Šleževičius Mykolas  259
Šliažas Julius  319
Šliažas Juozas  325, 326
Šliažas Petras  2, 323, 333, 561, 
566, 13
Šliažas Valerijus  311
Šliažienė (Kubilytė) Emilija 319, 333
Šlikas  99
Šlikienė Darata  53
Šmuila  651, 652
Šmulkštytė Leonarda  499
Šmulkštytė Marija  481, 499, 500
Šnipaitis Andrius  540
Šnipaitis Jurgis  540
Šniukas Damijonas  1362
Šokytė Janina  365
Šovėnas Antanas  541
Šovėnas Jonas  541
Šovėnas Jurgis  541
Šovėnas Tadas  541
Šovėnienė Katrė  541

Šovienė Elžbieta  541
Špokaitė Emilija  461
Špokevičius Jonas  406
Štakevič  658
Štakievičius  301
Šteimanai  431
Šteimanaitė Lina  431
Šteimanas  431
Šteimanas Kodikas  431, 1341
Šteimanienė R.  425
Šteimanaitė Aviva  429, 1341
Šteimanaitė Lina  429, 1341
Šukaitė Danutė Pranciška  365
Šukiai  842
Šukienė  642
Šukys  295, 86 , 1016
Šukys Algirdas  3 9
Šukys G.  448
Šukys J.  411
Šukys Jonas  323, 366, 3 9, 12, 16
Šukys Juozas  3 9
Šukys Kazimieras  566
Šukys Petras  3 9
Šukys Pranas  365, 366
Šukytė Ancė  642
Šukytė Irena  365
Šukytė na  323, 640
Šulnys Stasys  599
Šumauskas  643
Šumskas Aleksandras  260
Šumskis Aleksas  260
Šutinienė Irena  4
Švagždys  648
Švaikauskaitė Emilija  81
Švaikauskaitė Petronelija  81
Švaikauskaitė Veronika  81
Švaikauskas  633
Švaikauskas Antanas  81
Švaikauskas Jonas  81
Švaikauskas Juozas  81
Švaikauskas Povilas  81
Švaikauskienė Agnieška  81
Švaikauskienė Barbora  81
Švarckis  1119
Šveckis  650
Švedarauskaitė Adelija  894
Šveikauskaitė Salomėja  3 1
Šveikauskas  632
Šveikauskas Jonas  364
Šveikauskienė Adelė  3 0
Švėris  624

T
T. Janina  642
T. Ksavera  655
Tabokėnienė na  536
Tabokmartė (Tabokėnienė) elicija  
536
Tabokmartė elicijona  536
Talačka Antanas  365
Talačka Jonas  328, 82
Talačka Juozapas  365
Talačka Povilas  365
Talačka Stasys  280, 68 , 696, 69
Talačkaitė Julija  365
Talačkaitė Pranė  62
Talačka-Uosis Stasys  68 , 69
Talačkienė Uršulė  821
Taločka  556
Tamašauskaitė na  3 0
Taminskas J.  26
Tamkevičius Jonas  306, 311

Tamoliūnaitė Paulina  364
Tamošauskas L.  460
Tamošiūnaitė Janina  3 0
Tamošiūnas Povilas  425–42 , 432, 
433
Tamošiūnas Vytas  426, 42
Tamulėnas Jonas  81, 85
Tamulioniai  124, 1054
Tamulionienė  628, 64
Tamulionienė A.  468
Tamulionienė Adelė  689
Tamulionienė Emilija  81
Tamulionienė Konstancija  686
Tamulionienė Vincenta  364
Tamulionis  609, 610, 612, 62 , 64 , 
993, 99
Tamulionis Adolfas  364
Tamulionis Antanas Kazys  2 1, 
2 9, 280, 352, 358, 686, 689
Tamulionis Bronius  301
Tamulionis Juozas  2 9, 326, 822, 
824
Tamulionis Jurgis  81
Tamulionis Kazimieras  306
Tamulionis Petras  686, 695, 829, 
1130
Tamulionis Stepas  828
Tamulionis- iemys Antanas  695
Tamulionytė  646, 64 , 656
Tamulionytė Janina  616, 648, 650, 
65 , 658, 668
Tamulionytė Joana  81
Tamulionytė Ksaverija  656, 81
Tamulionytė Morta  405
Tamulionytė Stanislava  81 , 1130
Tamulionytė Veronika  369, 610, 
650, 651, 686
Tamuliūnai  92
Tamuliūnaitė Pranciška  364
Tamuliūnaitė Pranė  683, 93
Tamuliūnaitė Stasė  683, 94
Tamuliūnas  94, 95
Tamuliūnas Adolfas  683
Tamuliūnas Everestas  320, 321, 
328, 364, 683, 92, 93
Tamuliūnas Povilas  395
Tamuliūnienė Morta  683
Tarabildienė Domicelė  1282
Tarpeikaitis Petkus  23 , 238, 244
Tarulis Petras  399, 400, 452, 4 6
Tarvydas Aloyzas  1362
Tatulas Jonas  402
Taujanskas  96
Tautavičius A.  201, 226, 228
Tekutis Jurgis  539
Tempelmann-Mączy ska M.  226
Teresboras  55
Tereškevičienė  583
Tereškevičius Juozas  583
Terskojus ilipas  518
Teterinas T.  23 , 238, 239
Teterinas Teodoras  239
Teterinas Timotiejus  239
Thompsonas Stith  1189, 1190
Tijušas Petras  381, 46
Tilvytis Juozas  1226
Tilvytis Teofilis  22, 1282
Tilvytis- alvarnis Jurgis  22, 291, 
341, 360, 442, 446, 521, 522, 526, 
1226, 1228, 1280, 1395
Tintiris J.  261
Tirylaitė Kristina  53
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Tiškevičius Antanas Domininkas  
444
Titaitis Stasys  364
Titaitytė Elzbieta  364
Titas V.  304
Titienė (Morkūnaitė) Bronė  1133, 
1155, 1158 
Tyrylaitė Katrė  53
Tyrylienė Agota  541
Tyrylis Andrius  541
Tyrylis Antanas  541
Tysliava J.  55
Tole i kaitis Motiejus  235–23 , 244, 
245
Toleikis  98
Toleikis Romanas  808
Tomkūnaitė  32
Tonkūnai  833
Tonkūnaitė Emilija  862, 863, 865
Tonkūnaitė Kastė  863
Tonkūnaitė Konstancija  862
Tonkūnaitė na  862
Tonkūnaitė Salomėja  862
Tonkūnas Jonas  24, 52 , 862–865
Tonkūnas Juozas  293, 13, 833, 
862, 864, 865, 1234, 1245, 1264, 1265
Tonkūnas Kazimieras  862
Tonkūnas Mykolas  9, 14, 24, 261, 
862, 1234, 1344
Tonkūnas Petras  862, 865
Tonkūnienė  833
Tonkūnienė (Navakaitė) Elžbieta  
862, 1234
Torpeikaitis Petkus  236
Tovianskis  62
Tranavičius Aloyzas  62
Traškevičius Petras  310
Traškevičius Pranas  261, 265
Treba Apolonija  540
Treba Tomas  540
Trebaitė Magdė  540
Treškevičienė  850
Treškevičius  85
Treškevičius Juozas  850
Treškevičius Petras  850, 851
Treškevičiūtė Genutė (ar Pranutė)  
848
Tribaitė Marija  3 2
Tribaitė na  364
Tribė  621, 638, 64 , 665
Tribė J.  351
Tribė Jonas  3 2
Tribė Julius  644, 680, 1016
Tribė Kazys  5 9, 580
Tribė Leopoldas  1262
Tribė Povilas  321, 680
Tribė Stanislovas  3 1, 3 2, 941
Tribienė  612, 64
Tribienė (Jankauskaitė) Liucija  
Regina  333, 28
Tribušienė Ieva  541
Trimakas Albertas  305
Trimakas Stasys  261, 264, 265, 268
Trybaitė Bronė  808
Trybaitė Irena  680
Trybaitė Joana  680
Trybaitė Konstancija  808, 1218
Trybaitė Marytė  680
Trybaitė na  814
Trybaitė-Pečiulytė Kastė  809
Trybas Antanas  814
Trybė  55, 806

