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Enciklopedinės monografijos link 

„Lietuvos valsčių“ monografijų serija „Versmės“ leidykloje 
štai jau 22 metus  stumiasi į priekį, laikydamasi šiam žanrui 
keliamų turinio ir moksliškumo reikalavimų. Ta linkme buvo 
kreipiama ir mūsų – jau 30-oji šioje serijoje – knyga, skirta 
Šeduvos valsčiui, turinčiam kaip reta šviesią ir turtingą praeitį, 
pačiais sunkiausiais metais tvirtai puoselėjusiam lietuvybę, 
išleidusiam į gyvenimą kartų kartas įžymių kultūros, meno, 
ekonominio krašto kėlimo darbštuolių. O jo istorija iki šiol 
dar tik kukliai atspindėta negausiuose ir daugiausia epizodi-
niuose rašiniuose. Todėl jautėme pareigą ir siekėme bent iš 
dalies užpildyti tą spragą, kiek leidžia mūsų jėgos padaryti 
tai kuo išsamiau ir raštingiau. 

Šioje pradinėje, paaiškinamojoje mūsų veikalo dalyje 
pirmiausia norime pabrėžti, kad mūsų visų pirma knyga 
skirta Šeduvos valsčiaus kaip teritorinio vieneto, buvusio 
Panevėžio apskrities sudėtyje, istorijai, apimant įvairias jos 
sritis, nepraleidžiant nė vienos jau galutiniai susiformavusio to 
valsčiaus seniūnijos, administracinio valsčiaus vieneto. O buvo 
taip. 1918 m. atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje kuriantis 
savivaldai, aiškesnės valsčių ribos nubrėžtos 1923 m., bet vė-
liau jos buvo koreguojamos, vieni Šeduvos valsčiaus kaimai 
priskirti kaimyniniams valsčiams, keli kiti priešingai – perėjo 
Šeduvos valsčiui, taip pat keitėsi ir seniūnijų skaičius bei 
sudėtis. Laikytina, kad galutiniai valsčiaus susiformavimo 
metai – 1934-ieji. Monografijoje ir remiamės tų metų situa-
cija, nesisavindami kitiems valsčiams priklausančių žemių ir 
iš jų kilusių bei juose gyvenusių žmonių. Pagrindinis mūsų 
uždavinys – atskleisti buvusio valsčiaus ribomis apibrėžtos 
vietovės gamtinę ir geografinę erdvę, tolimesnę praeitį ir 
artimesnius laikus. Kad kuo išsamiau ir patraukliau šį siekį 
įgyvendintume, pasitelkėme gausų straipsnių autorių būrį, 
istorinę dokumentiką, pačių šeduvių išgyvenimus, prisimini-
mus, mokslinei ir populiariajai literatūrai paslankų pasakojimą. 

Savo turiniu ši knyga artima enciklopedinio pobūdžio 
kolektyvinei lokalinei monografijai; ją sudaro trys tarpusavy-
je glaudžiai susijusios dalys. Pirmosios straipsniuose apimti 
visam valsčiui esminiai klausimai, išdėstyti laikantis atskirų 
temų eiliškumo ir chronologijos. Antrosios dalies objektas – 
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Šeduvos miestas, jo istorija, žymiausių iš miesto kilusių ar jame dirbusių įvairių 
sričių veikėjų asmenybių biografinės apybraižos. Trečioje – keturiolika seniūnijų, 
turėtų 1934 m., pristatomų abėcėlės tvarka. Prie atitinkamų apžvalginių straipsnių 
šliejamos iš tų seniūnijų kilusių žinomų asmenų biografinės apybraižos, jų auto-
riai – daugiausia mokytojai, kraštotyrininkai ar šiaip raštingi žemiečiai. Seniūnijų 
straipsniai, sudarytojo supratimu, atsakingai tobulinant pirmuosius jų variantus, 
pasitelkiant gerai savo gimtines pažįstančių senolių pasakojimus, panaudojant archy-
vinių nuotraukų, neblogai atspindi valsčiaus gyvenimą XX amžiuje. Kaip būdinga 
enciklopedinio pobūdžio veikalui, antroje ir trečioje jo dalyse dedami biografinių 
sąvadų straipsniai. Monografijoje remiamasi ir ankstesnių mokslinių-enciklopedinių 
tyrimų rezultatais, pateikiama ir naujų žinių. Tokia veikalo sudėtis (kompozicija). 

Mintis išleisti monografiją apie šį valsčių kilo per 2009 m. Antanines, 
Šeduvoje pristačius „Lietuvos valsčių“ serijos „Baisogalos“ monografiją. Tąsyk 
Šeduvos seniūnas Kostas Dočkus sukirto delnais su leidyklos vadovu Petru Jo-
nušu, įsipareigodami nedelsiant imtis parengiamųjų darbų. Susitarimas tenkino 
abi puses: leidyklos vadovą masino Lietuvos tūkstantmečio metais sustiprėjęs 
patriotinis užmojis respublikos nepriklausomybės šimtmečiui išleisti šimtą serijos 
knygų, ambicingas seniūnas nenorėjo atsilikti nuo kaimyninių valsčių, jau turinčių 
ar rengiančių šios serijos knygas. 

Leidėjas bei monografijos rengėjas kartu neatidėliodamas ėmėsi monografijos 
„Šeduva“ sudarytojo paieškų. Stengiausi jam padėti, bet rasti tam darbui kompe-
tentingą sudarytoją nesisekė; laikas bėgo, entuziasto neatsirado, o reikėjo pradėti 
darbą. Leidyklos vadovas gal po mėnesio parašė sutartį ir neatstodamas ragino 
mane ją pasirašyti: girdi, esi išleidęs knygų apie Šeduvos gimnaziją, turi daug 
pažįstamų iš to krašto, pakankamai patirties ir kvalifikacijų, masino vis didinda-
mas honorarą. Po pusmečio kalbų ir vilionių, būdamas neabejingas Šeduvai, kuri, 
kaip man atrodė, verta tokio leidinio, pasirašiau tą sutartį, suprasdamas, kokią 
naštą užsikroviau ant savo su amžiumi pasilpusių pečių. Iš patirties žinojau, kad 
turėsiu bėdų ne tik su straipsnių autoriais, bet teks rūpintis ir lėšomis leidybai.

Iniciatyvą išleisti monografiją parėmė Radviliškio rajono savivaldybės bei 
Šeduvos seniūnijos vadovai. Nedelsiant savivaldybės mero Antano Čepononio 
potvarkiu monografijai parengti ir išleisti buvo sudarytas penkių asmenų komi-
tetas (pirmininkas – vicemeras K. Augulis). Rajono savivaldybė paskyrė finan-
sinę paramą leidybai ir sutartinį įsipareigojimą atliko laiku. Komiteto parama 
sudarytojui nebuvo pakankamai iniciatyvi. Tiesa, jo pirmininkas padėjo spręsti 
kai kuriuos organizacinius klausimus, užtikrinant užsakovo (savivaldybės) įsipa-
reigojimų įvykdymą, Šeduvos seniūnas padėjo sudarytojui susisiekti su seniūnijos 
ribose gyvenančiais straipsnių autoriais ar archyvinių nuotraukų savininkais, rėmė 
ekspedicijos metu. Didžiausią paramą sudarytojui suteikė komisijos narė šeduvė 
kraštotyrininkė Emilija Brajinskienė. Ji laiku pateikė monografijai tinkamai paruoš-
tus informatyvius straipsnius iš etnologijos, noriai dalijosi savo sukaupta vertinga 
kraštotyrine medžiaga, nuotraukomis su kitais monografijos straipsnių autoriais, 
ekspedicijos buvusiame Šeduvos valsčiuje metu jos konsultacijomis naudojosi dau-
gelis dalyvių. Bet vieningesnio komiteto poveikio stigo, ne visi jo nariai vykdė 
prisiimtus įsipareigojimus.
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Į monografijos rengimą buvo 
įtraukta per šimtą įvairiausių speci-
alybių autorių, vienaip ar kitaip su 
Šeduvos valsčiumi susijusių moksline 
ar visuomenine veikla. Bet ne visi są-
žiningai laikėsi savo viltingų pažadų ar įsipareigojimų, ir į monografiją pateko 
jau „tik“ 81 autoriaus 107 straipsniai. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių nubyrė-
jus nemažai daliai pretendentų, keli autoriai pasitelkti jau monografijos rengimo 
metu. Daugiausia keblumų sudarė tie talkininkai, kurie nesilaikė savo pažadų ar 
įsipareigojimų, vėlavo ne mėnesiais, o metais. Sustiprėjus leidyklos apetitui išleisti 
Nepriklausomybės šimtmečiui visą šimtą monografijų, buvo graibstomi jau užsire-
komendavę pagrindinių temų autoriai, daugiausia mokslininkai, sukaupę patirties 
rašydami apie kitus valsčius, o šie, neapskaičiavę savo galimybių, įsipareigojo 
daugiau, negu valiojo, atsirado nesveika konkurencija. Didžiausi skolininkai liko 
mokslininkai, dalyvavę ekspedicijoje, sukaupę vertingos medžiagos savo planiniams 
darbams ir nepanaudoję jos straipsniams prestižiniame leidinyje. O tokių penki! 

Su monografijos autoriais supažindinama atskirame rašinyje „Straipsnių 
autoriai“, įdėtame knygos gale. Iš jo regime, kad autorių sąrašas gana margas ir 
kompetentingas išsilavinimo bei temos ir tematikos atžvilgiais. Tarp autorių – aka-
demikas, 6 profesoriai, 21 mokslų daktaras ar docentas, 6 rašytojai, 13 mokytojų, 
po kelis dailininkus, žurnalistus, bibliotekininkus, kraštotyrininkus. Didelis būrys 
autorių – šeduviai. Visas trečias skyrius – jų darbo vaisius. Pačių geriausių žodžių 
nusipelno straipsnių autoriai profesoriai Mečislovas Jučas, Egidijus Jarašiūnas, 
Vytenis Rimkus, Jonas Gudmonas, geologas Augustinas Linčius, istorikai Jonas 
Sireika, Petras Juknevičius, Kazys Misius, Aurelija Malinauskaitė, menotyrininkas 
Romualdas Budrys, kino režisierius Aleksandras Digimas, muzikologė Laima 

Monografijai parengti ir išleisti komitetas  
(iš kairės): K. Dočkus, J. Linkevičius,  
E. Brajinskienė, K. Augulis, E. Prascevičius.  
R. Petriko nuotrauka
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Burkšaitienė, žurnalistai Gražina Dunauskienė ir Liubomiras Žeimantas, krašto-
tyrininkės Emilija Brajinskienė ir Izolina Stanulienė, mokytojos lituanistės Anelė 
Važgauskienė ir Regina Vaitkevičienė, kiti autoriai, laiku parašę ir įteikę vertin-
gus straipsnius. Padėkos nusipelno ir 
kai kurie skyrių redaktoriai, pirmiausia 
K. Misius, laiku pateikęs monografijai 
tris vertingus straipsnius, ir tautosa-
kininkas Povilas Krikščiūnas, parašęs 
įdomų straipsnį, raginęs ir kitus tau-
tosakininkus laiku atlikti sutartinius 
įsipareigojimus, profesorė Danguolė 
Mikulėnienė, konsultavusi ir recenza-
vusi kalbininkų straipsnius. 

Straipsniuose jų autoriai daugiau-
sia rėmėsi Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo, taip pat kitų archyvų, biblio te-
kų, muziejų, Šeduvos gimnazijos A. Bu - 
kausko muziejaus medžiaga. 

Teigiamą reikšmę formuojant 
mo nografiją turėjo leidyklos vadovo 
P. Jonušo siūlymas gana ilgai – be-
veik 6 metus – trukusiu monografijos 
rengimo spaudai laikotarpiu iki mo-
nografijos išleidimo, straipsnius papil-
domai publikuoti kultūros ir istorijos 
žurnale „Radviliškio kraštas“. Žurnale, 
išleidžiamame kasmet po du numerius, 
su prierašu „Ši publikacija bus spaus-

„Versmės“ leidykloje Vilniuje (iš kairės): Kazimieras Augulis, Petras 
Jonušas, Jonas Linkevičius. 2010 m. Iš „Versmės“ leidyklos archyvo

Už viso gyvenimo nuopelnus gimtajam kraštui  
2016 m. birželio 24 d. dr. Jonui Linkevičiui 
suteiktas Šeduvos garbės piliečio vardas
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dinama rengiamoje monografijoje „Šeduva“ paskelbta per 10 įvairių straipsnių. 
Jų išankstinės publikacijos žurnale skatino ir orientavo rašančius monografijai 
bendradarbius, savaip informavo skaitytojus apie knygos kūrimo eigą. 

Monografijos parengimo darbe daug pastangų ir geranoriškumo parodė 
„Versmės“ leidyklos darbuotojai, talkininkai. Pirmiausia už tai noriu dėkoti kvali-
fikuotoms specialistėms redaktorei Teresei Gužauskienei ir korektorei Rasai Kašė-
tienei, kokybiškai, operatyviai ir rūpestingai atlikusioms savo pareigas, velioniui 
redaktoriui Albinui Masaičiui, reikliai redagavusiam mokslinius straipsnius. Knygai 
daug reiškia geros specialistės, sukaupusios didelę patirtį maketuotojos Violetos 
Barkauskaitės parengtas maketas. Organizaciniam darbui daug padėjo ir prisidėjo 
rūpestinga atsakingoji redaktorė Živilė Driskiuvienė. 

Džiaugiamės pagaliau galėdami atiduoti monografiją jos nekantriai lauku-
siems šeduviams. Suprantame, kad sulauksime iš skaitytojų ir pagrįstų kritiškų 
pastebėjimų, tik norėtume, kad jie būtų geranoriški ir supratingi. Norėtume pri-
minti, kad kai kurie klausimai įvairiuose šaltiniuose vertinami skirtingai, todėl 
skaitytojams jie gali pasirodyti pateikti ne visai tiksliai, be to, neklysta tik tie, 
kurie nieko nedaro, o darbo procese net kompiuteris daro tokių klaidų, kurias 
ne visada įstengia ištaisyti redaktoriai. Rodos, mūsų pastangos, kad veikalo enci-
klopediškumas eitų istorinės dokumentikos linkme, neliko bevaisės. Perduodame 
šį, su didele meile kurtą kolektyvinį veikalą Jūsų, mielas skaitytojau, teismui, 
linkėdami didžiausios sėkmės ir laimės, o kartu nepristigti kantrybės ir pasiau-
kojimo nepriklausomybę atsikovojusioje, tačiau išlikimo iššūkių bei išbandymų ir 
šiandien nestokojančioje Lietuvoje! 

Jonas Linkevičius
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Buvusių Lietuvos 
valsčių žemėlapis. 
Tamsiai išskirtas 
Šeduvos valsčius. 
Sudarė UAB  
„Žemėlapių artelė“ 
kartografė 
Aira Dubikaltienė 
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Itališkai prancūziški Šeduvos  
herbo motyvai
Edmundas Rimša

Šeduvõs miesto herbas dėl jo neįprastos simbolikos tyrinėtojus domino iš 
seno. Bet dėl jo skirtingos interpretacijos įvairialaikiuose šaltiniuose atsirado įvairių 
herbo ikonografijos ir simbolikos aiškinimų. Prieš ketvirtį amžiaus, nagrinėjant se-
nąją Šeduvos herbo istoriją, į tai jau buvo atkreiptas dėmesys1. Bet Šeduvos herbas 
mena ne tik Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus. XIX a. išstumtas iš viešojo 
gyvenimo, XX a. pradžioje atgimusioje Lietuvoje į jį sugrįžo ir reprezentavo miestą 
iki sovietinės okupacijos 1940 m., po to dar kartą 
buvo pasmerktas nebūčiai, kad vėl atgimtų naujam 
gyvenimui 1994 m., tai yra iš naujo atkurtoje Lietuvos 
valstybėje. Šeduvos herbo istorijoje problemiškiausias 
išlieka XVII a., nes iš to laiko neturime jokio ikono-
grafijos šaltinio. Tačiau tyrimuose niekas nedraudžia 
kelti hipotezių, ieškoti tokios ar kitokios simbolikos 
parinkimo motyvų, mūsų krašte dažnai susijusių su 
miestų savininkų norais ir interesais. Nepretenduojant 
į galutines išvadas, šiame straipsnyje, naudojantis tiek 
mūsų ankstesniais tyrimais, tiek naujais šaltiniais ir 
tyrinėjimais, bus bandoma pažvelgti į Šeduvos miesto 
herbo istoriją bei jo simbolikos ypatumus nuo herbo 
atsiradimo 1654 m. iki mūsų dienų.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės laikais pagrindinis šaltinis, kuria-
me aptariamas miesto herbas ir papras-
tai pateikiamas spalvotas jo piešinys, 
yra pirmoji savivaldos teisių privilegija. 
Tokią privilegiją Šeduvai 1654 m. bir-
želio 25 d. suteikė Jonas Kazimieras2, 
o vėliau, iki XVIII a. antrosios pu-
sės reformų, ją patvirtino net keturi 
valdovai: 1672 m. Mykolas Kaributas 
Višnioveckis, 1679 m. Jonas Sobieskis, 
1699 m. Augustas II3 ir 1744 m. Au-
gustas III4. Greičiausiai visos minėtos 
privilegijos ar bent tos, kurios buvo 
likusios, pražuvo 1759 m. birželio 14 d., 
kai gaisras beveik visą miestą pavertė 
pelenais. Po kelių dienų fiksuodami 
šią liūdną žinią, Šeduvos miestiečiai 
Martynas Puilanskis ir Jokūbas Matu-
ševičius pažymėjo, kad sudegė visos 

1 Rimša E. Šeduvos miesto herbas XVII–XIX a., 
Lietuvos mokslų akademijos darbai, A serija, t. 1(102), 
1988, p. 70–71.

2 Originalas neišliko, žinomas tik 1654 m. privilegijos 
įrašas Lietuvos Metrikoje (LM), kn. 128, l. 480–481v. 
Lietuvos Metrika XVIII a. pabaigoje buvo išvežta į 
Rusiją, šiuo metu saugoma Rusijos valstybiniame 
senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389). Naudojomės 
Lietuvos Metrikos mikrofilmu, esančiu Lietuvos 
valstybės istorijos archyve (LVIA). 1659.V.1 darytas 
1654 m. privilegijos išrašas iš LM dabar saugomas 
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių 
skyriuje, f. 93–1973.

3 1699.V.5, Varšuva. Augusto II privilegija Šeduvai. Ji 
1744.IX.17 buvo įrašyta į Kauno pilies teismo aktų 
knygą (LVIA, f. SA, b. 13694, l. 134–145v). 1699 m. 
privilegijoje išvardytos visos ankstesnės privilegi-
jos. Ji, matyt, buvo įrašyta tam, kad gautų išrašą, 
reikalingą 1744 m. privilegijai įgyti, žr. žemiau.

4 1744.XI.12, Gardinas. Augusto III privilegija Šeduvai. 
Joje perrašytos visos ankstesnės privilegijos, išmes-
tas tik 1699 m. Augusto II privilegijoje per klaidą 
įrašytas punktas dėl žydų (LM, kn. 173, l. 449–458). 
Plg. Kryževičius V., Lietuvos privilegijuotieji miestai. 
XVII a. antroji pusė–XVIII a., Vilnius, 1981, p. 134, 
24–26 nuorodos ir kt. Autorius ne visur tiksliai 
nurodo, kas rašoma jo cituojamuose šaltiniuose.

Šeduvos herbas Lietuvos 
Metrikoje
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valdovų duotos ir patvirtintos privilegijos, teisės, dekretai ir dovanojimai, tuo 
metu saugoti miestiečio Mykolo Pilipovskio namuose, liko tik kelios apdegusios 
privilegijų antspaudų dėžutės5. Taigi gaisras sunaikino svarbiausius Šeduvos miesto 
heraldikos šaltinius, kuriuose turėjo būti spalvotų herbų piešinių.

Šios ikonografijos spragos negali užpildyti nei vienalaikiai, nei vėlesni minė-
tų privilegijų nuorašai, kadangi juose nėra net grafinio herbo piešinio, nekalbant 
jau apie spalvas. Bet kiti nuorašų duomenys – herbo apibūdinimas – yra labai 
svarbūs mūsų klausimui tyrinėti.

1654 m. privilegijoje, taip pat be pakeitimų ir vėlesniuose jos patvirtini-
muose, skaitome: 

„Užrašymų, dekretų ir kitų bylų antspaudavimui suteikiame tam 
miesteliui herbą arba antspaudą; herbą tokį, koks yra matyti nu
pieštas, tai yra baltą Mantujos erelį ir prancūzišką leliją viduryje.“6 

Iš šių duomenų aiškėja, kokias herbo figūras gauna Šeduva, o vienos jų – ere-
lio – nurodoma ir spalva. Be abejo, erelio spalva pažymėta specialiai, nes įprastai 
juodas Mantujos erelis Šeduvos herbe paverstas baltu. Ką ši spalva galėtų reikšti, 
kalbėsime toliau. Antrosios figūros nurodytas tik pavadinimas „prancūziška lelija“, 
kuri pačioje Prancūzijoje paprastai vadinama fleur de lis, arba tiesiog francisca7. Tai 
gerai žinoma heraldinė lelija, kurios pavadinimas ne tik mūsų regione parodo jos 
kilmę ir spalvas. Ji, kadangi privilegijoje nėra jokių išlygų dėl lelijos spalvų, turi 
būti auksinė ir, esant reikalui, vaizduojama mėlyname lauke.

Visai aišku, kad pakeitus Mantujos erelio juodą spalvą į baltą arba sidabrą, 
jis negalėjo likti sidabriniame lauke, tad teko keisti ir skydo lauko spalvą. Nors 
duomenų nėra, didelė tikimybė, kad jau 1654 m. vietoj sidabro buvo pasirink-
ta mėlyna spalva, bent taip Šeduvos 
herbo skydas nuspalvintas 1792 m. 
privilegijoje8.

XVII a. erelių heraldinė išvaizda 
daugiau priklausė nuo vyraujančio sti-
liaus negu nuo konkrečios valstybės. 
Štai 1646 m. vedybiniame Vladislovo 
Vazos ir Liudvikos Marijos medalyje 
pavaizduotus du erelius virš jų galvų 
(Lenkijos ir Mantujos) galima atskirti 
tik pagal tai, kuris virš kurio asmens 
pavaizduotas9. Visai panašūs Lenkijos ir 
Mantujos ereliai jungtiniame Liudvikos 
Marijos herbe, pritvirtintame ant jos 
karsto10. Vieną nuo kito suheraldintus 
erelius dažnai buvo galima atskirti tik 
pagal spalvas. Kadangi Šeduvos herbe 
jos buvo pakeistos, reikia ieškoti kitų 
Mantujos erelį išskiriančių atributų. Še-

  

5 1759.VI.17 įrašas Kauno magistrato aktų knygoje, 
LVIA, f. SA, b. 13870, l. 212–212v.

6 „Insigne albo pieczęć do pieczętowania zapisów, decretów 
i innych spraw nadajemy temuż miasteczku; herb taki, to 
jest orzeł biały mantuański a w pośrzódku lilia francuska, 
jako tu jest wyrysowany” (LM, kn. 128, l. 481).

7 Pastoureau M. Traité d‘héraldique, préface de J. Hu-
bert, member de l‘Institut, Paris, 1979, p. 160–165;  
Leonhard W. Das grosse Buch der Wappenkunst: Ent
wicklung. Elemente. Bildmotive. Gestaltung, München, 
2003, p. 256.

8 Lietuvos Metrika: Knyga Nr. 556 (1791–1792), parengė 
A. Baliulis, R. Firkovičius, E. Rimša, Vilnius, 
2005, p. 97, nr. 38.

9 Raczyński E. Gabinet medalów polskich oraz tych które 
się dziejów Polski tyczą, t. 2, Wrocław, 1838, p. 56, 
nr. 121; Fabiani B. Warszawski dwór Ludwiki Marii, 
Warszawa, 1976, il. 3; Stahr M. Medale Wazów w 
Polsce 1587–1668, Wrocław; Warszawa; Kraków, 
1990, p. 145, il. 93; Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. 
pradžia, sud. Ruzas V., Vilnius, 1998, p. 95, il. 198.

10 Kruszyński T. Sarkofag Ludwiki Marji Gonzagi 
w podziemiach Katedry wawelskiej, Rzeczy piękne 
(przemysł, rzeniosło, sztuka), rocz. 5, 1925, nr. 6–8, 
tabl. 1.
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duvos herbe yra ir daugiau neaiškumų, 
pavyzdžiui, erelio ir lelijos kompozici-
ja. Šiems klausimams išaiškinti reikia 
kitų šaltinių, tarp kurių pirmenybė, kai 
nėra kitų patikimų duomenų, teiktina 
miesto antspaudams. Žinomi net kelių rūšių antspaudai, tiesa, vėlyvi, be to, tik 
seniausieji leidžia užčiuopti kai kuriuos Šeduvos herbo ikonografijos ypatumus.

Šiuo metu seniausią žinomą Šeduvos miesto antspaudą reprezentuoja du 1749 
ir 1754 m. egzemplioriai, prispausti ant išrašų iš Šeduvos miesto aktų knygų11. 
Antspaudai palyginti dideli, 51 mm skersmens. Jų vaizdulį užima heraldiškai į 
kairę pusę atgręžtas erelis su kunigaikštiška karūna ant galvos. Ant jo krūtinės 
uždėta lelija. Aplink erelį dvi apačioje surištos laurų šakelės. Palei antspaudo 
kraštą, tarp dviejų laurų vainikėlių, didžiosiomis raidėmis įrašyta lenkiška legen-
da: PIECZEC: MIASTA: MAYDEBV-
RY: SZADOWSKIEY: (Šeduvos miesto 
magdeburgijos antspaudas)12. Galima 
nurodyti dar vieną 1747 m. liepos 25 d. 
išrašą iš miesto aktų knygos, kuris 
1769 m. buvo įrašytas į Vilniaus že-
mės teismo aktus. Aktas, kaip rašoma 
antspaudavimo formulėje, buvo išduo-
tas su magdeburgijos antspaudu (przy 
pieczęci majdeburskiej). Vilniaus žemės 
teismo raštininkas, apibūdindamas jį, 
taip pat pažymėjo, kad išrašas yra su 
miesto raštininko parašu ir antspaudu13. 
Kol kas tai seniausias žinomas Šedu-
vos antspaudo panaudojimo atvejis. Jis 
turėjo būti atspaustas tuo pačiu, kaip 
ir čia skelbiamas antspaudas, spaudu.

11 1749.I.14 antspaudas saugomas: НГАБ (Нацыяналь
ны гістарычны архіў Беларусі), ф. 694, оп. 2, д. 9529, 
л. 225, o 1754.XII.4 – LVIA, f. 459, ap. 1, b. 1721, 
l. 6. 1754 m. antspaudo fotonuotrauką turi LHK 
(Lietuvos heraldikos komisija), Šeduvos herbo byla.

12 Antspaudai skelbti: Rimša E. Šeduvos miesto her
bas, p. 73, 3 pav.; Lietuvos heraldika, kn. 1, sud. 
ir parengė Rimša E. (tas pat anglų kalba: The 
heraldry of Lithuania, bk. 1), Vilnius, 1998, p. 105; 
Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų 
antspaudai, Vilnius, 1999, p. 524, nr. 325; Rimša E. 
Pieczęcie miast Wielkiego Księstwo Litewskiego, tłum. 
J. Sienkiewicz; red. nauk. A. Rachuba, Warszawa, 
2007, p. 894, nr. 323; Lietuvos heraldika (tas pat 
anglų kalba: The heraldry of Lithuania), skiriama 
Lietuvos heraldikos komisijos veiklos dvidešim-
tmečiui, parengė E. Rimša, Vilnius, 2008, p. 407 
ir kituose leidiniuose. Julijos Ikamaitės antspaudo 
piešinys saugomas LIIRS (Lietuvos istorijos instituto 
Rankraščių skyrius), f. 40, lent. LII, 1.

13 LVIA, f. SA, b. 4220, p. 1371–1372.

Šeduvos magdeburginio miesto 1749–1754 m. 
antspaudas 

1754 m. antspaudas. Julijos Ikamaitės pieš.



27

I T A L I Š K A I  P R A N C Ū Z I Š K I  Š E D U V О S  H E R B O  M O T Y VA I

Sprendžiant iš herbo apibūdinimo 1654 m. privilegijoje ir 1749–1754 m. 
antspaudų ikonografijos, būtų galima manyti, kad jų spaudas buvo išraižytas 
pagal privilegijos duomenis dar XVII a. viduryje. Vis dėlto kiti dalykai verčia 
susilaikyti nuo tokios iš pirmo žvilgsnio nepriekaištingos išvados.

Pirmiausia į akis krinta antspaudo dydis ir kelios akivaizdžios klaidos. Tokio 
dydžio miestai kaip Šeduva, 50 mm ir didesnius antspaudus paprastai naudojo tik 
XVIII a., o XVII a. viduryje – jų antspaudai buvo kur kas mažesni: populiariausi 
31–38 mm skersmens14. Antra, spaudo gamintojas vaizduodamas erelį labai aiškiai 
išryškino kaklo, uodegos ir kojų plunksnas, tačiau paliko vos pažymėtas sparnų 
didžiąsias plunksnas. Jos lyg nebaigtos raižyti. Patraukia dėmesį ir legendos rašyba. 
Jos laukas buvo padalytas žiedeliais į keturias lygias dalis ir kiekvienoje įrašyta 
po žodį, bet jiems panaudotos neproporcingai mažos raidės. Dėl to tarp žodžių ir 
skirtukų atsirado tušti tarpai, be to, žodžių gale padėti dvitaškiai pasidarė visai 
beprasmiai. Legendos rašyba, išskyrus žodį MAYDEBVRY (magdeburgijos), galėjo 
būti nusižiūrėta iš senesnio Šeduvos antspaudo, o jos šriftas ne specialiai kurtas, 
bet panaudotas toks, kokį turėjo meistras. Jau vien antspaudo dydis ir jo ikono-
grafijos netikslumai verčia abejoti spaudo senumu, juolab kad miestas priklausė 
Lenkijos karalienei ir Lietuvos didžiajai kunigaikštienei Liudvikai Marijai, kuri ne 
tik suprato meną, bet ir pati, kaip matysime, buvo kūrėja.

Kita vertus, laurų šakelės, lenkiškos legendos su žodžiu „magdeburgija“ 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspauduose atsirado tik XVIII a. Bene 
pirmasis, kaip rodo išlikęs 1743 m. antspaudas, MAGDE(burgii) į legendą įrašė 
Nevelis, 1749 m. – Šeduva, 1752 m. – Joniškis ir Mozyris, vėliau – kiti miestai15. 
Ypač vertas dėmesio 1752 m. Joniškio miesto antspaudas, nes jo ir seniausių 
Šeduvos antspaudų legendų rašyboje yra daug bendrumų. Pavyzdžiui, panašiai 
rašomos miestų vardų galūnės: SZADOWSKIEY, IANISKIEY. Ir vienur, ir kitur po 
žodžių dedami dvitaškiai. Jų spaudus turėjo gaminti arba tas pats vietos meistras, 
arba vieno legendos rašyba buvo nusižiūrėta iš kito. Kadangi Joniškio antspaudas 
atsirado greičiausiai po 1748 m. gaisro16, tai ir Šeduvos miesto spaudas turėjo 
būti pagamintas XVII a. pirmojoje pusėje, tikriausiai nedaug anksčiau už jo pirmą 
žinomą panaudojimą 1747 m., geriausiu atveju po Šiaurės karo ir jį lydėjusių 
epidemijų, kai miestai pradėjo atsigauti. 
Dėl to ir jo reikšmė, aiškinant 1654 m. 
herbo ikonografiją, nors ir neabejotina, 
neturi būti suabsoliutinta. Atsižvelg-
dami į tai, grįžkime prie išsamesnės 
herbo figūrų analizės.

Šeduvos erelis heraldiškai žiūri 
į kairę pusę, kuri Vakarų Europos 
heraldikoje, taip pat ir Mantujos herbe 
labai retai naudojama17. Pastarasis ne-
tikslumas dažnai atsiranda darant naują 
spaudą, kai jame be krypties pakeitimo 
nukopijuojama senesnio antspaudo fi-
gūra. Dar XIV a. viduryje Bartolo di 

14 Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų 
antspaudai, p. 55–56 ir 2 lentelė.

15 Ten pat, p. 110–112 ir 25 nuoroda. Pažymėsime, 
kad laurų šakelės anksčiausiai panaudotos 1749 m. 
Šeduvos antspaude (Ten pat, p. 75).

16 Rimša E. Joniškio miesto antspaudai ir herbas, 
Lietuvos istorijos metraštis, 1989 metai, Vilnius, 1990, 
p. 24; Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
miestų antspaudai, p. 248–249, nr. 83.

17 Mantujos Gonzagų herbas: d‘Ormancey M. Illus
trations de la noblesse Européenne, Paris, 1848, il. tarp 
p. 334–335. Pasitaiko ir į kitą pusę atgręžtų erelių, 
bet taip jie vaizduojami paprastai tada, kai skyde 
yra ne vienas, o 4 vienas į kitą dėl kurtuazijos 
žiūrintys ereliai (Santi-Mazzini G. Araldika: Storia, 
linguaggio, simboli e significati dei blasoni e delle armi, 
Milano, 2003, p. 28–29).
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Sassoferrato veikale „De Insigniis et Armis“ atkreipė dėmesį, kad meistrai privalo 
naudoti veidrodinį spaudų raižymo principą, nes tik tada antspaude figūros ir 
tekstas yra aiškūs ir suprantami18. Jei to nepaisoma, atspaudus antspaudą paaiš-
kėja, kad jame herbo figūros žiūri į priešingą pusę. Gali būti, kad taip atsitiko 
ir su XVIII a. Šeduvos spaudu. Įdomu tai, kad ši kryptis išliko ir vėlesniuose 
antspauduose, ir 1792 m. privilegijos herbo piešinyje (žr. il. toliau). Dėl to, jei 
1749–1754 m. antspaudų spaude erelio galva buvo pasukta heraldiškai į kairę 
pusę per klaidą, tai ta klaida vėliau 
neabejotinai pasidarė Šeduvos miesto 
herbo ypatumu.

Labai keistai vaizduojamos ir Še-
duvos erelio kūno dalys. XVI–XVII a. 
herbynuose, monetose Mantujos erelis 
turi 3, 5 ir t. t. simetriškai išsidėsčiusių 
plunksnų uodegą, 5 ir daugiau plunks-
nų sparnuose19. Taip jis pavaizduotas 
ir minėtame Liudvikos Marijos karsto 
herbe. XX a. pradžioje palyginti tiksliai 
jį perteikė Tadeuszas Dmochowskis, 
Tadas Daugirdas ir kiti herbų piešėjai 
(žr. il. toliau)20. O Šeduvos antspaude 
erelio uodega primena šluotą, tartum 
iš jos išpeštos didžiosios plunksnos. 
Galbūt tokia uodega pabrėžia tam ti-
krus mums nežinomus Mantujos ere-
lio simbolikos ypatumus21. Vis dėlto, 
turint galvoje minėtas kitas klaidas, 
kaip vos pažymėtas sparnų didžiąsias 
plunksnas, manytume, kad taip ją dėl 
nežinojimo ar turimo prasto pavyz-
džio (senesnio antspaudo, jo eskizo) 

18 Neturėdami Sassoferrato veikalo originalo, naudo-
jomės rusišku vertimu (Черных А. П., Трактат 
Бартоло ди Сассоферрато „О знаках и гербах“, 
Средние века, вып. 52, Москва, 1989, с. 312, 320, § 30).

19 Rentzmann W. Numismatisches WappenLexicon, Ber-
lin, 1876 (2-as fotografuotinis leidimas, 1979), Taf. 2, 
N. 194, 235; Taf. 3, N. 203; Taf. 5, N. 86 ir kt.; Neu-
becker O., Rentzmann W. Wappen Bilder Lexikon, 
München, 1974, p. 107–108 ir kt.; Galbreath D. L. 
Manuel du blason, nouvelle édition, revue, complétée 
et mise au point par L. Jéquier, Lausanne, 1977,  
p. 104, fig. 167;  Pastoureau M. Traidé d‘héraldique, 
p. 71, fig. 80; Valvasor J. W. Ramschissl B. Opus 
insignium armorumque 1687–1688 – Velika grbovna 
knjiga – Das grosse Wappenbuch – The great heraldry 
book. Študija–Studien–Studies, urednik L. Gostiša, 
[t. 2], Opus insignium armorumque: Faksimile, Ljubl-
jana, 1993, l. 270 ir kt. leidiniuose.

20 O[bst] J. Herbarz litewski. Herby mias, Litwa i Ruś, 
t. 1, 1912, zesz. 1, p. 55 (herbo dailininkas T. Dmo - 
chowskis); Daugirdas T. 24 Lietuvos pilių ženklai, 
Kowno, b. m., nr. 23; Šaliamoras B. 40 ženklų: 
Lietuvos valstybės – Vytis. Žemaičių. Gedimino. Vytauto 
ir Lietuvos senovės pilių, sulig J. Obst’u piešė B. Ša -
liamor’as, Kaunas, b. m., nr. 30.

21 Panaši uodega 1564 m. Žygimanto Augusto me-
dalyje, kuriame vaizduojamas iš savo uodegos 
pešantis plunksnas erelis. Likusi tik viena plunksna 
simbolizuoja paskutinį Jogailaičių dinastijos atstovą 
(Album medalów polskich, be v. ir m., il. 23 (Albumas 
saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekoje Retų spaudinių skyriuje, A 8350).

Šeduvos miesto  
grafinis herbas.  
T. Daugirdo pieš.

Šeduvos miesto  
herbas.  
B. Šaliamoro pieš.
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pavaizdavo spaudo gamintojas. Šiaip ar taip, tai labai retas ir kol kas vienintelis 
Lietuvos sfragistikoje toks erelio atvaizdas.

Šeduvos antspaude erelio galvą vainikuoja kunigaikštiška karūna. Tokia 
karūna su kryželiu viršuje labiau būdinga Vakarų Europos heraldikai. Tuomet, 
maždaug nuo 1635 m., Lietuvos valdovų heraldikoje dažniausiai naudotos ku-
nigaikštiškos kepurės, apačioje vietoje metalinio vainiko turinčios šermuonėlio 
kailį22. Kadangi Mantujos erelis, išskyrus vieną kitą kaimyninių kraštų herbynų 
piešinį23, paprastai vaizduojamas be karūnos (karūna dedama virš herbo skydo), 
tai Šeduvos antspaude erelio karūna ir bus tas vienintelis elementas, turintis 
išskirti Mantujos kunigaikštystės erelį iš kitų panašių paukščių. Tai labai svarbus 
elementas, nepaminėtas 1654 m. privilegijos tekste, bet greičiausiai buvęs jos 
herbo piešinyje.

Paskutinė dėmesio verta detalė yra lelija. Ji uždėta ereliui tiesiog ant krūtinės, 
be skydo, kas pasitaiko sfragistikoje, tik visai neįprasta lelijos forma. Ji primena 
natūralų gėlės lelijos žiedą. Tuo tarpu 1654 m. privilegijoje labai aiškiai nurodoma 
šios figūros rūšis – „prancūziška lelija“; tai reiškia, kad ji turi turėti heraldinės 
lelijos išvaizdą, kaip ją nupiešė mūsų minėtas T. Dmochowskis ir kiti to meto 
autoriai. Įspūdis toks, kad XVIII a. Šeduvos antspaude tiek lelija, tiek ir minėta 
erelio uodega išraižytos ne pagal heraldikos, o gamtos reikalavimus. Stebėtis tuo 
neverta, nes XVIII a. antrosios pusės Abiejų Tautų Respublikos heraldikoje erelių 
ir kitų gyvūnų natūralizavimo tendencijos dar ryškesnės24. Aišku viena, kad tokių 
dalykų negalėjo būti XVII a. viduryje, kai herbų menui skirta daugiau dėmesio 
negu po šimtmečio.

Herbo ikonografija ir simbolika arba idėjinis turinys – tai du neatsiejami 
dalykai, bet kartu ir dvi pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos 
miestų heraldikos tyrinėtojai. Labai dažnai stokojama vienalaikių ir vėlesnių iko-
nografijos šaltinių ir beveik niekada turimi rašytiniai šaltiniai nepaaiškina sutei-
kiamų simbolių prasmės. Pažymėtina dar ir tai, kad vėlesni ikonografijos šaltiniai 
kartais praranda tą idėją, pirminį užmanymą, kuris vyravo herbo suteikimo metu. 
Išsiaiškinti tas idėjas ir sumanymus, reiškia priartėti prie tų žmonių ir aplinkos, 
kurioje jos subrendo.

Raktas į šį klausimą yra pačioje 1654 m. privilegijoje, jį pastebėjo jau  
T. Dmochowskis25. Privilegijoje rašoma, kad Šeduvos miestelį su seniūnija, Seimui 
pritarus, valdovas Jonas Kazimieras atidavė savo žmonai Liudvikai Marijai išlai-
kyti ir, jos prašomas, tam miesteliui suteikė Magdeburgo miesto teises ir minėtą 
herbą26. Taigi savivaldos iniciatorė buvo 
Liudvika Marija.