Trybė A.  329, 330
Trybė Antanas  280, 333, 11, 814
Trybė Aurimas  120
Trybė Jonas  3 1, 608, 680, 133
Trybė Juozas  814
Trybė Petras  99, 814
Trybė Povilas  814
Trybė Sigitas  306
Trybė Steponas  3 1
Trybė Vincas  3 0
Trybė Vincentas  680
Trybės  842
Trybienė  303
Trybienė Agnė  540
Trybienė Barbora  680
Trybienė Irma  302
Trybienė Liudvina  814
Trybienė Marijona  541
Trybienė Morta  680
Trybienė na  329
Trybienė Pranciška  680
Trybienė Uršulė  99, 814
Trybis Lukas  542
Trybys Jonas  541
Trybys Jurgis  541
Trumenas  608, 622, 625
Trumpa E.  110
Truska Liudas  5 , 5 8
Truzaitė Elžbieta  540
Tubelytė  4 1
Tulaba L.  420, 421, 4 8, 4 9
Tumaitis Edvardas  42
Tumaitis Valdas  42
Tumas Juozas  416, 521
Tumas-Vaižgantas  450
Tuomas Romualdas  50
Tuskėnas  95
Tuskėnas Balys  1341
Tuskėnas iprijonas  1124
Tuskėnas iprijonas  6, 92, 93, 
95
Tuskėnienė  96
Tuskėnienė Elena  96
Tušas  659

U, 
Ubavičiai  120
Ubavičius Algis  91, 120
Ubavičius Jonas  268
Ubavičius Rimas  91, 120
Ucinavičiūtė Stefa  683
kienė Anelė  686

Ukinskis Vladislovas  455
Ulickas P.  459
Ulinaitė (Kazilevičienė) Elena  261
Umbras Petras  455
Unkudaitis Steponas  541
Uodegaitė na  539, 540
Uodegienė rizina  540
Urbanavičius Balys  5
Urbanavičius Jonas  318, 319
Urbano iczova Marya  1081
Urbano iczova Szcefano ico   1081
Urbonaitė-Likienė Genovaitė  301, 
303
Urbonas Antanas  308, 321, 334, 
335, 81
Urbonas Benediktas  464, 4 6
Urbonas N.  1229
Urbonas Petras  8, 13, 119, 334, 
1344
Urbonas V.  192

Urbonavičius  99
Urbonavičius Antanas  333, 829
Urbonienė Anastazija  1133
Urbonienė na  81
Urbutis V.  1103, 110
Urniežius Stanislovas  538
Užkuras Jonas  235
Užkuris Balčius  236, 238, 244
Užkurys Jonas  245
Užkurys Jurgis  238
Užkurys Valentas  238
Užkurnis Ipolitas  40
Užuotas Rimantas  1348

V
Vadapalai  62 , 63
Vadapalaitė  62 , 631
Vadapalaitė Apolonija  843
Vadapalaitė Konstancija  610
Vadapalaitė Morta  3 0
Vadapalaitė-Vidusodytė  632
Vadapalas  541, 613, 631, 632, 633
Vadapalas A.  1225
Vadapalas Alfredas  63
Vadapalas Antanas  52 , 543
Vadapalas Bronislovas  308
Vadapalas Bronius  1225
Vadapalas Jonas  328, 352, 358, 613
Vadapalas Juozapas  1083
Vadapalas Motiejus  543
Vadapalas Povilas  2 8, 328, 52 , 
528, 62 , 631, 1214
Vadapalienė  612, 613, 653, 668
Vadapalienė (Vadapalaitė) Salomėja  
1152, 1154, 1164, 1180, 1182, 1183, 
1189, 1211, 121
Vadapalienė Adelė  3 1
Vadapalienė Antanina  63
Vadapalienė Barbora  1136
Vadapalienė Elžbieta  543
Vadapalienė Jadvyga  541
Vadapalienė Morta  2 8, 528
Vadapalienė na  610, 611
Vadapalienė Paulina  52
Vadapalienė Salomėja  1133, 1135
Vadapalienė Stanislava  3 0
Vadapalienė Stasė  124, 296
Vadapalienė Veronika  1083
Vadapolas Povilas  1083
Vadapolaitė (Kalvėnienė) ita  1140
Vadapolaitė Morta  365
Vadapolaitė Salomėja  64
Vadapolas Antanas  1132, 1146
Vadapolas Petras  1058
Vadapolas Petras  64
Vadapolas Stanislovas  1323, 132
Vadapolienė  323, 1058
Vadapolienė (Kazilionytė) Barbora  
1058, 1060, 1063, 1065, 1140, 1143, 
1145, 1218
Vadapolienė Salomėja  64
Vadapolienė Stanislova  140, 142
Vadapolienė Teodozija  1083
Vadapolienė Veronika  1349
Vadapolų Povilina  1083
Vadopalai  45 , 580, 18, 23, 26, 
28
Vadopalaitė Adelė  365, 3 6, 684, 
19, 21, 22, 24– 2 , 52, 844, 
846, 84 , 849–852, 859, 860, 1243
Vadopalaitė Apolonija  365, 25
Vadopalaitė B.  1210
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Vadopalaitė Danutė  583
Vadopalaitė Gailutė  1244
Vadopalaitė Kazimiera Nijolė  9, 
13, 14, 20, 22–24, 333, 365, 583, 1 , 
22, 23, 26, 2 , 843, 844, 849, 
850, 852, 855, 856, 858–860, 1330, 
1344, 1348
Vadopalaitė na  691, 19, 25, 2
Vadopalaitė Petronėlė  45
Vadopalaitė Pranciška  691
Vadopalaitė Stanislava  691
Vadopalaitė Vanda  581
Vadopalaitė-Daugirdienė Adelė  583
Vadopalaitė  20
Vadopalaitė Apolonija  365
Vadopalas  151, 624
Vadopalas (Gasaitis) J.  345
Vadopalas (Vadapalas) Juozas  5 1
Vadopalas A.  351, 481, 852, 856, 
858, 859
Vadopalas Albertas  13, 1106, 126
Vadopalas Aleksandras  1
Vadopalas Antanas  , 8, 12, 13, 
23, 58, 230, 248, 280, 318, 336, 365, 
580, 583, 684, 691, 1 – 19, 22, 
26, 2 , 4 , 52, 843, 846, 84 , 
849–851, 85 , 859, 860, 1244, 1245, 
1344
Vadopalas Bronius  49, 50, 40, 68
Vadopalas Jonas  280, 316–319, 321, 
336, 364, 3 0, 3 4, 505, 581, 684, 
22– 2 , 52, 843, 844, 849, 850, 
935, 1243
Vadopalas Juozapas  22, 552, 
554–559, 561–565, 6 5, 0 , 08
Vadopalas Kazimieras  328, 5 1, 
684, 1 , 20
Vadopalas Motiejus  359, 10
Vadopalas P.  1212
Vadopalas Petras  22, 31 –319, 328, 
365, 5 2, 5 8, 580, 581, 583, 684, 
16, 18, 19, 21, 22, 25– 2 , 
4 , 52, 843, 844, 849, 850, 856, 
859, 1243
Vadopalas Povilas  280, 651, 82
Vadopalas Pranas  365, 5 8, 580, 
581, 684, 18, 19, 21, 843
Vadopalas Rimantas  1244
Vadopalas Virginijus  141
Vadopalas-Lapėnžentis  2
Vadopalienė (Šimkūnaitė) Grasildė  
41
Vadopalienė  580, 4 , 850
Vadopalienė (Kiznytė) Adelė  1106
Vadopalienė A.  85
Vadopalienė Adelė  13
Vadopalienė Apolonija  581, 583, 
684, 22, 26, 2 , 849, 859, 1210
Vadopalienė Barbora  24, 26
Vadopalienė Grasilda  42, 4 , 
52, 1243
Vadopalienė Morta  691, 81
Vadopalienė na  49, 581, 68
Vadopalienė Stanislava  141
Vadopalienė Stanislova  365
Vadopalienė Veronika  18– 20, 
43, 843
Vadopolai  842
Vadopolaitė Stasė  3 1
Vadopolas Petras  380, 381
Vadopolas Stanislovas  61
Vadopolienė (Mikelinskaitė) na  333

Vaicekauskienė L.  1103, 110
Vaičaitis Adolfas  1282
Vaičekoniai  61
Vaičekonienė Elžbieta  32
Vaičekonis Jonas  115
Vaičekonis Petras  44, 61
Vaičekonis Pranas  60
Vaičekonis Rapolas  32
Vaičekonis Stasys  55
Vaičekonytė Agota  44, 48
Vaičekonytė Barbora  3 0
Vaičekonytė Morta  364
Vaičeliūnas Bronius  691
Vaičeliūnas Jonas  691
Vaičeliūnienė Barbora  691
Vaičenionienė Alžbieta  31
Vaičenonis Rapolas  31
Vaičiulienė  642
Vaičiulionis Lionginas  380, 410
Vaičiulis J.  125
Vaičiulis Kęstutis  119
Vaičiulis ilvaras  104, 120
Vaičiuliūnas Petras  538
Vaičiūnaitė Emilija  456
Vaičiūnaitė Genovaitė  6 8
Vaičiūnaitė na  6 8
Vaičiūnaitė Vilma  1225
Vaičiūnas Algis  6 8
Vaičiūnas Andrius  538
Vaičiūnas Gintaras  8, 13, 59 , 1344
Vaičiūnas Kazimieras  329, 538
Vaičiūnas Lionginas  822, 823
Vaičiūnas Petras  538, 54
Vaičiūnas Povilas  6 8
Vaičiūnienė Anelė  823
Vaičiūnienė Morta  2 9, 6 8
Vaičiūnienė na  538
Vaičiuška  151
Vaidalavičienė Veronika  81
Vaidalavičius Antanas  81
Vaidalavičius Kazys  81
Vaidalavičius Povilas  81
Vaidutis  599
Vainaitis Dovydas  236, 23 , 244
Vainauskas Petras  1243
Vaineikienė Julija  900
Vaineikis Kastis  900
Vainiūnas  151
Vainiūnas Dovydas  235, 245
Vainorius Julius  , 12, 13, 20, 24, 
25, 45, 1339, 1344
Vaisieta Tomas  4 3
Vaismužienė  668
Vaismužis  646
Vaišienė na  540
Vaišvila J.  85
Vaišvilaitė Juozapota  81
Vait. J.  632
Vaitelis-Briedis D.  599, 600
Vaitiekūnaitė Lina  1348
Vaitiekūnaitė R.  46, 54, 56
Vaitiekūnas  594
Vaitiekūnas Petras  455, 1290
Vaitiekūnas Stasys  1124
Vaitkaitė Juzė  641
Vaitkaitis Mickus  236, 238, 245
Vaitkaitis Mikalojus  235, 245
Vaitkevičiai  58
Vaitkevičiai  993, 994, 996
Vaitkevičius A.  885
Vaitkevičius Povilas  328, 58 , 588
Vaitkevičiūtė Juzė  636, 656, 993