Abiejų Tautų Respublikos valdo-
vė buvo kilusi iš senos kultūrinėmis 
tradicijomis pagarsėjusios Gonzagų gi - 
minės, valdžiusios Italijoje Mantujos 
kunigaikštystę. Jos genealogijoje gali ma 
rasti Bizantijos bei vokiečių imperato-
rių, prancūzų karalių ir kitų žymiausių 
Europos giminių atstovų. Liudvikos 

22 Rimša E. Heraldika. Iš praeities į dabartį, 2-oji pa-
pildyta laida, Vilnius, 2004, p. 41–43, il. 75.

23 Valvasor J. W., Ramschissl B. Opus insignium 
armorumque, l. 270.

24 Russocki S., Kuczyński S. K., Willaume J. Go
dło, barwy i hymn Rzeczypospolitej, Warszawa, 1978, 
p. 50–51; Rimša E. 1791–1792 m. Lietuvos miestų 
savivaldos privilegijos kaip heraldikos šaltinis, 
Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, sud. Z. Kiaupa ir 
E. Rimša, Vilnius, 1988, p. 125.

25 O[bst] J. Herbarz litewski, p. 55–56.
26 LM, kn. 128, l. 481.
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Marijos senelis Liudvikas Gonzaga, Mantujos kunigaikščio Federiko II Gonzagos ir 
Montferato (Montferrat) markgrafaitės Margaritos Paleologos sūnus, XVI a. atsikėlė 
į Prancūziją. Čia jis 1565 m. vedė Nevero kunigaikštytę Henrietą, kilusią iš Klė-
vių giminės (Henriette de Celêves), kurios motina buvo Margarita Burbonaitė. Šios 
vedybos atliko svarbų vaidmenį Gonzagų giminės istorijoje. Liudvikui Gonzagai 
per žmoną atiteko Nevero ir Retelio (Rethel) valdos, taip atsirado prancūziškoji 
Gonzagų giminės šaka.

Liudviko sūnus Karolis Gonzaga vedė Kotryną Lotaringietę, su kuria susilau-
kė 6 vaikų, tarp jų ir Liudvikos Marijos. Kai 1627 m. mirė Mantujos kunigaikštis 
Vinčencas II Gonzaga, dėl Mantujos palikimo kilo karas. Po ilgų ginčų, kardinolo 
Rišeljė palaikomas, Mantujos kunigaikštystę ir Montferatą 1631 m. perėmė pran-
cūziškosios Gonzagų šakos atstovas Liudvikos Marijos tėvas Karolis27. Tokiu būdu 
Liudvika Marija Gonzaga tapo ne tik Nevero, bet ir Mantujos kunigaikštyte. Šis 
momentas mums svarbus tuo, kad tarp minėtų valdų ir Šeduvos miesto simbo-
likos, kaip matysime, yra glaudus ryšys.

Būtina pažymėti, kad Liudvika Marija išaugo prancūzų karaliaus dvaro aplin-
koje, perėmė jo elgesio manieras, papročius, mąstyseną, pagaliau tapo savotišku jo 
įrankiu. Ne be prancūzų diplomatijos paramos ji 1645 m. lapkričio 5 d. ištekėjo 
už Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos, o po jo 
mirties 1649 m. gegužės 30 d. – už Vladislovo brolio Jono Kazimiero. Kadangi 
Vladislovas Vaza savo žmonos nelabai mėgo, ji jam valdant kiek žymesnio poli-
tinio vaidmens nevaidino, tuo tarpu jo brolio Jono Kazimiero laikais ambicinga 
ir valdžios trokštanti Liudvika Marija aktyviai įsitraukė į politinę veiklą ir daug 
prisidėjo prie glaudesnių santykių su 
Prancūzija užmezgimo. Ją drąsiai gali-
me laikyti prancūzų kultūros skleidėja 
Abiejų Tautų Respublikoje28.

Dar 1645 m. gruodžio 5 d. Seimas  
patvirtino Liudvikai Marijai 100 tūks-
tančių auksinų kraitį ir tokio pat dy-
džio vyro dovaną. Dalis tos sumos bu - 
vo užrašyta Lietuvoje iš Jùrbarko bei 
Virbalio valdų ir girininkijų, taip pat 
Upôtė su visais valsčiais ir palivarkais. 
Bet šių sunkiai išrenkamų pinigų ka-
ralienės dvarui išlaikyti buvo maža, ir 
antrasis vyras Jonas Kazimieras tuoj po 
vedybų, 1649 m. lapkričio 22 d., paža-
dėjo dar 40 tūkstančių Lenkijoje ir 20 
tūkstančių auksinų Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje29. Turbūt jau tuomet 
Šeduvos miestelis su valsčiumi turėjo 
įeiti į tą 20 tūkstančių auksinų sumą30, 
bent 1654 m. ji oficialiai tituluojama 
Šeduvos savininke.

27 Išsamiau apie Gonzagų giminę žr.: Plebański J. K. 
Jan Kazimierz Waza, Marja Ludwika Gonzaga. Dwa 
obrazy historyczne, Warszawa, 1862, p. 36–38; Forst 
de Battaglia O. Ze studiów genealogicznych nad 
epochą Jana Sobieskiego. 1. Wywod przodków 
Marji Ludwiki, Miesięcznik heraldyczny, t. 12, 1933, 
nr. 6, p. 89–91; Targosz K. Uczony dwór Ludwiki 
Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko–fran
cuskich stosunków naukowych, Wrocław; Warszawa; 
Kraków; Gdańsk, 1975, p. 10–12; Kucharczyk G. 
Gonzagowie, Słownik dynastii Europy, pod red. J. Do -
bosza i M. Serwańskiego, Poznań, 1999, p. 146– 
150; Santi-Mazzini G., Araldika, p. 28.

28 Plebański J. K. Jan Kazimierz Waza, Marja Ludwika 
Gonzaga, p. 74, 76, 81–83; Targosz K. Uczony dwór 
Ludwiki Marii Gonzagi, p. 13–14, 20–25, 37, 190–191, 
238–239 ir kt.; Fabiani B. Warszawski dwór Ludwiki 
Marii, p. 9, 15, 27 ir kt.

29 Fabiani B. Warszawski dwór Ludwiki Marii, p. 37–38.
30 Dalis tų užrašytų valdų buvo iš seno užstatytos ir 
karalienei reikėjo jas išpirkti. Žinoma, kad 1656 m. 
Liudvika Marija išpirko iš Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės raikytojo Mykolo Kazimiero Radvilos 
Šeduvą ir Pånevėžį, užstatytus dar prieš uniją 
(1569 m.), už 20 250 auksinų, ką 1656.VI.26 kvitu 
patvirtino M. K. Radvila (LM, kn. 133, l. 36–36v). 
Vėliau ji tą sumą (mini 20 tūkstančių auksinų) iš 
Upytės ir Šeduvos ekonomijų dovanojo savo šali-
ninkui Lietuvos kancleriui bei Upytės ir Šeduvos 
seniūnui Kristupui Pacui, ką specialiu raštu patvirtino 
valdovas Jonas Kazimieras (Ten pat, l. 35–36).
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Taigi atsirado trys pagrindiniai 
veiksniai, kurie lėmė mums neįprastas 
Šeduvos herbo figūras. Visų pirma teisi-
nis – Šeduvos priklausomybė Liudvikai 
Marijai. Antra, miesto savininkės politinė 
kultūrinė orientacija, skatinusi ne vieti-
nių, o Vakarų Europos simbolių plitimą. Ir trečia, Gonzagų giminystės ryšiai bei 
politinės ambicijos lėmė pačių simbolių parinkimą. Ką jie reiškia, galima nustatyti, 
remiantis genealogijos ir heraldikos duomenimis.

Erelis su kunigaikštiška karūna yra paimtas iš tuo metu naudoto Mantujos 
kunigaikštystės herbo (žr. il. aukščiau)31. Jis pabrėžė tiek Gonzagų giminės kilmę, 
tiek neseniai įgytas prancūziškosios Gonzagų šakos teises į Mantujos kunigaikš-
tystę Italijoje.

Tuo tarpu „prancūziška lelija“ susijusi su Gonzagų valdomis Prancūzijoje, o 
ne su vietine kilmingųjų lelija, kaip manė T. Dmochowskis32. Tuo nesunku įsiti-
kinti, žvilgtelėjus į Nevero kunigaikščio Liudviko Gonzagos herbą. Jo pagrindinis 
skydas padalytas į keturis laukus. Pirmajame lauke vaizduojamas Mantujos herbas: 
sidabriniame lauke raudonas riteriškas kryžius ir keturi juodi ereliai, ant kurių 
uždėtas Gonzagų giminės jungtinis herbas. Antrame ir trečiame mėlynos spalvos 
laukuose auksinės heraldinės lelijos. Bordiūrai rodo, kad antrajame lauke lelijos 
priklauso Alansonui (Alençon), Prancūzijos karalių valdai, su kuriais buvo susigi-
miniavę Gonzagos. Kartais Liudvikas 
Gonzaga, taip pat jo sūnus Marijos 
tėvas Karolis Gonzaga Alansono herbą 
įdėdavo net į jungtinio herbo garbin-
giausią vietą – skydo širdį33. Trečiajame 
lauke yra Burgundijos–Nevero herbas. 
Pagaliau ketvirtame lauke įdėtas Klėvių 

31 M. d‘Ormancey, Illustrations de la noblesse Eu
ropéenne, il. tarp p. 334–335; Valvasor J. W., 
Ramschissl B. Opus insignium armorumque, l. 270 
ir kt. leidiniuose. Plg. su pirmuoju čia skelbiamo 
Nevero kunigaikščio Liudviko Gonzagos jungtinio 
herbo lauku.

32 O[bst] J. Herbarz litewski, p. 56.
33 Pastoureau M. Traidé d‘héraldique, p. 71, fig. 80.

Nevero kunigaikščio Liudviko Gonzagos  
jungtinis herbas. Mantujos Gonzagos herbas. 
Apie 1580 m. 

Nevero jungtinis herbas 
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kunigaikščių herbas – raudoname lauke auksinio rato stipinai su lelijomis galuose 
(rais d‘escarboucle)34. Labai panašų herbą, šalia Abiejų Tautų Respublikos herbo, 
randame ir karalienės Liudvikos Marijos antspauduose, tik čia į skydo širdį įdėtas 
Paleologų dvigalvis erelis, pabrėžiantis jos giminystę su Bizantijos imperatoriais35.

Vadinasi, be Mantujos, visi trys likusieji Prancūzijos žemių simboliai Liu-
dvikos Marijos senelio Nevero kunigaikščio Liudviko ir jos pačios herbe turi 
heraldines lelijas arba jų elementus. Tad netenka abejoti, kad antrasis Šeduvos 
herbo simbolis „prancūziška lelija“ buvo paimtas iš jungtinio Nevero kunigaikščių 
Gonzagų herbo. Ir jei Mantujos erelis labiau simbolizavo Gonzagų kilmę, heraldinė 
lelija – konkrečiai prancūziškąją Gonzagų šaką ir, matyt, jų ryšius su valdančiąja 
Burbonų dinastija.

Šeduvos herbui išrinkti tokias ne vietines herbų figūras galėjo tik Liudvika 
Marija arba artimiausi jos patarėjai. Gali būti, kad net herbo eskizą privilegijai 
nupiešė pati karalienė. Yra žinoma, kad ji kaip tik tuo metu į Varšuvą atkvies-
toms vienuolėms vizitietėms fundavo bažnyčią ir, norėdama ją išpuošti, pati piešė 
monstrancijų, kryžių ir kitų bažnytinių reikmenų eskizus, o meistrai jos idėjas 
tik įgyvendino36.

Sudėtingesnis Šeduvos herbo spalvų klausimas, nes nei apie minimą 1654 m. 
privilegijoje „baltą Mantujos erelį“, nei apie mėlyną skydo lauko spalvą neturime 
jokių patikimų duomenų. Jau pats apibūdinimas „baltas Mantujos erelis“ yra 
prieštaringas, nes tokios spalvos šis erelis nebūna. Vadinasi, jame slypi ne viena, 
o bent dvi prasmės: Mantujos erelis ir balta spalva. Jau rašėme, koks atributas 
išskyrė Mantujos erelį iš kitų šios rūšies paukščių. Tad ką galėtų reikšti jo balta 
spalva, kuri, kaip ir kiti Šeduvos herbo dalykai, turėjo savo prasmę ir galėjo 
atsirasti su valdovės žinia.

Kiekvienos valstybės valdovų he - 
raldikoje susiformuoja tik jiems bū-
dingų spalvų gama. Štai Prancūzijoje 
vyrauja mėlyna skydo lauko ir auksinė 
arba geltona figūrų spalva (senajame 
Prancūzijos herbe mėlyname lauke 
vaizduotos trys auksinės heraldinės 
lelijos)37, o Lietuvoje ir Lenkijoje dau-
giau rasime raudonų skydų ir baltų 
(sidabrinių) herbo figūrų (atitinkamai 
baltas raitelis, erelis raudoname lau-
ke)38. Tokių spalvų kompozicijos dažnai 
ir be herbo parodo, kokiam kraštui 
arba valdančiai dinastijai jos atstovauja.

Šeduvos herbo skydo laukas mė-
lynas, o heraldinė figūra balta (sida-
brinė), kas nebūdinga senajai Lietuvos, 
taip pat ir Lenkijos heraldikai. Čia jeigu 
ir būna mėlyna, tai dažniau jungiama 
su geltona spalva arba auksu (raitelio 

34 Galbreath D. L. Manuel du blauson, p. 32;  Leon-
hard W. Das grosse Buch der Wappenkunst, p. 256–
257.

35 Pieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium Ac-
torum Antiquorum Varsoviense Maximum, Divisio 
Prima – „InSimul“, Warszawa, 2010, p. 118; tas pat 
ir signetiniuose antspauduose (Ten pat, p. 119–123). 
Šiek tiek kitaip sukomponuotas herbas ant Liudvikos 
Marijos karsto. Ten ant Gonzagų giminės jungtinio 
herbo uždėtas keturlaukis skydas su dviem Lenkijos 
ereliais ir dviem Lietuvos raiteliais bei Bizantijos 
(Paleologų) dvigalviu ereliu skydo širdyje (Krus-
zyński T. Sarkofag Ludwiki Marji Gonzagi, p. 121–
122, lent. 1).

36 Bartoszewicz J. Kościoły warszawskie rzymsko-kato-
lickie, opisane pod wzgledem historycznym, Warszawa, 
1855, p. 253–254.

37 Reikia pasakyti, kad viduramžiais Vakarų Europos 
riteriai labiausiai mėgo raudoną spalvą, mėlyna, jei 
neskaitysime pranzūzų karalių herbų, Prancūzijoje 
ėmė populiarėti vėliau, bet šiandien Europos kraštuo-
se laikoma viena mėgstamiausių (Pastoureau M. 
Figures de l‘héraldique, Paris, 2007, p. 83–84).

38 Łojko J. Średniowieczne herby polskie, Poznań, 1985, 
p. 15; Rimša E. Spalva Lietuvos heraldikoje, Spalva 
lietuvių liaudies mene, sud. J. Kudirka, Vilnius, 1988, 
p. 112–116; Rimša E. Heraldika, p. 20–22.
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mėlyname skyde auksinis dvigubas kryžius)39. Bet šiuo atveju negalima užmiršti 
tos aplinkybės, jog Šeduvos herbo kūrėja buvo Liudvika Marija, išauklėta prancūzų 
kultūros tradicijų, kurios kraujyje, kaip pastebėjo ne vienas tyrinėtojas, virė Gonzagų 
giminės dinastinės ambicijos40. Visa tai leidžia spėti, kad dvi pagrindinės Šeduvos 
herbo spalvos, mėlyna ir balta, atstovauja ne vienai, o dviem valstybėms. Mėlynas 
skydo laukas, kaip būdingiausia prancūzų karalių spalva, gali būti susieta su šiuo 
kraštu, juo labiau kad vienas iš miesto herbo figūrų vadinama „prancūziška lelija“, 
o ji, kaip minėta, vaizduojama mėlyname lauke. Tuo tarpu balta Mantujos erelio 
spalva, kaip mėgstamiausia Abiejų Tautų Respublikos heraldinių figūrų spalva, 
gali remtis vietos tradicijomis, o dar greičiau – asocijuotis su Lenkijos Karalystės 
baltu ereliu. Taigi Šeduvos herbo mėlyna ir balta spalvos galėjo rodyti dviejų 
valstybių dinastinius ryšius, kuriuos savo veikloje taip akcentavo Liudvika Marija 
ir ką ne kartą pažymėjo jos amžininkai41.

Tokiu būdu 1654 m. sukurtame Šeduvos miesto herbe aiškiai vyravo itališ-
kai prancūziški heraldikos motyvai, atspindintys ne miesto, o Gonzagų giminės 
istoriją. Juos su Šeduva sieja tik Liudvikos Marijos asmuo, kuri miesteliui išrūpino 
Magdeburgo miesto teises ir trumpą laiką (1654–1667) buvo jo savininkė. Kita 
vertus, Šeduvos herbas yra vienas iš nedaugelio išlikusių Lietuvos ir Prancūzijos 
XVII a. vidurio kultūrinių ryšių liudininkų.

Tokie herbai kaip Šeduvos nėra patvarūs. Keičiantis miestų savininkams, jų 
reikšmė menkėja, vis mažiau žiūrima jų ikonografijos, užmirštami kai kurie herbo 
elementai, ypač po stichinių nelaimių, kai pasikeičia žymi dalis miestų gyventojų. 
Pagaliau mažesniuose miestuose dėl 
siauro herbų panaudojimo, iš esmės 
tik antspaudams, kartu su privilegi-
jomis nyksta žinios apie jų spalvas. 
Akivaizdus to pavyzdys – Šeduvos her - 
bas. Ikonografijos pokyčiai matyti jau 
XVIII a. pirmosios pusės antspauduose, 
atsiradusiuose po Šiaurės karo ir jį ly-
dėjusių stichinių nelaimių. Kaip herbas 
buvo traktuojamas XVIII a. antrosios 
pusės šaltiniuose, galime spręsti iš ži-
nomų to meto antspaudų ir 1792 m. 
privilegijos herbo piešinio.

Beveik visi antspaudai, kurių 
skersmuo siekia 50–51 mm, aptikti ant 
1759–1790 m. išrašų iš Šeduvos miesto 
aktų ir protokolų knygų42. Jų vaizdulį 
užima heraldiškai į kairę pusę atgręž-
tas erelis su karališka uždarąja karūna 
ant galvos. Aplink erelį dvi apačioje 
surištos laurų šakelės. Palei antspaudo 
kraštą, tarp dviejų laurų vainikėlių, 
didžiosiomis raidėmis įrašyta lenkiš-

39 Rimša E. Spalva Lietuvos heraldikoje, p. 115, 116.
40 Libiszowska Z. Ludwika Maria Gonzaga, Polski 
słownik biograficzny, t. 18/1, Wrocław; Warszawa; 
Kraków, p. 106–110; Targosz K. Uczony dwór 
Ludwiki Marii Gonzagi, p. 10–14.

41 Raczyńsk i E. Gabinet medalów polskich, t. 2, 
p. 56–58; Grabowski A. Groby, trumny i pomniki 
królów polskich w podziemiach i wnętrzu Katedry kra
kowskiej na Wawelu, Kraków, 1868, p. 41–44; Forst 
de Battaglia O. Ze studiów genealogicznych, p. 89; 
Targosz K. Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi, 
p. 10–14.

42 BCz. (Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie), 
rkps MNK 565: Šeduva (1762). Ten pat (MNK 
1469: Šeduva) saugomos šio antspaudo trynės iš 
M. Gumowskio rinkinio; BJ (Biblioteka Jagiellońska w 
Krakowie), rkps 6321 IV, k. 214 (XIX a. vid. J. Pre -
kerio rinkinys); LMAVB (Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka), f. 25–339 (1790.V.31); f. 126-
161, l. 2v (1780); f. 198-544 (1779); LVIA, f. 1671, 
ap. 4, b. 453, l. 89 (1759.III.27). 1779 m. antspaudo 
fotonuotrauką turi LHK, Šeduvos herbo byla. Vieną 
iš čia minimų 1762 m. antspaudą prieš karą tuome-
tiniame Čapskių muziejuje Krokuvoje surado ir ne 
visai tiksliai apibūdino M. Gumowskis. Jis karališkąją 
karūną pavadino kunigaikštiška mitra, praleido 
dalį legendos skiriamųjų ženklų, o žodį MAG-
DEBVRYI perskaitė MAGISTRATI (Gumowski M. 
Herby miast litewskich, Ateneum wileńskie, rocz. 10, 
1935, p. 276).
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ka legenda: PIECZENC MAGDEBVRYI 
MIASTA SZADOWA (Šeduvos miesto 
magdeburgijos antspaudas)43.

Apie 1759 m. šis antspaudas pakeitė iki tol naudotąjį. Palyginę juos tarpu-
savyje, įsitikinsime, kad pastarojo kompozicija buvo nusižiūrėta iš jo pirmtako, 
tik daug tiksliau ir profesionaliau pavaizduotas erelis, t. y. uodegos ir sparnų 
plunksnos, proporcingiau išdėstyta legenda. Tačiau jame atsirado du esminiai 
pakeitimai. Vietoje kunigaikštiškos ereliui ant galvos buvo uždėta karališkoji ka-
rūna ir nuo krūtinės nuimta lelija. Taip Mantujos erelis buvo paverstas Lenkijos 
Karalystės ereliu. Nemanytume, kad tuo stengtasi pakeisti simbolikos prasmę. 
Pražuvus senajam spaudui, spaudo raižytojas galėjo turėti senesnio antspaudo 
prastą arba neryškų atvaizdą, tad jis panaudojo jam geriau žinomus kai kuriuos 
Lenkijos Karalystės erelio vaizdavimo elementus.

Šioje vietoje verta pažymėti kitą labai svarbų Šeduvos savivaldos istorijos 
faktą, nuo kurio priklausė miesto herbo raida. 1775 m. Seimo nutarimu Šeduva 
perėjo privačion Poniatovskių giminės nuosavybėn44. Po metų, įteisinus naują mo-
kesčių sistemą, buvo panaikinta beveik visų valstybinių miestų savivaldos teisės, 
jie atiduoti seniūnų žinion, tik priva-
čių miestų savininkams buvo leista šį 
klausimą spręsti savo nuožiūra45. Susi-
klosčius tokioms aplinkybėms, Šeduvai 
pavyko išsaugoti savivaldos teises. Jos 
buvo patvirtintos kunigaikščio Stanis-
lovo Poniatovskio privilegija, išduota 
1779 m. birželio 26 d. Šeduvoje46. Po 
mėnesio, liepos 25 d., tarp S. Poniatovs-
kio ir miesto buvo pasirašyta speciali 
sutartis, vadinama konvencija, kuria 
buvo nustatyta visam miestui (krikščio-
nims ir žydams) metinis 3 579 lenkiškų 
auksinų ir 4 grašių mokestis47. Pažymė-

43 Antspaudai skelbti: Rimša E. Ką rodo Šeduvos 
miesto antspaudas?, „Komunizmo aušra“, 1986 m. 
rugpjūčio 26 d.; Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 2, 
Vilnius, 1986, p. 25; Rimša E. 1791–1792 m. Lietuvos 
miestų savivaldos privilegijos kaip heraldikos šaltinis, 
p. 133, CXVII, 1.

44 Jučas M. Baudžiavos irimas Lietuvoje, Vilnius, 1972, 
p. 260.

45 Volumina legum, t. 8, Petersburg, 1860, p. 567–568.
46 1779.X.14 įrašas Upytės pilies teismo aktų knygoje, 
LVIA, f. SA, b. 15223, l. 1528–1530v; Apie 1800 m. 
įrašas Šeduvos miesto aktų knygoje, ten pat, 
b. 15144, p. 38–40.

47 1791.VII.27 įrašas Kauno pilies teismo aktų knygoje, 
LVIA, f. SA, b. 13725, l. 389–389v; Apie 1800 m. įra-
šas Šeduvos miesto aktų knygoje, Ten pat, b. 15144, 
p. 48–49.

Šeduvos miesto magdeburgijos 1759–1790 m. 
antspaudas
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sime, kad nauji savivaldos organai, gavus žodinį S. Poniatovskio sutikimą, „senu 
papročiu“ buvo išrinkti dar 1779 m. kovo 13 d.48 Nors 1779 m. S. Poniatovskio 
privilegijoje nieko nesakoma apie miesto herbą, tačiau iš 1759–1790 m. antspaudų 
aišku, kad čia jokių pakeitimų nebuvo. Miesto raštinė dokumentus antspaudavo 
tuo pačiu spaudu ir 1759 m., ir 1780–1790 m., tai yra daugiau negu dešimtmetį 
po S. Poniatovskio suteiktos privilegijos49.

Paskutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų Šeduvos herbo šaltinis – 
1792 m. kovo 19 d. Stanislovo Augusto privilegija, įgyta Ketverių metų seimo 
(1788–1792) reformų metu. Privilegijos originalas 1898 m. dar buvo Šeduvos miesto 
valdyboje, po to pateko į Panevėžio miesto muziejų50. Jis, pasak muziejininkų, 
dingo Antrojo pasaulinio karo metu. Išliko keli šios privilegijos nuorašai, o ją 
įrašant į Lietuvos Metriką, buvo perpieštas ir herbas51. 1792 m. privilegijoje buvo 
pakartotas 1654 m. herbo apibūdinimas ir pabrėžta, kad patvirtinamas herbas 
toks, „kokį iš seno turėjo suteiktą <...> baltas Mantujos erelis ir viduryje prancūziška 
lelija“52, vadinasi, nepakeistas. Tačiau 
privilegijoje nupieštas herbas skiriasi 
nuo jo aprašymo. Mėlyname lauke vaiz-
duojamas baltas, heraldiškai į kairę 
pusę žiūrintis erelis su kunigaikštiška 
karūna ant galvos (senasis Mantujos 
erelio atributas). Jam krūtinę dengia 
apvalus raudonas skydas, kuriame vaiz-
duojamos trys baltos dvigubos lelijos, 
viena viršuje ir dvi apačioje53.

Labai neatidžiai nupiešti erelio 
sparnai, viename jų 6, kitame 7 plunks-
nos, ir visai neheraldiškai uodegoje 
styro 4 plunksnos. Herbo piešinyje dar 
labiau negu pirmajame antspaude jau-
čiama paukščio natūralizacija. Bet jeigu 
taip „nuheraldintą“ erelį dar galima bū - 
tų paaiškinti prastu dailininku, neaukš-
tu to meto heraldikos žinių lygiu bei 
didėjančia realistinių tendencijų įtaka 
dailėje, tai visai iškrinta iš privilegijos 
konteksto trys dvigubos lelijos. Ne-
atitinka privilegijos duomenų nei jų 
skaičius, nebent turima galvoje senojo 
Prancūzijos herbo lelijų skaičių, bet 
ten jos išdėstytos kitaip (2 ir 1), nei 
išvaizda, o „prancūziškos lelijos“ – ir 
spalvos. Čia raudona ir balta, kaip ir 
dvigubų lelijų išvaizda, bus nusižiūrėta 
iš bajoriško herbo, pagal lenkų tradiciją 
vadinamo Gozdavos (Gozdawa) vardu54. 

48 1779 m. Šeduvos magistrato rinkimų aktavimas 
miesto aktų knygoje, LVIA, f. SA, b. 15143, l. 1.

49 1790.V.31 išrašas iš miesto protokolų knygų, LMAVB, 
f. 25-339.

50 Гейслер B., Гуковский K. Шадово (Опыт историко 
статистическаго описания), Ковна, 1898, с. 3; Vadovas 
po Lietuvą, red. P. Barkauskas ir A. Balas, Kaunas, 
1938, p. 247.

51 Lietuvos Metrika: Knyga Nr. 556, p. 94–97, nr. 38. 
Kiti 1792 m. privilegijos nuorašai: 1792.IV.26 įrašas 
Upytės žemės teismo aktų knygoje, LVIA, f. SA, 
b. 15285, l. 219–222v. Išrašai išduoti po įrašyto ir 
1802.VI.18 (ten pat); Apie 1800  m. įrašas Šeduvos 
miesto aktų knygoje, ten pat, b. 15144, l. 41–47. 
XIX a. S. Daukanto nuorašas iš Lietuvos Metrikos, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos ran
kraštynas, f. 1–69, l. 132v–137; XIX a. antrosios pusės 
J. Prekerio nuorašas iš originalo: BJ, rkps 6321 IV, 
k. 208–213; Šio nuorašo mikrofilmai: LMAVB, mfl. 
2027, l. 208–213; VUB, f. 83-109 (mfl.), l. 208–213.

52 „<...> utwierdzamy onemu herb tenże sam, który z 
dawna miało nadany, <...> orzeł biały mantuański a 
w pośrzódku lilia francuska” (Lietuvos Metrika: Knyga 
Nr. 556, nr. 38, p. 96).

53 1792 m. Šeduvos herbas daug kartų skelbtas. 
Spalvotas: Indriulaitis A. Lietuviškoji heraldika, 
Statyba ir architektūra, 1988, nr. 5, p. 21; Lietuvos 
heraldika (The heraldry of Lithuania), kn. 1, p. 106; 
Lietuvos heraldika (The heraldry of Lithuania), 2008, 
p. 1407. Nespalvotas: Rimša E. 1791–1792 m. Lietuvos 
miestų savivaldos privilegijos kaip heraldikos šaltinis, 
įklija; Rimša E. Šeduvos miesto herbas, p. 80, 8 pav.; 
Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų 
antspaudai, p. 523; Rimša E. Pieczęcie, p. 894 ir kt.

54 Wijuk Kojałowicz W. Herbarz rycerstwa W. X. 
Litewskiego tak zwany Compendium czyli o klejnotach 
albo herbach których familie stanu rycerskiego w prowin
cyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają, Kraków, 
1897, p. 52. Ketverių metų seimo laikotarpiu tris 
panašias dvigubas lelijas randame dar dviejuose 
Rumšiškių ir Jurbarko miestų herbuose (Lietuvos 
Metrika: Knyga Nr. 556, p. 34, 126).
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Panašių atvejų, kai herbo piešinys skiriasi nuo jo aprašymo, XVIII a. pabaigos 
šaltiniuose yra ne vienas. Apie tai esame rašę55. Dėl to spėlioti, ką dailininkas 
turėjo galvoje, piešdamas ereliui ant krūtinės tokį herbą, būtų beprasmiška, nes 
iškraipytume senąją, ta pačia privilegija patvirtintą herbo idėją.

Vargu ar ši nauja herbo interpretacija plačiau paplito. Kovo 19 d. pasirašytą 
privilegiją miestiečiai gavo ne iš karto. Greičiausiai ji juos pasiekė tik balandžio 
antrojoje pusėje, nes tik tuomet privilegija buvo įrašyta į Upytės žemės teismo 
aktų knygą56, o jau gegužės mėnesio viduryje Lenkijoje įkurta Rusijos palaiko-
ma Targovicos konfederacija (Lietuvoje Generalinė konfederacija) pradėjo akciją 
prieš miestų savivaldą57. Kita vertus, Šeduva priklausė prie tų miestų, kurie ne 
steigė naujas savivaldas, o tik pasitvirtino iš seno turėtas teises. Dėl to Šeduvos 
miestiečiams nereikėjo skubėti gaminti naują miesto spaudą, jie galėjo naudotis 
senuoju. Iš dalies tai patvirtina ta aplinkybė, jog XIX a. viduryje Šeduvoje kartu 
su kitais miesto dokumentais buvo saugomas tik vienas senasis spaudas, naudotas 
mums žinomiems 1759–1790 m. dokumentams tvirtinti; jo pavyzdį savo rinkiniui 
atsispaudė Jonas Prekeris58. Tai leidžia manyti, kad minėtas spaudas buvo nau-
dojamas miesto raštinėje nuo 1759 m. iki XIX a. pradžios.

XVIII a. yra laikomas heraldikos smukimo laikotarpiu. Tai akivaizdžiai 
parodė čia pateikti XVIII a. vidurio ir antrosios pusės ikonografiniai šaltiniai. 
Juose ypač netiksliai perteikti iš žmonių atminties išsitrynę Vakarų Europos 
heraldiniai simboliai. Ir nors Šeduvos privilegijose tradiciškai deklaruota apie 
patvirtinamą „baltą Mantujos erelį“ ir „prancūzišką leliją“, jų vietoje piešiami ar 
raižomi spauduose šiek tiek kiti, artimesni vietos heraldikai simboliai.

Po trečiojo Abiejų Tautų Respu-
blikos padalijimo 1795 m. Lietuva kartu 
su Šeduva atsidūrė Rusijos imperijos 
sudėtyje. Netrukus pasikeitė ir miesto 
savininkai. 1798 m. birželio 20 d. S. Po - 
niatovskis Šeduvos dvarą su miestu 
pardavė Teodorui Ropui. Tuoj pat tarp 
naujojo miesto savininko ir miestiečių 
kilo nesutarimų dėl žemės, savivaldos. 
Po ilgų ginčų 1813 m. Rusijos imperijos 
Senatas paliko Šeduvai savivaldos tei-
ses, leido turėti rotušę, o jos sprendimus 
apeliuoti Vyriausiajam Teismui59. XIX a. 
Šeduva buvo vienintelis dabar tinėje 
Lietuvos teritorijoje neetatinis mies - 
tas, neskaitant etatinių gubernijų ir ap-
skričių centrų, kuris išsaugojo šiokią 
tokią savivaldą. Deja, nieko nežinome 
apie XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios 
miesto herbą. Tik remdamiesi kitų Lie-
tuvos miestų pavyzdžiu60, galime spėti, 
kad pirmaisiais Rusijos valdžios metais 

55 Rimša E. 1791–1792 m. Lietuvos miestų savivaldos 
privilegijos kaip heraldikos šaltinis, p. 132–136.

56 1792.IV.26 įrašas, LVIA, f. SA, b. 15285, l. 219.
57 Kryževičius V. Lietuvos privilegijuotieji miestai. 
XVII a. antroji pusė–XVIII a., Vilnius, 1981, p. 126; 
Kiaupa Z. Lietuvos miestų savivalda XIV–XVIII a., 
Lietuvos heraldika, kn. 1, sud. ir parengė E. Rimša, 
Vilnius, 1998, p. 182–183.

58 BJ, rkps 6321 IV, k. 214.
59 Матерiалы для географiи и статистики Россiи. Ко 

венская губерния, cост. Д. Афанасьевъ, Санктпетер
бургъ, 1861, c. 682. Pasak profesoriaus Mečislovo 
Jučo, Senato nutarimas buvo priimtas 1812 m. spalio 
3 d. (Jučas M. Baudžiavos irimas Lietuvoje, p. 260–261. 
Vėliau ši data pakartota: Kryževičius V. Šeduva: 
praeitis ir ateitis, Mokslas ir gyvenimas, 1986, nr. 8, 
p. 34; Rimša E. Šeduvos miesto herbas, p. 81). Mes 
negalėjome patikrinti Sankt Peterburge esančio  
M. Jučo nurodyto Senato nutarimo datos. Aišku 
viena, kad 1812.X.3 Lietuvos teritorija dar buvo 
užimta Prancūzijos kariuomenės (Dundulis B. Lie
tuva Napoleono agresijos metais (1807–1812), Vilnius, 
1981, p. 120–133 ir kt.). Taigi dėl 1813 m. bus teisus 
D. Afanasjevas, o dėl spalio mėn. turbūt M. Jučas.

60 Apie tai rašoma: Rimša E. XIX a. pirmojo trečdalio 
Panevėžio rotušės antspaudai – senosios miesto 
heraldikos šaltinis, Iš Panevėžio praeities: savivaldos 
bruožai. Konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2005, 
p. 16–18; il. 5.
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Šeduva galėjo išsaugoti senąją simboliką. Po to, prasidėjus ginčams su T. Ropu 
dėl savivaldos, šis klausimas tapo dar problemiškesnis.

Didelė tikimybė, kad po minėto Senato sprendimo neetatinis miestas herbą 
prarado, bent jo nebėra 1819–1831 m. Šeduvos rotušės antspauduose61. Jų skersmuo  
sumažėjo iki 34 mm. Antspaudų vaizdulys buvo padalytas linija į du laukus. 
Vir šutiniame, užimančiame apie 2/3 pločio, vaizduotas Rusijos imperijos dvigalvis 
ere lis, po juo, apatiniame lauke, Lietuvos raitelis. Palei antspaudo kraštą įrašyta 
jau rusiška (viena iš ankstyviausių Lietuvoje) legenda – ПEЧАТЬ ШАДОВСКОИ 
ГОРО ДОВОИ РАТУШИ: (Šeduvos miesto rotušės antspaudas). Taigi, gaminant 
naują rusišką Šeduvos rotušės spaudą, vietoje Mantujos erelio ir prancūziškos 
lelijos buvo iš raižyti visai kiti simboliai, ženklinę miesto priklausomybę Lietuvos 
Vilniaus gubernijai (raitelis) Rusijos imperijos sudėtyje (dvigalvis erelis). Vėliau, kai 
buvo įkurta Kauno gubernija ir jai 1843 m. patvirtintas herbas: obeliskas 1812 m. 
karui at min ti62, Šeduvos antspauduose 
turėjo atsirasti jis ir ženklinti Šeduvos 
priklausomy bę Kauno gubernijai. Bent 
nuo XIX a. vidurio kitų Kauno guber-
nijos miestų ir miestelių antspauduose 
gubernijos herbas išstūmė visus kitus 
iki tol naudo tus simbolius63. Tačiau nei 
dvigal vis ere lis su raiteliu, nei obelis-
kas nieko bend ro neturėjo su pačios Še - 
duvos heraldika.

Rusijos imperijoje mūsų regiono 
miestų heraldika šiek tiek imta domė-
tis tik ketvirto dešimtmečio antrojoje 

61 Iš dešimties šios rūšies egzempliorių, kuriais buvo 
patvirtinti išrašai iš Šeduvos miesto rotušės knygų, 
nurodysime tik ankstyviausią ir vėliausią antspaudą: 
LVIA, f. 361, ap. 2, b. 1, l. 2 (1819.V.7); f. 447, ap. 24, 
b. 2257, l. 9v (1831.XII.12). J. Ikamaitės antspaudo 
piešinys saugomas LIIRS, f. 40, lent. LIV, 1.

62 Rimša E. Kauno miesto herbas XV–XX a., Vilnius, 
1994, p. 91.

63 Ten pat, p. 95; Rimša E. Šakynos ir Gruzdžių 
herbai, Gruzdžiai, d. 1 (Lietuvos valsčiai, kn. 17), 
vyr. red. ir sud. D. Šniukas, Vilnius, p. 234. Apie 
tokį XX a. pradžios Šeduvos antspaudą su rusiška 
legenda užsiminė A. Bukauskas, tik jis Kauno gu-
bernijos obeliską palaikė „rotušės bokšto viršūne“ 
(Bukauskas A. Trumpa Šeduvos miesto istorija, 
Utena, 1992, p. 5).

Šeduvos miesto rotušės 1819–1831 m. antspaudas  
ir J. Ikamaitės pieštas antspaudas
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pusėje. 1839–1840 m. bandyta sure-
gistruoti, kokie miestai kokius herbus 
naudoja ar kokius turėjo praeityje64. Iš 
vieno Vilniaus gubernijos valdybos raš-
to Heroldijai sužinome, kad tuomet ir 
Šeduvos rotušė buvo pateikusi kažkokį 
herbo piešinį65. Bet tuo viskas ir baigėsi.

Pačioje Rusijoje herbų kūryba 
suaktyvėjo šeštojo dešimtmečio pabai-
goje, kai 1857 m. birželio 10 d. prie 
Heroldijos departamento raštinės buvo 
įkurtas specialus Herbų skyrius, o jo 
valdytoju paskirtas energingas baronas 
Bernhardas fon Kione (Koehne, Köhne, 
Кёне)66. Jis sukūrė ištisą herbų puošy-
bos sistemą, stengėsi pertvarkyti pagal 
he raldikos taisykles prastai sudarytus 
herbus, kūrė naujų herbų projektus. Tarp tų projektų Heroldijos fonde Sankt Pe-
terburge yra išlikęs ir Šeduvos herbo piešinys bei 1867 m. birželio 8 d. aprašymas: 

„Auksiniame skyde žalias lino stiebas su žiedu ir lapais. Laisvoje 
dalyje Kauno gubernijos herbas. Skydas papuoštas raudona trijų 
bokštų karūna ir apsuptas dviem auksinėmis varpomis, perrištomis 
Aleksandro juosta“67. 

Baronas Kione, aiškindamas Šeduvos herbo figūrą, rašė: „<...> turėdamas galvoje, 
kad toje vietovėje prekiaujama linais, tai manau herbe pavaizduoti lino stiebą su žiedu“68. 
Iš tikro herbe nupiešta žydinti kanapė. Galimas daiktas, kad dailininkas supainiojo 
šiuos abu augalus ir vietoje žydinčio lino nupiešė kanapę. Kauno gubernijos obeliskas 
laisvojoje skydo dalyje turėjo rodyti, kad Šeduva priklauso šiai gubernijai (įkurta 
1842 m. pabaigoje, oficialiai atidaryta 
1843 m. liepos 1 d.), o auksinės varpos, 
surištos raudona Aleksandro juosta – jo 
žemdirbišką charakterį, prekybą javais. 
Pagaliau virš skydo uždėta raudona 
trijų bokštų mūro karūna pagal Kione 
kurtą sistemą turėjo žymėti neetatinį 
miestą69. Bet ir šis kabinetinis Šeduvos 
herbo projektas, kuriame neliko net 
užuominos į senąją miesto simboliką, 
liko popieriuje. Apie jį niekas Šeduvoje 
nežinojo.

XIX a. pradžioje Šeduvai pra-
radus herbą, apie jį ilgą laiką buvo 
užsimenama tik literatūroje. Be to, vieni 

64 Соболева Н. А. Российская городская и областная 
геральдика XVIII–XIX вв., oтв. ред. В. И. Буганов, 
Москва, 1981, c. 126.

65 1840.XII.28 rašto nuorašas, РГИА (Российский госу
дарственный исторический архив, СанктПетер  
бург), ф. 1343, оп. 15, д. 137, л. 6v.

66 Соболева Н. А. Российская городская и областная 
геральдика, c. 123.

67 1867 m. Šeduvos herbo medžiaga, РГИА, ф. 1343, 
оп. 15, д. 137, л. 30 (projekto aprašymas), 31 (herbo 
piešinys).

68 „<...> я имея въ виду, что въ той местности произво
дится льняная торговля, то полагаю изобразить въ 
гербе льняную вeтвь съ цветомъ“ (Ten pat, l. 29).

69 Гербы городовъ, губерний, областей и посадовъ Рос
сийской империи, внесенные въ Полное собрание за  
коновъ съ 1649 по 1900 годъ, cост. П. П. фонъВинк
леръ, С. Петербургъ, 1900 (naujas fotogr. leid., 
Maskva, 1991), c. 43, 45; XXVI–XXVII.

Šeduvos herbo projektas. 1867 06 08
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tyrinėtojai, remdamiesi vienais šaltiniais, pateikdavo vienus savivaldos ir herbo 
atsiradimo metus, kiti, naudodamiesi kitais, – kitus, be to, nevienodai aprašydavo 
ir patį herbą. Bene vienintelis Motiejus Valančius 1848 m. „Žemaičių vyskupystė-
je“ teisingai nurodė ir savivaldos įsteigimo datą, ir Šeduvai suteiktą herbą70. Tuo 
pat metu rašęs Mykolas Balinskis savivaldos atsiradimą nukėlė jau į 1672 m., tai 
yra į savivaldos patvirtinimo metus. Būtent tada Šeduva gavusi herbą: „mėlyname 
lauke baltas erelis su karūna, turintis ant krūtinės raudonos spalvos skydą su trimis leli
jomis“71. Esame nustatę, kad šias išvadas M. Balinskis padarė remdamasis Simono 
Stanevičiaus duomenimis, kuriuos šis gavo iš dviejų šaltinių: apie 1672 m. privi-
legiją iš pažįstamo Šeduvoje, o iš Simono Daukanto Peterburge gavo žinių apie 
1792 m. privilegiją ir joje esantį minėtą herbo piešinį. Taip M. Balinskis savivaldą 
pajaunino, o herbą, atseit atsiradusį 1672 m., apibūdino iš 1792 m. privilegijos72.

Daugiausia 1912 m. pripainiojo T. Dmochowskis. Paprašytas Jano Obsto, jis 
pagal Lietuvos Metrikos duomenis nupiešė ir paskelbė J. Obsto straipsnyje keliolika 
1791–1792 m. herbų, tarp jų ir Šeduvos herbą. Dailininkas, nepaisydamas 1792 m. 
privilegijos duomenų, sidabriniame lauke pavaizdavo juodą erelį su kunigaikštiška 
kepure ant galvos, o ant jo krūtinės uždėjo raudoną skydą (spalvą rodo statmenai 
subrūkšniuotas skydo laukas) su sidabrine heraldine lelija. Pasak T. Dmochowskio, 
privilegijoje minimas „Mantujos erelis“, taigi turi būti juodas sidabriniame lauke. 
Šiuo atveju autoriui nesvarbu, kad tiek šioje, tiek visose kitose privilegijose primyg-
tinai rašoma ne apie „Mantujos erelį“, o apie „baltą Mantujos erelį“. Dar įdomiau 
su „prancūziška lelija“. Ji iš tikro esanti auksinė ir vaizduojama mėlyname lauke, 
bet ne ji čia turi būti, o Lietuvos kilmingųjų paprastai naudojama dviguba lelija 
(lenk. Gozdawa), taigi sidabrinė rau-
doname lauke. „Prancūziškos lelijos“ 
pavadinimas bus atsiradęs dėl menko 
mūsų nusimanymo apie šį simbolį, ko 
esą negalima pasakyti apie erelius ir 
jų spalvas73. Vadinasi, gerai valstybėje 
žinomi ereliai ir jų spalvos privilegijoje 
buvo klaidingai aprašyti, o krašte gerai 
žinoma dviguba lelija kažkodėl pavirto 
mažai žinoma „prancūziška“. Žinoma, 
jei dailininkas būtų labiau įsigilinęs į 
Šeduvos herbo atsiradimo aplinkybes, 
tokių klaidų būtų išvengęs. Svarbu tai, 
kad T. Dmochowskio kūrinys, nors 
po kelių dešimtmečių buvo Marijano 
Gumowskio sukritikuotas74, padarė di-
džiausią įtaką XX a. pirmosios pusės 
Šeduvos herbui.

Reikia pripažinti, kad Pirmosios 
Lietuvos Respublikos laikais miestų 
heraldika labiau domėjosi dailininkai 
negu oficiali valdžia. Būtent jų sukurti 

70 Naudojamės naujausiu M. Valančiaus raštų leidimu: 
Valančius M. Žemaičių vyskupystė, Raštai, t. 2, 
tekstą paruošė B. Vanagienė; įvadas ir paaiškini-
mai V. Merkio, Vilnius, 1972, p. 285, 45 nuoroda. 
Panašiai herbą apibūdino ir Konstantinas Gukovskis, 
tik savivaldos atsiradimą nukėlė į 1779 m., tai yra 
susiejo su tų metų Stanislovo Poniatovskio privi-
legija (Гуковский К. Краткий исторический очерк 
Ковенской губернии, Ковно, 1889, с. 35).

71 Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod 
względem historycznym, jeograficznym i statystycznym, 
Warszawa, t. 3, 1850, p. 577.

72 Rimša E. Šeduvos miesto herbas, p. 70. Vėliau M. Ba -
linskio teiginį apie 1672 m. suteiktą herbą kartojo 
kiti autoriai: Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich, t. 11, Warszawa, 1890, 
p. 765; Гейслер B., Гуковский K. Шадово, c. 3; 
Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 3, Vilnius, 
1971, p. 374 ir kt.

73 O[bst] J. Herbarz litewski, p. 55–56.
74 M. Gumowskis daugeliui T. Dmochowskio naujo-
vių nepritarė, tiesa, pats ereliui ant krūtinės siekė 
uždėti mėlyną skydą, bet ne su auksine, o balta 
prancūziška lelija, žr.: Gumowski M. Herby miast 
litewskich, p. 276. Jo teiginius perpasakojo kiti auto-
riai (Bukauskas A. Trumpa Šeduvos miesto istorija, 
p. 5). Apie kitus netikslumus žr. Rimša E. Šedu
vos miesto herbas, p. 70–71, taip pat šiame darbe 
42 nuorodą.
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herbai plito po savivaldybes, mokyklas, naudoti informaciniuose ir proginiuose 
leidiniuose. Ypač daug šioje srityje nuveikė muziejininkas ir archeologas Tadas 
Daugirdas. Dar tebevykstant Pirmajam pasauliniam karui, jis vietos spaudoje pra-
dėjo skelbti duomenis apie senuosius Lietuvos valstybės ir miestų (pilių) herbus. 
Pagrindiniu heraldikos šaltiniu jam buvo J. Obsto bei T. Dmochowskio darbai. 
T. Daugirdas nupiešė per 20 nespalvotų miestų herbų ir išleido juos kaip atvirukų 
rinkinį. Šeduvos herbas, galima sakyti, be didesnių pakeitimų buvo nukopijuotas 
iš T. Dmochowskio piešinio75. Po T. Daugirdo mirties 1919 m. pabaigoje, pasinau-
dojęs velionio palikimu, miestų herbus iš naujo perpiešė, papildydamas nemaža 
dalimi naujų, Bronius Šaliamoras. Jis taip pat išleido herbinių atvirukų rinkinį, 
tik spalvotą, tarp jų ir Šeduvos herbą76. Taip XX a. pirmojoje pusėje juodas ere-
lis sidabriniame lauke su sidabrine lelija raudoname skyde ant jo krūtinės tapo 
neginčijamu Šeduvos simboliu.

Kita vertus, T. Daugirdo ir ypač B. Šaliamoro piešti herbai tapo savotišku 
etalonu, nors niekada nebuvo oficialiai įteisinti. Jų herbų figūros vaizduotos Rene-
sansą pamėgdžiojančiuose skyduose, viršuje papuoštuose senajai Lietuvos heraldikai 
nebūdingomis 5 bokštų auksinėmis mūro karūnomis. Mūro karūnas miestams 
XIX a. pradžioje įvedė Prancūzijos imperatorius Napoleonas. Iš Prancūzijos jas 
perėmė kiti kraštai, XIX a. antrojoje pusėje Rusija, iš kur greičiausiai atkeliavo į 
Lietuvą. Karūnų spalvos, bokštų skaičius, kaip ir kiti heraldikos dalykai, turėjo 
aiškiai nustatytas prasmes. Pavyzdžiui, Rusijoje auksinė penkių bokštų mūro 
karūna reiškė gubernijos centrą, turintį 50 tūkstančių ir daugiau gyventojų, sida-
brinė trijų bokštų – apskrities centrą, 
raudona trijų bokštų – jau mūsų minė-
tą neetatinį miestą77. Suprantama, kad 
Šeduvai, kuri niekada neturėjo didelio 
administracinio centro statuso ir kurioje 
prieš Antrąjį pasaulinį karą tebuvo apie 
4 000 gyventojų78, penkių bokštų auksi-
nę mūro karūną B. Šaliamoras uždėjo 
ne dėl prasmės, o dėl įsivaizduojamo 
grožio ar herbo puošnumo.

Šiandien sunku pasakyti, kaip 
plačiai šeduviškiai herbą naudojo iki so-
vietinės okupacijos79. Vėliau miestų her -
bai ketvirčiui amžiaus buvo pasmerkti 
nebūčiai. Reikalai pajudėjo 1966 m. pa-
baigoje, kai prie Kultūros ministerijos 
buvo leista įkurti Respublikinę heral-
dikos komisiją, kuriai vadovavo tuo-
metinis kultūros viceministras Vytautas 
Jakelaitis80. Pasiruošimas darbui užtruko 
apie metus. Pirmiausia buvo parengta 
ir išsiuntinėta į rajonus herbų kūrimo 
instrukcija, imta rūpintis heraldinės me-

75 24 Lietuvos pilių ženklai, išleido Daugirdas T., 
Kowno, b. m., nr. 23 (Šeduva).

76 40 ženklų: Lietuvos valstybės – Vytis. Žemaičių. Gedi
mino. Vytauto ir Lietuvos senovės pilių, sulig J. Obst’o 
piešė Šaliamor’as B., išleido Šeškevičius J. ir 
Bvė, Kaunas, b. m., nr. 30 (Šeduva). Jo piešinys ne 
kartą skelbtas reprezentaciniuose ir enciklopedinio 
pobūdžio leidiniuose (Vytauto Didžiojo mirties 500 
metų sukaktuvėms paminėti albumas. 1430–1930, spau-
dai paruošė H. Serafinas, Kaunas, 1933, p. 373;  
Kviklys B. Mūsų Lietuva. Krašto vietovių istoriniai, 
geografiniai, etnografiniai bruožai, t. 2, Boston, 1965; 
2-as fotogr. leid., Vilnius, 1991, p. 603 ir kt.; Pakš-
tas V. Dvidešimtojo amžiaus Šeduva, Vilnius, 1997, 
4-as viršelis).

77 Гербы городовъ, губерний, областей и посадовъ 
Российской империи, c. XXVI; Slater S. The complette 
book of heraldry. An international history of heraldry 
and its contemporary uses, London, 2002, p. 197; 
Rimša E. Heraldika, p. 45, 108, 161–162.

78 Vadovas po Lietuvą, red. P. Barkauskas ir A. 
Vabalas, Kaunas, 1938, p. 247.

79 Bent pirmaisiais Lietuvos Respublikos metais Šedu-
vos miesto valdyba, kaip rodo 1921 m. antspauduoti 
ir burmistro pasirašyti asmens liudijimai, naudojo 
32 mm skersmens antspaudą su valstybės herbu 
bei legenda: ŠEDUVOS MIESTO viršutinėje dalyje 
ir VALDYBA apačioje (Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas, f. 1240, ap. 6, b. 217, l. 1, 3, 4).

80 Šilinienė B. Lietuvos heraldikos komisija, Lietuvos 
heraldika, kn. 1, p. 157.
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džiagos paieškomis. Būtent tada Centriniame valstybiniame senųjų aktų archyve 
Maskvoje dailininkas Arūnas Tarabilda perpiešė visus Lietuvos Metrikos 1791–1792 m. 
miestų herbus, tarp jų ir Šeduvos, o istorikas Stasys Samalavičius iš naujo perrašė 
privilegijų duomenis apie juos81. Iš pradžių naujovėms nepasiruošusi vietos valdžia 
delsė. 1967 m. viduryje V. Jakelaičiui teko kreiptis į kultūrą kuruojančią Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduotoją Leokadiją Diržinskaitę, kad ši savo ruožtu para-
gintų rajonų ir miestų vadovus. Darbas šiek tiek pajudėjo, kai liepos 10 d. buvo 
išsiuntinėtas L. Diržinskaitės pritarimas miestų heraldikos atgaivinimui ir pareika-
lauta iki rugpjūčio 1 d. pranešti, kas šiuo klausimu padaryta82. Vis dėlto pirmieji 
herbai buvo patvirtinti tik 1968 m. balandžio–gegužės mėn.83 Iš Komisijos posėdžių 
protokolų matyti, kad tuomet istorinio herbo atkūrimu susirūpino ir Šeduva. Tik 
Komisijos posėdžių protokolų fragmentiškumas neleidžia susidaryti aiškaus vaizdo, 
kaip viskas klostėsi. Pirmasis Šeduvos herbo svarstymas įvyko 1968 m. spalio 16 
d. Iš jo sužinome, kad jį atkūrinėjo dailininkas F. Šepkus, bet tuomet jo pateiktas 
meninis sprendimas Komisijos narių neįtikino, buvo pasiūlyta dirbti toliau84. Po 
savaitės įvykusiame kitame Komisijos posėdyje dailininkui siūlyta labiau orientuotis 
į Mantujos erelio formas, tačiau jį daryti baltą, kaip yra Lietuvos Metrikoje, bet 
kojas kažkodėl nuspalvinti raudonai85. Paskutinį kartą F. Šepkaus rengti Šeduvos 
herbo eskizai svarstyti 1969 m. kovo 24 d. Tuomet konstatuota, kad reikia ieškoti 
papildomos istorinės medžiagos senajam Šeduvos herbui atkurti86. Turbūt dėl to 
darbas sustojo, o vėliau atsirado kitų nenumatytų trikdžių. Po 1970 m. liepos mėn. 
įvykusios Dainų šventės, kai per Vilnių žygiavo rajonų delegacijos su atkurtais 
istoriniais ir naujai sukurtais herbais, jų viešas demonstravimas ne visiems patiko. 
Ypač lietuvių heraldiniu „nacionalizmu“ piktinosi Maskvos prievaizdas antrasis 
kompartijos sekretorius Valerijus Charazovas. Ne be jo pastangų partinė valdžia 
pasistengė herbų kūrimą sustabdyti, net sunaikinti tai, kas buvo padaryta. Herbai 
vėl keliolikai metų Lietuvoje tapo persona non grata87. Juos buvo galima pamatyti 
tik toli nuo centro akių. Ir šių eilučių autoriui, 1979 m. gegužės mėn. lankantis 
Šeduvos muziejuje, teko matyti trumpą ranka rašytą miesto istoriją, papuoštą ša-
liamoriniu Šeduvos herbu.

Paskutinį kartą prie Šeduvos her - 
bo buvo sugrįžta atkūrus Lietuvos vals-
tybę. Darbo ėmėsi dailininkas Raimon-
das Miknevičius. Reikia pažymėti, kad 
tuomet Lietuvos heraldikos komisija 
(atgaivinta 1987 m.) turėjo visą įmano-
mą rašytinę ir ikonografinę Šeduvos 
herbo medžiagą ir galėjo dailininkui su-
formuluoti svarbiausius reikalavimus: 
mėlyname skyde sidabrinis erelis su 
kunigaikštiška karūna ant galvos, jam 
ant krūtinės mėlynas skydas su auksine 
heraldine lelija. Didelė tikimybė, kad 
tokį herbą 1654 m. Šeduvoje norėjo 
matyti miesto savininkė Lenkijos ka-

81 Šiuo metu minėta medžiaga saugoma: KPCPB 
(Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos do
kumentų fondai), f. 2, ap. 1, b. 237. Plg. Rimša E. 
1791–1792 m. Lietuvos miestų savivaldos privilegijos 
kaip heraldikos šaltinis, p. 106 ir kt.

82 KPCPB, f. 2, ap. 1, b. 240, l. 15.
83 1968 m. balandžio 3  d. patvirtinti Mažeikių (Ten 
pat, b. 64–66), gegužės 15 d. – Alytaus, Kaišiadorių, 
Neringos, Rumšiškių ir Širvintų herbai (Ten pat, 
b. 1–3, 31–33, 70–72, 97–99, 115–117), tų pačių metų 
spalio mėn. naujieji herbai pradėti skelbti Lietuvos 
spaudoje (Lietuvos miestų herbai, Kultūros barai, 
1968, nr. 10, įklija tarp p. 32–33: Alytaus, Kaišia-
dorių, Neringos, Pakruojo, Rumšiškių ir Širvintų, 
vėliau – kitų miestų).

84 KPCPB, f. 2, ap. 1, b. 239.
85 1968.X.22 posėdžio protokolas, ten pat.
86 Ten pat.
87 Išsamiau apie to meto įvykius žr.: Jakelaitis V. 
Saulei leidžiantis – toks buvimas drauge, t. 2, Vilnius, 
2002, p. 218–225.
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ralienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Liudvika 
Marija Gonzaga. Jau pirmajame posėdyje, kuris įvyko 
1994 m. balandžio 28 d., R. Miknevičiaus pateiktiems 
Šeduvos herbo eskizams niekas esminių priekaištų 
neturėjo, pasiūlyta tik geltonai nuspalvinti visas ere-
lio kojas, o ne tik pirštų nagus, ir parodyti paukščio 
liežuvį. Kitame gegužės 12 d. įvykusiame posėdyje 
buvo aprobuotas Šeduvos herbas ir beliko tik jį pateikti 
tvirtinti Lietuvos Respublikos Prezidentui, taip pat, 
be diskusijų, patvirtintas ir Šeduvos miesto herbinės 
vėliavos projektas88. Dailininko R. Miknevičiaus atkurtą 
Šeduvos miesto herbo etaloną Lietuvos Respublikos 
Prezidentas patvirtino 1994 m. gegužės 23 d.89 Taip po 
200 metų pertraukos Šeduvos herbas buvo antrą kartą 
įteisintas aukščiausiu lygiu. Oficialus herbo aprašas 
skamba taip: mėlyname lauke sidabrinis (baltas) erelis su kunigaikštiška karūna 
ant galvos. Karūnos lankai ir kryžius, erelio snapas ir kojos – auksiniai (geltoni), 
liežuvis bei karūnos vidus – purpuriniai. Ereliui ant krūtinės uždėtas mėlynas 
skydas su auksine (geltona) heraldine lelija.

***
Iš to, kas buvo pasakyta, aiškiai matyti, kad Šeduvos miesto ir herbo atsiradi-

mas buvo glaudžiai susiję su Lenkijos karaliene bei Lietuvos didžiąja kunigaikštiene 
Liudvika Marija Gonzaga. Gavusi Šeduvą savo dvaro išlaikymui, 1654 m. birželio 
25 d. ji išrūpino iš valdovo Jono Kazimiero miesteliui Magdeburgo miesto teises 
ir herbą: „baltą Mantujos erelį ir prancūzišką leliją viduryje“. Didelė tikimybė, kad 
iki mūsų dienų neišlikusioje privilegijoje baltas erelis vaizduotas mėlyname skyde. 
Jam ant galvos turėjo būti uždėta kunigaikštiška karūna, ant krūtinės – mėlynas 
skydelis su auksine heraldine lelija. Mantujos erelis, kurį iš kitų paukščių Šeduvos 
herbe išskyrė ne spalva, o kunigaikštiška karūna, rodė Liudvikos Marijos itališkas 
šaknis ir neseniai atgautas teises į Mantujos kunigaikštystę, prancūziška lelija ir 
mėlyna spalva – Prancūzijos Gonzagų šaką, susigiminiavusią su valdančiąja Burbonų 
dinastija, čia valdžiusią Nevero kunigaikštystę ir kitas žemes. Pagaliau balta erelio 
spalva greičiausiai siekta įprasminti pačios miesto savininkės pasiektą Lenkijos 
karalienės sostą. Tai bene vienintelis mūsų krašte miesto herbas, kuriame vyrauja 
itališkai prancūziški heraldikos motyvai, puikiai parodantys Liudvikos Marijos 
šeimos istoriją, Gonzagų giminės dinastinius ryšius. Subyrėjus sovietų imperijai 
ir atgavus Lietuvos nepriklausomybę, 
atkuriant herbą, jam sugrąžintos seno-
sios spalvos ir figūros: mėlyname lauke 
baltas erelis su kunigaikštiška karūna 
ant galvos bei auksine heraldine lelija 
mėlyname skydelyje ant erelio krūtinės. 
Tokį herbą Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas patvirtino 1994 m. gegužės 23 d.

Šeduvos herbas.  
Dail. Raimondas Miknevičius 

88 1994 m. Lietuvos heraldikos komisijos protokolai, 
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyvas, 
Lietuvos heraldikos komisija, b. 7.

89 Valstybės žinios, 1994, nr. 40–724. Herbo atvaizdas 
skelbtas: Buivydaitė J. Šeduva, Šiaulių kraštas, 
1994 m. birželio 25 d. (nr. 123), p. 4; Lietuvos heral
dika (The heraldry of Lithuania, bk. 1), kn. 1, p. 105; 
Rimša E. Heraldika, p. 149, il. 286; Lietuvos heraldika 
(The heraldry of Lithuania), 2008, p. 407 ir kt.



GAMTA

Šeduvos krašto gamtovaizdžių  
geomorfologiniai, hidrografiniai ir  
Žemės plutos geologiniai ypatumai

Augustinas Linčius
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Skiriu Šeduvoje gimusio
Vytauto Vonsavičiaus (1929–1991),

geologo, mokslų daktaro, šviesiam atminimui

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Šeduvõs 
valsčius, būdamas tarp Rozalímo (šiaurėje), Radvíliškio (va-
karuose), Šiaul¸nų (pietvakariuose), Baisõgalos (pietuose) ir 
Smilgiÿ (rytuose) valsčių, priklausė (1919–1947 m.) Pånevėžio 
apskrities vakariniam pakraščiui, po to (iki 1950 m.) – Radvi-
liškio apskričiai. Valsčiaus valdos, apėmusios 266 km2 plotą, 
šiaurės–pietų kryptimi tęsėsi 20,5 km, rytų–vakarų kryptimi – 
18,5 km ir turėjo labai vingiuotą apybrėžą, nusidriekusią kiek 
daugiau kaip 78 km palei upių, upokšnių, vieškelių ir kaimo 
keliukų atkarpas, pamiškes, pievas, ariamų laukų ir sodybų 
paribius. Dabar Šeduvos valsčiaus teritorija yra Radviliškio 
rajono šiaurrytinės dalies savastis ir beveik visa atitekusi Še-
duvos seniūnijai.

Gamtovaizdžių geomorfologiniai bruožai 
Lietuvos fizinio geografinio suskirstymo požiūriu1, Šeduvos 
valsčius – skirtingą reljefingumą turinčių dviejų geomorfologinių 
rajonų dalinė samplaika, kuri apima Rytų Žemaičių moreninės 
plynaukštės šiaurrytinį ir Mūšos–Nemunėlio moreninės lygu-
mos pietvakarinį ribinius pakraščius (žr. splv. 1 pav.). Šiuos 
geomorfologinius rajonus skirianti riba nelabai ryški; pačiai 
gamtai reljefo aštrumas poledynmetyje 
stichiškai apglaisčius, ji atrodo tarsi už-
slėpta, o valsčiumi tęsiasi iš šiaurryčių 
į pietryčius maždaug per Riaubÿ kaimo 
laukų šiaurės rytinę dalį, Paežeriÿ ir 
Pavartôčių kaimų rytinius pakraščius, 
apeina iš rytų pusės Šeduvos miestą, 
kliudo Daugyvenės upės paslėnius ir 
driekiasi kiek į pietvakarius per Baltõ-

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2011 11 19 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 04 03, pirmą 
kartą paskelbtas 2013 03 29 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2013-
3/16-208/GL.

1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1965, t. 2.
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sios, Žilioniÿ kaimus, kol pasiekia Šeduvos–Baisogalos plentą ir abipus jo pagaliau 
nusklinda į pietus Baisogalos miestelio link.

Šeduvos aplinkos gamtovaizdinį reljefą ilgiausiai kūrė, savaip lipdė Nemuno 
ledynmečio Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazėje (maždaug prieš 14 000 metų) 
gyvavęs judrus, slankus Nev¸žio plaštakos ledynas, kuris, kaip ir buvę ankstesnieji 
pleistoceniniai ledynai, čia atšliaužė iš Baltijos jūros duburio per Rygos įlankos 
pažemėjimą ir Vidurio Latvijos žemumą. Šio paskutiniojo žemyninio ledyno su-
stumdytų moreninių nuogulų, sąnašų paviršinę dalį vėliau (poledynmečiu) dar 
įvairiopai kaitaliojo ir kiti nenustygs tantys gamtos veiksniai, ypač pakilių vie tovių 
nesibaigianti denudacija, tirpsmo vandens (fliuvioglacialinės) tėkmės, pasitvenkusių 
prieledyninių (limnoglacialinių) ežerų gožos plūsmai, be to, įsirėždamos tebeesančios 
ir dabar upės su palyginti gausiais intakais, tų intakų intakėliais.

Minėtasis Rytų Žemaičių moreninės plynaukštės šiaurrytinis pakraštys yra 
tik vakarinei ir pietvakarinei Šeduvos valsčiaus dalims atitekęs palyginti nedidelis 
ruožas to nevienalyčio, vietomis išplatėjusio, lėkštu smulkiai kalvotu ir banguotu 
reljefu pasižyminčio vakarinio pakraštinio (šoninio) morenų gūbrio (žr. splv. 2 pav.), 
kurį Nevėžio ledyninė plaštaka paliko tįsoti tarp Šiaulių–Radviliškio–Šeduvos–Bai-
sogalos–Krakių–Pernaravos. Pietvakarinėje Šeduvos valsčiaus dalyje (šio gūbrio 
keteroje) aukščiausiai virš dabartinio Baltijos jūros lygio iškilę reljefo taškai yra 
žinomi Liaudíškių (131,8 ir 130,7 m abs. a.), V¸riškių (125,6 m abs. a.), Gimbõgalos, 
Puipiÿ, Labùčių (124,6–120,2 m abs. a.) kaimuose. Tokio morenų gūbrio santykinis 
aukštis siekia apie 20–25 metrus.

Nuo Nevėžio ledyninės plaštakos vakariniame šoninių morenų gūbryje iški-
liausiojo ruožo leidžiantis į rytus ir šiaurryčius, patenkama į kitą, kiek žemesnio 
lygio neplatų rėžį, kuriame vyrauja 115–100 m abs. aukščiai (jie yra Paežeriÿ (žr.  
splv. 13 pav.), På vartyčių, Margavõnių, Žiliónių kaimų laukuose). Šis taip pažemėjęs 
gūbrinis rėžis ir jo ribos tapo sunkiau atpažįstamos todėl, kad kadaise fliuvio-
glacialinės tėkmės, buvusių prieledyninių ežerų gožtančios bangos jame gerokai 
pasidarbavo – dalį paviršinio morenos apdangalo skalaudamos nulygino, pašalino.

Už žemesnio gūbrinio rėžio pietryčiuose, rytuose ir šiaurėje esančius Kurkliÿ, 
Niauduvõs, Pakalníškių, Baukÿ, Alksniupiÿ, Radvilónių ir kitų kaimų bei miškų 
slėniuotus plotus užima tikroji akumuliacinė dugninės morenos lyguma. Ją išgulėjo 
tūnojusi Nevėžio ledyninė plaštaka. Būtent tokia dugnine morena apklotos lygumos 
dalis, atitekusi Šeduvos valsčiaus teritorijai, dabar traktuojama kaip Mūšos–Nemu-
nėlio moreninės lygumos pietvakarinis pakraštys. Šiame lyguminiame žemėvaizdyje 
kai kur gana ryškus dienovidinės krypties silpnas reljefo banguotumas su kelių 
pakilesnių vietų atžymomis iki 90–97,6 m abs. aukščio, tarpais yra negilių lėkštų 
klonių, senslėnių, kuriais naudojasi lėtai tekantys upeliai. Be to, tokioje dugninės 
morenos lygumoje, maždaug nuo Mažulių per Radiškių ir Kurklių miškus, Prasta-
vónių kaimą (dešiniajame Daugyvenės upės paslėnyje) ir Kauleliškių kaimo rytinį 
pakraštį (tos pačios upės kairiajame paslėnyje), yra nusi driekusi ozų tipo pailgų 
gūbriuotų pylimų, nelabai aukštų kalvų juosta. Ji atsirado užsibuvusio ir tirpusio 
paskutiniojo žemyninio ledyno plyšiuose, properšose, kai jomis kliaukė ledo tirpsmo 
vandenys ir suklojo smėlingų ir žvyringų sąnašų. Šito ruožo įžymybė – Prastavonių 
ozas. Tokio kalvyno formos daug kur jau pažeistos kasant žvyrą ir smėlį.
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Ties Šeduvos valsčiaus šiaurrytine riba į dugninės morenos lygumą įsirė-
žusios Daugyvenės upės lygis yra nusileidęs žemiausiai – iki 69,2 m absoliučiojo 
aukščio. Taigi, prisiminus Liaudiškių kaimo aukščiausiąjį reljefo tašką (131,8 m) ir 
jį gretinant su pastaruoju bene žemiausiu, darosi akivaizdu, jog Šeduvos valsčiaus 
gamtovaizdžių abs. aukščiai sutelpa į vertikaliosios jų sklaidos 62,6 m intervalą.

Hidrografinio tinklo sklaida 
Nevėžio ledyninės plaštakos šoninių (vakarinių) morenų gūbrio dalis, patekusi 

į Šeduvos valsčiaus žemes, yra vandenskyra Mūšõs ir Nev¸žio intakams. Nuo gūbrio 
rytinių ir šiaurrytinių šlaitų nuteka Mūšos upės intakas Daugyvenė su savo dešiniaisiais 
intakais – Byzdeliu, Egliškiu, Paliepteliu, Kutena, už valsčiaus ribų įtekančia Ramyte, 
kairiaisiais intakais – Sriautu, Vakoniškiu, Niauduva, Sidabrupiu, Alkupiu, Kapupe, 
Dubuliu, jau už valsčiaus ribų sutekančiais Šaka, Didžiupiu, Dubysa (arba Dubysėle), 
Šaltupiu, Gubiniu, Ežerėle. O nuo morenų gūbrio priešingų šlaitų pietų link srūva 
Beržė su savo kairiaisiais intakais – Sarbaliu ir keliais visai trumpais bevardžiais.2

Daugyvenė prasideda Ežerbalos pelkėje (85 ha), esančioje tarp V¸riškių ir 
Va¤dulonių kaimų (apie 6 km į p. v. nuo Šeduvos centro). Vietoje šios pelkės, 
vadinamos dar ir Ežerpelke ar Vaidulonių pelke, prieš daugiau kaip 150 metų 
tyvuliavo skaidrus Žirnio ežerėlis, jame aplinkiniai kaimiečiai irstinėjosi valtimis ir, 
aišku, gaudė žuvis. Tačiau kai kažkas sumanė prakasti griovį, jį pagilinti ir taip 
nuleisti dalį vandens į Daugyvenės vagos pradžią, ežeriūkštis labai nuseko, o apie 
1908–1910 m. iš jo liko liumpsinti pelkė, klampus liūnas su viduryje bebaigiančiu 
užakti akivaru.3 Daugyvenės upė yra ilgiausia (64 km), išsivingiavusi ledyno tirpsmo 
vandenų raiškiai eroduotame plačiame, daug kur smėlingus, žvyringus nuolaidžius 
šlaitus turinčiame klonyje (žr. splv. 3 pav.), kuriame želia pelkėtos ir derlingos 
užliejamos pievos, apstu upės vagą gožiančių tankių krūmokšnių, medžių, yra 
ir erozinių kalvų-piliakalnių (žr. splv. 4 pav.), pilkapių. Šitos lygumų upės vaga 
nuo versmių iki žiočių nusileidžia 49 metrus (vid. nuolydis ~77 cm/km), jos plo-
tis – 5–13 m, vandens gylis (nepatvenktose atkarpose) – 0,4–1,1 m, vid. debitas – 
2,5 m3/s. Šeduvos valsčiui atitenka Daugyvenės maždaug 28 km ilgio ruožas, kai 
kur ji yra koreguota, o labai sausringą vasarą aukštupyje labai nusenka, išsausėja. 
Dalis Daugyvenės intakų (žr. splv. 5 pav.), kaip ir dauguma kitų Šeduvos vals-
čiaus upelių, naudojasi vėlyvajame ledynmetyje (prieš 13 000–10 000 metų) ledo 
tirpsmo vandens tėkmių išraustais ir paliktais, poledynmečiu gausių atmosferinių 
kritulių atnaujintais kloniais, lomomis. Melioruojant aplinkinius laukus ir miškus, 
nemažai labai vingiuotų upokšnių atkarpų jau ištiesintos, kai kurios vėl pagilintos.

Prieš keturis dešimtmečius Šeduvos valsčiaus vakariniame pakraštyje dar būta 
dviejų ežerų – Arimaičių, arba Žirnio (43,5 ha), ir Ragelio, arba Paežerių (7,2 ha), 
tačiau 1972 m. patvenkus (žr. splv. 6 pav.) iš Arimaičių ežero ištekančią vienin-
telę upę Ežerėlę jos aukštupyje (šiauriau Ragelio ežero), vandens lygis tiek pakilo 
ir išplito, jog apsėmė pelkėtas žemas 
pakrantes ir sujungė abu ežerus. Todėl 
dabar dideliame tarpkalviniame dubu-
ryje telkšo vieninteliu tapęs vaizdingas 
Arimaičių ežeras (žr. splv. 7 pav.), 

2 Lasinskas M., Macevičius J. ir Jablonskis J. 
Lietuvos TSR upių kadastras, Vilnius, 1959, d. 1.

3 Daugyvenės kraštas (monografija), sudarytojas Vy-
tautas Šernas, Kaunas, 1998.
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kurio plotas – 2,896 km2 (arba 289,6 ha), ilgis Š–P kryptimi – 4,7 km ir plotis 
R–V kryptimi – iki 1,1 km; vingiuota jo kranto linija apsukui tęsiasi 21,77 km, 
didžiausias vandens gylis – 18,7 m, nors vidutinis tėra 2 m. Tokio dirbtinai išplė-
toto ežero krantai šiaurėje ir vakaruose aukštesni ir sausi, o pietuose ir rytuose 
žemi, pelkėti. Vakaruose esančios moreninės aukštumos šlaite, apie 14 m aukščiau 
Arimaičių ežero lygio ir apie 950 m į š. v. nuo ežero kranto, iš sufozinio cirko 
išteka vandeningas (paros debitas 96,35 m3) Arimaičių šaltinis, gamtos paminklu 
paskelbtas 1985 metais (žr. splv. 8 pav.). Iš artimiausių apylinkių surenkamą 
vandenį Arimaičių ežerui nuolat plukdo ir keli upokšniai – Barškelis, Prūdelis, 
Šiekštumas; beje, į pastarąjį praeityje žiūrėta kaip į Ežerėlės aukštupio pradžių 
pradžią. Šeduvos valsčiuje vandens telkinių, susidariusių užtvenkus upes, dar yra 
ir kitur: Daugyvenės (tvenkinio prie Raudondvario dvaro plotas 8,6 ha), Alkupio 
(netoli Pakalniškių kaimo), Šakos (prie Naujasodžio) slėniuose, Vakoniškio žemupyje 
(tarp Šeduvos geležinkelio stoties ir Prastavonių kaimo); minėtini Burbiškio dvaro 
sodybos tvenkiniai (bendras jų plotas – 3 ha), kurie suformuoti pasinaudojant per 
šią sodybą tekančio Liulio upelio vingiuota vaga ir kuriuos puošia net 15 supiltų 
nedidelių įvairiaformių salų, tarp kurių nutiesti tilteliai.

Šeduvos valsčiaus žemėse – priemolinguose dirbamuose laukuose, pievose, 
krūmuotuose ir miškinguose vandenskyrinių daubų plotuose – pirmykštį jų pelkėtumą 
yra stipriai sumažinęs gana tankiai išvedžiotas melioracinių griovių ir drenų tinklas, 
kuriuo į artimiausius upokšnius (o jų netrūksta) nuleidžiamas drėgmės perteklius. 
Tačiau šen bei ten žliungančių, greitai pelkėjančių vietų vis dėlto išlieka ar naujai 
atsiranda ir palei upelius, ir senybinių, vis užankančių drenažo įrenginių aplinkoje. 
Kaip didesnės ir pastovesnės pelkėtos vietovės minėtinos: Radiškių miško viduryje 
telkšanti pelkė (į pietus nuo Mažulių kaimo); Pušynbalos miško visada įmirkęs š. r. 
pakraštys (į pietvakarius nuo Puipių kaimo sodybų); durpinga, krūmuota Ežerbala 
Liaudiškių miško rytiniame pakraštyje (tarp Liaudiškių ir Vėriškių kaimų).

Žemės plutos sandara ir jos savitumas 
Apžvelgus gamtovaizdžius, logiška ir privalu pasidomėti, kas po jais – kokia 

toji viršutinė litosferos dalis, nusitęsianti į didoką gylį iki vadinamojo Mohorovi-
čičiaus (arba Moho) paviršiaus. Tai Žemės pluta, kietas ir pakankamai stangrus 
geologinis pamatas Šeduvos valsčiaus gamtovaizdžiams. Smalsumą įmanoma bent 
iš dalies patenkinti dairantis į podirvožeminius uolienų sluoksnius, vienus ant kitų 
sugulusius ir matomus prakasose, negausių eksploatuojamų ar apleistų karjerų 
sienelėse, kai kur palei upių vingius labiausiai paplaunamuose krantuose. O kaip 
atrodo ir kuo ypatingos giliau slypinčios uolienos, kokioms aplinkybėms esant 
jos susiklostė, padėjo tyrinėtojams susivokti iš Šeduvos valsčiuje darytų gręžinių 
(žr. splv. 9 pav.) iškeltieji kerno pavyzdžiai ir, vykdant gręžimo darbus, lauko 
žurnaluose ir kitokiuose informaciniuose 
šaltiniuose surašyti, paskelbti paaiškina-
mieji tekstai, kuriuose nurodyti uolienų 
pavadinimai, sluoksnių apimtys, gyliai 
iki jų, suminėtos ir kitos svarbiausios 
įžvalgos.4, 5, 6, 7 Tačiau dauguma gręžinių 

4 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
5 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
6 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

7 Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Ли
товской ССР, Москва, 1975, т. 2, книга 14.
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čia seklūs, vos keli prašokę 200 m gylį, o iš jų tik su vieninteliu 1990 m. išgręž-
tuoju Alksniupių kaime įsiskverbta iki 815 m.

Kas slūgso dar žemiau – ligi 1 090–1 619 m gelmių, – irgi galima gana pati
kimai spręsti pagal litostratigrafinių pjūvių analogijas tų daug giliau susmi gusių 
keleto gręžinių, kuriems vietos bu vo parinktos arčiau Šeduvos valsčiaus ribų. To-
kie nusižiūrėti gręžiniai yra trys: Krekenavos (pietryčiuose, Krekenavos miestelyje, 
išgręžtas 1960 m.)8, Stačiūnų (šiaurvakariuose, Pakruojo rajono Stačiūnų kaime, 
gręžtas 1960–1962 m.)9 ir Lygumų46 (vakaruose, Šiaulių rajono Gilvydžių kaime, 
išgręžtas 1970 m.).10 Deja, ir šie tėra nykštukiniai dūriai: užmetus akį į Lietuvos 
ir aplinkinių teritorijų Žemės plutos storio scheminį žemėlapį11, sudarytą pagal 
įvairių geofizinių tyrimų duomenis, tenka sutikti, kad po Šeduvos miesteliu ir jo 
apylinkėse gelminis atstumas iki Mohorovičičiaus paviršiaus gali prilygti 50–55 
kilometrams. Vadinasi, išskyrus nedidelės apimties paviršinę dalį, kone visa Žemės 
pluta po Šeduvos valsčiumi nei dabar, nei ateityje nebus tiesiogiai įžvelgiama 
plika akimi, tad teks tenkintis su antžemine geofizine aparatūra atliekamais joje 
tik gravitacinio ir magnetinio laukų, telūriniais, giluminio seisminio zondavimo bei 
kitokiais eksperimentiniais tyrimais ir remtis tik taip gautomis žiniomis.