Vaitkevičiūtė V.  1106
Vaitkienė Romualda  1383
Vaitkus Mykolas  413, 420, 421, 
4 8, 4 9
Vaitonis Algis  116
Vaitonis V.  2
Vaizmužis  555
Vaizmužis Juozapas  554
Vaižgantas  1140
Vaješonis Jur g is  246
Valančius Motiejus Kazimieras  495, 
534, 1081
Valantinas Antanas  410
Valašinaitė Jūra  691
Valašinas Albinas  691
Valašinas Telesforas  691
Valašinienė Teodora  691
Valatka J.  315
Valatkevičius Paulius  93
Valčekevičius Kazimieras  348
Valeckaitė Antanina  1299, 1304
Valeckaitė nutė  58
Valeckas Juozapatas  1301
Valeckas-Liudas Adolfas  586
Valeika A.  599
Valeika Antanas  46, 54
Valentavičienė Veronika  81
Valentukevičienė na  65
Valentukevičius Adolfas  65, 3
Valentukevičius Jonas  53, 65, 2
Valinčiūnas Jonas  540
Valinčiūnas Motiejus  540
Valiukaitė Bronė  528
Valius M.  885
Valkiūnas  151, 642
Valkiūnas Kostas  62 , 633, 63 , 
638, 642
Valunta A.  85
Valuntaitė narata  3 2
Valuntukevičienė na  23
Vanagas A.  150, 10 6, 1093, 1109, 
1110, 1115–111
Vanagienė B.  1106
Vansovska Estera  538
Vapšys  151
Variakojas Vilius  86, 99, 120
Varnas Jonas  540
Varnas Juozapas  390, 4 2–4 5
Varnas Juozas  443
Varnas Kazimieras  4 3
Varnas L.  1069, 1181
Varnas Petras  540
Varneckienė (Prakaitytė) Marijona  
4, 9, 10, 14, 15, 23, 333, 5, , 
81, 84, 83 , 896, 899, 12 2, 12 3, 
1328, 1344
Varnienė Kristina  538
Varžinskai  469, 4 0
Varžinskaitė Julijona  1249
Varžinskaitė Regina  4 0
Varžinskaitė Veronika  4 0, 4 1
Varžinskaitė-Griauzdienė na  291
Varžinskas  99
Varžinskas Antanas  469
Varžinskas Jonas  4 0
Varžinskas Juozas  469
Varžinskas Kazimieras  469, 4 0
Varžinskas P.  383, 388, 4 2, 4 3
Varžinskas Paulius  4 0, 4 1
Varžinskas Povilas  338, 348, 388, 
389, 421, 440, 441, 469–4 1, 4 3, 
1341
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Varžinskas Romualdas  4 0
Varžinskienė Janina  4 0
Varžinskytė na (Ancytė)  469, 4 0
Varžinskytė Veronika  469
Vasiliauskaitė A.  1230
Vasiliauskas  401, 99 , 1006
Vasiliauskas Jonas  2, 3, 2 8, 280, 
321, 323, 328, 528, 689, 818, 129 , 
1298
Vasiliauskas Kazimieras  24, 280, 
292, 293, 1258, 1259, 129 , 1298
Vasiliauskas T.  401
Vasiliauskienė Aldona  8, 13, 338, 
39 , 400, 405, 40 , 411, 421, 422, 
425, 433, 441–443, 446, 454–458, 
462, 4 3, 4 8–480, 1249, 1352, 1353, 
1339, 1344
Vasiliauskienė Agnė  541
Vasiliauskienė Anelė  689, 818
Vasiliūnas  29, 34
Vasiliūnas Bronislovas  333
Vasiliūnas Bronius  16
Vasiliūnas Jonas  40
Vasiliūnas Juozas  31 –319, 321, 23
Vasiliūnas Petras  383, 23
Vasiliūnas Povilas  2 6, 2 9, 23, 
29, 46, 82
Vasiliūnas Romualdas  283, 284
Vasiliūnienė (Kripaitytė) Adelė  333
Vasiliūnienė (Lukoševičiūtė) Anelė  
333
Vasiliūnienė D.  501
Vasiliūnienė Dalia  481
Vasiliūnienė Liudvika  3 0
Vasiliūnienė na  23
Vasiliūnienė Magdalena  1082
Vaščenkovas Valerijus  306, 311
Vaškaitė Pranciška  3 2
Vaškevičiūtė I.  201, 225
Vadopalas Antanas  844
Vėbra  151
Vėgėlė  151
Vėgėlis Jonas  2 2
Vegys Mindaugas  382
Veiknys Juozas  691
Veikonis  623
Veikšas Robertas  120
Vėjėnas Jonas  542
Vėjėnas Kazimieras  542
Vėjėnienė Katrė  542
Vėjienas Jonas  541
Vėjienas Motiejus  541
Vėjienienė Katrė  541
Velykis Adomas  3 1
Velykis Juozas  3 1
Velykis Mykolas  259, 260, 5 5
Velžys Juozas  35
Velžys M.  84
Velžys Vincentas  396
Velžytė P.  43
Vencevičius Stasys  380, 381
Venckus P.  404
Venckus Petras  403
Venckus Povilas  455
Venclova A.  54
Vengliauskas Justinas  533
Vengris  1253
Vertelka Bronius  46 , 889, 893
Vertinskas Ipolitas  533
Vertinskas Stanislovas  533
Vetrovas Pavelas  588
Vicaitė Adelė  366

Vicienė Vanda  366
Vičas Antanas  1130
Vičėnaitė na  542
Vičėnas Kazimieras  542
Vičėnienė Jadvyga  542
Vičienė na  3 6
Vidmantas J.  884
Vidugiris A.  1106
Vienašonis Jurgis  236
Vienažindis Antanas  291, 12 9, 
1282
Vienuolis Antanas  862
Vieštautienė Marcelė  400
Vietartaitis Jonas  236
Vikimuniukas Jonas  541
Vikimuniukienė Darata  541
Vikimuniukytė Katrė  541
Viktoraitis enrikas  43 , 442, 480
Vileikis Matas  65
Vileišiai  1141, 1343
Vileišienė  12
Vileišienė (Vadopalaitė) Rozalija  
1141
Vileišienė Kristina  81
Vileišis  151
Vileišis Antanas  262, 1343
Vileišis Jonas  262, 326, 12 9, 1283, 
1321
Vileišis Juozas  1321
Vileišis Kazimieras  1141
Vileišis Liudvikas  81
Vileišis P.  4 4
Vileišis Petras  1141, 1243, 1318, 
1321
Vileišis Petras  193, 262, 5 1, 6 5
Vileišis Povilas  280
Vileišis Vincas  1343
Vileišytė Stanislava  81
Vilenčika Petras  380
Vilenčikaitė na  663
Vilenčikaitė Pranciška  380
Vilienė L.  1149
Vilimaitė Elena  3 9
Vilimaitė Konstancija  869
Vilimas Bonaventūras  1124
Vilimas Darius  234
Vilimas Mykolas  3 9
Vilimavičiai  29, 32, 51
Vilimavičienė Grasilda  33
Vilimavičienė Julija  64
Vilimavičienė Stapunė  33
Vilimavičienė Valė  3 0
Vilimavičius  610, 614, 63 , 650, 
653, 665, 34, 40, 62, 63, 841
Vilimavičius A.  83
Vilimavičius Albertas  298, 64
Vilimavičius Aleksandras  3 0, 3 1
Vilimavičius Aleksas  581, 64
Vilimavičius Andriejus  3 0
Vilimavičius Antanas  32 , 64
Vilimavičius Boleslovas  326
Vilimavičius Jonas  33
Vilimavičius Juozas  326
Vilimavičius Povilas  3 1, 05, 64
Vilimavičiūtė Pranė  62, 64
Vilimavičiūtė Ulėsė.  64
Vilimienė  99
Vilkonis K. K.  192
Vilūnas Antanas  433, 441
Vilutienė Aldona  890, 893
Vincaitė Gudonienė Elena  536
Vincentas  529