Viršutinė nuosėdinė Žemės plutos dalis Šeduvos valsčiaus ribose, kaip ir 
kitur Lietuvoje, yra susikaupusi per Žemės, kaip planetos, gyvavimo paskutinius 
iki šių dienų maždaug 542 milijonus metų. Tai laiko trukmė, kurią vadiname fa-
nerozojaus eonu (PH). Per tokį laikotarpį susiklosčiusioje įvairialypėje nuosėdinėje 
dangoje, Šeduvos aplinkoje leidžiantis nuo žemės paviršiaus kaskart gilyn, atrandami 
uolienų sluoksniai, priklausantys dviem stambiems stratigrafiniams padaliniams: 
kainozojui (CZ) ir paleozojui (PZ). Deja, visai nėra trečiosios (tarpinės), taip pat 
stambios – mezozojaus (MZ) eratemos, kurią visą nuardydamos pragaišino ne-
siliovusios globalinės gaivalingos jėgos. Šeduvos aplinkuma kainozojaus sudėtyje 
teturi kvartero sistemą, nes ankstesnių, taip pat kainozojui priskiriamų paleogeno 
ir neogeno, uolienų neišliko, o paleozojus čia aprėpia devoną, silūrą, ordoviką ir 
kambrą, bet neturi karbono ir didelės dalies permo. Palyginę tokią stratigrafinę 
seką su visos Lietuvos nuosėdinių sluoksnių stratigrafijos skale, specialistai tuoj 
pat pastebės, kad Šeduvos krašto atveju joje daug ko stinga, kad nuosėdinio 
sluoksnyno klostymasis nenuoseklus dėl jį žeidžiančių mažiausiai dviejų ypač 
ryškių stratigrafinių spragų. Pirmoji (viršutinė spraga) atitinka trūkstamus uolienų 
sluoksnius ir jų susidarymo bei nuardymo labai ilgą – apie 249,19 mln. metų – 
geologinį laikotarpį tarp permo ir kvartero (taigi nusitęsusį per triaso, juros, krei-
dos, paleogeno ir neogeno periodus). Antroji stratigrafinė spraga (žemiau esanti) 
apėmė po devono buvusį 60,2 mln. metų trukmės karbono periodą ir dalį permo 
periodo. Užčiuopiama ir trečioji stratigrafinė spraga (apatinė), tačiau ji nepalietė 
fanerozojaus pačios pradžios ir tapatinama su prieš pat kambrą galėjusiu tęstis 
apie 65 mln. metų vendo (V), vadinamo 
ir ediakaru, periodu, kai ant prekam-
brinio magminių uolienų paviršiaus 
klostėsi nuosėdinės uolienos, kurių po 
Šeduvos apylinkėmis gelmėje vargu 
ar kada pavyks bent šiek tiek aptikti.

8 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4.
9 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 11.
10 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

11 Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (monografija), 
atsak. red. V. Baltrūnas, Vilnius, 2004.
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Kvarteras (Q). Šiai geologinei sistemai priskiriamų uolienų sluoksnių Šedu-
vos valsčiuje, remiantis juos perkirtusių 89 gręžinių duomenimis (žr. splv. 9 pav.), 
bendras storis kaitus ir sudaro nuo 10 m (Pakalniškių kaime) iki 66,3 m (Liau-
diškių kaime), o vidutiniškai – 38,8 metrus. Iš kokių holoceninių ir pleis toceninių 
uolienų Šeduvos krašte susideda paviršinė kvarterinė danga, pavaizduota kvartero 
geologiniame žemėlapyje (žr. splv. 10 pav.). Po gamtovaizdžius užklojusia natūralia 
ar kultūrine laukų augalija, po suvešėjusiais krūmokšniais, miškų masyvais slypi 
pačios jauniausios, t. y. holoceno epochos, uolienos, susikaupusios per paskutinius 
10 tūkst. metų. Tai pirmiausia įvairių tipų dirvožeminė danga iki 0,3–0,5 m, re-
čiau storesnė kaip 1 m. Po ja atitinkamuose priepaviršiniuose palyginti siauruose 
ruožuose pasklidusios upių tinklo iki kelių metrų storio smėlingos ir žvyringos 
aliuvinės sąnašos, kai kuriuose kituose plotuose – dumblingos pelkių nuosėdos, 
durpės ar sapropelis.

Žemiau susisluoksniavusių holoceninių uolienų, o daug kur (ypač dugninės 
morenos lygumoje) tiesiog po dirvožemiu, prasideda kvartero didžiąją dalį sudaranti 
pleistoceninė storymė. Ji apima priemolingas, molio ar priesmėlio (rečiau) turinčias 
morenas ir ne visur esančius tarpmoreninius be galo margos litologinės sudėties 
sluoksnius. Visa tai susiję su paskutiniųjų žemyninių ledynų ir jų tirpsmo vandenų 
veikla. O vis dėlto pleistoceno uolienų masės diduma – tai moreniniai priemoliai. 
Jie yra riedulingi (vietomis turi itin daug akmenų), gargždingi, žvyringi, karbona-
tingi, kai kur nestokojantys labai smėlingų lęšiškų intarpų tarpsluoksnių. Skirtinga 
ir moreninių priemolių spalva: vienur ji ruda, rausvai ruda, rausva, kitur pilkai 
gelsva, pilka ar dar kitokia. Tą spalvos nevienodumą, atspalvius didžia dalimi 
lėmė iš ledynų ardytų prekvartero sluoksnių į moreninius priemolius patekusios 
ir vietomis juose net dominuojančios senesnių kitokių uolienų priemaišos.12 Pavyz-
džiui, ryškiai raudoną spalvą priemolis (paliktas dažniausiai Baltijos stadijos ledyno) 
galėjo įgauti nuo raudonspalvių devono sistemos molių, gelsvą – nuo pageltoniju-
sių devono dolomitų, pilkus atspalvius (tokia yra Grūdos stadijos morena) – nuo 
juros sistemos juodų aleurolitų ir aleuritų ar dėl sutrintų permo klinčių gausesnės 
priemaišos. Šeduvos apylinkėse aptinkamos, minėtinos ir kitokios pleistoceninėje 
epochoje į lęšius, tarpsluoksnius ir netgi storokus sluoksnius sugulusios nuosėdinės 
moreninės ir tarpmoreninės uolienos: gelsvai rudas moreninis priesmėlis, rusvas, 
raudonas, melsvas, pilkas ir juodas riebus ar smėlingas limnoglacialinis molis, įvai-
raus grūdėtumo fliuvioglacialinis smėlis, kai kur ir žvyras, gargždas, pasitaikantis 
dribsmėlis. Vadinamojo Nevėžio ledyninės plaštakos vakarinio šoninio moreninio 
gūbrio plotuose (Šeduvos valsčiaus pietvakarinėje dalyje) ant moreninių priemolių 
yra susikaupusios nemažo storio fliuvioglacialinės smėlingos–žvyringos ar limno-
glacialinės smulkiasmėlės ir aleuritinės sąnašos, iš kurių Bebrujų bei Pušynbalos 
miškuose ir Liaudiškių miško šiauriniame pakraštyje susidariusios netgi keiminės 
aptakios kalvos, o Liaudiškių miško pietrytinėje dalyje esama eolinio reljefo plotelių.

Kaip savo dugninę moreną, daugiausia priemolių ir kitų moreninių uolienų 
Šeduvos valsčiaus teritorijoje yra suklo-
jęs ir palikęs Nemuno ledynmečio vėly-
vojo laikotarpio Baltijos stadijos Vidurio 
Lietuvos fazės žemyninis ledynas. Po 

12 Baisogala (16-oji „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafija), vyr. redaktorius ir sudarytojas Jonas Lin-
kevičius, Vilnius, 2009.
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jo morena, taigi giliau, esama ir Nemuno ledynmečio ankstesnio laikotarpio, t. y. 
Grūdos stadijos, ledyno sutelktų moreninių darinių. Pačioje kvartero pjūvio apa-
čioje šiek tiek (fragmentiškai) pasitaiko per dar senesnį – Medininkų – ledynmetį 
suklotų morenų. Tačiau kitų viduriniojo ir ankstyvojo pleistoceno pirmykščių more - 
nų čia, Šeduvos valsčiuje, vargu ar ka da bus įmanoma rasti: Grūdos ir Bal tijos 
stadijų ledynai visas jas tikriausiai įstengė nugremžti, pasisavinti, savaip permaišyti 
su pasiektų ir grybštelėtų mezozojinių ir paleozojinių uolienų trupiniais. Tokius 
teiginius įtikinamiau bus įmanoma pagrįsti, tikslinti ir seniausias pleistoceno morenas 
lokalizuoti (jeigu tokių morenų vis dėlto pavyktų aptikti), kai susikaups gausiau 
duomenų atliekant viso kvartero pjūvio Šeduvos krašte litostratigrafinius tyrinėjimus.

Kita vertus, tik analizuodami, pažindami pleistoceninių darinių Šeduvos 
valsčiuje ypatumus įstengsime suvokti, kokia gali būti skirtingo amžiaus moreninių 
priemolių tiesioginio sąlyčio, kuris egzistuoja, priežastis. O ji aiškėja peržiūrėjus 
gręžinių stratigrafinius pjūvius.13, 14, 15, 16 Šeduvos valsčiaus kai kurių vietovių mo-
reniniai priemoliai sudaro didžiumą kvartero storymės ir atrodo, lyg būtų viena-
lytė masė. Tačiau būtent tokioje priemolio gausoje vis dėlto galima įžvelgti pagal 
spalvą ar kitus požymius besiskiriančias dvi (pvz., Alksniupių, Pakalniškių kaimų 
gręžiniuose) ar ir tris dalis (pvz., Riaubų, Radvilonių kaimų, Šeduvos miesto kai 
kuriuose gręžiniuose). Tikriausiai jos (einant nuo antžemio vis gilyn) atitinka Ne-
muno (Baltijos ir Grūdos stadijų) bei Medininkų apledėjimų paliktus moreninių 
priemolių sluoksnius. Šitokiuose pjūviuose tarp morenų nėra įsiterpusių skiriamųjų 
smėlingų–žvyringų sąnašų, kurias tarpledynmečiais kaip tarpmorenines dažniausiai 
sukloja ledynų tirpsmo vandenys. Skirtingų morenų vertikalaus išsidėstymo situ-
acija parodo ir įrodo, jog per minėtus apledėjimus kiekvienas vėlesnis ledynas 
užslinkdamas daug kur gebėjo visiškai nuegzaruoti tikrai buvusias ankstesnes 
tarpmorenines purias sąnašas ir jas pakeisti savo moreninio priemolio sąvartomis.

Šeduvos valsčiaus teritorijoje, kaip ledynų aktyvios veiklos vienoje iš daugelio 
arenų, per pleistoceno epochą su ledynų stumiamomis, verčiamomis morenomis 
yra pasklidę gausybė visokio dydžio ir skirtingos petrografinės sudėties gabentų 
riedulių. Tai daugiausia kietos magminės kilmės ir metamorfinės uolienos: granitai 
(rapakyviai ir kt.), granitiniai amfibolitai, piterlitai, porfyrai, gneisai ir migmatitai, 
taip pat kvarciniai smiltainiai ir dar kitoniški. Šitos akmeninės „velnio sėklos“, 
kurių, kaip trukdančių purenant gerinti dirvožemį, laužančių žemės ūkio padargus 
ir mašinas, labai nemėgsta žemdirbiai, apsčiai pasimatė, susikaupė paviršinėje laukų 
dalyje dar tada, kai, nykstant žemyniniams ledynams, plūstelėję jų tirpsmo vandenys 
savo stipriomis srovėmis nuplovė apie akmenis buvusį ir juos slėpusį smulkžemį 
ir jį išnešė į kitas vietas, bet paliko tūnoti tėkmių neįveiktus sunkiuosius, stam-
biuosius akmenis. Labiau suartėdami, glausdamiesi vienas prie kito ir atsidurdami 
visai paviršiuje, jie tapo kai kuriuose laukų rėžiuose net savotiškais akmeni niais 
dengiamaisiais grindiniais, jokiai tech-
nikai stačiai neįveikiamais sąvartiniais 
riedulynais. Tačiau pirmapradę būseną 
tokie riedulingi gamtovaizdžiai, Šeduvos 
aplinkai tampant vis labiau agrarinei, 
jau yra praradę. Per kelis šimtmečius 

13 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
14 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
15 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

16 Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Ли
товской ССР, Москва, 1975, т. 2, книга 14.
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intensyviai plušant ne tik žemdirbiams, akmenys-rieduliai, kaip grėsmingi kliu-
viniai, iš dirbamų, melioruojamų laukų čia tebešalinami. Gausybė jų nurinkta ir  
sunaudota sodybų bei stambesnių gy venviečių trobesiams, tiesiamiems vieš keliams, 
geležinkeliams ir išvežta kitoms statybinėms ar meninės kūrybos reikmėms. Ne-
paisant to, nemažai lauko akmenų sąvartų vis dar matosi išstumdytų į pašales ir 
teberiogsančių pamiškėse, krūmynuose, kyšančių virš žolinės augalijos pievų, upe-
lių slėnių paribiuose, karjerų, kur anksčiau buvo kastas arba tebekasamas žvyras 
ar smėlis, pakraščiuose, šalikelėse. Tik dairantis į juos, dabar ir tegalime patikėti, 
įsivaizduoti, koks savitas buvo jau prarastas be galo riedulingas gamtovaizdis. 
Sveikintina, kad dalis stambiųjų pavienių riedulių, kurie išliko pirmykštėse vietose 
ar sugabenti prie sodybviečių, kaimų kryžkelių, yra vertinami kaip gamtos pavel-
do turtas, archeologiniai, mitologiniai ar kitokios paskirties globotini paminklai. 
Tokie neabejotinai vertingi ir Šeduvos apylinkių kraštovaizdžius paįvairinantys, 
puošiantys, žavesio teikiantys yra stambieji akmenys, pvz., du milžiniški rieduliai, 
kurie stūkso prie vieškelių kryžkelės Liaudiškių kaimo aukščiausiame kalvyne, 
granitinis akmuo šalikelėje ties Puipių kaimo vakarine riba, Kleboniškių akmuo su 
duobutėmis, Vaidulonių akmenys su dubenimis ir kt. Na o gilesniame moreninia-
me podirvyje įstrigusių ir saugiai nuo žmonių akių pasislėpusių akmenų Šeduvos 
valsčiuje tikrai tebėra be galo daug...

Prekvartero paviršius. Šis požeminis („palaidotasis“) paviršius po Šeduvos 
valsčiaus teritorija, kaip rodo gręžinių duomenys17, 18, 19, 20, pasiekiamas 10–66,3 m 
gyliuose. Tai atitinka absoliučiuosius aukščius, kurių iškiliausias taškas yra po 
Pakalniškių kaimu (į š. r. nuo Šeduvos) – 103 m abs. aukštyje, o žemiausias ap-
tiktas po Daukantų kaimu (prie Šeduvos valsčiaus pietrytinio pakraščio) – tik 9 m 
abs. aukštyje. Taigi kvartero nuogulų danga slūgso ant prekvartero paviršiaus, 
turinčio daug nelygumų, kurių aukščių sklaida apima vertikalųjį 94 m intervalą.

Beveik visur prekvartero paviršių (žr. splv. 11 pav.) sudaro pleistoceno ledynų 
apardytos devono uolienos, išskyrus du nedidelius plotus valsčiaus pietvakarių 
paribyje (Liaudiškių kaime–Liaudiškių miške ir Bebrujų miške), kur aptinkamos 
daug vėliau susisluoksniavusios viršutinio permo Naujosios Akmenės svitos (P2nk) 
klintys, dolomitai (jie taip pat patyrę ledynų egzaraciją). Devoniniame paviršiuje 
paplitę, beje, nevienalaikiai uolienų sluoksniai ir, einant per Šeduvos valsčių iš 
rytų į vakarus, jie rikiuojasi kaip vis jaunesni, vienas ant kito vėlyvojo devono 
epochoje susikaupę: franio amžiuje nugulusios Pamūšio (D3pm), Stipinų (D3st) ir 
Pakruojo svitos (D3pk; pastarosios užimamas prekvartero paviršiaus plotas pats 
didžiausias); famenio amžiuje susiklosčiusios Kruojos (D3krj) ir Šiaulių svitos 
(D3šl). Du menki Šiaulių svitos ploteliai į Šeduvos valsčių įsiterpia tik šiaurėje 
(Margių kaime) ir šiaurvakariuose (Rupliškių viensėdyje–Užuožerių miške).

Nuo Radiškių miško (rytuose) daugiau kaip 9 km vakarų link per Šeduvos 
geležinkelio stotį, Baltosios, Žilionių, 
Vėriškių, Gimbogalos, Bebrujų kai-
mus, t. y. į pietus ir pietvakarius nuo 
Šeduvos, tęsiasi prekvartero paviršių 
(Stipinų, Pakruojo ir Kruojos svitų plo-
te) siekiantis tektoninis lūžis. Tiksliai 

17 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 5.
18 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
19 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

20 Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Ли
товской ССР, Москва, 1975, т. 2, книга 14.
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datuoti jo neįmanoma be kruopščių specialių tyrimų, bet tai tikriausiai tektoninio 
hercininio etapo, kuris buvo prasidėjęs ankstyvajame devone, o baigėsi ankstyvojo 
permo periode, deformacinės raiškos vienas iš atspindžių.

Turėdami prieš akis šitokį pre kvartero paviršių ir nuo jo smelkdamiesi gilyn 
į vis senesnius uolienų sluoksnius, mėginkime pasekti, kokiais geologiniais periodais 
jie atsirado ir kas juos sudaro.

Permas (P). Šeduvos valsčiuje kol kas tiktai du gręžiniai – Bebrujų kaime ir 
į vakarus nuo Užuožerių miško – yra kliudę viršutinio permo Naujosios Akmenės 
svitos (P2nk) sluoksnius (šviesiai pilkas dolomitizuotas klintis), įsiskverbę atitinka-
mai 11 ir 18,7 m; vadinasi, esamas visas jų storis čia dar nežinomas. Prekvartero 
geologiniame žemėlapyje (žr. splv. 11 pav.) matyti, kad iš pietvakarių į Šeduvos 
valsčiaus pakraštį yra įsiterpę du Naujosios Akmenės svitai priskiriamų uolienų 
ploteliai. Jie po kvartero danga nedarniai slūgso ant viršutinio devono Kruojos 
svitos (D3krj) dolomitų ar virš Pakruojo svitos (D3pk) dolomitinių mergelių. Kadangi 
tai permo darinių Radviliškio rajone paplitimo rytinė ribinė sritis, vargu ar kur 
nors Šeduvos valsčiaus pietvakarinėje ir vakarinėje dalyse būtų galima tikėtis rasti 
didesnį kaip 25 m permo storį. Taip manyti verčia ir vakarų kryptimi darytieji 
gręžiniai (Radviliškio valsčiuje – Šiaulėnų miestelyje ir Ilguočių kaime).21 Juose 
Naujosios Akmenės svitai priklausančių šviesiai pilkų kaverningų dolomitų ir gels-
vai pilkų molingų dolomitinių mergelių bendras storis atitinkamai tesudaro 12,5 
ir 5,6 m. Šitos karbonatinės uolienos klostėsi iš pietvakarių gana staigiai ir plačiai 
antrąkart transgresavusios ir šiaurvakarinę Lietuvos dalį apsėmusios vadinamosios 
cechšteino jūros sąlygomis. Taigi Šeduvos valsčiaus gelmėse yra išlikusi tik menka 
(fragmentiška) dalis tų uolienų sluoksnių, kurie kaupėsi per visą permo periodą, 
buvusį prieš 299–251 mln. metų.

Devonas (D). Šeduvos valsčiuje tik vienas Alksniupių kaimo gręžinys yra 
perskrodęs prieš 416–359,2 mln. metų susitelkusį (nors ir ne visą išlikusį) viršu-
tinio, vidurinio ir apatinio devono (D3, D2 ir D1) sluoksnyną, kurio storis šiame 
gręžinyje sudaro net 739 metrus. Kituose Šeduvos valsčiaus gręžiniuose į devoną 
tebuvo įsigilinta nuo 6 m (Burbiškio, Vaižgų kaimuose) iki 215 m (Bružių kaime). 
Tokios apimties (seklesnių gręžinių) pjūviuose pasitaikė tik šios viršutiniam devonui 
priskiriamos svitos (nuo jauniausios einant gilyn vis prie senesnių): Joniškio (D3jn), 
Šiaulių (D3šl), Kruojos (D3krj), Pakruojo (D3pk), Stipinų (D3st), Pamūšio (D3pm) ir 
Įstro (D3ys). Jas sudaro daugiausia pilki, rečiau gelsvi, balkšvi dolomitai (sluoksnių 
storiai labai įvairūs – nuo 1,6 iki 91 m), plyšiuoti ir kaverningi, kai kur monoli-
tiniai, su molio ar smėlio tarpsluoksniais; pilki, melsvai ar žalsvai pilki mergeliai 
(storiai – 1,5–31,8 m) su dolomito tarpsluoksniais; pilki ar raudoni moliai (1,4–42 m); 
klintys (7–12,2 m); smėliai (0,2–10,7 m); smiltainiai (0,2–15 m) ir kt. Alksniupių 
kaimo giliausiame gręžinyje buvo kliudytos ir viršutinio devono senesnės svitos 
(jų sluoksniai iš mergelio, smiltainio), taip pat perskrosti vidurinio ir apatinio 
devono smiltainiai, mergeliai, aleurolitas. Įspūdinga ir už Šeduvos valsčiaus ribų 
artimiausiuose giliuose gręžiniuose rasta devono uolienų storymė, pvz.: Krekenavoje, 
Stačiūnuose ir Šiaulių rajono Gilvydžių 
kaime (Lygumų-46 gręžinyje) atitinka-
mai siekia 524,25; 842,1 ir 844 m storį. 21 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
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Silūras (S). Apie silūrinius sluoksnius, kurie kaupėsi prieš 443,7–416 mln. 
metų ir dalis jų slūgso po Šeduvos valsčiaus devonine storyme, kol kas tegalime 
spręsti iš Alksniupių kaime vienintelio gręžinio, 1990 m. pasiekusio viršutinį silūrą 
797 m gylyje ir į jo klintis bei mergelį įsigavusio 18 metrų. Informacijos taip pat 
teikia gręžiniai, daryti nuo Šeduvos valsčiaus atokesnėse vietovėse (Krekenavos 
gręžinyje jų storis 330 m, Stačiūnų gręž. – 441,8 m, Lygumų-46 gręž. – 466,5 m). 
Interpretuojant šiuos gręžėjų nustatytus faktus, remtina nuomonė, jog Šeduvos gel-
mėse viršutinio ir apatinio silūro (S2 ir S1) uolienų – kaičiose jūrinėse ir lagūninėse 
terpėse persisluoksniavusių mergelių, klinčių, dolomitų, argilitų, molių – bendras 
storis gali siekti >400 m.

Ordovikas (O). Po silūro sluoksniais Šeduvos krašto gelmėse neabejotinai 
yra prieš 488,3–443,7 mln. metų įvairaus gylio šiltose jūrose susikaupusių viršu-
tinio, vidurinio ir apatinio ordoviko (O3, O2 ir O1) uolienų. Tai klinčių, mergelių, 
dolomitų, argilitų, molio, smiltainių sluoksniai bei tarpsluoksniai, lęšiai. Visų jų 
bendras storis čia gali siekti 110 m [už Šeduvos valsčiaus ordoviko uolienų storis: 
Krekenavoje – 130,9 m, Stačiūnuose – 104,4 m, Šiaulių rajono Gilvydžių kaime 
(Lygumų-46 gręžinyje) – 90,5 m].

Kambras (Є). Šeduvoje ir jos apylinkėse po ordoviko sluoksniais įsigręžus, 
tikrai rastume jūrinės kilmės kambro uolienų. Sluoksniuose ir tarpsluoksniuose 
turėtų būti šviesiai pilko kvarcinio žėrutingo smiltainio, aleurolito, argilito ir dar 
kitokios petrogeninės sudėties uolienų, kurios klostėsi prieš 542–488,3 mln. metų 
ir kurių bendras storis gali siekti 80 m (Krekenavoje rastas jų storis – 71,4 m, 
Lygumų-46 gręžinyje – 86 m, o Stačiūnuose įsigręžta tik 17,2 m).

Prekambras (PЄ). Visa nuo viršaus iki apačios mūsų jau apžvelgtoji fane-
rozojaus nuosėdinė storymė (pradedant kvarteru ir baigiant kambru) slūgso ant 
prekambro kristalinio pamato, t. y. ant proterozojaus (PR), gal ir archėjaus (AR) 
uolienų. Šeduvos valsčiaus gelmėse nė vienas gręžinys, deja, kol kas jų nepasie-
kė. Tačiau maždaug už 23 km į pietryčius nuo minimo valsčiaus ribų esantis 
Krekenavos gręžinys į prekambrą įsikirtęs 18,25 m [iš jų neoproterozojaus (NP) 
smiltainiui, aleuritui tenka 3,6 m, paleoproterozojaus (PP) kartu su archėjumi (?) 
granito dūlėjimo žievei ir raudonai rudam granitui – 14,65 m], o Lygumų-46 grę-
žinys įsigilino 8,9 m į paleoproterozojaus gneisą. Tikėtina, kad panašių prekambro 
uolienų turėtų būti ir Šeduvos valsčiuje po fanerozojaus eonotema.

Visą šią giliąją ir labai seną Žemės plutos masę vis dar gaubia begalė neį-
mintų paslapčių. Į keletą jų mokslininkams, tobulinant geofizinių tyrimų antžeminę 
aparatūrą, ypač atliekant gelmių seisminį zondavimą pagal Eurobridge 1995–2001 
metų darbų programą, jau pavyko bent šiek tiek įsiskverbti.22 Aiškėja, kad Žemės 
pluta, užpildžiusi Šeduvos valsčiaus gelmes, yra vadinamojo Vakarų Lietuvos 
granulitų domeino (tektoninio bloko) rytiniame pakraštyje. Čia, sprendžiant pagal 
uolienų tankį, Žemės plutos gana storą (iki 35 km) viršutinę „granitinę“ dalį su-
daro vyraujantys anatektiniai granitoidai, kuriuose esama intruzijų su tankesnėmis 
uolienomis – dioritoidais. Tokioje viršutinės Žemės plutos dalyje tikriausiai būta ir 
ilgalaikės lydymosi zonos su magmos 
židiniais, tiekusiais karštą lydalą kra-
toniniams granitoidams. Po „granitine“ 

22 Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (monografija), 
atsak. red. V. Baltrūnas, Vilnius, 2004.
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lindinčioje apatinėje „bazaltinėje“ Žemės plutos dalyje (spėjama, turinčioje iki 
15–20 km storį) yra įsimaišiusių ir lengvesnių metamorfinių uolienų, pvz., granu-
litinės facijos metapelitų, metapsamitų. O po Mohorovičičiaus (Moho) paviršiumi 
esanti Žemės mantija (bent iki 70 km savo gylio), kaip rodo giluminio seisminio 
zondavimo ir kitokie tyrimų duomenys, nevientisa: turi išsilydžiusių medžiagų, joje 
pakankamai ir nelydžios liekanos – restito, kurio sudėtyje gausu granato, pirok-
seno, kor dierito, špinelio mineralų. Visos litosferos (taigi Žemės plutos + Žemės 
mantijos viršutiniosios dalies) storis po Šeduva siekia galbūt 200–250 km ir tikrai 
remiasi į plastiškąją astenosferą.

Dar sunkoka įsivaizduoti, kokių galime sulaukti naujų mokslo žinių apie 
Žemės plutą, kuri mums parūpusi aptariant Šeduvos ir jos krašto geologinį pama-
tą. Po kelių dešimtmečių, be abejonės, tokių naujienų „kritinė masė“ susikaups ir 
galėsime patikslinti, sukonkretinti, labiau praplėsti savo sampratą apie slėpiningas, 
įdomias mūsų Lietuvos krašto gelmes.

Naudingosios iškasenos
Jų gausumu ir įvairumu Šeduvos valsčius pasigirti nelabai gali.23, 24, 25, 26 Turtų 

gamta pašykštėjo, bet statybinėms reikmėms tinkamų vietinių mineralinių žaliavų šiek 
tiek šeduviams ji yra sutelkusi. Tai jau anksčiau aptarti laukuose pasklidę pleistoceno 
ledynų sugabentieji akmenys-rieduliai, taip pat kvartero laikotarpiu susiklostę molio, 
smėlio, žvyro, gėlavandenių klinčių, durpių priepaviršiniai sluoks niai. Tokius gamtos 
turtus jau ne vieną šimtmetį vietos gyventojai naudoja tvarkydami, gerindami savo 
buitį, gyvenamąją aplinką. Labiausiai geidžiamų natūralių mineralinių medžiagų jie 
patys ieškojo ir tenkinosi tomis, kurias dažniausiai atrasdavo netoliese – smėlėtame 
ar žvyringame upės krante, nuplikusiame kalvos šlaite ar prakasoje, pelkėtoje vietoje.

Jau yra sukaupta ir profesionalių žinių apie naudingųjų iškasenų radviečių, 
telkinių, kuriuos Šeduvos valsčiuje per pastaruosius maždaug 80 metų patyrinėjo, 
su gręžiniais žvalgė ir yra aprašę įvairių organizacijų specialistai (pvz., akcinės 
bendrovės „Pienocentras“, Durpių fondo valdybos, Hidrogeologinės ekspedicijos, 
Lietuvos geologinės žvalgybinės ekspedicijos, Lietuvos Respublikinės melioracijos 
ir vandens ūkio kontoros, Naftos žvalgybos ekspedicijos, Šiaulių melioracinės 
statybos tresto, Vakarų Lietuvos hidrogeologinės ekspedicijos ir kt.). Tad šitokių 
tyrimų duomenimis remdamiesi, mėginkime glaustai aptarti Šeduvos krašto po-
žemyje slypinčius kietuosius ir skystuosius mineralinius turtus.

Molis. Liaudiškių kaimo pietvakariniame pakraštyje, šiek tiek kalvotos more-
ninės lygumos stambioje dubumoje (10,69 ha plote), 1951 m. ir pakartotinai 1959 m. 
buvo žvalgytas Liaudiškių telkinys.27 
Jame limnoglacialinis rudas plastiškas 
molis rastas po armens, durpių, pries-
mėlio, žvyro ar smėlio 0,2–4,7 m storio 
(vid. 1,85 m) danga. Molio klodo sto-
ris – 1,6–12 m (vid. 8,15 m), viršutinė 
jo dalis su klintinėmis konkrecijomis, 
kai kur aptikta ir smėlio lęšių, aleuri-
to tarpsluoksnių, žvirgždo ar gargždo. 

23 Gailius R., Grigelis A., Jankauskas T. ir kt. 
Lietuvos geologija (monografija), Vilnius, 1994.

24 Lietuvos TSR durpynų kadastras (1965 01 01 būklė), 
Vilnius, 1966.

25 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1959–1964, t. 1, t. 2, t. 3.

26 Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių bazė ir jos vystymo 
analizė (2009 01 01 būklė), tekstinis priedas Nr. 3 
(rankraštis), Vilnius, 2009.

27 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1959–1964, t. 1, t. 3.
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Apskaičiuotieji molio ištekliai sudarė 858,5 tūkst. m3; Liaudiškių plytinė juos nau-
dojo plytoms gaminti. Tačiau pagal 2009 01 01 būklę šio telkinio molio likučiai 
jau nebelaikomi vertingais ir neįrašyti į valstybinį išteklių balansą.

Smėlis. Už 4,5 km į šiaurės rytus nuo Šeduvos – prie Daugyvenės upės 
tarp Raginėnų ir Pakalniškių kaimų – 1948 m. buvo aptiktas Raginėnų–Pakalniškių 
telkinys.28 Tai apie 10 ha plotas, kuriame išplitęs gelsvai pilkas įvairaus rupumo 
smėlis, vietomis geležingas, žvirgždingas, su gargždo, granitinių, gneisinių ir kito-
kių riedulių priemaiša. Tokio smėlio sluoksnio vidutinis storis – 3 m, o išteklių, 
tinkamų statybiniams darbams, buvo 300 tūkst. m3. Dabar Šeduvos valsčiaus že-
mėse nebėra išžvalgyto nė vieno pramoniniam eksploatavimui tinkamo smėlyno.

Žvyras. Apie 40 ha plotą turėjęs Baltosios–Januškonių telkinys fiksuotas 
1948 m. ruože palei Daugyvenės ir Kutenos upes, maždaug nuo Baltosios kaimo 
iki Januškonių kaimo (jau už Šeduvos valsčiaus ribos).29 Šiame telkinyje tinkamo 
kelių statybai žvyro sluoksnio storis – 2,5 m, o ištekliai apie 10 tūkst. m3; be to, 
buvo nurodyta, kad čia yra ir smėlio su gargždu, žvirgždu, magminių uolienų 
rieduliais. 2009 m. pradžios duomenimis30, Šeduvos krašte kaip vertingi ir išsamiai 
išžvalgyti žinomi trys žvyro telkiniai: Bebrujai (10,4 ha, kasamas, žvyro likutis 
231 tūkst. m3), Prastavoniai (17,9 ha, kasamas, žvyro likutis 446 tūkst. m3) Gim-
bogala (6,6 ha, dar nekasamas, žvyro turi 294 tūkst. m3).

Gėlavandenė klintis (vadinama ir kreidos tufu, ežerų klintimi). 1958–1959 m. 
Šeduvos valsčiuje buvo žvalgyti penki šios naudingosios iškasenos, tinkamos rūgš-
čioms dirvoms kalkinti, telkiniai31: Arimaičių (1,5 km į pietvakarius nuo Arimaičių 
kaimo; ~4,13 ha; ištekliai 39,4 tūkst. m3), Paežerių (Paežerių ir Užuožerio kaimų 
ribose; 0,86 ha; ištekliai 8,3 tūkst. m3), Šeduvos (1,5 km į šiaurės vakarus nuo Še-
duvos; 0,56 ha; ištekliai 2,8 tūkst. m3), Užuožerio (Užuožerio kaime; 10 ha; ištekliai 
72,7 tūkst. m3), Vėriškių (5,3 km į pietvakarius nuo Šeduvos ir 0,1 km į rytus nuo 
Vėriškių–Dargužių kelio; 3,6 ha; ištekliai 17,4 tūkst. m3). Juose gėlavandenė klintis, 
turinti CaCO3 + MgCO3 vidutiniškai 74,21–89,65%, slūgso po 1,6–4,9 m danga iš 
durpių, karbonatingų durpių, sapropelio, karbonatingo dumblo. Naudingojo sluoks-
nio storis įvairuoja nuo 0,1 iki 2,5 m (vidutiniškai sudaro 0,48–0,97 m). Dabartinės 
ekonominės (ūkinės) konjunktūros požiūriu, visi šie gėlavandenės klinties telkiniai 
yra nepramoninės vertės ir todėl neįtraukti į būtiniausių Lietuvai mineralinių išteklių 
balansinį sąvadą.

Durpės. Gana seniai žinomi du durpynai – Arimaičių (prie Arimaičių ežero, 
5,5 km į šiaurės vakarus nuo Šeduvos, 0,5 km į šiaurę nuo Šeduvos–Radviliškio 
plento) ir Ežerbala (5 km į pietus nuo Šeduvos, 3,5 km į pietryčius nuo Gimbogalos 
gelž. stotelės). Abu tyrinėti 1940 ir 1960 m.32, bet nepanaudoti ir kažin ar bus kada 
kasami; jų aprašai jau nebeįtraukiami ir 
į Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių 
bazės valstybines metines apžvalgas. 
Durpės paminėtuose telkiniuose žema-
pelkinės, susiskaidžiusios 20–45% (vid. 
21–32%), jų peleningumas 6,8–13,7% 
(vid. 8,1–10,1%). Arimaičių kaime žval - 
gymo metu parinktas galimam eksplo-

28 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1961, t. 2.

29 Ten pat.
30 Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių bazė ir jos vystymo 
analizė (2009 01 01 būklė), tekstinis priedas Nr. 3 
(rankraštis), Vilnius, 2009.

31 Lietuvos TSR mineralinių žaliavų apžvalga, Vilnius, 
1964, t. 3.

32 Lietuvos TSR durpynų kadastras (1965 01 01 būklė), 
Vilnius, 1966.
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atavimui plotas sudarė 57 ha, jame durpių klodo didžiausias storis 5,2 m (vid. 
2,24 m) ir ištekliai 1 268 tūkst. m3; Ežerbalos atitinkami rodikliai: 65 ha, 1 m 
(vid. 0,7 m) ir 455 tūkst. m3. Dalį Arimaičių durpyno yra pasiglemžęs Arimaičių 
ežeras, kai dėl Ežerėlės upės patvenkimo buvo pakeltas šio ežero vandens lygis.

Gėlas požeminis vanduo. Tai dinamiška, atsinaujinanti naudingoji iškasena, 
kurios stygiaus kol kas nejaučiama Šeduvos valsčiaus nuosėdinių uolienų vande-
ninguose sluoksniuose.33, 34, 35, 36, 37, 38 Arčiausiai antžemio ar jį ir siekiančios kvartero 
smėlingos, žvyringos, aleuritingos bei kitokios akytosios uolienos (jos gali būti 
skirtingos kilmės – aliuvinės, limnoglacialinės, fliuvioglacialinės), jei slūgso ant 
pirmosios vandensparos, t. y. vandeniui nelaidaus arba beveik jo nepraleidžiančio 
moreninio priemolio, priesmėlio, molio, turi dažniausiai priglobusios nesuslėgto 
gruntinio vandens. Jo paviršius laisvas, o slėgis lygus atmosferiniam. Ieškant tokio 
vandens, tenka įsigilinti vos vieną kitą metrą. Šitaip apvandenintų uolienų sluoksnis 
gali turėti 1–5 m, retai kur didesnį storį. Vietomis gruntinis vanduo betgi susisie-
kia ir su paviršiniu vandeniu, pvz., slėnių ruožuose palei upelius, apypelkiuose, 
apyežerėse, gilesnėse tarpukalvėse. Jis yra gėlas, jame ištirpusių mineralinių druskų 
kiekis neviršija 0,3 g/l. Uolienų su gruntiniu vandeniu plotas Šeduvos valsčiaus 
žemėse anaiptol neištisinis, o fragmentiškai pasiskirstęs tarp vietovių, kurių paviršiuje 
matomi vien tik tankūs, beveik bevandeniai moreniniai priemoliai. Iki šiol ne taip 
mažai gruntinio vandens šeduviečiai ir aplinkinių, atokesnių nuo miestelio kaimų 
gyventojai sunaudoja semdamiesi iš gana seklių kastinių šulinių, tačiau kiek jo ir 
kam vartoja – sunkoka spręsti neturint jokių apskaitos duomenų.

Giliau kvartero storymėje, net ir beveik nelaidžiuose sluoksniuose, taip pat 
pasitaiko požeminio vandens santalkų. Tai arba per kokį vieną ledynmetį nugul-
dytoje morenoje įstrigę susisiekiantys puraus smėlio, žvyro vandeningi smulkūs 
sluoksneliai, tarpsluoksniai, lęšiai, arba skirtingais ledynmečiais judėjusių ledo masių 
stumdytas priemolių morenas atskiriančios tarpledynmetinės smėlingos–žvyringos 
sąnašos, nuosėdos, sočiai prisigėrusios vandens. Tokie tarpmoreniniai vandeningi 
sluoksniai Šeduvos valsčiuje taip pat ne ištisiniai, yra gana įvairaus storio – nuo 
0,85 iki 9 m ar didesnio (Šeduvos miestelio pietvakariniame pakraštyje net 16 m), 
lengviausiai pasiekiami gręžiniais. Aišku, ten, kur gręžtiniais šuliniais apčiuopti 
tarpmoreniniai vandeningi sluoksniai, iš jų išgaunamas gėlas vanduo sėkmingai 
panaudojamas. Tačiau žinoma ir tokių kaimiškų vietovių, kuriose gręžiniai visoje 
kvartero nuogulų storymėje neaptiko nė vieno vandeningojo sluoksnio ar tarps-
luoksnio, nes smigdami sutiko tik kompaktiškus moreninius priemolius.

Gręžiant šulinius, iki šiol dažniausiai pasitaikydavo rasti jiems po vieną 
tinkamą gėlavandenį uolienų sluoksnį; 
rečiau jų būna ir du, kartais trys, o 
Bružių kaimo gręžinyje buvo fiksuoti 
net keturi (pastarieji visi tik devone) 
vandeningieji sluoksniai. Kol pasiekia-
mas toks ieškomas požeminis vanduo, 
tenka gręžtis iki labai nevienodo gylio: 
jis įvairuoja nuo visai seklaus ligi sie-
kiančio 40, 100 ar 230 m, o viename 

33 Gailius R., Grigelis A., Jankauskas T. ir kt. 
Lietuvos geologija (monografija), Vilnius, 1994.

34 Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (monografija), 
atsak. red. V. Baltrūnas, Vilnius, 2004.