Vinciūnai  1016, 1025, 1032–1035
Vinciūnaitė  622
Vinciūnas  306, 640
Vinciūnas Boleslovas Jonas  3 8
Vinciūnas Jonas  640
Vinciūnas Juozas  1016
Vinciūnas Steponas  640
Vinciūnienė Liucija  536
Vinciūnienė Pranciška  36
Vinckus  316
Vinčiūnas Jonas  3
Virbickas- aibas Juozas  691, 69
Virišonis Jur g is  246
Virkutonis Mačys  236, 24
Visockis Rimantas  348, 356, 3 4, 
3 5, 381, 383, 38 , 389, 391, 441, 
46 , 468
Vitkauskai  125, 30, 34
Vitkauskas  1351
Vitkauskas P.  50, 619, 58, 834
Vitkauskas Petras  48, 2 9, 30, 39
Vitkauskas Povilas  , 9, 12, 48, 
619, 830, 1234, 1241, 1329, 1344
Vitkauskas Vladas  4, 9, 10, 13–15, 
23, 24, 193, 292, 389, 433, 441, 29, 
33, 61, 934, 1094, 110 , 1231, 

1240, 1241, 1344, 1348
Vitkauskienė (Baginskienė) na  
1232, 1233
Vitkovskiai  602
Vizbaras  151
Vizbaras Jonas  416
Vyčai  120, 11, 88, 89, 91, 808, 
809
Vyčaitė Elena  293
Vyčaitė Lina  1238
Vyčaitė Pranė  123
Vyčaitė Simona  8 4
Vyčaitė Veronika  813
Vyčas  98, 328, 614, 8, 86
Vyčas A.  1239
Vyčas Albinas  40, 52, 89, 12 2
Vyčas Alfonsas  5, , 80, 89, 
123
Vyčas Antanas  6 1, 6 2, 11, 5, 
88, 90, 91, 813, 123 , 1238
Vyčas Armandas  88, 90, 91, 8 4
Vyčas Bronius  89, 91
Vyčas Dainius  120
Vyčas Gintautas  1238, 1239
Vyčas Jonas  813
Vyčas Juozas  50, 11, 99, 813, 82
Vyčas K.  552, 553, 560
Vyčas Kazimieras  , 8, 12, 13, 
20–23, 1, 144, 552, 06, 11, 1329, 
1344
Vyčas Kazys  813
Vyčas Martynas  91, 8 4
Vyčas Mykolas  813
Vyčas Petras  280, 90, 813
Vyčas Povilas  11, 16
Vyčas Pranas  4, 91, 120, 283, 284, 
335, 828, 829, 1348
Vyčas Steponas  334, 335
Vyčas Valentinas  88, 90
Vyčas Vidmantas  1238, 1239
Vyčienė Bronislava  1238, 1239
Vyčienė Elžbieta  5, 89, 90, 
813
Vyčienė Marijona  2 9, 89, 90
Vyčienė na  8 4
Vyčinaitė Lina  1239
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Vyčinienė Daiva  10, 1149, 1150, 
1220
Vyčytė Simona  91
Vyšniauskas Povilas  3 6
Vyšniauskienė Genutė  580
Vytartaitis Jonas  244
Vytautas Didysis  1284, 1286, 1288, 
1290
Vytė Nemunėlis  1281
Vodopalas Juozas  564
Vodzinskas E.  26, 31
Voldemaras Augustinas  251, 256, 
569, 1268
Volkaitė-Kulikauskienė R.  201, 226
Voronavičius Vladislovas  455
Vosylis Povilas  1124
Vosylius Povilas  528
Vuljevaitė (Čiuplinskienė) Emilija  
261

. Stasė  638, 666
abarskaitė J.  110
abiela Gintautas  4
ablockas Petras  6 3
abolockis Michailas  23
abolockis Vladimiras  238
abulionis  151
abulis  151
ajančkauskas P.  882
akarauskaitė  612, 639, 659
akarauskaitė Bronė  639
akarauskaitė Stasė  3 4, 611, 639, 

646, 658
akarauskas Alfonsas  639, 645, 658
akarauskienė  639, 645
akarevičius Aleksas  681, 696
akarevičius Jonas  100
akraitė Kristina  540
akrys Antanas  399
alensai  808
alensas Arūnas  100, 105, 120
alinkevičius Stasys  695
amalis inavas  364
apereckienė Leonarda  433, 441
apusta Jonas  365
apusta Juozas  1
apusta Marcelinas  668
apusta Steponas  365
apustaitė  63
apustaitė Gėnė  808
apustaitė Paulina  63 , 646
apustaitė Valerija  668
apūstas  556, 64
apūstas  99
apustas Antanas  320, 685
apustas Jonas  365
apustas Juozas  296
apustas Petras  365, 983
apustas Stasys  328, 380, 381
apustas Steponas  365
apustienė  64 , 668
apustienė Barbora  1
apustienė Konstancija  1
apustienė Salomėja  3 0
aravitienė elicija  62
askevičius  1256
avarukaitė na  543
aveckaitė Janina  62
aveckaitė Stasė  62
a adzki Josephi  443
danavičius .  448

danavičius Petras  3
danavičiūtė Kazimiera  3
danavičiūtė Kostė  3
danys Romualdas  384, 433, 441, 

468
eiss Karl  880
eliauskas Juozapas  23
eliauskas Juozas  23, 63, 422, 423, 

424, 441, 1249
eliauskas Vladislovas  423
eliauskienė-Kiznienė Apolonija  423
elka Milneris  295
enkavičius Mykolas  530
enkavičius Tomas Ignas  343, 