35 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1967, t. 2, kn. 12.
36 Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS, 
Lietuvos geologijos tarnyba.

37 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 1.
38 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4.
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Alksniupių kaimo gręžinyje vandeningojo sluoksnio kraigą pavyko aptikti tiktai 
655 m gelmėje. Vandens turinčių sluoksnių, skyrium juos paėmus, vertikalus pjūvis 
ir po kvarteru visoks – gali būti vos vieno metro, bet dažniausiai pasitaiko 5–15 m 
storio, o vieninteliame, jau paminėtame, Alksniupių gręžinyje sudaro net 142 metrus.

Vietiniai gyventojai požeminio vandens daugiausia siurbia iš gręžtinių 
šulinių, siekiančių kvartero storymės padą ir kažkiek įsikirtusių į gausiau spū-
dinio vandens (taip pat gėlo) turinčius viršutinio devono (ypač Stipinų svitos) 
plyšiuotus, kaver ningus dolomitus ar dolomitingąjį mergelį. Tiktai Bružių kaimo 
245,5 m gylio gręžinyje (į šiaurryčius nuo Šeduvos, už Radviliškio–Panevėžio 
plento) bendrai imamas gėlas vanduo iš viršutinio devono Įstro, Kupiškio, Suosos, 
Šventosios svitų (D3ys, D3kp, D3ss, D3šv) bei vidurinio devono Upninkų serijos 
(D2up) vandeningų sluoksnių. Įsidėmėtina išimtimi laikytinas ir giliausias (815 m) 
Alksniupių kaimo gręžinys (už 6 km į šiaurės rytus nuo Šeduvos) – mat per jį 
požeminis gėlas vanduo gaunamas iš dar giliau, iš 655–795 m intervalo, kuris 
atitinka apatinio devono Gargždų serijos, t. y. Stoniškių–Tilžės svitų (D1stn–tl), 
spūdinių sluoksnių apimtį.

Gėlo vandens vertikalioji zona Šeduvos valsčiaus teritorijoje yra pakankamai 
stora, nes tikrai apima puskilometrines gelmes ir nusitęsia žemiau (prisiminkime 
gręžinio Alksniupių kaime atvejį). Apatinė šios zonos dalis Šeduvoje ir aplinkinėse 
gyvenvietėse kol kas menkai panaudojama, tebėra perspektyvus rezervas. Į šitą 
rezervą kaip reikšmingiausias, matyt, įeina Šventosios–Upninkų (vadinasi, viršuti-
nio–vidurinio devono) nuotrupinių–nuolaužinių uolienų vandeningasis kompleksas 
su gėlu vandeniu, kuris jau daugel metų siurbiamas ir tiekiamas, pavyzdžiui, nuo 
Šeduvos pietryčiuose, rytuose ir šiaurryčiuose išsidėsčiusiems miestams (Panevėžiui, 
Biržams, Rokiškiui), miesteliams bei smulkesnėms gyvenvietėms. Tačiau kaip kitur 
jau nutinka, taip ir Šeduvos krašte, ėmus intensyviau šį vandeningąjį kompleksą 
eksploatuoti, gresia pavojus išgaunamo vandens kokybei dėl mineralizuoto vandens, 
kurio gali priplūsti iš gipsingų devoninių sluoksnių.

Kvartero apačios ir devoninis vanduo Šeduvos valsčiaus gelmėse, kaip jau 
minėta, yra spūdinis. Gręžiant gręžinius, šitokio vandens pasirodymo gylis labai 
įvairus, o nusistovėjimo juose lygis taip pat nevienodas, bet visada būna gerokai 
aukštesnis, nes pakyla arčiau žemės paviršiaus dėl didesnio už atmosferinį slėgio 
ir todėl pasiekiamas 0,7–40 m gylyje. Kad jo čiurkšlė trykštų virš gręžinio žiočių, 
Šeduvos valsčiuje dar nepasitaikė. Devoninio (dažniausiai iš Stipinų svitos vande-
ningųjų dolomitų) spūdinio vandens debitai kai kuriuose gręžtiniuose šuliniuose 
siekia ir 8–11,7 l/s (arba 28,8–42,1 m3/h).

Siurbiamo požeminio vandens kokybė gera: iš gręžtinių šulinių paimtuose 
pavyzdžiuose vandens mineralizacija nesiekia 1 g/l ribos; bendras vandens kietumas 
svyruoja tarp 3,93 ir 13,59 mg–ekv/l; pH, t. y. vandenilio jonų rodiklis (tai vandens, 
kaip gamtinio tirpalo, rūgštingumo išraiška) – 6–7,93. Cheminės sudėties komponentų 
nustatyti tokie svyravimai (mg/l): HCO3 – 5,15–409; Cl – 0,4–63,9; SO4 – pėdsa-
kai – 158,64; NO2 – 0–0,8; NO3 – 0–0,45; Ca – 4,03–124,2; Mg – 2,83–38,9; Na + 
K – 0,74–68,1; Fe – 0–3,78; CH4 – 0,1–0,93; laisvasis CO2 – 4,4–25,3. Taigi šitoks 
gamtinis gėlas požeminis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis, nes jo cheminėje 
sudėtyje vyrauja hidrokarbonato jonai (HCO3

–). Išgautas jis tiekiamas ir naudojamas 
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gėrimui, higieninėms bei kitoms buitinėms žmonių reikmėms, ypač daug jo suvar-
tojama žemės ūkiui, pramonės ir kai kurių visuomenės aptarnavimo sričių veiklai.

Šeduvos savivaldybės keturiose apskaitinėse vandenvietėse per gręžinius iš 
viršutinio devono Stipinų svitos uolienų pastaruoju laikotarpiu (2009 m.) buvo 
išgaunama gėlo požeminio vandens 492 m3/d (per parą), kaip antai: Alksniupių – 
284 m3/d; Šeduvos – 122 m3/d; Pavartyčių – 54 m3/d (2002 m.) ir Vėriškių – 
32 m3/d. Šitoks kiekis sudarė apie 17,9% iš visose Radviliškio rajono savivaldybės 
apskaitinėse vandenvietėse (jų 26) tiekto 2 753,96 m3/d požeminio vandens.39

Mineralizuotas požeminis vanduo, sūrymai. Kol Šeduvos valsčiaus teritorijoje 
nėra giliųjų, visą fanerozojaus nuosėdinę storymę (pradedant kvarteru ir baigiant 
kambru) perskrodusių gręžinių, tegalime, atsižvelgus į aplinkiniais tyrimais atokes-
nėse Lietuvos vietovėse jau sukauptą hidrogeologinę informaciją40, 41, svarstyti, kokio 
mine ralizuoto vandens tūno Šeduvos valsčiuje po gėlo požeminio vandens vertikaliąja 
zona. O jo tikrai yra ir jis siejasi su vidurinio–apatinio devono, silūro, ordoviko, 
kambro ir prekambro uolienų vandeningais sluoksniais. Pagal mineralizaciją toks 
požeminis vanduo galėtų būti skirstomas į mažai (2–5 g/l), vidutiniškai (5–15 g/l), 
labai mineralizuotą vandenį (15–35 g/l) ir sūrymą (>35 g/l). Beje, požeminių 
sūrymų ištekliai laikytini neatsinaujinančiais, nes formavosi ypač ilgai – per visą 
fanerozojaus eoną (per paskutiniuosius net 542 milijonus metų!). Sprendžiant pagal 
vertikalųjį pasiskirstymą (didėjant gyliui), įžvelgiama tokia mineralizuoto vandens 
tipų kaita: kalcio sulfatinis, natrio chloridinis, sulfatinis, chloridinis sulfatinis ir 
chloridinis. Taigi mėginkime aiškintis, atpažinti Šeduvos valsčiaus gelmių pjūvyje 
mineralizuoto vandens skirtybes, siejant jas su apatinio paleozojaus geologinėmis 
sistemomis, kurių uolienos pradėjo kauptis prieš 542 mln. metų ir tas vyksmas 
tęsėsi apie 157 mln. metų.

Pirmiausia įsidėmėkime vidurinio–apatinio devono vandeningąjį kompleksą 
(bene daugiausiai sudėtą iš smulkaus smėlio ir silpnai sucementuoto smiltainio, 
apatinėje dalyje – iš molingesnių nuogulų). Jis slūgso po beveik nepralaidžiomis 
vidurinio devono Kernavės ir Ledų svitomis (D2kr–D2ld), o Šeduvos valsčiaus 
gelmėse gali turėti įvairios mineralizacijos vandens – nuo beveik gėlo kalcio 
hidrokarbonatinio ir šiek tiek mineralizuoto kalcio sulfatinio iki daug didesnės 
koncentracijos natrio chloridinio.

Nors po devonu esančio silūro nuogulų didžiuma, matyt, nevandeningos, 
tačiau plyšiuotose klintyse ir dolomituose pasitaiko chloridinio natrio ar chloridinio 
sulfatinio vandens. Jis, be abejo, spūdinis ir gana didelės mineralizacijos (gali siekti 
keliasdešimt g/l, taigi prilygti sūrymui).

Ordoviko nuogulų vandeningojo komplekso (tikėtina, kad jo storis iki 110 m) 
spūdinis vanduo tūno plyšiuotose klintyse, jo mineralizacija Šeduvos valsčiaus 
ribose gali viršyti 100 g/l. Tai, matyt, chloridinis sulfatinis arba sulfatinis chlori-
dinis sūrymas.

Kambro vandeningųjų uolienų 
(smėlių, smiltainių) galbūt 70–80 m 
bendro storio sluoksnyne besilaikantis 
spūdinis chloridinis natrio vanduo taip 
pat yra sūrymas: jo mineralizacija Še-

39 Šimkovič A., Kadūnas K. Požeminio vandens 
naudojimas (2009 m. apžvalga, rankraštis), Vilnius, 
2010.

40 Gailius R., Grigelis A., Jankauskas T. ir kt. 
Lietuvos geologija (monografija), Vilnius, 1994.

41 Lietuvos TSR gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 1.
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1 pav. Šeduvos valsčiaus ir jo krašto geomorfologinis žemėlapis. Holoceno reljefas: 1 – pelkių 
lygumos, 2 – salpiniai slėniai, 3 – eolinis (vėjo perpustytas) reljefas; pleistocenas, Vėlyvojo 
Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos reljefas: 4 – ledyno tirpsmo vandenų išgraužti kloniai, 
5 – smėlingos (a) ir molingos (b) limnoglacialinės lygumos, 6 – fliuvioglacialinės lygumos,  
7 – keimai ir keimų tipo kalvos, 8 – ozai ir ozų tipo pylimai, 9 – ledyno pakraštinis  
moreninis (a) ir smėlingas (b) kalvyngūbris, 10 – įvairiai kalvotas ledyno sukurtas reljefas,  
11 – moreninės lygumos, 12 – drumlinai, 13 – moreninės kalvos. Kiti ženklai: silpnai 
banguotas (14), banguotas (15) ir smulkiai kalvotas (16) reljefas; 17 – moreninio (ruda spalva), 
limnoglacialinio (mėlyna spalva), fliuvioglacialinio (žalia spalva) ir pelkių (žalia spalva) reljefo 
vyraujantis absoliutusis aukštis; 18 – Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledyno išplitimo 
riba. Šeduvos valsčiaus apybrėža pažymėta tamsiai raudona vientisa dygliuota linija. 
Pagal R. Guobytę, 2002
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2 pav. Morenų gūbrio keteros dalis Liaudiškių kaime ties kryžkele 
ir šalikelėje priglobtas stambus granitinis riedulys, kuriame iškalta 
„Liaudiškiai, 1929 m.“ 
 
3 pav. Viena iš daugelio Daugyvenės upės kilpų slėnyje tarp 
Kleboniškio–Daukonių ir Pakalniškių–Raginėnų kaimų
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5 pav. Erdvus 
lėkštašlaitis klonis, 
per kurį iš šiaurinės 
pusės į Šeduvą atiteka 
Niauduvos upė

4 pav. Raginėnų 
piliakalnis  
(Raganų kalnas) – 
geomorfologinė 
ir archeologinė 
Daugyvenės  
slėnio puošmena

6 pav. Ežerėlės upės 
užtvanka, 1972 m. 
nulėmusi Arimaičių 
ežero išplitimą ir  
aukštesnį vandens lygį
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8 pav. Arimaičių šaltinis 
(nuo 1985 m. hidrogeologinis 
gamtos paminklas), srūvantis  
iš sufozinio cirko moreninės 
aukštumos šlaite ir nutekantis 
į Arimaičių ežerą

7 pav. Arimaičių ežero 
vakarinis pakraštys (šiauriau 
ežero vandens siurblinės)
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9 pav. Gręžinių, kurių duomenimis naudotasi, sklaida Šeduvos  
valsčiuje ir jo paribiuose. Gręžinių vietos paženklintos raudonais  
skrituliukais, Šeduvos valsčiaus apybrėža pažymėta tamsiai 
raudona vientisa dygliuota linija.  
Žemėlapį parengė D. Karvelienė pagal Lietuvos geologijos tarnybos 
Valstybinės informacinės sistemos GEOLIS turimą medžiagą, 2011
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10 pav. Šeduvos valsčiaus ir jo krašto kvartero geologinis žemėlapis. Paviršių sudarančių nuogulų 
amžius ir kilmė: holocenas: 1 – pelkių nuogulos (durpės), 2 – aliuvinės nuogulos, 3 – eolinės 
(vėjo perpustytos) nuogulos; pleistocenas, Vėlyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija: 
4 – poledynmečiu kloniais tekėjusių kryptingų vandens srautų suklotos nuogulos,  
5 – limnoglacialinės (patvenktinių prieledyninių baseinų) nuosėdos, 6 – fliuvioglacialinės 
(klaidžiojančių ledyno tirpsmo vandenų srautų) nuogulos, 7 – vidinio ledo (ledyno properšose  
ir plyšiuose susidariusios) nuogulos, 8 – ledyno pakraščio moreniniai dariniai; 9 – pagrindinė 
morena; 10 – Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledyno riba. Nuogulų litologija: 
11 – smulkutis smėlis, 12 – smulkus smėlis, 13 – įvairiagrūdis smėlis, 14 – molingas smėlis, 
15 – aleuritas, molis, 16 – moreninis priesmėlis, priemolis. Šeduvos valsčiaus apybrėža 
pažymėta tamsiai raudona vientisa dygliuota linija.  
Pagal R. Guobytę, 2000
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11 pav. Šeduvos valsčiaus ir jo krašto prekvartero geologinis žemėlapis  
ir aiškinamoji jo legenda (dešinėje). Šeduvos valsčiaus apybrėža 
pažymėta tamsiai raudona vientisa dygliuota linija.  
Pagal J. Čyžienę, 2011
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12 pav. Iškasinėtas ir toks paliktas (nerekultivuotas) smėlio ir žvyro gausiai turėjęs  
lėkštašlaitis Daugyvenės slėnio ruožas tarp Raginėnų ir Stūriškių kaimų  

13 pav. Lėkštagūbris ir įlomėtasis kraštovaizdis šiauriau Paežerių kaimo, pereinamajame  
plote tarp Rytų žemaičių moreninės plynaukštės ir Mūšos–Nemunėlio moreninės lygumos.  
2011 m. A. Linčiaus nuotraukos
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duvos krašto gelmėse galėtų prilygti ~125 g/l. Su šitais vandeningais sluoksniais 
tiesioginį ryšį, matyt, turi ir giliausiai atsidūrusios prekambro smėlingosios, aleuri-
tingosios nuogulos, kristalinio pamato dūlėjimo žievė – jos taip pat prisisotinusios 
chlo ridinio natrio sūrymo.

Kiek su tokiomis turimomis žinio mis, samprotavimais apie mineralizuotą po-
žeminį vandenį, sūrymus priartėta prie Šeduvos valsčiaus gelmių tikrosios hidroge-
ologinės situacijos pažinimo ir kiek prašauta pro šalį, pajėgsime tiksliau vertinti tik 
tada, jei prasidėtų nuodugnūs hidrogeologiniai tyrimai dar neperžvelgtose gręžiniais 
minimo valsčiaus teritorijos gelmėse ir būtų sulaukta vertingos informacijos. Šiaip 
ar taip, Šeduvos valsčius papuola ne tik į hidrogeologų jau aptarinėjamą Lietuvos 
regioną, kuriame slypi iki šiol neišgaunamas įvairios mineralizacijos 50–100 g/l 
koncentraciją siekiantis pramoninis požeminis vanduo (sūrymai). Taigi čia, tikėtina, 
ordoviko, kambro sistemų sluoksniuose ir proterozojuje, esančius chloro–natrio tipo 
sūrymus su kalio >350 mg/l ir bromo ~300 mg/l koncentracijomis galime įsidėmėti 
bent kaip perspektyvų gelmių turtą, hidromineralinę žaliavą ir toliau aiškintis jos 
išgavimo, naudojimo galimybes.

Geologinio pamato saugos, mineralinių  
turtų tausojimo ir pažeistų gamtovaizdžių  
rekultivavimo svarba
Šeduvos valsčiui atitekusiose žemėse, pradedant nuo III amžiaus42, per šimt-

mečius įsigyvendamos kaimų ir miestelių gyventojų kartos aplinkinius gamtovaiz-
džius yra visaip paveikusios. Žmonių įtaka ypač reiškėsi per agrarinės veiklos 
plėtojimą ir patraukliose gamtos vietose statant ne tik gyvenamuosius būstus, bet 
į jas sutelkiant ir tvartus su diendaržiais, padargines, daržines, rūsius bei kitus 
ūkinius pastatus. Greta buvę unikalūs vietovaizdžiai ilgainiui tapo supanašėjusio-
mis bemiškėmis ganyklomis ir pievomis, suvienodėjusiais kampuotais ariamaisiais 
žemės sklypais. Be to, pasikeitusiuose gamtovaizdžiuose atsirado daugybė šiandien 
svarbių „svetimkūnių“: grioviai ir melioraciniai kanalai, duobėti laukų keliukai, 
vieškelių ir asfaltuotų plentų juostos, geležinkelio sankasos, elektros ir telekomu-
nikacijos linijos. Gyvenamąją aplinką iki šiol blogina žlugusių sovietinių kolūkių 
palikimas – apleisti bestogiai gamybiniai pastatai, grėsmingi jų griuvėsiai. Su čia 
minimomis žmogiškosios veiklos sritimis Šeduvos valsčiuje yra susiję nemažos ap-
imties grunto kasinėjimai, išstumdymai, pergabenimai kitur. Būtent šitokios vietos 
ir artimiausia jų aplinka, o ypač smėlingų–žvyringų paviršinių uolienų sluoksnių 
paplitimo, eks ploatavimo plotai tebėra laikomi labiausiai pažeidžiamais, menkiausiai 
sergstinčiais Šeduvos krašto gelmes nuo galimų užteršimų pavojingomis gamybos 
ir buities atliekomis (nuotekomis, šiukšlėmis).

Kol seniau vietinis žmogus iki podirvožeminių uolienų gebėjo prisigauti te-
turėdamas rankinį kastuvą, iškasinėtų žemės plotų buvo palyginti nedaug. Tačiau 
ilgainiui, atsiradus mechanizuotai technikai ir ją įvaldžius, atsivėrė galimybės spartinti 
naudingųjų iškasenų gavybą ir įsisavinimą. Neišvengta ir pagundų apleidžiamus 
karjerus be jokių būgštavimų paversti 
šiukšlynais. Ši tendencija atsispindi ir 
Šeduvos krašte. Čia atsirado keletas kar-

42 Daugyvenės kraštas (monografija), sudarytojas Vy-
tautas Šernas, Kaunas, 1998.
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jerų, kuriuose iškasta nemažai žvyro, smėlio, priemolio ar molio, surinkta statyboms 
daug riedulių (akmenų), o paskui paskubomis apsčiai privežta buitinių ir gamybinių 
atliekų... Keisčiausia, kad technogeniškai pažeistų žemių plotų lyg tyčia pagausėjo 
bene vaizdingiausiose Šeduvos krašto vietovėse, ypač Daugyvenės (žr. splv. 12 pav.),  
Kutenos ir kitų upių slėniuose, paslė niuose, kalvagūbrių žvyringose–smėlin gose 
atkarpose. Laimė, beatodairiška naudingųjų iškasenų gavyba, kenkusi gamtinės 
terpės įprastiniam natūralumui ir taip skurdinusi Šeduvos kraštą, jau beveik lio-
vėsi, nes, sugriežtinus valstybinę kontrolę, imta labiau paisyti Lietuvos įstatymais 
nustatytos gamtonaudos tvarkos.

Šiandien svarbu ne tik tyrinėjant geriau pažinti Šeduvos valsčiaus geolo-
giniame pamate, t. y. Žemės plutoje, slypinčias mineralines žaliavas (požeminį 
vandenį – taip pat), bet ir atsakingai jas išgauti nebloginant gyvenamosios aplin-
kos kokybės, racionaliai paskirstyti vartotojams ir visur tausoti jų išteklius. Tik 
visokeriopą veiklą, susietą šiame valsčiuje su geologinėmis gelmėmis, koreguojant 
taip, kad ji atitiktų gamtos, kultūros ir kitų objektų apsaugą užtikrinančius reika-
lavimus, nuostatus, nebekils rimtų destruktyvių grėsmių reikšmingam gamtiniam 
paveldui ir archeologinėms, istorinėms bei kitokioms vertybėms, pavyks išvengti 
konfliktinių ekologinių situacijų. Svarbu suvokti ir tai, jog išeksploatuotų karjerų 
rekultivavimas nebūtų kasmet vis atidėliojamas ir bent labiausiai dėl to nuskurdintos 
gamtovaizdžių vietos, atitekusios, pavyzdžiui, Daugyvenės kraštovaizdžio drausti-
niui, įkurtam 1992 m., būtų stropiai ir kuo sparčiau tvarkomos, dalį vandeningų 
karjerų su jų smėlingomis pakrantėmis paverčiant galbūt rekreacinėmis zonomis, 
pritaikant poilsiavietėms.

Už geranorišką, kolegišką paramą ir konsultacijas rengiant šį straipsnį 
nuoširdžiai dėkoju Jolantai Čyžienei, Jonui Diliūnui, Rimantei Guobytei, Danutei 
Karvelienei, Jonui Linkevičiui, Vidui Mikulėnui, Aleksandrui Šliaupai.
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Šeduvos valsčiaus miškai, jų priežiūra  
ir naudojimas
Vytautas Žeimantas

1 Radviliškio rajono savivaldybė. Visuotinė lietuvių 
enciklopedija, Vilnius, t. XIX, 2011, p. 441–442.

2 Gaigalas A. Ledynmetis, glaciolas, Visuotinė lietuvių 
enciklopedija, Vilnius, t. XI, 2007, p. 667.

3 Ozolinčius R. Lietuvos miškai, Vilnius, 2005, p. 9; 
Balevičius Z. Lietuvos girios nuo seniausių laikų 
iki XV a., Mūsų girios, 1958, nr. l.

4 Gyventojai, Enciklopedija „Lietuva“, t. I, Vilnius, 2008, 
p. 152.

Mišrus savaiminis 
drebulynas Šeduvos 
girininkijoje. 2007 m.

Senų senovėje. Dabar Šeduvõs krašto miškai yra išsidėstę išskirtinėje vie-
toje – Aukštaitíjos, Žemaitíjos ir Žiìmgalos sandūroje, Nìmuno ir Liìlupės upių 
baseinų takoskyroje. Šeduvos krašto miškai vakarinėje dalyje driekiasi Rytÿ Žema¤čių 
plynaukštėje, rytinė – Mūšõs–Nemunėlio ir Nev¸žio žemumose1. 

Dabartinė miškų augalija, šiek tiek panaši į šiuolaikinę mišrių miškų zonos 
augaliją, pradėjo formuotis maždaug prieš milijoną metų – pleistoceno pradžioje, 
kai klimato atšalimas išstūmė iki tol čia augusius subtropinius miškus. Po pirmojo 
ledynmečio iš pradžių vyravo spygliuočiai, daugiausia kėniai, vėliau, kiek atši-
lus – ir pušys bei beržai. Po antrojo – įsigalėjo plačialapiai miškai, labai paplito 
lazdynai. Po paskutiniojo ledynmečio, čia pasibaigusio prieš 10 tūkstančių metų2, 
pradėjo formuotis augalija, jau tiesiogiai susijusi su dabartine3.

Po paskutinio ledynmečio formavosi ne tik nauji miškai, atsirado ir pirmų-
jų klajoklių žmonių gyvenvietės. Archeologiniai radiniai leidžia tvirtinti, kad čia 
žmonės jau gyveno mezolito (VIII–IV t-metis pr. Kr.) laikotarpiu4. Pirmieji prie 
Daugôvenės, Kùrio, Ki»šino, Vadaktiìs upių apsigyvenę žmonės vertėsi medžiokle 
ir žvejyba. Miškuose gyveno daug medžiojamų žvėrių ir paukščių: stumbrų, taurų, 
miškinių tarpanų (laukinių arklių), briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, rudųjų lokių, 
šernų, lūšių, ernių, tetervinų, kurtinių 
ir kt. Daugėjant gyventojų, atsirado ir 
primityvi žemdirbystė bei gyvulinin-
kystė, kuriai reikėjo arimų ir ganyklų. 

Miškų plotai pradėjo mažėti, bet 
jų svarba išliko didelė. Buityje imta 
naudoti vis daugiau medinių įrankių, 
rakandų, mediena tiko ir būsto statybai, 
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ir malkoms. Miške valgiui buvo renkami riešutai, gilės, grybai, uogos, augalų 
šaknys, pumpurai. Kopinėjamas medus. Iš sumedžiotų žvėrių kailių siuvami dra-
bužiai, apavas, iš kaulų ir ragų – įvairūs įnagiai, ginklai. Pravertė ir beržų tošys, 
liepų, kitų medžių žievės. 

Dėl sausėjančio klimato miškai kito. Mažėjo kilniųjų lapuočių, skroblų, 
bukų, eglynų, vietoje jų plito beržynai, drebulynai, alksnynai. Miškų sudėtį keitė 
ne tik klimatas, bet ir žmogaus veikla, ypač miškų lydimas, kai miškai būdavo 
sąmoningai deginami, kad jų vietoje atsirastų derlinga, gausiai pelenais patręšta 
dirbama žemė. Tų trąšų užtekdavo tik keliems metams, todėl nualinti laukai bū-
davo paliekami ir deginami nauji miškų plotai. Beje, dėl gyvulininkystės plitimo 
pradėjo mažėti guobynų, nes guobų šakomis buvo šeriami gyvuliai.

Sprendžiant pagal rastų senovinių kapaviečių ir gyvenviečių liekanas, pil-
kapių ir piliakalnių išsidėstymą bei tuometinio hidrologinio tinklo ir reljefo po-
būdį, seniausiai miškų lydimas ir jų vertimas dirbamosiomis žemėmis prasidėjo 
Daugyvenės aplinkoje nuo dabartinės Šeduvos Rozalímo link. Miškų kiekis čia 
jau galėjo būti gerokai sumažėjęs nuo I t-mečio po Kr.5

Žmonių pasaulėjautoje miškas ir medžiai tapo labai svarbūs, jie garbinami: 
ąžuolas – Pasaulio medis, jovaras, šermukšnis, ieva, žilvitis – Gyvybės medžiai, 
obelis – Gėrio ir Blogio pažinimo medis. Medžiai tampa vėlių ir dievų buveinė-
mis6. Paprastai vyriškuose medžiuose gyvendavo dievai, moteriškuose – deivės. 
Pavyzdžiui, ąžuole gyveno dievas Perkūnas, o liepoje – deivė Laima7. Buvo 
draudžiama laužyti medžių šakas, ypač viršūnę, nes joje paprastai tupėdavo 
vėlė – paukštis8. Atsiranda miškų dievaičiai: Puškaitis, Girinis (Giraitis), Krūminė. 
Atsiranda šventi miškai, girios, ypač ąžuolynai, šventi medžiai, žalčiai, gyvatės, 
rupūžės, miško dvasia – Miškinis, lazdynų ir riešutų globėja Lazdona. Virš 
jų iškyla Medeinė (Medeina) – miško deivė, medžiotojų globėja9. Ji netekėjusi, 
graži medžiotoja, mergina, arba „vilkmergė“, lydima vilkų. Jai nepasimeldus į 
mišką geriau neiti. Yra ir Žvorūnė – laukinių žvėrių globėja, siejama su Vaka-
rine žvaigžde10.

„Medžiai, miškai, giraitės, akmenys, kalvos, kalnai kupini stebuklingų 
žemės ir vandens galių. Tos jėgos laimina, gydo, saugo nuo nelaimių, 
garantuoja vaisingumą. XI–XV a. rašytiniai šaltiniai pakartotinai 
mini pagarbą miškams, medžiams, šalti-
niams. Svetimšaliams buvo draudžiama įeiti 
į šventus miškus. Juose niekam nebuvo 
leidžiama kirsti medžių. Šventos giraitės 
buvo vadinamos alkais“, – teigia garsi 
mokslininkė Marija Gimbutienė11. 

Senose kronikose rašoma, kad net kara-
lius Mindaugas nedrįsdavęs šventajame 
miške nulaužti šakelės12. 

Senovėje lietuviai turėjo paprotį 
sodinti medį gimus kūdikiui. Tas me-

5 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 14.

6 Dundulienė P. Medžiai senovės lietuvių tikėjimuose, 
Vilnius, 2008, p. 67–74.

7 Glagan O. Litauen und Litauer, Tilzit, 1869, p. 106.
8 Mierzynski A. Zrodla do mytologii litewskiej od 
Tacyta do konca XIII weku, Warszawa, 1892, p. 53.

9 Narbutas I. Medeina, Visuotinė lietuvių enciklopedija, 
t. XIV, Vilnius, 2008, p. 550.

10 Trinkūnas J. Baltų tikėjimas, Vilnius, 2000, p. 108.
11 Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais laikais, Vilnius, 
1985, p. 152.

12 Dundulienė P. Medžiai senovės lietuvių tikėjimuose, 
Vilnius, 2008, p. 76.
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dis turėjo globoti žmogų iki pat mirties13. Nekrikštytiems savo vaikams duodavo 
medžių ir žolių vardus14. 

Anot legendų, miške atsirado ir dabartinis Šeduvos vardas. „Seniau toj vietoj, 
kur dabar yra Šeduva, buvo apžėlęs miškų kraštas“, – teigia žinomas lietuvių etnografas 
Norbertas Vėlius15. Tuo mišku ėjo elgeta ir sutiko grybautoją. Paprašė jo išmaldos, 
šis neturėjo pinigų, todėl padavė elgetai du gražius baravykus ir tarė: „Še du, va“.16

Yra užrašyta ir kita šio padavimo versija. Joje irgi sakoma „Še du, va“. 
Tik joje išalkusiam medžiokliui duodami du kepaliukai duonos17. Iš čia ir kilęs 
Šeduvos vardas.

Lietuvos valstybėje. Konsoliduojantis lietuvių tautai, Šeduvos žemės atsidū-
rė istorinėje Upôtės teritorijoje, kurią tuo metu supo Šiauliÿ, Déltuvos, Lietuvõs 
žemės18. Daugėjant žmonių, atsirado poreikis statyti medines pilis, sutvirtintas 
gyvenvietes. Prireikė ir stambios medienos, o nukirsti storą medį buvo nelengva. 
Apskaičiuota, kad žmogus 26 cm skersmens eglę su titnaginiu kirvuku turėjo 
kirsti net 10 val.19 Tokie sutvirtinimai buvo ir ant Ragin¸nų piliakalnio, iškilusio 
kairiajame Daugyvenės upės krante. 

Įsikūrus Lietuvos Karalystei, Šeduvos apylinkėse pagrindinis turtas buvo 
miškas. Ypač buvo vertinami miško žvėrys. Medžioklė buvo Lietuvos didžiūnų 
pramoga, vyriškumo įtvirtinimas. Be to, stambieji žvėrys – stumbrai, briedžiai, 
taurai, taurieji elniai, šernai buvo medžiojami dėl mėsos. Nuo XV a. medžioti 
stambius žvėris leidžiama tik Lietuvos valdovams. Dėl mėsos ir kailių buvo me-
džiojami ir mažesni žvėrys – kiškiai, barsukai, bebrai, dėl kailių – vilkai, lapės, 
lūšys, vilpišiai (miškinės katės). Ypač vertinti švelniakailiai žvėreliai: šermuonėliai, 
kiaunės, žebenkštys, ūdros. Buvo medžiojami ir paukščiai: kurtiniai, tetervinai, 
jerubės, kurapkos, slankos, žąsys, antys, garniai, gulbės. Vandens paukščius me-
džiodavo su sakalais, už kurių naikinimą jau 1529 m. Pirmajame Lietuvos statute 
buvo numatytos labai didelės baudos20. 

Miškuose buvo laukinių bičių drevių, kurios priklausė valstiečiams drevi-
ninkams. Už drevių naikinimą Lietuvos statutuose (1529, 1566 ir 1588 m.) buvo 
numatyta mirties bausmė. Nemažai bičių medaus ir vaško buvo eksportuojama, 
todėl iš valstiečių buvo reikalaujama medaus duoklė. 

Kaip teigia docentas Mikalojus Lukinas, detaliai tyrinėjęs Upytės pavieto 
miškingumą, XIV a. į šiaurę nuo Šeduvos ir toliau šiaurės vakarų kryptimi dunk-
sojo milžiniška giria, kurioje buvo ir slėpimosi vietos, vadinamos „bobkalniais“, į 
kurias, puolant priešui, sueidavo moterys ir vaikai su gyvuliais ir nedidele manta. 
Šioje girioje taip pat buvo iš medžių 
suverčiamos gynybinės užkardos, apie 
kurias kalbama kryžiuočių karo kelių 
aprašymuose. Piečiau nuo šio ruožo, 
o ypač į pietų vakarus, plytėjo ma-
žiau miškingas santykinai intensyviai 
apgyvendintas kraštas21. 

Šiaurinės regiono dalies miškų 
mažėjimas, prasidėjęs XV a. po Žãlgirio 
pergalės, tolydžio vis intensyvėjo, nes 

13 Narbutt T. Dzieje starozytne narodu litewskiego, t. 1, 
Warszawa, 1835, p. 195.

14 Valančius M. Raštai, t. 2, Vilnius, 1972, p. 87.
15 Lietuvos liaudies padavimai, sudarytojas N. Vėlius, 
Vilnius, 2010, p. 210.

16 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių 
tautosakos rankraštynas, nr. 888c(800).

17 Ten pat, nr. 3188(85).
18 Gudavičius E. Mindaugas, Vilnius, 1998.
19 Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje, Vilnius, 1963. 
20 Medžiotojo vadovas, Vilnius, 1980, p. 9.
21 Mūsų girios, 1975, nr. 12.
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XVI a. ypač suklestėjo pelenų eksportas į Rýgą. Vyko ir labai intensyvios miško 
paruošos, skirtos Rygõs medžio rinkos poreikiams, naudojant transportavimui 
Mūšos–Lielupės baseiną22.

Šeduvos krašte, kaip ir likusioje Lietuvoje, miško verslui plėtoti buvo sta-
tomos būdos – laikini mediniai statiniai medkirčiams. Būdose buvo ruošiami ne 
tik pelenai, bet ir gaminamas potašas, tašai, sijos, šulai statinėms, laivų stiebai, 
malksnos, kiti gaminiai. Be to, iš medienos anglininkai gamino medžio anglį, 
dervininkai – dervą. Derva, degutas, pelenai, potašas, tašai buvo eksportuojami 
į užsienį. Nevėžiu ir Nemunu buvo plukdomi sieliai į Prūsiją, pavasarį patvi - 
nus Daugyvenės, Mūšos, Lielupės upėms – į Livóniją. Žiemą rogių keliais pe-
lenai buvo gabenami statinėse į Rygą23. Tuo metu miškų mažėjo visame Šedu -
vos regione24.

1512 m. Šeduvoje iš vietinių miškų medienos buvo pastatyta pirmoji me-
dinė bažnyčia25. Atsirandant naujiems kaimams, įsitvirtinant baudžiavai, kuriantis 
dvarams, dalis miškų patenka jų žinion. Mažėjant sumedžiojamų žvėrių kiekiui, 
plintant žemdirbystei, aktyvėjant užsienio prekybai, keitėsi požiūris į mišką. Į jį 
pradėta žiūrėti kaip į pigios medienos ir iš medžio gaunamų prekių tiekėją, 
ariamų žemių rezervą. Taip kūrėsi nauji kaimai, miškų masyvai mažėjo, jie buvo 
skaidomi į mažesnius plotus, esančius atokiau nuo gyvenviečių. 

Šie civilizacijos procesai vyko visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau Šeduvos 
žemėse miškų plotai mažėjo palyginti greičiau negu kitur. Apie XVII a. vidurį 
dirbamų žemių plotai jau buvo susisieję į gana dideles teritorijas, kurios buvu-
sius ištisinius miškų masyvus suskaldė į atskiras, nors dar gana stambias, girias. 
Miškingumas jau nesiekė ir 50 proc.26

Šeduvos krašto miškingumas mažėjo ne tik dėl didėjančios medienos pa-
klausos. Čia žemės yra derlingos, todėl jau nuo senų laikų žmonės stūmė miškus 
į drėgnesnes, užpelkėjusias vietas ir plėtė ariamų žemių plotus.

Carinės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijoje. 1795 m., Rusijai oku-
pavus Lietuvą, šiuos miškus pradėjo administruoti Vilniaus, nuo 1843 m. – Kau-
no gubernijų miškų skyriai per girininkų valdomas girininkijas. XIX a. aktyviai 
vystantis laivininkystei, reikėjo daug laivų. Jų statybai labiausiai tiko ąžuolai ir 
pušys. Keitėsi ir miškų savininkų sudėtis. Mišką pirkti ir jį turėti galėjo ne tik 
dvarininkai, bet ir turtingesni valstiečiai27.

Per carinės Rusijos okupaciją miškai Šeduvos krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, 
buvo beatodairiškai kertami. 1796 m. naujai įkurtoje Vilniaus gubernijoje miškin-
gumas sudarė 49,8 proc., o 1914 m. jau 
buvo tik 23,7 proc. Vadinasi, daugiau 
kaip pusė miškų buvo iškirsta. Domi-
navo plyni biržiniai kirtimai28.

Ypač suaktyvėjo medienos ekspor-
tas, kai pro šiuos kraštus buvo nuties  tas 
Liepójos–Romno geležinkelis, su atšaka į 
Da÷gpilį, o 1915 m. ir į La÷ksargius Tiµ - 
žės link. Tada Šeduva tapo viena pa-
grindinių medienos išvežimo punktų29. 

22 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 14.

23 Ten pat.
24 Mūsų girios, 1975, nr. 12.
25 Šeduva, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2013, 
p. 67.

26 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 15.

27 Lietuvos miškų metraštis XX amžius, Vilnius, 2003, 
p. 29.

28 Ten pat, p. 35.
29 Čerbulėnas K. Šeduva, Kultūros barai, 1969, nr. 2.
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Daug miškų buvo iškirsta ir kaizerinės Vokietijos oku-
pacijos metais. Tada Šeduvos apskrities miškai buvo priskirti 
Pånevėžio karinei miškų inspekcijai. Jai priklausė valstybiniai 
miškai, kurių Šeduvos apskrityje tuomet buvo net 18 500 ha. Apskrityje miškus 
tvarkė girininkai, o saugojo eiguliai. Vokiečių miškų inspekcijos kontroliavo ir pri-
vačius miškus, išduodamos leidimus juos kirsti. Savininkai turėjo mokėti 10 proc. 
mokestį nuo gautų pajamų už iškirstą mišką30. Tik Pirmojo pasaulinio karo metais 
buvo pradėtas pušynų sakinimas31.

Nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje. 1918 m. Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę buvusius valstybinius miškus iš vokiečių administracijos perėmė Lie-
tuvos valstybės pareigūnai. Šeduvos apskrities miškus iš vokiečių perėmė Lietuvos 
miškininkas Antanas Rukuiža ir agronomas Stasys Ranigeris. Valstybė taip pat iš 
karto perėmė visus majoratinius, iš Lietuvos pabėgusių dvarininkų carizmo laikais 
lengvatinėmis sąlygomis gautus miškus, o nuo 1922 m. buvo pradėti nacionalizuoti 
ir tie privatūs miškai, kurių vienas savininkas valdė daugiau negu 25 dešimtines32 
(1 dešimtinė buvo lygi 1,0925 ha33).

Atgavusi nepriklausomybę Lietu-
vos valstybė gerai suprato miškų vertę 
ir naudą. 1918–1919 m. buvo steigiamos 
miškų urėdijos, kurios turėjo rūpintis ne  
tik kirtimais, bet ir miškų apsauga, jų  
atkūrimu. Šeduvos valsčiaus miškai pa-
teko į Panevėžio miškų urėdiją, kurios 
pirmasis urėdas buvo Antanas Rukuiža34. 

30 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 19, 20.

31 Lietuvos miškų metraštis XX amžius, Vilnius, 2003, 
p. 39.

32 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 19.

33 Dešimtinė (ploto vienetas), internetinė enciklopedija 
Vikipedija.

34 Lietuvos miškų metraštis XX amžius, Vilnius, 2003, 
p. 67. 

Šeduvos girininkijos 
planas 
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Urėdijos administracija įsikūrė Smiltýnės kaime, prie Berči¿nų35. Panevėžio miškų 
urėdija turėjo 13 girininkijų, tarp jų ir Šeduvos girininkiją. Pirmuoju Šeduvos giri-
ninku buvo Bronius Rimša, vėliau Jonas Šapoka36. 

Girininko Jono Šapokos sūnus Algirdas Šapoka, šiuo metu gyvenantis Šiau-
liuose, prisimena: 

„Mano tėvelis Šapokų šeimoje buvo vyriausias iš trijų vaikų. Jis 
išsimokė miškininku ir gavo paskyrimą į Šeduvos girininkiją, kuri 
buvo Kurklių kaime.“37

Girininkas Jonas Šapoka buvo ne tik stropus miškininkas. Jis aktyviai da-
lyvavo ir Švietimo ministerijos sumanytame Lietuvos žemės vardyno sudaryme. 
1935 m. jis pateikė štai šiuos Šeduvos apylinkių vietovardžius:

Glušalinė – miško pelkė, kurioje senais 
laikais nuolat laikėsi glušokai – taip 
senovėje vadino kurtinius.

Kunigo kirtimas – 1901 m. miško kirtimas, 
iš kurio mediena buvo skirta Šeduvos 
bažnyčios išplėtimui.

Popmiškis – miško dalis, iki Pirmojo pasau-
linio karo priklausiusi stačiatikių popui. 

35 Ten pat, p. 68.
36 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 314.

37 Kavaliauskaitė J. Adolfo Šapokos istorinis-kultū-
rinis palikimas gimtajam kraštui, Utenos apskrities 
žinios, 2013 07 20. 

38 Lietuvos miškų vardynas, Vilnius, t. I, 1993, p. 211.

Jono Šapokos šeima (iš kairės): tėvas Juozas, sūnus Algirdas, žmona 
Vincenta, Jonas Šapoka, anūkas Vytautas, brolis Adolfas. Apie 1938 m. 
Iš asm. Algirdo Šapokos albumo
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Šį vardyną išsaugojo Lietuvių kalbos ir literatūros institutas38.
1931 m. Šeduvos girininkijos administracinis pastatas buvo Šeduvoje, Kurklių 

sodyboje. 1931 m. girininkija jau atiteko naujai įkurtai Baisógalos miškų urėdijai, 
kurios urėdas buvo Juozas Sniečkus, vėliau Vacys Endziulaitis. Šios urėdijos stei-
giamuoju įsakymu buvo įkurtos 6 girininkijos: Baisogalos, Gri¹kiškio, Gudžiūnų, 
Radviliškio, Šeduvos ir Tendžiógalos. Urėdija praktiškai užėmė dabartinės Radvi-
liškio miškų urėdijos teritoriją. Jai priklausė 18 642 ha ploto. Vidutinis girininkijos 
plotas – 3 101 ha, vidutinis eiguvos plotas – 301 ha. Kai kurios eiguvos nesudarė 
pilno ploto vienam eigulio etatui pagal tuo metu veikusią normą. Kadangi kai 
kurie miškai buvo išsimėtę ir nutolę vieni nuo kitų, tai jų apsaugai vis tiek rei-
kėjo turėti atskirą eigulį39.

Šeduvos urėdijos eiguvos ir eiguliai 1931 m.40

Eil. 
Nr.

Eiguva Eigulio vardas, pavardė Tarnybinė 
eilė

1. Užuožerių Bronius Ženauskas III
2. Radvilonių I Jonas Butkevičius I
3. Radvilonių II Augustas Barasnevičius I
4. Vileikių Vincas Tamošiūnas I
5. Raubų Rapolas Trinalas II
6. Šklagų Jurgis Jankūnas XI
7. Šnikonių I Jonas Pranckietis II
8. Šnikonių II Rapolas Juzilaitis II
9. Kleboniškio Stepas Rutėnas II
10. Kurklių I Juozas Tamkevičius II
11. Kurklių II Domas Pečiulis XI
12. Triragių Mikas Rumeikas II

Jau po metų – 1932-aisiais, buvo parengtas miškotvarkos projektas, miškai 
buvo inventorizuoti41. Tai buvo didelis žingsnis pažangos link. Miškotvarkos 
projektas yra miškininkų veiklos planas, nustatantis konkrečią miškų tvarkymo 
priemonių sistemą. Jis turėjo užtikrinti nepertraukiamą miško išteklių ir miško 
žemės daugiatikslį naudojimą, tenkinant socialines, ekonomines, ekologines, kul-
tūrines dabartinės ir ateinančių kartų reikmes.

1938 m. urėdijoje jau veikė truputį pakitusios girininkijos: Šeduvos, Radvi-
liškio, Radvilonių, Legečiÿ, Gri¹kiškio, Baisogalos ir Gudži¿nų. Visoms, tarp jų 
ir Šeduvos girininkijai, buvo paruošti miškotvarkos projektai42.

Miškininkams reikėjo kovoti ir su brakonieriais. 1940 m. Šeduvos girininkas 
Jonas Šapoka, susitaręs su Gimbogalos ir Radvilonių girininkais, bendradarbiau-
damas su policija, baigiantis žiemai vienu metu patikrino visus vietinius kailių 
supirkėjus bei odų išdirbėjus. Kratos metu buvo rasta 29 stirnų, 30 kiškių kailių, 
keletas kiaunių ir voverių kailiukų. 
Visi šie kailiai buvo neteisėtos me-
džioklės laimikis43.

Vėl okupacija. Per antrąją vokie-
čių okupaciją Šeduvos valsčiaus miš kai 
irgi stipriai nukentėjo. Vokiečiai, su-
prasdami, kad valdo laikinai, miškus 

39 Baisogalos miškų urėdijos įsakymų knyga. Pradėta 1931, 
baigta 1940 12 28. 

40 Ten pat.
41 Ten pat.
42 Radviliškio miškų urėdijos archyvas.
43 Orlauskis V. Priemonė brakonieriams sutvarkyti, 
Mūsų girios, 1940, nr. 2.
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negailestingai kirto. 1943–1944 m. Šeduvos girininku 
dirbęs Antanas Šukys negalėjo nepaklusti okupacinei 
valdžiai44.

1943 m. dėl neaiškių priežasčių įkuriama Šeduvos 
miškų urėdija, turėjusi 5 girininkijas. Jai buvo priskirta 
7 760 ha. Urėdu dirbo Vladas Štuikys. Šeduvos miškų 
urėdija veikė trumpai45.

Prasidėjus sovietinei okupacijai nukentėjo daug 
Šeduvos miškininkų. Per pirmąjį didįjį trėmimą 1941 m. 
birželio 14 d. buvo ištremtas Šeduvos girininkas Jo-
nas Šapoka46.

Buvo represuoti ir kiti Šeduvos miškininkai: Še-
duvos urėdo pavaduotojas Vincas Sasnauskas buvo iš-
tremtas 1945 metais. Šeduvos girininkijos miško sandėlio 
vedėjas (1939–1942), urėdijos buhalteris (iki 1944) Mykolas Rumčikas (Rimkevičius), 
buvo ištremtas į Krasnojarską 1951 metais. Politiniu kaliniu tapo ir miškininkas 
Juozas Stonys, kuris, atlikęs bausmę, 1957–1976 m. buvo Šeduvos girininkas47.

Šeduvos miškai glaudė ir pokario partizanus. Daugyvenės krašte veikė Žalioji 
rinktinė, palikusi ryškų pėdsaką partizaniniame judėjime48.

Permainos sovietmečiu. Pasikeitus valdžiai, prasidėjo audringas, dažnai visiš-
kai ekonomiškai neįvertintas administracinių reformų metas. Jau 1945 m. rugpjūčio 
1 d. buvęs kompleksinis Lietuvos miškų ūkis buvo suardytas pradėjus steigti spe-
cializuotus miškų pramonės ūkius, kurie tiesiogiai girininkijų nevaldė, o tik vykdė 
pagrindinius kirtimus, kitaip sakant, jiems labiausiai rūpėjo tik miško kirtimas49.

1947 m. buvo įkurta Lietuvos miškų ūkio ministerija, su 23 miškų ūkiais, 
suskirstytais į 180 girininkijas. Į Baisogalos miškų ūkį įėjo Radviliškio, Rozalímo, 
Šeduvos, Grinkiškio ir Baisogalos girininkijos, kurių plotai, priklausomai nuo po-
litinių vėjų – smulkinti ar stambinti – svyravo nuo 4 494 iki 9 369 ha50.

1952 m. vietoj Baisogalos steigiamas Radviliškio miškų ūkis, į kurį įėjo dar 
ir didžioji dabartinės Tôtuvėnų urėdijos dalis bei dalis Kėdãinių rajono. Drasko-
ma ir Šeduvos girininkija. Jos dalis perduota Panevėžio miškų ūkiui, o iš šiaurės 
vakarinės Šeduvos girininkijos ir šiaurinės Radviliškio girininkijos dalies sudaroma 
nauja Radvilonių girininkija51. 

Miškų priežiūrai reikalingi geri 
ke liai. Duomenų apie faktinį miško ke-
lių tinklą ir jų tankumą atsiranda tik  
1952 m. miškotvarkos medžiagoje, kurio-
je nurodyti tik esami geležinkeliai, mi - 
nimas Šeduvos medienos krovimo punk-
tas, prie jų ir yra išvardyti pirmos rūšies 
vieškeliai. Tarp jų Panevėžys–Šeduva–
Radviliškis, Šeduva–Baisogala–Dotnuvâ 
ir Šeduva–Baisogala–Grinkiškis–Rasei-
niai. Projekte nurodoma, kad plentų giri-
ninkijoje nėra, o vieškeliai geros būklės52.

44 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 249.

45 Lietuvos miškų metraštis XX amžius, Vilnius, 2003, 
p. 77.

46 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 225.

47 Ten pat, p. 231.
48 Daugyvenės kraštas, sudarytojas V. Šernas, Kaunas, 
1998. 

49 Lietuvos miškų metraštis XX amžius, Vilnius, 2003, 
p. 80–85.

50 Radviliškio miškų urėdijos archyvas.
51 Ten pat.
52 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 40. 

Mykolas Rumčikas-Rimkevičius
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1958 m. Šeduvos girininkijoje buvo išskirta 7,1 ha sėklinių sklypų, kuriamos 
sėklinės plantacijos. Pirmoji plantacija buvo pradėta veisti Šeduvos girininkijos 
Mažuõlių miške, 1959 m. sodintuose pušies želdiniuose. Į šias kultūrines pušaites 
buvo skiepijami iš pliusinių medžių paimti įskiepiai 3 × 8,5 m atstumais. Buvo 
paskiepyti 788 medeliai, iš kurių prigijo 436. Plantacija užbaigta kurti 1987 metais. 
Deja, pušų daigų paklausa urėdijoje buvo menka. 

1958 m. Radviliškio miškų ūkyje atlikta miškotvarka – atsienoti, inventorizuoti 
valstybiniai miškai. Po šios miškotvarkos miškų ūkį sudarė 8 girininkijos, tarp 
jų ir Šeduvos. Toks miškų susiskirstymas išsilaikė iki 1963 m., kai buvo įsteigtos 
dar 3 naujos girininkijos, tarp jų ir Gimbogalos, sudaryta iš anksčiau Šeduvos 
girininkijai priklausančių Liaudíškių, V¸riškių ir Margavõnių miškų.

1967–1990 m. Šeduvos miškus tvarkė Radviliškio miško pramonės ūkis. Nuo 
jo įsteigimo ligi šiol ilgiau ar trumpiau veikė 23 girininkijos. Iš jų per visą laiką 
funkcionavo tik 3: Baisogalos, Radviliškio ir Šeduvos53.

Nepagrįstų reformų mastą akivaizdžiai parodo ir Šeduvos girininkijos admi-
nistruojamų plotų kaita: 1952 m. – 6 057 ha, 1958 m. – 3 108 ha, 1966 m. – 
1 838 ha, 1976 m. – 1 842 ha, 1988 m. – 1 854 ha54.

1977 m. pradėta kolūkiams atidavinėti nedidelius valstybinius miškus, esan-
čius tarp kolūkio laukų. 7-ąjį ir 8-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmečius dar buvo 
vykdoma labai intensyvi žemių melioracija ir naikinami maži žemdirbystei trukdę 
miškeliai. Todėl dabar Šeduvos krašte miškai yra išsidėstę palyginti nedideliais 
masyvais. Tuo metu dauguma šio regiono miškų buvo savaiminės kilmės, todėl 
vyravo minkštųjų lapuočių medynai.

1978 m. Šeduvos girininkijoje buvo įkurtas 6,9 ha eglių sėklinis drausti-
nis. Tais pačiais metais buvo išskirtas ir nedidelis maumedžių sėklinis sklypas. 
Buvo atrenkami ir pliusiniai (geriausi) medžiai. Tai sudarė sąlygas gerinti naujų 
miškų kokybę. 

Nepaisant dažnų administracinių pertvarkų, Šeduvos miškininkai rūpinosi 
ne tik kirtimais. Jie jau nuo 7-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pradėjo aktyviai 
gerinti medynų rūšinę sudėtį – padidėjo eglynų, beržynų, uosynų, ąžuolynų, juo-
dalksnynų, sumažėjo drebulynų ir baltalksnynų. Sovietmečiu vykdant ugdomuosius 
kirtimus pasižymėjo Šeduvos girininkas Juozas Stonys. Todėl dabar čia vyrauja 
mišrūs miškai, kurie yra atsparesni stichinėms negandoms ir kenkėjams55.

1988 m. Radviliškio miškų ūkyje atliekama nauja miškotvarka. Dėl lėšų 
stokos ir atlyginimo padidinimo valdymo personalui, paliekamos 8 girininkijos 
su 4 meistrijomis ir savarankišku medelynu. Joje nurodoma ir Šeduvos girininkija 
su Gimbogalos meistrija56.

Vėl atkūrus nepriklausomybę. Nuo 1990 m. ligi šiol Šeduvos miškais rūpi-
nasi Radviliškio miškų urėdija, turėjusi 14 girininkijų. Urėdija iš pradžių priklausė 
Miškų ūkio ministerijai, vėliau – Žemės ir miškų ūkio, Aplinkos ministerijoms, 
dabar – Generalinei miškų urėdijai prie 
Aplinkos ministerijos57.

1989 m. tremtiniams atsikėlus 
į girininkijos sodybą, buvo nupirktas 
namas Baltõsios kaime, netoli cukrinių 

53 Radviliškio miškų urėdijos archyvas.
54 Šeduvos girininkijos archyvas.
55 Ten pat.
56 Radviliškio miškų urėdijos archyvas.
57 Radviliškio miškų urėdijos archyvas.
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runkelių priėmimo punkto. Jame buvo apgyvendintas girininkas ir perkelta raštinė. 
Tais pačiais metais prie minėto namo pastatytas naujas ūkinis pastatas. 1989 m. 
rudenį pradėtas statyti naujas girininkijos pastatas. Statė Šeduvos tarybinio ūkio 
technikumo darbų vykdytojo baras. Miškų ūkio jėgomis buvo vykdoma ūkinio 
pastato statyba. Naujas girininkijos pastatas eksploatacijon perduotas 1991 m. Jame 
įrengta 2 butai ir raštinė.

Per Radviliškio miškų urėdijos gyvavimo metus keitėsi jos ribos, plotai, 
mažėjo girininkijų skaičius. 2000 m. urėdijoje buvo jau tik 9 girininkijos. Mažėjo 
ir darbuotojų skaičius58.

Panašūs pokyčiai vyko ir jai pavaldžioje Šeduvos girininkijoje, keitėsi ir jai 
priklausantys valstybinių miškų plotai: 2003 m. buvo 2 716 ha, 2007 m. – 2 786 ha. 
Mažėjo eiguvų, jos didinamos. Eigulių pareigybėse atsiranda reikalavimas turėti 
miškininko išsilavinimą59.

Buvo atsisakyta darbininkų girininkijose ir visi darbai perduoti individua-
lioms miško ruošos įmonėms. Prieš keliolika metų, kai Radviliškio miškų urėdija 
atsisakė miško medžiagos sandėlio, girininkai, tarp jų ir Šeduvos, tapo medienos 
pardavėjais. Jie po truputį tolo nuo miško. 2006 m. visus medienos ruošos ir 
prekybos darbus urėdijoje perdavus centralizuotam Medienos ruošos, prekybos ir 
techninio aptarnavimo padaliniui, girininkai, jų pavaduotojai ir eiguliai sugrįžo 
prie tokios veiklos, kokia nuo seno būdinga miškininkams – miškų atkūrimas, 
priežiūra, tvarkymas. Miškininkai grįžo į mišką, ir iš karto pasirodė rezultatai – 
pagerėjo tiek miškininkystės, tiek ekonominiai rodikliai. Pradėjo didėti ir miškų 
plotai. 2014 m. Šeduvos girininkijoje miškingumas pasiekė 25,3 proc.60

Šeduvos miškininkai užsiėmė ir anksčiau nekultivuota veikla. 2013 m. gruodį 
Šeduvos girininkijoje pirmąjį derlių davė pasodinta kalėdinių eglučių plantacija, 
kuri užėmė 5 ha plotą. Čia augo apie 15 tūkstančių eglučių. Šventinės žaliaskarės 
buvo specialiai formuojamos, dailiai 
nuaugusias eglutes noriai pirko ne tik 
Radviliškio gyventojai61.

Vykdant reformas, mažinant dar-
buotojų skaičių, buvo paliekami aukš-

58 Ten pat.
59 Šeduvos girininkijos archyvas.
60 Ten pat.
61 Eglutės radviliškiečiams – ir iš kalėdinės plantacijos, 
Mūsų kraštas, 2013, gruod. 14.

Girininkas A. Minkus  
ir jo pavaduotojas 
D. Urbaitis kalėdinių 
eglučių plantacijoje. 
2013 m.
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tesnės kvalifikacijos darbuotojai, girininkijose kompiu-
terizuojami visi darbo barai. Dabar Šeduvos girininkijos 
darbuotojai kompiuteriais ne tik tvarko realizacijos 
dokumentus, bet ir dirba su biržių atrėžimo, kitomis 
miškų ūkio, miškotvarkos darbų programomis, taip 
daug kartų palengvindami savo darbą.

2006 m. Šeduvos urėdijoje dirbo tik 3 miškininkai: 
girininkas Albertas Minkus, girininko pavaduotojas 
Artūras Sikorskis ir viena eigulė – Rasa Valutienė62.

Atkūrus nepriklausomybę, miško genetinių ir 
selekcinių objektų tvarkyme vyko tam tikri pokyčiai. 
Buvo patvirtinti Lietuvos miško sėklinės bazės sąvado 
tvarkymo nuostatai. Respublikiniame sąvade buvo 
įteisinti šie Šeduvos girininkijos objektai:

Margavonių miške – genetinis paprastų ąžuolų draustinis, esantis 101 kvar-
talo 2 sklype, 106 kvartalo 2 sklype ir 107 kvartalo 1 sklype. Bendrame 20,9 ha 
plote (registro kodas 16ĄGD21);

Liaudiškių miške – genetinis juodalksnių draustinis 145 kvartalo 25–28 
sklypuose. Bendrame 16,7 ha plote (registro kodas 16 JGD16).

Ir pliusiniai juodalksniai 145 kvartalo 25, 26 ir 27 sklypuose, 6 vienetai 
(registro Nr. 9–11, 81–83)63.

Saugomos teritorijos, gamtos paveldo, kultūros paminkai. 1992 m. buvo 
įkurtas respublikinės reikšmės Daugyvenės kraštotvarkos draustinis64. Jis yra 
3 870 ha ploto, 685 ha miško žemės, 653 ha medynų plotas. Spygliuočiai užima 
185 ha (28,3 proc.), kieti lapuočiai – 126 ha (19,3 proc.), minkšti lapuočiai – 342 ha 
(52,4 proc.). Vidutinis medynų amžius metais – 51, gamtinę brandą pasiekę me-
dynai – 20 ha, vidutinis medynų tūris 176 kub. m/ha65.

2002–2004 m. Šeduvos girininkijoje buvo inventorizuojamos kertinės miš-
ko buveinės – natūralūs ir minimaliai žmogaus veiklos paliesti miško sklypai, 
pasižymintys didele biologine įvairove ar ypač vertingomis ir retomis rūšimis. 
Šeduvos girininkijoje kertinių ir potencialiai kertinių miško buveinių buvo rasta 
14. Bendras jų plotas – 63,7 ha, vidutinis buveinės plotas – 4,6 ha, didžiausios 
buveinės plotas – 17,0, mažiausios – 0,1 ha66.

Šeduvos girininkijoje oficialiai yra įteisinti šie gamtos paveldo objektai:
Kurklių ąžuolas – vietinės reikšmės gamtos paminklas, esantis 54 kvartalo 

2 sklype. Jo aukštis 27 m, skersmuo 1,2 m;
Liaudiškių pušis – Respublikinės reikšmės gamtos paminklas 146 kvartalo 

15 sklype, netoli kvartalinės linijos. Jos aukštis 33 m, skersmuo 1 m. Vėjo nu-
laužta 2006 m. 

Šeduvos girininkijos miškuose 
yra keletas kultūros paminklų. Arche-
ologiniai: Raginėnų pilkapynas (3 kvar-
talo 1 ir 2 sklypuose) ir Pakalniškių 
(Kleboniškių) pilkapynas (11 kvadrato 
13 sklype). Istoriniai: Žydų genocido 

62 Šeduvos girininkijos archyvas.
63 Aplinkos ministro Arūno Kundroto įsakymas Nr. 457 
nuo 2002 08 23 d. 

64 Lietuvos saugomos teritorijos, Kaunas, 2006, p. 65.
65 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 189.

66 Ten pat, p. 191. 

Artūras Sikorskis
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aukų kapai – 3 vietos (140 kvadrato 27 sklype prie kelio, 146 kvadrato 21 sklype 
prie kelio ir 434 kvadrato 12 sklype)67.

„Liaudiškių miške bolševikai iškasė keletą duobių, skirtų nežinia 
kuriam reikalui. Kiek vėliau vokiečiai jas panaudojo žydų žudymui“, – 
teigia žinomas lietuvių kraštotyrininkas Bronius Kviklys68.

Šeduvos girininkijoje 2002 m. rasta 14 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų 
rūšių. Saugomų paukščių lizdavietės: juodojo gandro, erelio rėksnio, skėtsakalio, 
suopio ir gervės. Augalai – tai miškinė dirvuolė, vyriškoji gegužraibė, tuščiaviduris 
rūtenis, plūduriuojantysis skenduolis, baltijinė gegūnė, statusis atgiris, meškinis 
česnakas, žalsvažiedė blandis, retažiedė miglė, plačialapė klumpaitė, daugiametė 
blizgė. Be to, rastos 3 retos grybų rūšys: kuokštinis sėdis, šakotasis sėdis ir kū-
ginis briedžiukas69.

Medžioklė. Dalis Šeduvos miškų dabar priskirti profesionalios medžioklės 
plotams. Šių medžioklės plotų paskirtis – gausinti medžiojamųjų gyvūnų popu-
liacijas ir plėtoti medžioklės turizmą. Dabar šiuose miškuose gyvena briedžių, 
tauriųjų elnių, stirnų, šernų, vilkų, lapių, mangutų, bebrų, miškinių kiaunių, 
barsukų, pilkųjų kiškių. Siekiant išlaikyti optimalų ekologinį žvėrių skaičių, žiemą 
vykdomi biotechniniai kirtimai, gerinantys šakelinių pašarų bazę. Kasmet įrengtuose 
pašariniuose laukeliuose sėjamos grūdinės kultūros, žvėrys papildomai šeriami. 
Girininkijoje rengiamos komercines medžioklės šalies ir užsienio medžiotojams. 
Tokių medžioklių organizavimas profesionalios medžioklės plotuose – tai miški-
ninkų veikla, tęsiant ir plėtojant senas ir gilias medžioklės tradicijas Lietuvoje. 

Gerai medžiokles rengdavo girininkai Juozas Stonys, Albertas Minkus70.
Šeduvos girininkijos miškuose medžioja Kiršyno medžiotojų klubas (1 324,8 ha), 

Kurklių – 1 273,0 ha, Pociūnºlių – 231,0 ha, Sakalo – 754,5 ha, Sidabråvo – 
1 463,5 ha, Trakelių – 77,7 ha, Vėriškių – 617,8 ha ir Radviliškio miškų urėdijos 
PMP – 382,8 ha71.

Bendravimas su visuomene. Tarpukariu Šeduvos miškininkai, kaip negausios 
kaimo inteligentijos atstovai, vaidino nemažą vaidmenį visuomeniniame valsčiaus 
gyvenime. Tai teigiamai atsiliepė kultūrinei aplinkai. Šeduviškiai aktyviai daly-
vavo Lietuvos miškininkų sąjungos, Šaulių sąjungos veikloje, ypač rėmė žurnalą 
„Mūsų girios“, kurį užsiprenumeruodavo beveik visi: girininkai, žvalgai, eiguliai.

Prieš karą Šeduvos miškininkai palaikė labai artimus santykius su Šeduvos 
mokykla, jos mokytojais ir moksleiviais72.

1923 m. buvo nutarta statyti Še-
duvos progimnazijos pastatą. Mūriniam 
pastatui pinigų trūko, o medienos buvo. 
Mokinių tėvai talkino. Medieną ruošė 
Liaudiškių miške. 1924 m. buvo pa-
statyta dviaukštė mokykla73.

Reikšmingos miškininkų pastan-
gos – apylinkės visuomenės agitavi-
mas apželdinti savąsias sodybas, kelius, 

67 Šeduvos girininkijos archyvas.
68 Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. II, Bostonas, 1965, 
p. 606. 

69 Lietuvos raudonoji knyga, Vilnius, 2007.
70 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 357. 

71 Šeduvos girininkijos archyvas.
72 Linkevičius J. Šeduvos mokyklos dešimtmečiai, Vil-
nius, 1999, p. 151.

73 Linkevičius J. Iš Šeduvos gimnazijos dešimtmečių, 
Vilnius, 2009, p. 16, 17.
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kapines, miestelio aikštę dekoratyviniais medžiais. 1934 m. pavasarį Šeduvos 
girininkas Jonas Šapoka surengė medelių sodinimo šventę, kurioje dalyvavo 296 
Šeduvos mokiniai ir 11 mokytojų, jie Kurklių miško 3 kvartale pasodino 0,5 ha 
eglių ir pušų želdinių74. 

1934 m. miškininkų iniciatyva buvo surengta talka, kurios metu liepaitėmis 
buvo apsodintas kelias Šeduva–Baisogala nuo miestelio iki geležinkelio stoties75.

Miškininkai aktyviai bendrauja su visuomene ir dabar. Antai 2007 m. miškų 
urėdijoje buvo surengtas respublikinis pradinių klasių jaunųjų miško bičiulių ir 
vaikų, mylinčių gamtą, kūrinių apie mišką ir gamtą konkurso „Mums rūpi Lie-
tuvos miškai“ laureatų pagerbimas. Jiems koncertavo Šeduvos gimnazijos But¸nų 
skyriaus jaunieji „Giliukai“. Tarp apdovanotųjų buvo ir šio skyriaus mokytoja 
Regina Ragaliauskienė76.

2009 m. Šeduvos girininkijoje buvo sumanyta pasodinti Tūkstantmečio 
ąžuolyną, kurio tikslas – įprasminti Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. 
Miškininkų iniciatyvą palaikė Šeduvos ir aplinkinių vietovių gyventojai. Per tal-
ką 5,1 ha plote buvo pasodinta 18 tūkst. ąžuoliukų sodinukų. Ąžuolynas buvo 
sodinamas užtvertoje teritorijoje, kad sodinukai būtų apsaugoti nuo žvėrių. Viso 
projekto sąmatinė vertė – apie 35 tūkst. Lt77.

Moksleiviai aktyviai talkina miškasodžiuose, dalyvavo akcijoje „Kad viskas aug - 
tų ir žaliuotų“78, gamtos pažinimo pamokose miškuose. Savo ruožtu miškininkai talki-
no mokyklai – interjerui apipavidalinti buvo sukurta ekspozicija „Miško mokykla“79.

Šeduvos miškininkai. 1943–1945 m., kai trumpai 
buvo įkurta Šeduvos miškų urėdija, Šeduvos urėdas 
buvo Vladas Štuikys, urėdo pavaduotojai – Vincas 
Sasnauskas (1944–1945) ir Antanas Sacevičius (1945)80.

Pirmuoju Šeduvos girininku 1919–1920 m. buvo 
Bronius Rimša, o vėliau, net iki 1941 m. girininkavo 
Jonas Šapoka. 1941–1951 m. girininkai dažnai keitėsi. 
Dirbo girininkais Kazys Grigaliūnas, Leonas Pociulis, 
Antanas Šukys ir kiti. 1951–1957 m. girininku dirbo 
Benediktas Bružė, 1957–1976 m. – Juozas Stonys, 
1976–1982 m. – Jonas Brunius. Nuo 1982 m. iki šiol 
girininku dirba Albertas Minkus81.

Gerai dirbo Šeduvos girininko pavaduotojai 
Vilius Daukšys-Aleliūnas, Povilas Butkevičius, Juo-
zas Gintautas Menkeliūnas, Rimantas 
Butkevičius, Artūras Sikorskis, Darius 
Urbaitis, vyr. technikas miškininkas Vy-
tautas Ivanauskis, meistras Kazimieras 
Paranka, eiguliai Alfonsas Valantinavi-
čius, Rasa Valutienė.

Ilgus metus eiguliais dirbo Juozas 
Bložė (1940–1970), Mykolas Masilionis 
(1947–1976), Kostas Stonys (1948–1975), 
Vincas Tamošiūnas (1923–1963), Alfon-

74 Mūsų girios, 1934, nr. 5. 
75 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, 2007, p. 278.

76 Ten pat, p. 288.
77 Radviliškio miškų urėdijos archyvas.
78 Linkevičius J. Keliu į „Saulės“ gimnaziją, Vilnius, 
2005, p. 137.

79 Ten pat, p. 153, 154.
80 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, p. 245.

81 Šeduvos girininkijos archyvas.

Jonas Brunius 
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sas Valantinavičius (1956–1991), Leonardas Tamošiūnas (1960–
1997), Vytautas Grigaliūnas (1962–1999), traktorininkas Petras 
Kiela (1960–1985), miško darbininkas Juozas Sliekas (1957–1983). 

Pirmuosius miškininko žingsnius šioje girininkijoje žengė 
Stasys Šakūnas, Vilius Daukšys-Aleliūnas, Romas Pakalnis, 
Alfonsa Pakalnienė, Robertas Šiugžda, Dainius Dapkus, Darius 
Janušauskas, Evaldas Kuodis82.

Žymesni Šeduvos krašto miškininkai. Jonas Šapoka. 
Gimė 1902 m. Utenos apskr. Grybelių kaime (žinomo Lie-
tuvos istoriko Adolfo Šapokos vyresnysis brolis). Šeduvos 
girininku dirbo nuo 1920 m. 1921 m. baigė Panevėžio miško 
technikų kursus. Buvo labai aktyvus, labai rūpinosi mišku, 
rengė miškasodžio talkas. Stabilų darbą nutraukė 1941 m. 
sovietinės represijos. Kartu su senu tėvu Juozu, žmona Vin-
centa, sūnumis Algirdu ir Vytautu, dukra Danute birželio 
14 d. buvo išvežtas į Altajaus kraštą, atskirtas nuo šeimos 
ir įkalintas Rešiotų lageryje. Tų pat metų pabaigoje mirė ar 
buvo sušaudytas.

Tarpukario Lietuvoje tai vienintelis atvejis, kai toje pat 
vietoje tas pats specialistas išdirbo daugiau kaip 20 metų. 
Jonas Šapoka ne tik sudėtingomis sąlygomis sugebėjo išspręsti 
miškų apsaugos klausimus, bet ir aktyviai domėjosi miškų 
atkūrimu, ugdymu bei sanitarine priežiūra. Pagal galimybes 
plėtė šiuos darbus savo girininkijoje ir mokė to kitus. Turėjo 
itin didelį autoritetą Šeduvoje ir jos apylinkėse. Dalyvavo 
Lietuvos miškininkų sąjungos veikloje, publikavo straipsnius 
„Mūsų giriose“. Už darbus Lietuvos labui 1931 m. apdova-
notas Gedimino V laipsnio ordinu83.

Povilas Butkevičius. Gimė 1933 m. liepos 20 d. Bíržų r., 
Lik¸nų k. 1953 m. baigė Vilniaus miškų technikumą. Baigęs 
miškų technikumą buvo paskirtas į Biržų miškų ūkį. 1961 m. 
atvyko į Radviliškio miško pramonės 
ūkį, kur paskiriamas Šeduvos girininko 
padėjėju. Čia šalia tiesioginių darbų jam 
pavedama vadovauti Šeduvos mieste 

82 Ten pat.
83 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, p. 272, 273.

Vilius Daukšys- 
Aleliūnas
Juozas Gintautas 
Menkeliūnas
Rimantas Butkevičius
Vytautas Ivanauskis

Jonas Šapoka

Povilas Butkevičius
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esančiai lentpjūvei, kur pjaunama mediena ir iš jos gaminami įvairūs plataus 
vartojimo gaminiai. Jis sėkmingai vadovauja lentpjūvei. 1963 m. iš Šeduvos girinin-
kijos dalies miškų sukuriama Gimbogalos girininkija, o jos girininku paskiriamas 
P. Butkevičius. 1964 m. jis pastato dviejų aukštų namą su girininkijos kontora, 
ūkiniais pastatais ir dviem butais. Kartu vykdo girininkijos sodybos apželdinimą, 
kur pasodina įvairių medžių ir krūmų, išasfaltuoja kiemą, iškasa didelį tvenki-
nį, pastato įvairių medinių staliukų, suolelių. Už pavyzdingą aplinkos tvarkymą 
respublikinėje girininkijų sodybų apžiūroje du kartus laimėjo pirmąsias vietas ir 
tris kartus antrąsias. Prie girininkijos buvo miško sėklų aižykla, kurią tinkamai 
prižiūrėjo ir gaudavo I klasės sėklas.

Nuo 1987 m. P. Butkevičius dirbo Radviliškio miško pramonės ūkio mede-
lyno viršininku. Čia jis išplėtė auginamų medžių ir krūmų asortimentą, pastatė 
šiltnamius po plėvele, kur buvo vegetatyviniu būdu dauginami vertingi medeliai 
ir krūmai, jų formos. Gerai prižiūrėjo esamą daigyną, sėklinius maumedžius, 
pocūges, kedrines pušis, kėnių plantaciją. Be to, Linkaičių miške įrengė didelį 
spygliuočių daigyną, kur buvo auginami daigai ir pikirantai. Mechanizavo mede-
lyne esančią aižyklą, įsisavino naują sėklų valymo mašiną. Pateikė daug įvairių 
racionalizatorinių pasiūlymų.

Mirė 2000 m. rugpjūčio 18 d., palaidotas Radviliškio miesto kapinėse84.
Juozas Stonys. Gimė 1921 m. balandžio 23 d. Raseinių r. Gi»kalnio k. 

1941 m. baigė Vilniaus vidurinę miškų mokyklą (technikumą), dirbo įvairiuose 
girininkijose girininku. 1951 m. TSRS valstybės saugumo organų buvo sulaiky-
tas ir nuteistas, o 1956 m. Pabaltijo Karo apygardos Karinio tribunolo nutarimu 
išteisintas, panaikinant teistumą. 1957 m. pradėjo dirbti Radviliškio miškų ūkio 
Šeduvos girininko pavaduotoju ir tais pačiais metais, kaip patyręs darbuotojas, 
buvo paskirtas Šeduvos girininku.

J. Stonys, dirbdamas girininku, pasižymėjo kaip geras darbų organizatorius, 
drausmingas ir sąžiningas, principingas darbuotojas, ypač gerai tvarkė dokumen-
taciją, buvo reiklus savo pavaldiniams, turėjo gerą autoritetą tarp dirbančiųjų. 
Girininkija buvo viena iš pirmaujančių Radviliškio miško pramonės ūkyje. Ne-
mažai miško pramonės specialistų buvo siunčiami į Šeduvos girininkiją pradėti 
savo karjeros ir įgyti praktinių miškininkystės vadovavimo, apskaitos žinių ir kt.

Girininkas pavyzdingai vykdė miško želdymo, medynų ugdymo, sanitarinės 
miško apsaugos darbus. Daugiausiai buvo atliekami atvejiniai, atrankiniai ir me-
dynų ugdymo kirtimai, dėl to padidėjo eglynų, kietųjų lapuočių medynų plotas. 
Gerai prižiūrėjo sodybas.

Girininkas ne kartą buvo apdovanotas Miškų ūkio ir Miško pramonės mi-
nisterijos bei Radviliškio miško pramonės ūkio garbės raštais. Be to, už ilgametį 
ir nepriekaištingą darbą miško apsaugoje buvo apdovanotas ženkleliu „X metų 
valstybinėje miško apsaugoje“. Šeduvos girininkijoje dirbo iki 1976 m., vėliau 
buvo paaukštintas pareigose85.

Albertas Minkus. Gimė 1949 m. 
kovo 21 d. Radviliškio r. Šiaulãičių k. 
1969 m. baigė Kauno miškų techni-
kumą, kur įgijo miškų ūkio techniko 

84 Lietuvos miškininkai, Vilnius, t. I, 1997, p. 210.
85 Brukas A., Eismontienė V. Radviliškio krašto 
miškai, Kaunas, p. 272.
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kvalifikaciją. Radviliškio miškų urėdijoje pradėjo dirbti 
1981 m. Baisogalos girininkijos vyresn. techniku miš-
kininku. 1982 m. perėmė Šeduvos girininkiją ir iki 
šiol sėkmingai jai vadovauja. A. Minkus stengiasi vi - 
sus darbus atlikti pirmas: pirmas atlieka ugdomuo-
sius kirtimus, pirmas atrėžia biržes ir pristato do-
kumentaciją. Kai girininkija vykdė medienos ruošos 
darbus, pirmas atlikdavo metines užduotis. Gal dėl to 
Šeduvos girininkija buvo pirmojo ugdomųjų kirtimų 
konkurso nugalėtoja urėdijoje. Už gerą tvarkymąsi 
miškuose girininkas buvo apdovanotas padėkos raštu. 
A. Minkus mėgsta eksperimentuoti. Jis vienas pirmųjų 
1995 m. pradėjo medienos ruošos darbus vykdyti su 
rangos brigadomis. Vienas iš pirmųjų pripažino, kad 
medienos ruošos ir prekybos darbų atidavimas Medienos ruošos, prekybos ir tech-
niniam padaliniui yra labai pažangus ir tinkamas žingsnis. Girininkas yra geras 
mokytojas. Jo mokiniais yra buvę eiguliai: Dainius Dapkus, Darius Janušauskas, 
Evaldas Kuodis. Įvertinus visus girininko nuopelnus, 2003 m. jis buvo apdovanotas 
Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Padėkos raštu, o 2006 m. 
Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 
įsakymu buvo suteikta antroji kvalifikacinė girininko klasė86.

Aktualiausi miškininkų darbai. Reziumuojant galima būtų pabrėžti, kad 
Šeduvos girininkija yra viena seniausių urėdijoje. Ji funkcionuoja nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. Atskirais tarpsniais girininkijai priklausė Kurklių, 
Kleboniškių, Radvilónių, Margavonių, Šnikonių, Triragių ir Čelkiÿ miškai. Buvo 18 
eiguvų. Vėliau girininkijos ribos keitėsi. Tarpukariu girininkija priklausė Kėdainių 
miškų urėdijai, vėliau Baisogalos miškų urėdijai, pokariniu laikotarpiu Panevėžio 
miškų ūkiui, vėliau Baisogalos miškų ūkiui, o jį likvidavus, Tytuvėnų ir nuo 
1952 m. Radviliškio miškų ūkiui87.

2000 m. pradžioje prie Šeduvos girininkijos prijungiama dalis Gimbogalos 
girininkijos miškų.

2014 m. Šeduvos girininkijoje dirbo tik du miškininkai – girininkas Albertas 
Minkus ir girininko pavaduotojas Darius Urbaitis88.

Pastaraisiais metais Šeduvos miškininkai vykdo 2002 m. patvirtintą Lietu-
vos miškų ūkio politiką ir jos įgyvendinimo strategiją, kuri numato miškų ūkio 
plėtros tikslus ir priemones jiems įgyvendinti iki 2015 m. Tarp svarbiausių tikslų 
yra miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas, miško produktyvumo didinimas, 
miško nuosavybės formų įvairovės ir miško ekosistemų stabilumo užtikrinimas, 
biologinės įvairovės išsaugojimas, miškų sveikatingumo gerinimas, visuomenės 
informavimas apie miškus, jų būklę ir tvarkymą bei jos dalyvavimas sprendžiant 
svarbiausius miškų ūkio klausimus. 

Paskutiniais dešimtmečiais ge-
riausių rezultatų ugdant medynus 
Radviliškio miškų urėdijoje pasiekė 
Šeduvos girininkas Albertas Minkus89.

86 Lietuvos miškininkai, Vilnius, t. II, 1997, p. 107.
87 Šeduvos girininkijos archyvas.
88 Ten pat.
89 Radviliškio miškų urėdijos archyvas.

Albertas Minkus
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Talkininkai po talkos 
Tūkstantmečio  
ąžuolyne Šeduvos 
girininkijoje. 2014 m.  
Nuotraukos –  
str. autoriaus ir  
iš Miškininkų  
enciklopedijos

Dirvos ruošimas  
kirtavietėje su  
traktorine freza.  
1997 m. 