444, 532
enkavičius- enkevičius Mykolas 

Jonas  343
enkevičius Kazimieras  3 0
enkevičius Mykolas  482
ieliauskas J.  423, 424
ieliauskas Juozapas  13
ieliauskas Juozas  394
igmantaitė Petronėlė  1299
igmantavičiai  63
igmantavičienė na  300, 301
igmantavičius Egidijus  120, 280, 

829
igmantavičius Vladas  306
igmantavičiūtė Stasė  62
igmuntas Juozas  2 6
igmuntavičius Antanas  5 6
igmuntavičius Juozas  5 6
ilbervargas Aleksandras  431
imkaitė Akvilė  1318
imkienė Vitalija  1318
imkus Ernestas  1312, 1318
imkus enonas  1312–1320,  1348
imkus ygimantas  1318
inkevičienė Elena  681
inkevičius Jonas  681, 69
inkevičius igmas  10 , 1080, 

1093, 1095–109 , 1103–1105, 110 , 
1112
inkevičius igmas  21, 151
izas Eugenijus  306
opustas Antanas  2 1, 588
opustas Juozas  2 0, 20
ubavičienė Albina  892
ubavičienė G.  468
ubavičienė Janina  890
ubavičienė na  892
ubavičius Algimantas  8 , 881, 

882, 884, 886–889, 891–893
ubavičius Antanas  120, 122
ubavičius Jonas  3 0, 891
ubavičius Povilas  122
ubavičius T.  8 , 880, 881–889, 

891, 893
ubavičius Tadas  889
ubavičius Teofilas  122, 130, 8 6, 

8 8, 8 9, 885, 889–892, 1131, 1225
ubavičius-Šeškas Vytautas  592
ubavičiūtė Vidas  889
ubrickas  151
ulonas Antanas  4 4
ulonas Juozas , 12, 100, 152
upka Kazys  1282

adeikis P.  416
aginienė Genovaitė  302, 303
agrienė (Jasiūnaitė) Pranciška  333, 

1106

agrys Antanas  828, 829
akevičius Antanas  3 2, 459
ala Stanislovas  118
aldokas  151
alienė Danutė  , 12, 24, 281, 289, 

292, 383, 36, 1298, 1344
altytis  892
alvaris K.  401
alvarnis  521, 526
alvarnis A.  341, 360, 442, 446, 

522, 1226, 1228, 1395
amonas Vladas  680
ansonas ygintas  108, 120
arkovas  623, 625, 626
arkovas Petrovič  624
arkovas S.  623
arskienė Rūta  134
arskis  55 , 558
arskis Bronislovas  55 , 558
ebrauskas Vytautas  86, 120
ebriūnas A.  886
elvys Juozapas  410
emaitis A.  600
ėžaitė osė  538
iauka  151
ibytė  641
ibytė Verutė  641
ičkas Juozas  966
ičkauskienė Adelė  966
ičkienė Aušra  1325
idalevičienė Katrė  541
idelionienė Barbora  538
idelionis Stanislovas  538
idonis Petras  1262
idonis Tomas  536
ilevičius  631
iliai  32
ilienė Katrė  540, 541, 543
ilinskas Bronius  381
ilinskas Julius  305
ilinskas Povilas  1124
ilis Kasparas  538
ilis Povilas  935
iliukas  652
ilius Kazys  280
ilys  652, 32, 34
ilys Jonas-Tėvas  685
ilys Kazys  832
ilys Povilas  436, 5 2, 5 3, 695, 

69
ilys-Diedukas Jonas  695
ilys-Klevas Povilas  5 8, 586, 58 , 

590, 598–600, 691, 694, 696
ilys-Saulius Bronius  685, 690, 691
ilys-Saulius Bronius  690, 69
ilys-Saulius Povilas  586
ilys-Širšė Antanas  588, 685
ilys-Širšė Antanas  695
ilys-Vakaris Jonas  690, 696
ilys-Vytis Povilas  690
ilytė Stasė  685
ilvitienė (Kubilevičaitė) Barbora  

838, 839, 841, 842, 1131
ilvitis Jonas  839
ilvitis Jurgis  839
ilvitis Leonas  839
ilvitis Mykolas  839
ilvitytė Benedikta  838, 841
ilvitytė Stasė  838
ilvitytė Veronika  842
inka Petras  900
inka Vytautas  900
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ironas enonas  285, 828
itkevičiai  12 9
itkevičius  521
itkevičius Antnas-Pušelė  265, 

68 , 696
itkevičius Jurgis  455
itkevičius Leonardas  1281
itkevičius-Pušelė Antanas  69
itkus- itkevičius Pranas  1280
iukelis Petras  380, 382
ivatkauskas Sigitas  91, 98, 100, 

110, 120
ydelaitė Katrė  539
ydelionienė Marijona  536

ydelionis Jonas  536
ydelionis Stanislovas  53
ydelionytė na  536
ydelytė Darata  540
ygimantas Augustas  21, 230, 23
ygimantas Trečiasis  239
yvatkauskas Juozas  1124
oromskis Kazimieras  6 2
ukauskaitė Adolfina  3 8
ukauskaitė osė  403
ukauskas Silvestras  26 , 1343
ukauskienė Genovaitė  8, 13, 20, 

24, 315, 319, 1344
ukienė Elžbieta  400

ukovas  625, 668
ulys Stanislovas  40 , 408
umbakis  151
uperka K.  1106
urauskai  644, 80
urauskaitė  644
urauskaitė Konstancija  364, 813
urauskas  619, 644
urauskas Jonas  364, 99, 804, 813
urauskas Povilas  813
urauskienė  619, 644
urauskienė Petronėlė  813
vikienė Katrė  540
vironas  151



D 
 
 

aujėnai – 29-oji šimtatomės Lietuvos valsčių  

 serijos monografija, skiriama 460-osioms Daujėnų paminėji-

mo istoriniuose šaltiniuose metinėms (1554–2014), Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), kitoms Lietuvai 

svarbioms istorinėms sukaktims.

Skaitytojams pristatomas nuošalus, miškingose vietovėse 

įsikūręs, kadaise sėlių gyventas Daujėnų kraštas, šio gražaus 

šiaurės Lietuvos Pasvalio rajono kampelio gamta, istorija nuo 

seniausių laikų, darbščių žmonių darbo ir kovų už laisvę pėd-

sakai. Apie visą tai pasakoja daugiau kaip 50 monografijos 

autorių, kurių dauguma kilę iš šio krašto. 