Einamieji kirtimai 
Šeduvos girininkijoje. 
2001 m.



86

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio miškingumas pamažu didėja 
dirvonuojančioms žemėms apaugant mišku. Žemės ūkiui nenaudojamuose plotuose 
2004 m. buvo įveista 30 ha, 2005 m. – 19,6 ha miško90.

Dabar Šeduvos girininkija atlieka šiuos darbus: rūpinasi bendra miškų ap-
sauga, priešgaisrine, sanitarine apsauga, abitinių veiksmų (audrų, sausrų) žalos 
likvidavimu, kerta subrendusį mišką, vykdo ugdomuosius ir sanitarinius kirtimus, 
ruošia medieną ir užsiima jos prekyba. Ypač daug dėmesio skiriama miškų želdi-
nimui, rekreaciniams darbams, miško keliams, daug dirbama su visuomene, ypač 
vaikais, aiškinant miškų svarbą, elgesio miškuose taisykles. Girininkijos plotas 
yra 2 712,83 ha valstybinių miškų ir 482 ha privatizavimui rezervuotų miškų. 
Šeduvos girininkiją sudaro Kurklių, Liaudiškių, Čelkių, Kleboniškių miškai. Per 
paskutinius penkerius metus vidutiniškai atkuriama kasmet po 16 ha miškų91. 
Pagrindinis uždavinys – ateinančioms kartoms palikti gražesnius, kokybiškesnius, 
geresnės rūšinės sudėties miškus, su jų prieglobstyje klestinčia biologine įvairove 
ir gamtinėmis vertybėmis.

90 Šeduvos girininkijos archyvas.
91 Ten pat.
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Radvilonių botaninis draustinis
Vaclovas Stukonis

Radvilonių botaninis draustinis įsteigtas 1992 m. Į jo sudėtį įeina Radviliškio 
urėdijos Aukštelkų girininkijos 85, 87, 88 ir 90 kvartalai.

Radvilonių botaninio draustinio plotas 150,3 ha. Medynai dengia apie 89 proc. 
draustinio teritorijos. Duomenų apie draustinio florą ir augaliją yra M. Natkevi-
čaitės-Ivanauskienės išleistame vadovėlyje „Botaninė geografija ir fitocenologijos 
pagrindai“ (1983). Pagal botaninį-geografinį Lietuvos padalijimą draustinis priklauso 
Vidurio Europos botaniniam-geografiniam regionui, Centrinės Europos provincijai, 
Rytų Žemaičių plynaukštės ir Šiaurės Lietuvos žemumos rajonui. Tai vienas ver-
tingiausių urėdijos miškų – veši ąžuolynai ir uosynai, išlaikę visus plačialapiams 
miškams būdingus bruožus. Čia įsteigtas ir paprastojo ąžuolo (Quercus robur) ge-
netinis draustinis. Reikia paminėti, kad dalis vertingų miškų yra iškirsta. Rytinėje 
draustinio dalyje kirtimų vietoje yra pasodinta eglynėlių, kurie tikrai nereprezen-
tuoja draustinio. Šioje draustinio dalyje ūkininkaujama visiškai neatsižvelgiant į 
botaniniams draustiniams keliamus reikalavimus ir saugomas vertybes. Čia ūkinis 
draustinio miškų naudojimas visiškai nesiskiria nuo ūkinių miškų, todėl čia nyksta 
plačialapiams miškams būdingos rūšys, tarp jų ir saugomos.

Tirtoje teritorijoje rastos 296 rūšys aukštesniųjų augalų. Iš jų – retų ir saugomų 
rūšių yra penkios. Jos yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Ypač vertingi tie 
miško plotai, kuriuose auga plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus L.). Šios 
rūšies klumpaičių būklė draustinyje prastėja, ir 2006 m. išleistoje monografijoje 
„Lietuvos gegužraibiniai“ rašoma, kad plynai iškirtus mišką šiame draustinyje jos 
išnyko (Gudžinskas, Ryla, 2006). 2011 m. patikrinus augimvietes nustatyta, kad 
kirtavietėse jos gal ir išnyko, tačiau jų rasta augant prie kvartalinės linijos. Čia 
augo penketas nedidelių jų grupių. Reikia pažymėti, kad ši rūšis saugoma ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ji yra įrašyta į Berno konvencijos I priedą, 
Europos Sąjungos buveinių direktyvos II ir IV priedus. Pagal Vašingtono (CITES) 
konvencijos A priedą ribojamas jų rinkimas ir išvežimas į kitas šalis, išskyrus 
atvejus, kai įrodoma, kad ši rūšis buvo 
išauginta kultūroje.

Kitos saugomos augalų rūšys, įra-
šytos į Lietuvos raudonąją knygą: miš-
kinė dirsuolė Bromopsis benekenii (Lan -
ge) Holub, vyriškoji gegužraibė – Or-
chis mascula (L.) L. Miškinė dirsuolė 
draustinyje nereta. Ji geriausiai tarpsta 
šviesiuose miškuose ir netgi kirtavietė-
se. Kirtavietėse greitai išnyksta užau-
gus jaunuolynui, kuris nustelbia šiuos 
augalus. Draustinyje miškinei dirsuolei 
augti sąlygos yra palankios, nes jos ge - 
riausiai tarpsta netankiuose medynuo-

Miškinė dirsuolė
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se, tačiau susivėrus medžių lajoms pradeda nykti. Geriausias būdas šiai rūšiai 
išsaugoti – šviesinamieji kirtimai. Vyriškoji gegužraibė taip pat auga šviesiuose 
miškuose, kuriuose mažai išsivystęs krūmų ir pomiškio ardas. Ši rūšis draustiny-
je reta, auga tik keletas augalų. Prie pat draustinio ribos prieš penkiolika metų 
dar augo mažoji gegužraibė, bet nustojus šienauti pievas ir susiformavus velėnai 
išnyko. Pamiškių pievose ir prie melioracijos griovių randamos dar dvi saugomos 
rūšys – raudonoji ir baltijinė gegūnės.

Grybai specialiai netirti. Iš saugomų rūšių rastas tik tikrasis blizgutis Ganoder-
ma lucidum (Curtis) P. Karst. ir dulkančioji žvaigždėsporė Asterophora lycoperdoides 
(Bull.: Fr.) Ditmar. Šios rūšies gana įdomi biologija, nes ji auga tiktai ant senų 
grybų, ypač ant juosvosios ūmėdės, ir kartais ant kai kurių rūšių piengrybių. 
Tikėtina, kad plačiau patyrinėjus, galėtų būti aptikta čia augančių daugiau įdomių 
ir saugomų grybų rūšių.

Savivaldybės užsakymu 1996–1997 m. Ekologijos institutas vykdė draustinio 
biologinės įvairovės inventorizaciją. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas žinduo-
liams, ropliams ir varliagyviams, taip pat ir gaubtasėkliams augalams. Kitos gyvųjų 
organizmo grupės liko netirtos.

Buvo nustatyta, kad Radvilonių botaniniame draustinyje yra gana didelė 
vabzdžių įvairovė. Iš viso užregistruota 54 dvisparnių, 18 plėviasparnių, 11 tie-
siasparnių ir 5 žirgelių rūšys. Duomenys paimti iš leidinio „Lietuvos gamtinė 
įvairovė: Radviliškio rajonas“ (1997: 16 p.). 2011 m. Juodupio tvenkinyje pirmą 
kartą Lietuvoje rasta ir apibūdinta nauja žirgelių rūšis Erythromma viridulum. Tiesa, 
ji veisiasi tvenkinyje, kuris draustiniui nepriklauso, bet šios strėliukės atskrenda 
ir į draustinio pakraščius (Gliwa, Stukonis, 2011).

Visame šiame draustinyje esančiuose senuose ąžuolynuose reikėtų ūkinę 
veiklą nukreipti ta linkme, kad ji padėtų išsaugoti seniems plačialapių ir mišriems 
miškams būdingas rūšis. Sklypuose su senais ąžuolynais nevykdyti kirtimų, išsau-
goti drevėtus medžius, natūraliam suirimui palikti dalį nuvirtusių senų ąžuolų. 
Visa tai įpareigoja ir NATURA 2000 reikalavimus atitinkanti draustinio dalis. Ji 
priskiriama „9020* Plačialapių ir mišrūs miškai“. Tai lyg ir įsipareigojimas Euro-

Dulkančioji  
žvaigždėsporė
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pos Sąjungai (ES), kur pagal Gamtos 
buveinių, laukinės augmenijos ir gyvū-
nijos direktyvą (92/43/EEC) numatoma 
beveik 200 retų ir sparčiai nykstančių buveinių apsauga bei jų įtraukimas į ES 
saugomų teritorijų tinklą, vadinamą NATURA 2000. Lietuvoje yra 52 europinės 
svarbos buveinės. Viena iš jų „9020* Plačialapių ir mišrūs miškai“ – Radvilonių 
botaniniame draustinyje.

Gyvūnija labai panaši, kaip ir kituose gretimuose miškuose. Čia gyvena 
taurieji elniai, šernai, stirnos, lapės, usūriniai šunys, barsukai, voverės. Retkarčiais 
užklysta briedžių ir ūdrų. Ąžuolynuose gausu rudųjų pelėnų ir geltonkaklių pe-
lių. Iš plėšriųjų paukščių dažniausi suopiai, retkarčiais peri ir paukštvanagiai. Iš 

Ąžuolo genetinis 
draustinis 

Radvilonių ąžuolynas. Str. nuotraukų autoriai – 
Bernard Gliwa ir V. Stukonis. 
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gretimų miškų maitintis užklysta ir mažieji ereliai rėksniai. Maitintis atskrenda ir 
juodieji gandrai, tačiau jų lizdų nerasta.

1996 m. buvo tirti ir vabzdžiai. Pagrindinis dėmesys skirtas dvisparniams, 
plėviasparniams, tiesiasparniams ir žirgeliams. Nustatyta gana didelė šių būrių 
vabzdžių įvairovė. Aišku, ateityje entomologų laukia nauji atradimai. Taigi šiuo 
metu rasta 54 dvisparnių rūšys, 18 plėviasparnių, 11 tiesiasparnių ir 5 žirgelių. 

Šiuo metu draustinyje vykdomi gana intensyvūs kirtimai ir nuo 1996 iki 
2012 m. draustinis gerokai pasikeitė. Dalis senų medynų yra iškirsta. Ąžuolo ge-
netiniame draustinyje iškirsti krūmai ir kitų rūšių jaunesni medžiai, tai, be abejo, 
turės įtakos čia gyvenusiems gyvūnams ir kai kurioms augalų rūšims.

Draustinio teritorija gana įvairi ir įdomi. Nauji atradimai laukia samanų, 
moliuskų, kerpių, kirmėlių ir kitų grupių organizmų tyrėjų.

Literatūra 
Lietuvos gamtinė įvairovė: Radviliškio rajonas, Kaunas, 1997, p. 16. 
Gudžinskas Z., Ryla M. Lietuvos gegužraibiniai (Orchidaceae), Vilnius, 

Botanikos instituto leidykla, 2006, p. 16.
Bernd Gliwa, Vaclovas Stukonis, Erythromma viridulum (Odonata; 

Coenagrionidae) – a new species to Lithuania, New and rare for 
Lithuania insect specines, Vilnius 2011, vol. 23, p. 5–7. 
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Šeduvos archeologijos paveldas  
ir jo tyrimai
Birutė Salatkienė
Šiaulių universitetas

Anotacija
Esminiai žodžiai: radimvietė, piliakalnis, kapinynas, archeologinis 
radinys, datavimas, muziejaus rinkinys.

Šeduvõs seniūnijos teritorijoje esama neolito laikotarpio 
radimviečių, piliakalnio, vienos senovės gyvenvietės, trijų seno-
vės kapinynų, Šeduvos miesto senamiesčio, keleto kaimaviečių 
ir dvaro sodybų, iš viso 12 vietovių, iš jų 6 saugomos vals-
tybės. Iš visų archeologinių vietų tyrinėta Velžių piliakalnis, 
Gimbógalos kapinynas ir Šeduvos senojo miesto vieta. Velžių 
piliakalnis buvo naudotas I–II tūkstantmečio pradžioje, gerai 
įtvirtintas pylimų ir griovių sistema. Šeduvos apylinkėse išlikę 
ir valstybės saugomi trys senovės kapinynai – Gimbógala, 
Užuožeria¤ ir Šeduvâ Užuovėja, visi jie datuojami I tūkstan-
tmečio antrąja puse. Ilgiausiai ir rezultatyviausiai tyrinėjamas 
seniūnijos objektas yra Šeduvos senamiestis. Jis pradėtas tirti 
1991 m. ir tyrinėjamas iki šių dienų. Buvo nustatyta senojo 
miesto vieta, ši teritorija įtraukta į Kultūros vertybių registrą. 
Senojo miesto vietoje buvo aptikta grindinių, pastatų liekanų 
ir pamatų, medinio tilto liekanos. Senamiesčio kultūriniame 
sluoksnyje rasta daug ir įvairių radinių – statybinių medžiagų 
(plytų, tinko, puodyninių ir plokštinių koklių, langų stiklo 
fragmentų, geležinių vyrių), buities daiktų fragmentų (kaltinių 
vinių, buitinės keramikos, stiklinių indų ir butelių, geležinių 
pasagų, monetų, molinių pypkių). Daugôvenės muziejaus 
rinkiniuose esama radinių, surinktų senųjų kaimų, dvarų so-
dybų, karčiamų vietose. Tai Baltóji, Gimbógalos kaimo laukai, 
V¸riškiai, Rokóniai, tačiau šios vietovės dar nebuvo tyrinėtos.

Įvadas
Archeologijos paveldo pažinimo ir tyri-
mų reikšmė pastaraisiais dešimtmečiais 
visuomenei tapo labai svarbi. Mūsų 
tautinis tapatumas dabar siejamas ne 
tik su pastarojo šimtmečio nepriklau-
somybės judėjimais ir kovomis, ne tik 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 01 18, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2013 02 01, pirmą 
kartą paskelbtas 2016 06 23 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2016-
2/58-249/EL.
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su etnografiniais papročiais, tradicijomis ir tautosaka. Kultūros ir istorijos paveldas 
mūsų dienomis suprantamas kaip platus ir gilus daugelio šimtmečių ir tūkstan-
tmečių, daugelio kartų kūryba, iš kurios auga ir šakojasi naujos modernios mūsų 
gyvenimo formos. Šiuolaikinės visuomenės kultūriniai interesai labai glaudžiai 
siejasi su lokalinės istorijos tyrimų kryptimi. Mažų miestelių, kaimų, nedidelių 
apylinkių istorija ir jos pažinimas atskleidžia kur kas daugiau žmogaus gyvenimo 
detalių, gyvybės, tarpusavio santykių, vertybių kaitos, nei didžiuosius istorijos 
procesus tiriantys metodai. Kiekvienam regionui savo seniausią istoriją pažinti yra 
taip pat svarbu, kaip ir laikus, kuriuos dar pamena ši karta, jos tėvai ir seneliai.

Šeduvos kraštas šiuo atžvilgiu neatsilieka nuo kaimynų. Lokalinės monografijos 
rengimas yra puiki proga atsigręžti į pačią giliausią šio krašto praeitį. Pagrindinis 
šio straipsnio tikslas yra pristatyti ir išanalizuoti negausų Šeduvos archeologijos 
paveldą, aptarti tuos duomenis, kuriuos jis suteikia, trumpai peržvelgti, kaip čia 
gyventa prieš tūkstančius metų. Pirmiausia aptarsime archeologines vietas, po to 
peržvelgsime, kada jos buvo tyrinėtos. Platesnei archeologinių vietų ir jų radinių 
analizei straipsnyje bus skirta daugiausia vietos, o pabaigoje leisime prabilti ar-
cheologiniams radiniams, galintiems daug paliudyti apie savo laiką.

Šeduvos kaip administracinio vieneto ribos nuolat keitėsi. Šeduvos valsčius, 
rajonas, apylinkė ir seniūnija nesutelpa į tą patį žemės lopinėlį, jo pakraščiai 
kiekvienu laikotarpiu vingiuoja skirtingai. Sunku būtų suvokti geografines ribas, 
kurių nebėra žemėlapyje, todėl šiame straipsnyje Šeduvos kraštą suprantame kaip 
šiuolaikinę Šeduvos seniūniją. Straipsnis pasakoja apie archeologijos paveldą, tel-
pantį į seniūnijos ribas.

Šeduvos archeologinės vietos:  
statistika ir tipologija
Šeduva nėra kraštas, sėte nusėtas piliakalniais, pilkapiais, senovės gyvenvie-

tėmis. Archeologinių vietų čia mažai, o tyrinėjimų dar mažiau. Iš 28 seniūnijos 
kaimų tik penkiuose yra rasta archeologinių radinių, dėl kurių šios radimvietės 
įtrauktos į seniūnijos archeologinių vietų sąrašą (žr. 2 lentelę)1. Šeštasis šiame 
sąraše yra Šeduvos miestas. 

1 lentelė 
Šeduvos seniūnijos saugomi archeologijos paminklai

Eil. 
Nr.

Vietovė Tipas Saugomas nuo Unikalus 
kodas

1. Gimbogalos kaimas Kapinynas 18 000 kv. m 1997 12 31 2005 04 29 16139
2. Šeduva Senojo miesto vieta 253 600 kv. m 2005 04 18 30340
3. Šeduva Užuovėja Kapinynas 24 000 kv. m 1997 12 31 16169
4. Užuožerių kaimas Kapinynas 6 800 kv. m 1997 12 31 2005 04 29 5552
5. Velžių kaimas Piliakalnis su priešpiliu 13 000 kv. m 1997 12 31 2005 04 29 23874
6. Žilionių kaimas Senovės gyvenvietė 42 000 kv. m 1997 12 31 2005 04 29 19371

Pasižvalgius po buvusio Šeduvos 
muziejaus rinkinius, pasklaidžius arche-
ologinių žvalgymų ataskaitas, randame 

1 Šeduvos seniūnijos interneto puslapis. Prieiga per 
internetą, žiūrėta 2013 01 14. http://www.radviliskis.
lt/content/view/99/83/
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dar keletą vietovių, kurių praeitis siekia priešistorinius laikus, kur rasta akmens amžiu - 
mi datuotų kirvelių, būta dvaro sodybų ar dabar jau išnykusių kaimų (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė 
Šeduvos seniūnijos archeologinės vietos

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Tipas Tyrimo, žvalgymo, 
radimo metai

Datavimas Radiniai Radinių  
saugojimo vieta

1. Baltoji Žvalgė 1968 m. 
Adolfas Tautavičius  
Radinius rinko 
Vytautas Šeniauskas, 
Apie 1980 m. 

2. Čelkiai* Akmens 
amžiaus 
radimvietė 

III–II tūkst. 
prieš. Kr.

Akmeninio kirvio 
nuolauža

Kėdainių krašto 
muziejus, inv. 
Nr. 44 

3. Gimbogala Kapinynas Žvalgė 1960 m.  
Vytautas Daugudis

V–VI a. 2 nuokamieniai  
smeigtukai,  
įmovinis kirvis,  
įmovinis ietigalis, 
peilis, akmeninio 
kirvio ruošinys

Daugyvenės 
muziejus, inv. 
Nr. 21, 28, 29, 
40, 68, 69

4. Kauleliškiai Radimvietės III–II tūkst. 
prieš. Kr.

Akmeninis kirvis 
keturkampe  
siaurėjančia  
pentimi

Vytauto Di-
džiojo karo 
muziejus, inv. 
Nr. 532

5. Rokoniai Dvaro  
sodyba

Žvalgė 1984 m. 
Bronius Dakanis

XVII– 
XVIII a.

Glazūruotų  
polichrominių  
koklių fragmentai

Daugyvenės 
muziejus, inv. 
Nr. 6845

6. Šeduva Senasis 
miestas

XVI–XIX a. Keramika, kokliai, 
plytos, tinkas, 
kalkių skiedinys, 
vinys, stiklas

Daugyvenės 
muziejus

7. Šeduva  
Užuovėja

Kapinynas Radiniai surinkti 
prieš 1928 m.  
Randama iki šiol

IX–XI a. Kryžiniai  
smeigtukai,  
vytinė antkaklė 
kilpiniais galais, 
įvijinė apyrankė, 
lankinė laiptelinė 
segė

Daugyvenės 
muziejus, inv. 
Nr. 6923, 7196, 
6700, 6699, 
6873, 6874,

8. Užuožeriai Kapinynas Atrastas 1934 m., 
žvalgė 1968 m. 
Adolfas Tautavičius 

V–VIII a. 
XIII–XVI a.

Pentinis  
plačiaašmenis  
kirvis,  
siauraašmenis 
kirvis,  
2 įmoviniai  
ietigaliai

Daugyvenės 
muziejus, inv. 
Nr. 13, 18, 22, 
25, 31, Vytauto 
Didžiojo karo 
muziejus, inv. 
Nr. 687:1-6

9. Velžiai Piliakalnis Tyrinėtas 1969 m. 
Julius Naudužas

I tūkst.– 
II tūkst. 
pradžia

Keramika,  
gyvulių kaulai, 
trinamosios  
girnos, sidabrinė 
antkaklė,  
žalvarinės segės 

Šiaulių  
„Aušros“  
muziejus inv. 
Nr. I-A 90:1-6

* Radimvietės už dabartinių Šeduvos seniūnijos ribų.
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Eil. 
Nr.

Pavadinimas Tipas Tyrimo, žvalgymo, 
radimo metai

Datavimas Radiniai Radinių  
saugojimo vieta

10. Velžiai Senkapis Žvalgytas 1986 m. 
Bronius Dakanis

11. Vėriškiai Kaimavietė 1981 m. radinius 
surinko Vytautas 
Šeniauskas

XVII– 
XIX a.

Kaimiška ir gla-
zūruota keramika, 
kokliai, plytos, 
tinkas, kalkių 
skiedinys, vinys, 
stiklas

Daugyvenės 
muziejus, inv. 
Nr. 6913, 6930

12. Žilioniai Senovės gy-
venvietė

Žvalgyta 1985 m. 
Bronius Dakanis

I–II tūkst. Molio tinkas, 
skaldyti akmenys, 
lipdyta keramika

Daugyvenės 
muziejus, inv. 
Nr. 6942

Lentelės duomenys ir žemėlapis rodo, kad Šeduvos 
seniūnijoje esama įvairių priešistorės laikotarpio archeologinių 
vietų. Vienur rasta tik po vieną akmeninį kirvelį (Kauleliškiai), 

(tęsinys)

Šeduvos apylinkių 
archeologijos paveldo 
objektai
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kitur aptikta keletas ardomo kapinyno kapų (Gimbogala, Užuovėja, Užuožeriai), 
dar kitur senovės gyvenvietės liekanos (Žilioniai), kaimo (Vėriškiai) ar dvaro vieta 
(Rokoniai). Šeduvos seniūnijoje, lygumų krašte, randame tik vieną piliakalnį – 
Velžiuose. 

Gal būtų verta užsiminti, kad ankstesnėje archeologinėje literatūroje esama 
žinių apie dar vieną akmens amžiaus radimvietę, kuri pagal tuolaikinį admi-
nistracinį suskirstymą priklausė Šeduvos apylinkei. Kėdainių krašto muziejuje2 
saugoma akmeninio 7,7 cm ilgio, 6,6 cm storio kirvelio, kurio ašmenų plotis 
4,6 cm, nuolauža buvo rasta Čelkių kaime.3 Tokio tipo kirveliai buvo naudojami 
III–II tūkst. pr. Kr., akmens amžiaus paskutiniojo periodo – neolito – pabaigoje ir 
beveik visą bronzos amžių. Archeologinių vietų išsidėstymas seniūnijos teritorijoje 
nėra tolygus, tačiau jis rodo, kad šiose apylinkėse žmonių nuolat gyventa nuo 
akmens amžiaus pabaigos iki šių dienų. 

Archeologiniai žvalgymai, tyrimai  
ir jų sklaida
Apie Šeduvos krašto archeologijos paveldą ir jo tyrimus spaudoje rašyta labai 

nedaug. Vienintelis profesionalaus archeologo parengtas straipsnis apie Radviliškio 
rajono archeologines vietas, kartu ir apie Šeduvą, 2008 metais buvo išspausdintas 
leidinyje „Radviliškis“.4 Autorius prideda archeologinių vietų sąrašą ir žemėlapį, 
aprašo kai kurių paminklų atradimo, žvalgymo ir tyrimo aplinkybes, aprašo arche-
ologinius radinius, pateikia keleto jų iliustracijas. Iš Šeduvos apylinkių B. Dakanis 
mini Velžių piliakalnį ir jo tyrimus, Užuožerių kapinyną, užsimindamas, kad ten 
rasta ne tik geležies amžiaus įkapių, bet ir keletas akmeninių kirvelių. Trumpai 
paminima ir Žilionių senovės gyvenvietė. 

Šeduvos apylinkių paminklais senovės mėgėjai ir archeologai susidomėjo 
gana vėlai. XX a. ketvirtajame dešimtmetyje į archeologinių paminklų, daugiausiai 
piliakalnių, paieškas ir fiksaciją įsitraukė žymus, labai aukšto profesionalumo foto-
grafas Balys Buračas. Jis apkeliavo ir nufotografavo apie 200 Lietuvos piliakalnių, 
fotografuodamas juos iš visų pusių, fiksuodamas gamtinę aplinką. Savo fototeką 
jis tvarkė labai rūpestingai, negatyvus ir nuotraukas pardavė ar paliko muziejams, 
archyvams. Visai neseniai išleistas B. Buračo fotografijų albumas „Lietuvos pilia-
kalniai“. Jame spausdinama Velžių piliakalnio nuotrauka, padaryta po 1930 metų.5 
O svarbiausia – prie nuotraukos yra pridėtas šis ilgas B. Buračo pasakojimas:

„Pusiaukelėje tarp Radviliškio ir Šeduvos miestelio, kur plačios pel-
kės ir maži, išretėję miškeliai supa mažą Verdulių ežeriuką Žirnį, 
senovėje buvęs didelis miestas. Taip sako senų žmonių padavimai. 
Dabar šioje vietoje, palei Žirnio ežeriuką, 
matyti keli neaukšti kalneliai: Pilė, Mil-
žinkapiai ir Bažnyčkalnis. Sprendžiant iš 
kalnelių pavadinimų, atrodo, kad čia seno-
vėje buvusi pilis, alkavietė ir kapai. Kiek 
žinoma, ši vieta archeologų netyrinėta, be 
to, ji dar maža kam ir žinoma. 

2 Kėdainių krašto muziejus, inventorinis Nr. 44.
3 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, t. 1, 
p. 115.

4 Dakanis B. Radviliškio rajono archeologinės vietos, 
Radviliškis, 2008, p. 66–10.

5 Buračas B. Lietuvos piliakalniai, Vilnius, 2011, 
p. 414–415.
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Pats gražiausias Velžių kaimo piliakalnis – Pilies kalnas. Kal-
nelis neaukštas, ir kiek pailgas. Didesnė piliakalnio dalis pušimis ir 
eglėmis apaugusi. Kalnelio šlaitus skalauja Žirnio ežerėlio vandenys. 
Vietelė maloni ir graži, mylintį savo kraštą keleivį viliote viliojanti 
ja pasigrožėti. Todėl lankytojų piliakalnyje niekada netrūksta.

Ten pat už kokio 100 ar 150 metrų yra antrasis piliakal-
nis – Milžinkapių kalnas. Milžinkapių kalnelyje seniau buvę žymūs 
apskriti kapčiai, aplink akmenimis apdėti, lyg kokie darželiai, vietos 
gyventojų milžinkapiais vadinami. Velžių kaimą skirstant į vienkie-
mius, Milžinkapių piliakalnis teko ūkininkui Banaičiui. Statydamas 
naujus trobesius, ūkininkas išlupinėjo akmenis iš milžinkapių ir 
sudėjo juos į statomus namų pamatus, o paskui ir milžinkapius 
suarė, sulygino juos su žeme. Ardydamas Milžinkapius, tikėjosi 
rasiąs paslėptų milžinų lobių, bet kalnelyje rasta tik sutrūnijusių 
milžinų kaulų.

Už kokio 100 metrų į pietus nuo Pilies kalno yra trečias 
piliakalnis, Bažnytkalniu vadinamas. Šis piliakalnis jau baigiamas 
naikint, imant iš jo keliams taisyti ir statyboms žvyrą. Seniau 
Bažnyčkalnis buvęs didelis ir atrodęs gražiai. Dabar šis kalnelis 
mažesnis už pilies kalną. Išdalinus kaimą į vienkiemius, Bažnyč-
kalnis teko ūkininkui Senuliui. Ūkininkas Senulis, prisiklausęs 
senų žmonių pasakojimų, tikėjo, jog Bažnyčkalnyje tikrai gali būti 
paslėptos milžinų bažnyčios brangenybės. Kaip jis pats sakosi, 
atsidėjęs kalnelį kasinėjęs ir šį tą tikrai radęs, kažin ką panašaus 
į ne šių laikų bažnytinius daiktus. Rastieji daiktai nebuvo tikro 
aukso, nes buvo apžaliavę. Bažnytkalnyje rastųjų dirbinių Senulis 
dabar jau nebeturįs, nes visus tuos radinius vaikai bežaisdami 
sudaužę ir išmėčioję.

Šios apylinkės senieji gyventojai mena miglotus padavimus 
apie šio krašto tolimą praeitį – milžinų gadynę, gamtos stebuklus, 
buvusį miestą. Velžių kaimo gyventojas Senulis pasakojo, jog prieš 
šimtus metų iš nežinomo krašto padangėmis atslinkęs juodas kaip 
miškas debesis ir pakibęs ore ties Velžių kaimu. Debesis ilgą laiką 
baisiausiai ūžęs, šniokštęs ir visaip gąsdinęs žmones. Gyventojai 
supratę, jog tai esanti Dievo rykštė. Kad apsisaugotų nuo Dievo 
rykštės bausmės, žmonės meldęsi, visokias aukas nešę ir visaip 
spėlioję ežero vardą, kad tik jis nekristų žemėn. Netikėtai viena 
Verdulių dvaro boba ežerą pavadinusi Žirnio vardu. To tik ir rei-
kėjo: debesis tiškęs žemėn su didžiausiu trenksmu, taip smarkiai, 
kad ežero vandenys jo pakrantėse net kalnus suvertę, kaip pilte 
supylę. Ežeras nukritęs su visomis žuvimis. 

Milžinų gadynėje Velžių apylinkėje buvęs kažkoks milžinų 
miestas. Ant pilies kalno gyvenęs vienas milžinas, o ant Kapų, arba 
Milžinkapių – kitas. Tarp kalnelių yra Žirnio ežerėlis, o nuo vieno 
iki kito kalnelio yra apie kilometrą tolumo. Milžinai buvę tokie 
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dideli, kad sėdi, būdavo, vienas ant vieno kalnelio, o kitas – ant 
kito, ir ranka rankon per Žirnio ežerėlį vienas su kitu tabokinėmis 
pasidalindavo. 

Ant Bažnyčkalnio senovės mieste stovėjusi milžinų bažnyčia, 
dėl to ir dabar šis kalnas Bažnyčkalniu vadinasi. Šiame kalnelyje, 
sako, randama senovės bažnytinių daiktų. Kartą vienas žmogus 
šventadienio pačioje dvylikėje užmigęs pogulio ant Bažnyčkalnio. 
Sapne jis girdįs, kažkas jį žadinąs, sakąs ausin: „Žmogau, negulėk 
čia, šiame kalnelyje, eik sau iš tos vietos, čia man reikia mišias 
laikyti.“ Žmogus labai persigandęs ir pabudęs iš miego, bet kai 
apsidairęs – niekur nematęs nė gyvos dvasios.“

B. Buračas iš žmonių pasakojimų ir kalnelių pavadinimų spėjo, kad Vel-
žiuose buvęs visas archeologinis kompleksas – piliakalnis, pilkapynas ir alkvietė, 
tačiau žmonių tamsumas ir godumas beveik visai jį sunaikino. Apie Velžių kaimo 
piliakalnius B. Buračas spaudoje rašė ir pats, vėlgi atkreipdamas dėmesį į didelę 
istorinę vertę turinčią vietovę.6 Taigi B. Buračą tam tikra prasme galime laikyti 
Velžių piliakalnio atradėju, užfiksavusiu jo vaizdą ir pagarsinusiu jo vardą. Be 
tikro susidomėjimo senove, prieškario spaudoje pasitaikydavo legendų ir kitokių 
pasakojimų apie piliakalnius ar laidojimo vietas. Vienas toks padavimas išspaus-
dintas ir apie Velžių piliakalnį.7

Petras Tarasenka, vienas iš Lietuvos archeologijos pradininkų, atliko mil-
žinišką darbą – jis surinko medžiagą ir sudarė visų XX a. pradžioje žinomų 
archeologinių vietų sąrašą bei žemėlapį. Iš Šeduvos krašto į šį sąvadą pateko tik 
du senovės kapinynai – Užuožerių ir Šeduvos.8 P. Tarasenka juos vadino milžin-
kapiais ir senkapiais.

Po Antrojo pasaulinio karo archeologai į Šeduvos apylinkes užsuko tik 1960 
metais. Būtina pažymėti, kad vietinio archeologijos paveldo tyrimais susirūpino 
Šeduvos šviesuoliai. 1960 m. gegužės 24 d. Šeduvos kraštotyros muziejaus mokslinis 
darbuotojas Vytautas Šenauskas parašė laišką Lietuvos TSR mokslų akademijos 
Istorijos instituto archeologijos skyriui, pranešdamas, kad Gimbogaloje ardomas 
senkapis. Archeologai sureagavo žaibiškai – gegužės 29 d. į Gimbogalą atvažiavo 
instituto darbuotojas Vytautas Daugudis ir atliko tris dienas trukusius archeologi-
nius žvalgymus. Tyrinėtojas rado 4 apardytus kapus su įkapėmis. Jis konstatavo, 
kad Gimbogaloje tikrai yra V–VI a. kapinynas, kuriam gresia sunaikinimo pavojus. 
Laukas, kur aptiktas kapinynas, jau daug laiko buvo ariamas, jame buvo ruošiamasi 
sodinti kopūstus, taigi numatoma arti ir toliau. V. Daugudis žvalgymų išvadoje 
pabrėžė, kad šį kapinyną būtina kuo 
skubiausiai ištirti.9 Tačiau tai niekada 
nebuvo padaryta. Apie Gimbogalos V–
VI a. kapinyną dabar liudija vienintelė 
minėtoji V. Daugudžio ataskaita ir ar-
cheologiniai radiniai, ilgą laiką buvę 
Šeduvos muziejuje, o dabar saugojami 
Daugyvenės kultūros istorijos muzie-

6 Buračas B. Velžių kaimo piliakalniai, Mūsų kraštas, 
1938, Nr. 46, p. 8.

7 J. M. Burbulo piliakalnio padavimas, Vienybė, 1931, 
Nr. 22.

8 Tarasenka P. Lietuvos archeologinė medžiaga, Kau-
nas–Marijampolė, 1928, p. 243, 253.

9 Daugudis V. V. Daugudžio 1960 V 26–29 ko-
mandiruotės ataskaita, Lietuvos istorijos instituto 
Archeologijos archyvas, f. 1, b. 94.
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jaus-draustinio rinkiniuose. Savo krašto žmonėms apie Gimbogalos radinius vietos 
spaudoje papasakojo muziejininkas Vytautas Šenauskas10, kurį galima laikyti ne 
tik Šeduvos, bet ir viso Radviliškio krašto senovės žinovu, tyrėju, globėju. Jis yra 
atradęs ne vieną archeologinę vietą, surinkęs ir perdavęs muziejui jose surinktus 
atsitiktinius radinius, o svarbiausia – apie archeologijos paveldą ir jo tyrimus 
nuolat rašė vietos spaudoje. Tais straipsniais jis labai prisidėjo prie Šeduvos 
krašto senovės pažinimo. Dabar jie jau yra įgavę ir istorijos bei paveldosaugos 
šaltinių vertę, nes fiksavo atskirų laikotarpių aktualijas, tyrimus, paminklų būklę.11 
Paminėtinas ir dar vienas to laikotarpio šviesuolis – Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
darbuotojas Adolfas Nezabitauskas. Jis buvo profesionalus istorikas, baigęs Kau-
no universitetą. Po lagerių ir tremties grįžęs į Lietuvą, dirbo Šiaulių „Aušros“ 
ir Telšių „Alkos“ muziejuose, grįžo prie mokslinių istorijos tyrimų. Tyrinėdamas 
archyvus ir rasdamas vertingos medžiagos apie įvairių Lietuvos vietovių istoriją, 
žmones ir įvykius, jis rašydavo straipsnius į tos vietovės vietinę spaudą. Vienas 
toks jo straipsnis buvo skirtas ir Šeduvos apylinkėms.12 

1968 m. Istorijos instituto darbuotojai, vadovaujami Adolfo Tautavičiaus, 
išsirengė į žvalgomąją ekspediciją po įvairius Lietuvos regionus, taip pat ir į Ra-
dviliškio rajoną. Žvalgomosios archeologinės ekspedicijos tikslas buvo aplankyti 
žinomus paminklus ir paieškoti dar neatrastų archeologinių vietų. Šeduvos apy-
linkėse 1968 m. ekspedicijos metu buvo aplankyta Baltosios–Prastavonių senosios 
kapinaitės, Užuožerių kapinynas, kur žmonės rasdavo žalvarinių papuošalų nuo 
1934 metų, ir Velžio (taip jis vadinamas ataskaitoje) piliakalnis. A. Tautavičius de-
taliai aprašė kiekvienos archeologinės vietos vaizdą, aplinką, konstatavo gresiančius 
pavojus.13 Ši ekspedicija buvo labai svarbi keletu požiūrių. Pirma – jos medžiaga 
buvo vienas iš šaltinių „Lietuvos TSR archeologijos atlasui“ parengti ir išleisti. 
Skaitytojui reikėtų priminti, kad minėtas atlasas – tai pirmasis pokario detalus, 
išsamus Lietuvos archeologijos paveldo sąvadas, į kurį buvo įtrauktos visos tuo 
metu žinomos archeologinės vietos. Pateikti jų aprašai, tyrimų duomenys, radinių 
datavimas bei saugojimo vietos, literatūros sąrašas. Šiame atlase jau minimi ir kiti 
Šeduvos archeologijos paveldo objektai – Gimbogalos, Užuožerių kapinynai.14 Antra – 
ekspedicijos metu buvo užfiksuota ir dokumentuota tuometinė archeologinių vietų 
būklė, taip sudarant išliekamąją vertę turinčius šaltinius tuometiniams ir ateities 
archeologijos mokslo bei paveldosaugos 
tyrimams. Po šios ekspedicijos rajono 
laikraščio darbuotojas Stasys Bulzgis pa-
rašė straipsnį apie varganą senovės pa-
veldo būklę, atkreipdamas visuomenės 
dėmesį į naikinamą Velžių piliakalnį.15 
Tuo metu piliakalnio teritorijoje buvo 
įrengta Radviliškio miesto poilsio zona, 
veikė pliažas, aludė, ten nuolat būdavo 
žmonių, važinėjančių motociklais ir ma-
šinomis. Tuo laiku apardyti piliakalnio 
šlaitai ir aplinka, dėl ko labiausiai ir 
buvo susirūpinęs žurnalistas.

10 Šenauskas V. Gimbogalos senkapiai, Spalio vėliava, 
1960, liepos 16.

11 Šenauskas V. Archeologinių tyrinėjimų pėdsa-
kais, Spalio vėliava, 1962, vasario 14; Istorijos lapus 
praskleidus. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras 
Šeduvoje XVI–XVIII a., Komunizmo aušra, 1974, 
lapkr. 2, 12, 14.

12 Nezabitauskas A. Radviliškis ir Verdulis, Komu-
nizmo aušra, 1964, lapkr. 14, p. 3.

13 Tautavičius A. 1968 m. žvalgomosios archeologi-
nės ekspedicijos ataskaita, Lietuvos istorijos instituto 
Archeologijos archyvas, f. 1, b. 258, p. 72, 80, 84–85.

14 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1977, t. 3, 
p. 40, 116.