Monografijoje pagerbiamas kun. Jurgis Tilvytis-Žalvarnis, 

savo 1910 metais išleistoje poemoje „Daujėnai“ plačiai išgar-

sinęs kasmet pakiliai švenčiamus Daujėnų Sekminių atlaidus, 

skelbiami Daujėnų klebono Felikso Eremino, kuriam 2012 m. 

(po mirties) buvo suteiktas Pasaulio teisuolio vardas ir Žūvan-

čiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimas, dienoraščiai apie 

dramatiškus pokario metus.

 Senoji Daujėnų klebonija. Iš kn. A. Žalvarnis. Daujėnai. Eilės. Kaunas, 1910. 
Sovietmečiu viename klebonijos gale kun. Feliksas Ereminas  

rašė slaptą dienoraštį, o kitame klebonijos gale tuo pačiu metu  
gyveno okupantų smogikai MGB kariškiai
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Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas

Puslapis Eilutė Išspausdinta Turi būti

48 15 iš ap. Moliūno Moliūnų
50 21 iš virš. Martynas Genišauskas Martynas Kanišauskas

10 iš ap. Antanas Širvinskas Antanas Čirvinskas
51 14 iš ap. LŽŪU LŽŪA
53 12–19 iš virš. Paslaptis čia menka – ilgametis 

Pasvalio miškų ūkio direktorius 
V. Kazakevičius buvo  
mokslininko tipo vadovas,  
nesirūpino keliais, technika,  
specialistais. Kaip geras savo  
srities žinovas ir entuziastas  
buvo palaikomas tuometinio  
miškų ūkio ministro  
A. Matulionio. 1978 m. ministrui 
išėjus į pensiją, pasirodė, kad  
visą laiką gerai vertintas  
direktorius, LSSR nusipelnęs  
miškininkas, visai apleido ūkį, 
ekonominiai rodikliai buvo bene 
žemiausi Lietuvoje. Minėto  
ministro iniciatyva daugelis  
girininkijų buvo iškeltos į miškų 
vidurį.

Paslaptis čia menka – miškų  
ūkio vadovai neužtikrino  
tinkamos kelių priežiūros, geros 
technikos ir mechanizmų, trūko 
specialistų. Pavasarį, rudenį, po 
lietaus keliai tapdavo  
neišvažiuojami. Nors Pasvalio 
miškininkų iniciatyvos ugdant 
ąžuolynus, gerinant drebulynų  
sanitarinę būklę buvo gerai  
įvertintos, bet ekonominiai miškų  
ūkio rodikliai buvo žemi.  
Tuometinio miškų ūkio ministro 
A. Matulionio iniciatyva daugelis 
girininkijų buvo iškeltos į miškų 
vidurį.

59 1 iš ap. Viešmens Jiešmens
6 iš ap. Čekiškio Čekiškių
9 iš ap. Čekiškio Čekiškių

62 15 iš ap. Petras Lukušiūnas Petras Lukošiūnas
69 Užraše po virš.  

nuotr.
Įduba. Įdubela.

103 Užraše po nuotr. Aš su savo laika Baira Aš su savo Barsu
106 Užraše po nuotr. Aleksas Bukelis Albinas Bukelis
193 17 iš ap. Čekiškio Čekiškių
279 21 iš ap. Jonas Kriščiūnas Jonas Krikščiūnas
302 4 iš ap. Žaginienė Žagrienė
303 Užraše prie ap. 

nuotr.
Vida Kaziliūnienė, Genovaitė  
Žaginienė

Vida Kazilionienė, Genovaitė 
Žagrienė

308 16 iš ap. d“Eleectricite d“Electricite
326
 
328

Užraše po nuotr.
 
8 iš virš.

Jonas Mugelis [...]. 
Iš V. Mugelienės archyvo 
Antanas Krikščiūnas

Jonas Mugulis [...].  
Iš V. Mugulienės archyvo
Antanas Kriščiūnas

365 19 iš virš. 
20 iš virš.

Kazimirą Nijolią Vadopalaitę, 
Petro Vadopalo (31)

Kazimierą Nijolę Vadopalaitę, 
Petro Vadopalo (32 m.)

Apolonijos Vadopalaitės Apolonijos Vadopalaitės (27 m.)
378 8 iš ap. Galvanauskų Galvanavičių
380 19 iš ap. Marcijonos Grinkienės (mirusios 

1950 m.), Antano Grinkio
Marcijonos Grinskienės (mirusios 
1950 m.), Antano Grinskio

394 12 iš virš. Pelešnas Steponas Pelešynas Steponas
458 29 iš ap. 

15 iš ap.
Aleksas Bikelis 
(gim. 1952 m.

Aleksas Bukelis 
(gim. 1962 m.

 Daujėnai / [vyriausiasis redaktorius sudarytojas 
Antanas Šimkūnas]. – Vilnius : Versmė, 2015. – 
1396 p. : iliustr., faks., nat., žml. – (Lietuvos valsčiai, 
ISSN 1822-489X ; kn. 29).



Puslapis Eilutė Išspausdinta Turi būti

475 30 iš virš. Daujėnų kapinėse palaidoti  
vyskupo J. Kaunecko seneliai  
(tėvo tėvai), trys dėdės (tėvo  
broliai), tėvai: mama Veronika  
Stanevičiūtė-Kauneckienė (1903–
1989) ir tėvas Petras Kauneckas 
(1894–1981), bei vyskupo sesuo 
Veronika (1903–1989).

Daujėnų kapinėse palaidoti 
vyskupo J. Kaunecko trys senelio 
broliai, tėvai: mama Veronika  
Zdanavičiūtė-Kauneckienė (1903–
1989), tėvas Petras Kauneckas 
(1894–1981) bei vyskupo sesuo 
Stasė (1933–2006).

19 iš ap. 1978–1978 m. 1978–1985 m.
3 iš ap. 2002 m. vasario 14 d. vyskupas 

J. Kauneckas oficialiai pradėjo  
eiti Panevėžio vyskupijos  
ordinaro pareigas, o 2002 m. 
vasario 17 d. vyko jo ingresas į 
Panevėžio katedrą.

2002 m. sausio 5 d. vyskupas 
J. Kauneckas paskirtas Panevėžio 
vyskupu, o 2002 m. vasario 17 d. 
įvyko jo ingresas į Panevėžio 
katedrą.

545 Užraše po virš. 
nuotr.

Vyskupas Jonas Kauneckas po 
pamaldų mėgasta pabendrauti  
su maldininkais.

Vyskupas Jonas Kauneckas po 
pamaldų mėgsta pabendrauti su 
maldininkais.

547 Užraše po nuotr. Konstancija Širvinskiene Konstancija Čirvinskiene
553 9 iš ap. Čečiškių Čekiškių
587 14 iš virš. Daujėnų vidurinėje mokykl. Daujėnų pradinėje mokykloje
684 1 iš virš. Liùkpetrių kaimas (paantraštė)

8 iš virš. Kazė gim. 1943 m. Kazimiera Nijolė gim. 1942 m.
9 iš virš. (mirė tremtyje),

704 4 iš virš. Karantės Karautės
738 2 iš ap. Čekiškį Čekiškius
748 8 iš ap. Čekiškio Čekiškių
752 14 iš virš. Čekiškio Čekiškių
757 11 iš ap. Čekiškio Čekiškių
762 Užraše prie ap. 

nuotr.
Iš Čekiškių ulytėlės teliko tik 
užrašas

Iš Čekiškių ulytėlės teliko tik 
užrašas. S. Vadapolo nuotr.

772 3 iš ap. Čekiškio Čekiškių
792 11 iš ap. Čekiškio Čekiškių

16 iš ap. Čekiškio Čekiškių
795 7 iš ap. Čekiškio Čekiškių
875 2 iš virš. Petrą užniaužė Petrą užgniaužė
895 10 iš. virš. Petras Kukauskas Petras Skukauskas
899 7 iš virš. Daujėnų apylinkės Daujėnų seniūnijos

20 iš virš. Jovita Jolita
906 6 iš ap. Jadvyga Burkytė-Vitkienė Jadvyga Buckutė-Vitkienė
911 Užraše po  

nuotr.
Mokytojos Aleksandra Šimbelytė, 
Elzė Krikščiūnaitė

Mokytojos Elzė Krikščiūnaitė, 
Aleksandra Šimbelytė

919 Užraše prie  
nuotr.

Senasis mokyklos pastatas Senasis mokyklos pastatas.  
S. Vadapolo nuotr.

930 6 iš ap. Nijolės Vadapolaitės Nijolės Vadopalaitės
1053 1 iš virš. Čekiškyje Čekiškiuose

10 iš virš. Čekiškyje Čekiškiuose
15 iš ap. Čekiškyje Čekiškiuose

1057 2 iš ap. Čekiškio Čekiškių
1065 15 iš ap. Čekiškio Čekiškių
1077 4 iš virš. Daubâ Daubâ
1115 4 iš ap. ìžeras; ìžeras.
1118 18 iš ap. nėra apsiprendę nėra apsisprendę
1119 9 iš virš. Dumaitis; Dumaitis.
1120 14 iš virš. Pečiãvietė Pečiåvietė
1123 12 iš virš. girią. giriâ.

2–1 iš ap. Panašiai tendencijos pastebimas Panašios tendencijos pastebimos

(tęsinys)



Puslapis Eilutė Išspausdinta Turi būti

1134 Užraše po nuotr. su seserimi Ona su seserimi Veronika
1135 6 iš ap. Petras Galvanauskas Petras Galvanavičius
1136 6 iš ap. Galvanauskas Galvanavičius
1137 Užraše po virš. 

nuotr.
Kostas ir Antanas Augos su  
Antanu Garbausku – plačiai  
žinoti muzikantai. Čekiškio k.,  
apie 1964 m. Nenurodyto  
fotografo nuotr. LTRFt 16682

Kokios šventės be muzikantų?.. Iš 
dešinės: čekiškietis Kostas Auga, 
Antanas Vyčas iš Galinių ir  
Antanas Garbauskas iš Nakiškių  
(Biržų r.). Čekiškių k. Apie 
1964 m. Nenurodyto fotografo 
nuotr. Gauta iš V. Vitkausko. 
Kopija LTRFt 16682

1157 1 penkl. mė-tų, mė-tų

1159 10 ir 12 iš virš. Ivaškevičienė Vaškevičienė
1163 1 penkl. bo-tia-le-lį bu-tia-le-lį
1171 2 penkl. nia-pa-sė-je nia-pa-sė-je,

3 penkl. Šar-ke-la var-ne-la Šar-kia-la var-nia-la
1172 2 penkl. ker-šo-ji kiar-šo-ji

3 penkl. pre-me-ne pre-me-nº
4 penkl. pa-lu-be pa-lu-bº

pa-ga-kės’ pa-ga-lės’
8 penkl. a-vio-žų a-viò-žų

pa-dūš-kas pa-duš-kas
10 penkl. to tò

1173 1 penkl. [pleš’ šlo-vį] pleš’ šlo-vį
5 iš virš. Mortai violkui
2 iš ap. do dò

1174 2 penkl. o-žo-la o-žò-la
1176 1 penkl. iš-te-kė-ti. iš-te-kė-ti,
1180 1 penkl. to tò
1186 5 ir 3 iš ap. Ivaškevičienė Vaškevičienė
1334 Užraše po virš. 

nuotr.
Paminklinis akmuo dailininko  
Petro Rauduvės gimtinėje

Paminklinis akmuo dailininko 
Petro Rauduvės gimtinėje.  
S. Vadapolo nuotr.

1369 2 st., 23 iš ap. Auga Antanas  764, 765, 1137 Auga Antanas  764, 765
1373 1 st., 1 iš ap. Galvanauskai Galvanavičiai

2 st., 1 iš virš. Galvanauskas Galvanavičius
1374 1 st., 9 iš virš. Grinkienė Grinskienė

1 st., 10 iš virš. Grinkis Grinskis
2 st., 13 iš ap. Ivaškevičienė Vaškevičienė

1375 2 st., 4 iš ap. Kabelienė Kabelienė (Galvanavičiūtė)
1376 3 st., 21 iš virš. Kaziliūnienė Kazilionienė
1377 2 st., 18 iš ap. Krikščiūnas Jonas  62, 317 Krikščiūnas Jonas  62, 279, 317

2 st., 22 iš ap. 117, 120, 280, 318, 319, 327, 328 117, 120, 280, 318, 319, 327
3 st., 35 iš ap. Kriščiūnas Jonas  279, 354, 364 Kriščiūnas Jonas  354, 364

1392 2 st., 13 iš virš. Vieštautienė Vieštautienė (Kriščiūnaitė)
3 st., 28 iš ap. 813, 1237, 1238 813, 1137, 1237, 1238,

1393 2 st., 3 iš ap. Žaginienė Žagrienė
1394 2 st., 1 iš ap. Žukienė Žukienė (Kriščiūnaitė)

(tęsinys)
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