15 Bulzgis S. Trypiame užmirštą Velžių piliakalnį, 
Komunizmo aušra, 1968, rugs. 17.
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Žvalgomoji ekspedicija buvo paskata atlikti Velžių piliakalnio archeologinius 
tyrimus 1969 metais. Šio darbo ėmėsi tuometinis Šiaulių istorijos-etnografijos muzie-
jaus „Aušra“ direktorius archeologas Julius Naudužas. Ekspedicija užtruko beveik du  
mėnesius, buvo ištirtas 1 075 m2 plotas ir aptiktas iki 60 cm storio kultūrinis sluoks -
nis. Atrastos gynybinės sienos liekanos, židinys, trinamosios girnos, lipdytos kerami - 
kos, keletas papuošalų. J. Naudužas piliakalnį datavo VII–XI amžiais.16 Ilgą laiką tyrimų 
medžiaga buvo nepublikuota, tik pats tyrinėtojas parašė du straipsnius į vietos spaudą,  
kur informavo apie archeologinę ekspediciją.17 Pagrindinė informacija buvo išspaus-
dinta „Lietuvos TSR archeologijos atlaso“ II tome18 1975 metais, taip pat buvo 
išspausdinta enciklopedijoje.19 Piliakalniu nenustojo domėtis ir apie jį rašyti paveldo-
saugos darbuotojai.20 Tik 2005 m. platesnis tyrimų aprašas, brėžiniai ir iliustracijos 
buvo paskelbti naujame Lietuvos piliakalnių atlase21 ir interneto portale Lietuvos 
piliakalniai.22 Velžių piliakalnio radiniai dabar saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

Septintojo dešimtmečio pabaigoje Šeduvos miesto istorija susidomėjo architek-
tūros istorikas, Statybos ir architektūros instituto mokslinis bendradarbis Klemensas 
Čerbulėnas.23 1970 m. vasarą Šeduvos centre buvo aptiktos kapinyno liekanos ir 
apie tai nedelsdamas informavo vietinis žurnalistas S. Bulzgis.24 1970 m. Šeduva 
kraštiečius džiugino ir itin retais bei vertingais radiniais – buvo atrastas lobis.25

1973 m. Šeduvoje buvo aptikti mūro likučiai ir kultūrinis sluoksnis. Tie-
sa, tuo metu archeologinių tyrimų nebuvo atlikta, tačiau ta proga V. Šenauskas 
vietos spaudoje paskelbė didelį, per 
tris laikraščio numerius ėjusį straipsnį, 
interpretuojantį radinį kaip Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio dvaro liekanas.26

Dar po dešimtmečio Šeduvoje vėl 
apsilankė archeologai. 1984 m. Lietuvos  
TSR kultūros ministerijos Mokslinė me - 
todinė taryba surengė žvalgomąją ekspe-
diciją į Radviliškio rajoną. Archeologas 
Bronius Dakanis tikrino duomenis apie 
spėjamo kapinyno vietą Džiugionių kai - 
me. Būta pasakojimų, kad 1935 m., ve - 
žant žvyrą, buvo randama žmonių kau-
lų. Tokie duomenys užfiksuoti ir Vals-
tybinės archeologijos komisijos praneši-
me.27 Būta pasakojimų ir apie metalinius 
radinius iš tų Džiugionių žvyrynės, 
tačiau jie dingę. B. Dakanis konstatavo, 
kad minėta žvyrynė yra buvusios kaimo 
kapinaitės, datuojamos XVII–XVIII a. Jos 
buvo buvusio Rokonių dvaro laukuose, 
daug laiko artos ir visai sunaikintos. 
Jas reikėtų vadinti Daukantų (Rokonių) 
vardu.28 Be to, buvo nustatytos suardytų 
Arimaičių ir Velžių pilkapyno vietos.29 

16 Naudužas J. Velžių piliakalnio tyrinėjimo die-
noraštis, Šiauliai, 1969, Lietuvos istorijos instituto 
Archeologijos archyvas, f. 1, b.  78.

17 Naudužas J. Brangesni už auksą lobiai, Komunizmo 
aušra, 1969, birž. 29; Naudužas J. Archeologiniai 
tyrinėjimai Velžių piliakalnyje, Raudonoji vėliava, 
1969, liepos 3.

18 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, II. Piliakalniai, 
Vilnius, 1975, t. 2, p. 180.

19 Velžių piliakalnis, Tarybų Lietuvos enciklopedija, 
Vilnius, 1988, t. 4, p. 497.

20 Prascevičius E. Velžiai prieš tūkstantį metų, 
Komunizmo aušra, 1984, bal. 18.

21 Lietuvos piliakalniai, Atlasas. II tomas, Vilnius, 2005, 
t. 2, p. 278–279.

22 Lietuvos piliakalniai, prieiga per internetą, žiūrėta 
2012 07 20. http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.
php?piliakalnis_id=419.

23 Čerbulėnas K. Kultūros barai, 1969, nr. 2, p. 34–39.
24 Bulzgis S. Praeities puslapiai, Komunizmo aušra, 
1970, spalio 24.

25 Dirda J. Rado pinigų maišą, Komunizmo aušra, 
1970, rugpj. 11.

26 Šenauskas V. Istorijos lapus praskleidus, Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio dvaras Šeduvoje XVI–XVIII a., 
Komunizmo aušra, 1974, lapkr. 2, 12, 14.

27 Valstybinės archeologijos komisijos archyvas, b. 74, 
p. 486–489.

28 Dakanis B. Žvalgomieji tyrinėjimai Radviliškio 
rajone 1984 m., Vilnius, Lietuvos istorijos instituto 
Archeologijos archyvas, f. 1, b. 1244.

29 Dakanis B., Merkevičius A. Nauji duomenys 
apie Radviliškio rajono archeologijos paminklus, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1985–1986 metais, 
Vilnius, 1987, p. 179–181.
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Tyrinėtojai rašo, kad „Arimaičių pilkapiai buvę Bažnytkalnyje, 
0,5 km į šiaurės vakarus nuo Arimaičių vandens saugyklos ir 0,4 km 
į šiaurės rytus nuo Verdulių šaltinio. Čia buvę 5–6 m skersmens 
akmenų ratai, kurie 1935–1936 metais išardyti. 1946 m. A. Lisauskas, 
statydamas pastatus, rado įmovinį kirvį ir prie kaukolės įvijinį pa-
puošalą <...> Velžių kapinynas buvęs Bažnyčkalnyje, 0,6 km į pietus 
nuo piliakalnio, 0,15 km į šiaurę nuo kelio Panevėžys–Šiauliai“.30 

Nė viena iš minėtų vietų į saugomų archeologijos vietų sąrašus įtraukta nebuvo, 
tačiau kaip istoriniai faktai turi tam tikros vertės. 1996 metais buvo tyrinėjama 
vieta Arimaičių kaime, kur ilgą laiką buvo randama žmonių kaulų ir geležinių 
dirbinių. Atlikęs kasinėjimus vietinių gyventojų nurodytoje vietoje ir surinkęs 
jų pasakotą informaciją, archeologas B. Dakanis padarė išvadą, kad toje vietoje 
greičiausiai būta kaimo kapinaičių, o ne senovinio kapinyno.31

Šeduvos apylinkių archeologijos paveldo paieškos ir tyrimai buvo tęsiami ir 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Svarbiausia naujųjų laikų tyrimų kryptis buvo 
Šeduvos miesto tyrimai, nors ir toliau buvo žvalgomos ir apylinkės. Kultūros pa-
veldo centras 1996 m. žvalgė Radviliškio rajoną, kur tyrimui pasirinktas Šeduvos 
miestas, sklypas Vytauto gatvėje Nr. 10. Pagrindinis tyrimų tikslas buvo Šeduvos 
senamiesčio kultūrinis sluoksnis.32 Būsimų statybų vietoje buvo ištirtas 3,3 m2 
plotas, aptiktas apie 1 m storio kultūrinis sluoksnis, kurio apatinis horizontas 
datuotas XVI–XVIII a. Čia rasta žiestos keramikos, kaltinių vinių ir kitų radinių. 
Archeologas B. Dakanis iš to tyrimo padarė labai svarbią išvadą – Šeduvos miestas 
turi keleto šimtmečių senumo senamiesčio kultūrinį sluoksnį, kurio ribas būtina 
nustatyti. Prieš visus statybų darbus Šeduvoje būtina atlikti archeologinius tyrimus.

Paveldosaugos institucijos gerai dirbo savo darbą. 1997 m. pabaigoje į 
Kultūros vertybių registrą buvo įtrauktas Šeduvos (Užuovėjos) kapinynas33, o 
2005 m. – ir Šeduvos senojo miesto vieta.34 Įstatymo apsaugotas Šeduvos se-
namiestis pastarąjį dešimtmetį buvo itin intensyviai tyrinėjamas (žr. 6 lentelę).

Apie pusantro metro storio miesto 
kultūrinis sluoksnis kaupėsi nuo XVI a., jis  
iš saugojo ne tik gatvių, pastatų, statinių,  
bet ir žmonių kasdieninės buities pėdsa - 
 kus. Šeduvos miesto plėtros plane ski ria ma 
dė mesio ir archeologijos paveldo sau goji  - 
mui, naudojimui bei sklaidai, pa brė žia - 
ma, kad paveldo objektai nėra pa kanka - 
mai ištirti35, todėl archeologiniams tyri-
mams Šeduvoje esama gerų perspektyvų. 

Įsibėgėję Šeduvos miesto archeo-
loginiai tyrimai šiuo metu yra nustelbę 
kitų objektų tyrimus, tai yra šių laikų 
reikmė, tačiau žemė slepia dar ne vieną 
žmonių senovėje gyventą vietą, kurios 
archeologai dar nerado.

30 Ten pat, p. 180.
31 Dakanis B. Neaiškios archeologinės vertės vietų 
1996 m. žvalgomieji tyrinėjimai Kretingos ir Radvi-
liškio rajonuose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1995–1996 metais, Vilnius, 1997, p. 33–42.

32 Dakanis B. Archeologijos vertybių žvalgymas ir 
žvalgomieji kasinėjimai Joniškio, Plungės, Radviliškio 
ir Šakių rajonuose, Vilnius, 1996, Lietuvos istorijos 
instituto Archeologijos archyvas, f. 1, b. 2522.

33 Kultūros paveldo registras. Šeduvos miesto seniūnija, 
prieiga per internetą, žiūrėta 2012 07 21, fiksavimas 
http://www.radviliskis.lt/files/kulturos-paveldas/2-
seniunijose-2.pdf.

34 Kultūros paveldo registras. Šeduvos senojo miesto vieta, 
unikalus kodas 30340, prieiga per internetą, žiū-
rėta 2012 07 21 http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/
KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=30340.

35 Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrasis 
planas. III etapas. Sprendiniai – prieiga per internetą, 
žiūrėta 2012 08 11 http://www.radviliskis.lt/files/
teritoriju-planavimas/tp-4491-sprendiniai.
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Akmens amžiaus radimvietės
Šeduvos kraštas nepasižymi itin gausiais akmens amžiaus radiniais, tačiau 

keletas rastų akmeninių kirvių mums liudija labai svarbų faktą – žmonių čia gy-
venama jau keletas tūkstantmečių. Seniausių akmens amžiaus epochų – paleolito 
ir mezolito – įrankių, pagamintų iš titnago, kaulo, rago, apie Šeduvą kol kas 
nerasta. Kol kas nebuvo aptikta ir akmens amžiaus gyvenviečių nei kapinynų. 
Patys seniausi Šeduvos krašto archeologiniai radiniai yra šlifuoti kirveliai su skyle 
kotui (žr. 3 lentelę). Šlifuotas akmeninis kirvis – tai neolito, paskutinės akmens 
amžiaus epochos, datuojamos 6550–2000 metų prieš Kristų36, vėlyvojo etapo ir 
Ankstyvojo metalų laikotarpio (2000 m. prieš Kristų) dirbinys.

3 lentelė 
Akmeniniai kirviai

Eil. 
Nr.

Radimvietė Tipas Matmenys Datavimas Saugojimo vieta

1. Čelkiai Akmeninio kirvio 
nuolauža

Ilgis 7,7 cm, ašmenų 
plotis 4,6 cm, storis 
6,1 cm

Nenustatyta Kėdainių krašto  
muziejus, inventorinis 
Nr. 44

2. Gimbogala Akmeninio kirvio 
ruošinys

Ilgis 14,2 cm, ašmenų 
plotis 7,5 cm, storis  
4,2 cm

Nenustatyta Daugyvenės kultūros  
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis  
Nr. 7196

3. Girviniai Akmeninis kirvis  
su skyle kotui  
keturkampe  
pentimi

Ilgis 1,1 cm, ašmenų 
plotis 7,3 cm, storis 
3,8 cm 

II–I tūkst.  
prieš Kristų

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, inventorinis 
Nr. 986 (2501)

4. Kauleliškiai Kirvis su skyle  
kotui smailėjančia 
pentimi

Ilgis 7,9 cm, ašmenų 
plotis 4,2 cm, storis  
4 cm

III–II tūkst. 
prieš Kristų

Vytauto Didžiojo karo  
muziejus, inventorinis  
Nr. 137

5. Šeduva Kirvis su skyle  
kotui netaisyklinga 
pentimi

Ilgis 8,9 cm, ašmenų 
plotis 4,5 cm, storis  
4,6 cm

III–II tūkst. 
prieš Kristų

Panevėžio kraštotyros  
muziejus, inventorinis  
Nr. 132 

6. Šeduva Kirvis su skyle  
kotui smailėjančia 
pentimi

Ilgis 13 cm, ašmenų 
plotis 5,3 cm, storis  
4,6 cm

III–II tūkst. 
prieš Kristų

Daugyvenės kultūros  
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis  
Nr. 457

7. Šeduvos  
apylinkės 

Kirvis su skyle  
kotui ilga  
keturkampe  
pentimi

Ilgis 12 cm, ašmenų 
plotis 5 cm, storis  
2,2 cm

II–I tūkst.  
prieš Kristų

Daugyvenės kultūros  
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis  
Nr. 7686

8. Šeduvos  
apylinkės

Skobtas Ilgis 16 cm, ašmenų 
plotis 5 cm, storis  
3,3 cm

III tūkst.  
prieš Kristų 
pabaiga

Daugyvenės kultūros  
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 10

9. Užuožeriai Kirvis su skyle 
kotui, nuskilusia 
pentimi, perdirbtas

Ilgis 8,7 cm, ašmenų 
plotis 2,5 cm, storis  
5 cm

II–I tūkst.  
prieš Kristų

Daugyvenės kultūros  
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis  
Nr. 1076

36 Girininkas A. Lietuvos archeologija, 2009, p. 128.
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Visi neolito epochos dirbiniai – 
tai atsitiktiniai radiniai, rasti ariant 
žemę, tiesiant kelius, statant tiltus, 
statybų metu. Juos radę žmonės ne-
buvo specialistai, jie pastebėdavo ir 
nuo žemės pakeldavo nematytą įdomų 
dirbinį, retas kuris įsidėmėdamas ra-
dimo aplinkybes – ariamas laukas ar 
upės krantas, žemės paviršius ar gilesni 
sluoksniai. Neatkreipdavo dėmesio ir į 
kaulų nuolaužas, jeigu jų netgi būdavo. 
Dėl to dabar jau nebenustatysime, ar 
kirviai rasti gyvenvietės vietoje, ar kape. 
Ačiū radėjams už jų supratimą, kad 
rado vertingą senovės liudininką ir už 
tai, kad radinius perdavė muziejams. 
Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje saugoma keletas akmeninių kirvelių ir jų 
ruošinių, kurie dar nebuvo įtraukti į archeologijos mokslo apyvartą. Tai vienas 
iš Šeduvoje rastų kirvių, Gimbogalos kirvio ruošinys, Užuožerių kirvelis ir Šedu-
vos apylinkėse rastas skobtas, kurio tikslesnė radimo vieta nežinoma. Dar keturi 
kirveliai ar jų fragmentai pateko į tolimesnius muziejus – Šiaulių, Panevėžio, 
Kėdainių, Kauno (žr. 3 lentelę).

Kiekvieno akmeninio kirvelio radimvietė liudija apie toje vietoje gyvenusius 
žmones – tai gyvenviečių, o dažniau – kapinynų vietos. Pažiūrėjus į jų paplitimą, 
matyti, kad III–I tūkst. prieš Kristų gyventa mažiausiai penkiose šešiose vietovėse 
(žr. žemėlapį). Trijose iš jų – Užuožeriuose, Gimbogaloje, Šeduvoje – yra ir geležies 
amžiaus kapinynai, taigi gyvenimas nenutrūko ir vėlesniais laikais. 

Kirviu galima daug ką nuveikti, tačiau jo pagrindinė funkcija – medžio 
apdirbimas. Kirvio naudojimas siejamas su miško kirtimu ariamiems laukams, 
statybomis ir panašiais darbais. Visi Šeduvos apylinkių kirveliai buvo skirti darbui, 
nė vieno iš jų nėra kovinio, nors tokią funkciją dalis akmeninių kirvių turėjo. 
Vienas akmeninis dirbinys ypač retas ir įdomus – tai skobtas, padarytas ir juodo 
akmens, labai gerai nušlifuotas, dailaus darbo. Tai ne vietinių meistrų dirbinys. 
Tokie skobtai į mūsų kraštus atkeliavo III tūkst. prieš Kristų pabaigoje iš finougrų 
kultūrinės srities per Estiją ir Latviją.37 Nors tiksli jo radimo vieta nežinoma, tačiau 
jis vis tiek liudija apie Šeduvos krašto gyventojų ryšius su kitais tolimais kraštais. 

Piliakalnis ir gyvenvietė
Ilgą laiką visame Šeduvos krašte iš archeologinių gyventų vietų buvo  

žinomas tik vienas Velžių piliakalnis, o 1985 m. buvo aptikta dar viena gyven - 
ta vieta – tai Žiliónių senovės gyvenvietė. Veµžiai ir Žilióniai gyvavo toje pačio - 
je epochoje – geležies amžiuje, tačiau žmonėms reiškė ne tą patį. Velžiai – tai  
ge rai įrengta tvirtovė, o Žilioniai – ne - 
į tvirtintas žemdirbių bendruomenės 
kaimas.

37 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, t. 2, 
p. 103.

Akmeninis skobtas ir akmeniniai kirveliai  
iš Šeduvos apylinkių
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Velžių piliakalnis buvo įrengtas pietiniame Arimãičių ežero krante. Jo šlaitai 
statūs, 1969 m., kai buvo matuojami J. Naudužo, buvo 9 m aukščio nuo Arimai-
čių ežero vandens lygio, o dabar 6 m aukščio, aikštelė apvali, 25 m skersmens. 
Šiaurinėje ir rytinėje pusėje aikštelę juosė 1,5 m aukščio ir 15 m pločio pylimas. 
Šlaito apačioje buvo iškastas 20 m pločio ir 2 m gylio griovys. Rytinėje piliakalnio 
pašlaitėje buvo įrengtas papilys.38

Laikas šio piliakalnio nebuvo pagailėjęs. Kai 1969 m. vasarą J. Naudužas 
atvyko pradėti kasinėjimų, rado liūdną vaizdą. 

„Piliakalnis ir priešpilis jau keletą metų yra Radviliškio miesto poilsio 
vieta. Čia šeštadieniais ir sekmadieniais tiek daug poilsiautojų, kad 
tiesiog neįmanoma praeiti. Čia dirbtinis pliažas, aludė, pensionas, 
prekybinis taškas ... ir begalė kauštelėjusių poilsiautojų. Tyrinėjimų 
metu ne kartą pasitaikė, kad į perkasas įlėkdavo motociklai, netgi 
mašinų vairuotojai... Vienas toks vairuotojas smarkiai apgadino 
pylimo skerspjūvį... Piliakalnio šlaitas ŠV kampe išgriautas poilsiau-
tojų. Daugiau kaip 1 m gilyn nugriautas šlaitas. Buvusis pylimas 
buvo nukastas dar prieš II pasaulinį karą. Mat kaimo jaunimui jis 
maišė gegužinėms. Dėl to pylimą per pora talkų nukasė į pakalnę. 
Piliakalnio rytiniame gale dabar šlaito sąskaiton per 30 m įruošta 
tinklinio aikštelė“, – tyrimų ataskaitoje rašė J. Naudužas.39 

Nepaisant tokios ilgametės akivaizdžios nepagarbos senovės paveldui, archeologi-
nė ekspedicija buvo vaisinga. Kasinėjimai parodė, kad aikštelėje buvo susikaupęs 
60 cm storio kultūrinis sluoksnis. J. Naudužas, pagal rastus papuošalus piliakalnį 
datavęs VII–XI amžiais, pastebi, kad per tiek laiko susikaupė palyginti menkas 
kultūrinis sluoksnis, kuriame mažai keramikos, kaulų ir kitų buities liekanų. De-
gėsiai ir apdegusio molio gabalai liudija, kad piliakalnyje buvęs gaisras, po kurio 
jis jau nebeatstatytas. Tyrinėtojas rašo, kad, sprendžiant pagal sąnašų sluoksnius, 
Arimaičių ežero lygis yra smarkiai svyravęs. Iš pradžių vandens lygis buvo vos 
ne 6 m aukštesnis už dabartinį, tada piliakalnio kalvelė vos kyšojo iš vandens. 
Kai ežero lygis nukrito 3 m, tada buvo įrengtas piliakalnis su pylimu ir gynybi-
niu grioviu. J. Naudužas teigia, kad Velžių piliakalnio pagrindinė funkcija buvo 
gynybinė, jis buvo gyvenamas ir naudojamas ne ištisai, o tik pavojui gresiant, 
todėl kultūrinis sluoksnis nestoras „su negausiais radiniais“.40

1969 m. buvo ištirtas 1 075 m2 plotas. Ištirta aikštelė, padarytas rytinio pyli-
mo, griovio ir šiaurinio šlaito pjūvis. Aikštelės pakraščiuose stovėjo medinė siena, 
iš kurios išliko medžio anglių, akmenų juosta su apdegusiais molio tinko gabalais. 
Aikštelėje buvę pastatyti trys ilgi keturkampiai pastatai, apie 14 × 4,2 m, 12,6 × 
5,1 m dydžio ir 15,5 × 5,5 m dydžio. 
Pastatų vietose buvo rasta apdegusių 
akmenų, molio tinko, gyvulių kaulų. 
Didžiausio pastato kampe buvo rastas 
židinys su degėsiais, puodų šukėmis 
ir apdegusiais kaulais. Aikštelėje rastos 

38 Velžiai, Šeduvos seniūnija, Lietuvos piliakalniai, 
Vilnius, 2005, t. 2, p. 278.

39 Naudužas J. Velžių piliakalnio tyrinėjimo dieno-
raštis, Šiauliai, 1969, p. 3, Lietuvos istorijos instituto 
Archeologijos archyvas, f. 1, b. 278.

40 Naudužas J. Ten pat.
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apdegusios ir sutrupėjusios akmeninės 
trinamosios girnos ir jų trintuvas. Be-
veik pačiame paviršiuje, 8 cm gylyje, 
degėsių sluoksnelyje, buvo rastas pats 
įdomiausias Velžių piliakalnio radi-
nys – sidabrinė antkaklė užkeistais per - 
gniaužtiniais galais. Beveik paviršiuje 
rastos ir žalvarinė pasaginė segė gy-
vuliniais galais, dar vienos tokios pat 
segės liežuvėlis ir aptvarėlė iš 3 plonų 
žalvarinių strypelių. Be to, aikštelėje 
rasta 110 lipdytų puodų šukių, kai 
kurios su gnaibytiniu ornamentu, ir 
pusė kibiro, anot J. Naudužo, smulkių 
gyvulių kaulų.41 Dar rasta ir geleži-
nė vinis bei geležinis apkalas (pagal 
J. Naudužą – smeigtuko fragmentas 
ir kabutis) priskirtini vėlyvesniam už 
piliakalnį laikotarpiui (žr. 4 lentelę).

Velžių piliakalnis turėjo ir pa-
pilį. Tai įtvirtinta piliakalnio papėdės 
gyvenvietė, kurios įtvirtinimai gerokai 
galingesni už paprastos papėdės gyven-
vietės įtvirtinimus. Velžių piliakalnio 
papilio aikštelė buvo 70 × 34–40 m 
dydžio ir jis buvęs apsaugotas 14 m 
pločio ir 3 m gylio grioviu ir už jo 
supiltu 1 m aukščio pylimu. Į rytus 
nuo papilio išlikę dar vieno pylimo 
pėdsakai. Papilyje buvo rastas akme-
nimis grįstas židinys.42

Papilys būdavo ne tik įtvirtintas, 
bet ir gyvenamas. Todėl priešas, užėmęs 
papilį, ne tik sumažindavo besiginančiųjų gynybines galimybes, bet ir galėdavo 
gauti nemažą karo grobį. Papilys būdavo už piliakalnį didesnė teritorija, apjuos-
ta gynybiniu grioviu ar pylimu. Papilius paprastai įrengdavo toje vietoje, kuri 
būdavo apsaugota gamtinių kliūčių. Papilyje gyvendavo daugiausia amatininkai, 
galbūt pirkliai. Spėjama, kad papiliai galėdavo tapti būsimo miesto užuomazga.43

Taigi Velžiai buvo gerai įtvirtinta gyvenvietė, kurios bendruomenė gyveno 
papilyje, o pylimais ir tvora apsaugotoje aikštelėje būta pastatų laikinam gyve-
nimui pavojaus metu, galbūt sandėlių 
būtinoms atsargoms. A. Tautavičius 
daro prielaidą, kad I tūkstantmečio po 
Kristaus antrosios pusės piliakalniuose 
taikos metu galėjo rinktis apylinkių 

41 Ten pat, p. 6.
42 Velžiai, Šeduvos seniūnija, Lietuvos piliakalniai, 
Vilnius, 2005, t. 2, p. 278.

43 Zabiela G. Lietuvos medinės pilys, Vilnius, 1995, 
p. 335.

Velžių piliakalnio radiniai: diržo sagtis, pasaginės 
segės liežuvėlis, apvara iš žalvario strypelių

Velžių piliakalnio keramika
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ar visos genties vyrai bendruomenės 
reikalų aptarti, ginčų tarp bendruome-
nių ar su kitomis gentimis spręsti. Čia 
galėjo būti saugomos visai bendruome-
nei priklausančios grūdų atsargos, kitas 
turtas, o vėliau – ir surinkta duoklė. 
Piliakalniuose galėję būti ir šventvietės, 
jis galėjęs būti kulto centru. Velžių pilia-
kalnio įranga ir gynybinė sistema gana 
gražiai atitinka A. Tautavičiaus modelį. 
Jis galėjęs būti didelės apylinkės centru. 
Iki artimiausių vienalaikių Ramul¸nų ir 
Ragin¸nų piliakalnių nuo jo apie 15 km, 
o iki pietinių kaimynų – Kudinÿ ir 
Diauderiÿ – daugiau kaip 20 km. Jį įsirengusi bendruomenė turėjo būti turtinga, 
kad galėjo įsigyti tokį brangų ir masyvų papuošalą, kaip sidabrinė antkaklė. Gali 
būti, kad savo klestėjimo laikotarpiu, II tūkstantmečio po Kristaus pradžioje, pilaitė 
tapo vienos iš vietinės gentinės diduomenės šeimų rezidencija. Aikštelėje rastieji 
papuošalai tarsi liudytų, kad pavojaus akimirką pilyje tikrai slėpėsi žmonės su savo 
turtais. Kada piliakalnis buvo apleistas, nebuvo tiksliai nustatyta, tačiau sudeginta 
medinė gynybinė siena, degėsių sluoksnelyje rasti papuošalai liudija, kad jis buvo 
padegtas ir suniokotas priešų antpuolio metu, o ne šiaip apleistas. 

Naujausiais duomenimis, Velžių piliakalnis datuojamas I–II tūkstantmečio po 
Kristaus pradžia, taigi jis gyvavo ne vieną šimtmetį. Kurgi vietinė bendruomenė 
laidojo savo mirusiuosius? Dar B. Buračas rašė apie vietinių ūkininkų išardytus 
pilkapių vainikus. Tie pilkapiai turėjo priklausyti ankstesniajam piliakalnio gyvavimo 
periodui. Velžių senkapis, vadinamas Katmilžiu, 1973 m. buvo įtrauktas į vietinės 
reikšmės archeologijos paminklų sąrašą44, o vėliau ir į Kultūros vertybių registrą, 
tačiau nuo 2005 m. registre jo nebėra. Kaip jau buvo minėta aukščiau, 1984 m. 
žvalgomoji ekspedicija nustatė, kad Velžių kapinynas buvęs Bažnyčkalnyje, 0,6 km 
į pietus nuo piliakalnio, 0,15 km į šiaurę nuo kelio Panevėžys–Šiauliai. Tačiau ši 
vieta niekada nebuvo tyrinėta, todėl tikrų žinių apie kapinyną kol kas neturime. 

4 lentelė 
Piliakalnio ir gyvenvietės radiniai

Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir tipas Matmenys Datavimas Saugojimo vieta ir 
inventorinis numeris

Velžių piliakalnis

1. Segė žalvarinė pasaginė 
gyvuliniais galais

Skersmuo 3 × 2,7 cm, 
lankelio storis 1,7 cm

X–XIII a. Šiaulių „Aušros“  
muziejus, I-A 90:1

2. Liežuvėlis žalvarinės  
pasaginės segės

Ilgis 6,5 cm, storis  
0,3 cm, galvutės plotis  
1,1 cm

X–XIII a. Šiaulių „Aušros“  
muziejus, I-A 90:2

44 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 
p. 163.

Sidabrinė antkaklė, rasta Velžių piliakalnyje. 
Audronės Šapaitės nuotr.
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Eil. 
Nr.

Pavadinimas ir tipas Matmenys Datavimas Saugojimo vieta ir 
inventorinis numeris

3. Sagties žalvarinės,  
keturkampės dalis be  
skersinio

Ilgis 4,2 cm, plotis  
4,2 cm, lankelio storis  
0,45 cm

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, I-A 90:3

4. Apvara, suverta iš  
3 vytinių strypelių

Ilgis 21 cm, strypelio  
ilgis 7 cm, strypelio  
skersmuo 0,3 cm

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, I-A 90:4

5. Vinis geležinė, kaltinė,  
netaisyklingos formos 
galvute

Ilgis 5 cm, plotis 0,6– 
0,7 cm

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, I-A 90:5

6. Apkalas geležinis, kaltinis, 
lapo formos su kilpele

Ilgis 13,4 cm, plotis  
6 cm, storis 1,3 cm

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, I-A 90:6

7. Antkaklė sidabrinė  
pergniaužtinė

Skersmuo 16,5 cm,  
lankelio skersmuo  
0,6 cm, galų plotis  
2,5 cm

VI–VII a. Šiaulių „Aušros“  
muziejus, I-A 108

8. Molio tinkas,  
10 fragmentų

I tūkst. pab.– 
II tūkst. pradžia

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, GEK 3472

9. Šlakas, 1 fragmentas Šiaulių „Aušros“  
muziejus, GEK 3472

10. Akmeninis trintuvas  
ovalo formos, plokščias

Ilgis 9 cm, plotis  
6 cm, storis 4 cm

I tūkst. pab.– 
II tūkst. pradžia

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, GEK 3470

11. Lipdytų apžiestų puodų 
šukės, puoštos banguotu 
ornamentu, 57 vienetai

I tūkst. pab.– 
II tūkst. pradžia

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, GEK 3466

12. Lipdytų apžiestų puodų 
šukės, lygiu paviršiumi,  
53 vienetai

I tūkst. pab.– 
II tūkst. pradžia

Šiaulių „Aušros“  
muziejus, GEK 3471

13. Gyvulių kaulai Šiaulių „Aušros“  
muziejus, GEK 3473

Žilionių senovės gyvenvietė

1. Akmeniniai trintuvai,  
ovalo formos, plokšti,  
2 vienetai

Ilgis 8 ir 6,5 cm, plotis  
6 ir 5 cm, storis 3 cm

I tūkst. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, 6942

2. Molio tinkas,  
14 fragmentų

I tūkst. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, 6942

3. Skaldyti apdegę  
akmenys, 7 fragmentai

I tūkst. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, 6942

4. Lipdytų puodų šukės,  
2 vienetai

I tūkst. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, 6942

Žilionių senovės gyvenvietė, atrasta į pietus nuo Šeduvos miesto, kur kas 
mažiau žinoma. Iš buvusio Šeduvos kraštotyros paveldėtame rinkinyje, dabar sau-
gomame Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje-draustinyje, yra radinių iš Žilionių. 

(tęsinys)
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Tai 14 stambių molio tinko gabalų su medinių rąstų atspaudais, 7 skaldyti apdegę 
akmenys, 2 akmeniniai trintuvėliai ir 2 lipdyto puodo šukės.45 Su šiais radiniais 
dar buvo rasta ir gyvulių ar žvėrių kaulų, yra žinoma, kad 1986 m. buvo atlikti 
osteologiniai tyrimai.46 Nėra jokių dokumentų apie tai, kas ir kada šiuos radinius 
pristatė į tuometinį Šeduvos muziejų. Apie Žilionių gyvenvietę neužsimenama nė 
vienoje 1986 m., kada buvo atliekami osteologiniai tyrimai, ataskaitoje. 1993 m. 
Žilionių senovės gyvenvietė įtraukta į Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros 
paminklų sąrašą, o nuo 2005 04 29 – pripažinta valstybės saugomu Kultūros 
vertybių registro objektu kaip Žilionių senovės gyvenvietė, vadinama Juodakalniu. 
Saugomas 4,2 ha gyvenvietės plotas. 

Molio tinko gabalai aiškiai liudija apie Žilionių senovės gyvenvietėje buvu-
sius pastatus ar statinius, suręstus iš netašytų rąstų, kuriuose tarpai tarp rąstų 
buvo užglaistyti moliu. Geležies amžiaus gyvenvietėse, kaip kad ir Žilioniuose, 
paprastai labai gausiai randama skaldytų apdegusių akmenų, kurie buvo naudoti 
atviriems židiniams namuose įrengti. Rasti du elipsės formos plokšti akmeniniai 
trintuvai, dažniausiai naudoti grūdams malti trinamosiomis girnomis. Tai ir visos 
žinios apie šią senovės gyvenvietę, kurios tyrimai suteiktų neįkainojamų žinių 
apie Šeduvos apylinkių ir kur kas platesnio regiono geležies amžiaus gyvenseną.

Geležies amžiaus kapinynai
Šeduvos krašte žinomi trys senovės kapinynai – Gimbogalos, Užuožerių ir 

Šeduvos. Kur gyveno juos palikusios žemdirbių bendruomenės, kol kas nėra žino-
ma. Senovės gyvenvietės sunaikinamos kur kas dažniau ir greičiau nei kapinynai, 
nes pagrindinių gyvenviečių radinių – skaldytų akmenų, molio tinko, anglių ir 
degėsių, puodų šukių – artojai beveik niekada nepastebi ir jais nesusidomi. Me-
taliniai kapinynų radiniai surandami ir į muziejus perduodami kur kas dažniau. 
Apie Užuožerių ir Šeduvos kapinynus vietiniai žmonės žinojo bent jau nuo XX a. 
trečiojo dešimtmečio, kadangi žinios apie juos pateko į P. Tarasenkos archeologijos 
paminklų sąvadą, o Gimbogalos kapinynas atrastas tik po Antrojo pasaulinio karo.

5 lentelė 
Laidojimo paminklų radinių lentelė

Kapo 
Nr.

Pavadinimas Matmenys Datavimas Saugojimo vieta ir 
inventorinis numeris

Gimbogalos kapinynas

1. Ietigalis geležinis, įmovinis,  
plačia rombo formos  
plunksna

Ilgis 15 cm, plunksnos 
plotis 2,8 cm, įmovos  
ilgis 7 cm, skersmuo  
2,2 cm

V–VII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 21

2. Geležinio nuokamienio 
smeigtuko fragmentas

V–VIII a. Dingęs

45 Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 
Archeologijos rinkinys, Inventorinis Nr. 6942.

46 Lietuvos archeologijos draugija. Lietuvos veterina-
rijos akademijos Osteologijos laboratorija. Prieiga 
per internetą, žiūrėta 2012 08 14 http://www.
lad.if.vu.lt.osteologija.htm.
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Kapo 
Nr.

Pavadinimas Matmenys Datavimas Saugojimo vieta ir 
inventorinis numeris

3. Peilis geležinis, tiesia  
nugarėle 

Ilgis 20 cm, ašmenų  
plotis 1,8 cm, nugarėlės 
storis 0,5 cm

I–XII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 28

4. Geležinis nuokamienis  
smeigtukas su grandinėle

Ilgis 8,6 cm, adatos  
skersmuo 0,5 cm,  
galvutės skersmuo  
0,7 cm, galvutės aukštis 
3,5 cm

V–VIII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 69

5. Peilis geležinis, tiesia  
nugarėle

Ilgis 23 cm, ašmenų  
plotis 1,8 cm, nugarėlės 
storis 0,5 cm

I–XII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 28

Geležinis įmovinis  
siauraašmenis kirvis 

Neišlikęs 

Užuožerių kapinynas

1. Geležinis įmovinis  
siauraašmenis kirvis,  
2 tipas 

Ilgis 20 cm, ašmenų  
plotis 5,5 cm, įmovos 
skersmuo 3,8 cm

II–VII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 13

2. Įmovinis ietigalis ilga  
karklo lapo formos  
plunksna

Ilgis 36,6 cm, plunksnos 
plotis 3,5 cm, įmovos  
ilgis 16,5 cm, skersmuo 
2,2 cm

V–XII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 25

3. Įmovinis ietigalis plačia  
rombine plunksna

Ilgis 15,4 cm, plunksnos 
plotis 2,4 cm, įmovos  
ilgis 8,5 cm, skersmuo 
2,9 cm

V–VII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 21

4. Įmovinis ietigalis lancetine 
plunksna 

Ilgis 18,2 cm, plunksnos 
plotis 3 cm, įmovos  
ilgis 9 cm, skersmuo  
3,3 cm

V–VIII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 22

5. Pentinis plačiaašmenis  
kirvis

IX–XVI a. Dingęs

6. Kalavijas dviašmenis  
su skersiniu

Ilgis 62,7 cm, ašmenų  
plotis 4,5 cm, storis  
0,5 cm, skersinio ilgis  
9,5 cm, plotis 1,5 cm

Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 31

7. Apyrankė, žalvarinė su  
trikampe iškilia briauna

V–VI a. Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, 687:4

8. Apyrankė Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, 687:1-6

9. Įmovinis ietigalis Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, 687:1-6

10. Kirvis Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, 687:1-6

11. Peilis Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, 687:1-6

(tęsinys)
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Kapo 
Nr.

Pavadinimas Matmenys Datavimas Saugojimo vieta ir 
inventorinis numeris

Šeduvos Užuovėjos kapinynas

1. Žalvarinė įvija,  
2 fragmentai  
(galvos dangos  
papuošalas?)

Ilgis 8,5 cm, 2,5 cm,  
1,5 cm, skersmuo 2 cm

V–VII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6691

2. Geležinis įmovinis ietigalis 
karklo lapo formos  
plunksna (5 tipas)

Ilgis 19,5 cm, plunksnos 
plotis 2,5 cm, įmovos  
ilgis 11,5 cm, įmovos 
skersmuo 2,5 cm

V–XII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6623

3. Geležinis įmovinis ietigalis 
lauro lapo formos  
(4B tipas)

Ilgis 14,5 cm, plunksnos 
plotis 4,1 cm, įmovos  
ilgis 7 cm, įmovos  
skersmuo 2,3 cm

VI–VIII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6699

4. Geležinis įmovinis ietigalis 
profiliuota plunksna  
(2 tipas)

Ilgis 21,5 cm, plunksnos 
plotis 3,1 cm, įmovos  
ilgis 9,2 cm, įmovos  
skersmuo 2 cm

V–VII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6700

5. Geležinė įmovinė vedega Ilgis 21 cm, ašmenų  
plotis 2,7 cm, įmovos  
ilgis 11 cm, įmovos  
skersmuo 3,2 cm

V–VIII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6873

6. Geležinis įmovinis  
siauraašmenis kirvis  
(2 tipas) 

Ilgis 19 cm, ašmenų  
plotis 4,5 cm įmovos 
skersmuo 4 cm

II–VII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6874

7. Geležinis įtveriamasis  
peilis tiesia nugarėle 

Ilgis 14,8 cm, geležtės 
ilgis 11 cm, geležtės  
plotis 2,4 cm

V–VIII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6705

Kryžiniai smeigtukai, vytinė 
antkaklė kilpiniais galais 
įvijinė apyrankė, lankinė 
laiptelinė segė LAA, 110 p.

IX–XI a. Dingę

Šeduvos apylinkės

1. Geležinis įtveriamasis  
peilis tiesia nugarėle 

Ilgis 20,5 cm, geležtės 
ilgis 11 cm, geležtės  
plotis 3,1 cm

V–X a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6703

2. Ietigalis geležinis įmovinis 
rombo formos plunksna  
ilga įmova

Ilgis 9,7 cm, plunksnos 
plotis 2,7 cm, įmovos  
ilgis 12,5 cm, skersmuo 
2 cm

VII–IX a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6767

3. Geležinis įmovinis  
siauraašmenis kirvis  
(2 tipas) 

Ilgis 20 cm, ašmenų  
plotis 4,7 cm, įmovos 
skersmuo 3,5 cm

II–VII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6633

4. Geležinis įmovinis  
siauraašmenis kirvis  
(5 tipas) 

Ilgis 20,2 cm, ašmenų 
plotis 5,7 cm, įmovos 
skersmuo 3,7 cm

V–XI a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6632

(tęsinys)
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Kapo 
Nr.

Pavadinimas Matmenys Datavimas Saugojimo vieta ir 
inventorinis numeris

5. Plačiaašmenis kirvis Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6158

6. Žalvarinė juostinė  
apyrankė vienodo pločio 
lankeliu

Skersmuo 7 × 5,4 cm, 
lankelio plotis 1,5 cm, 
lankelio storis 0,4 cm

VIII–XIII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus- 
draustinis, inventorinis 
Nr. 6712

7. Žalvarinė juostinė  
apyrankė platėjančiais  
galais

Skersmuo 7,4 × 4,5 cm, 
lankelio plotis 1,5 cm, 
lankelio storis 0,4 cm

VIII–XIII a. Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-
draustinis, inventorinis 
Nr. 55

Užúožerių kapinynas vietiniams žmonėms ir 
archeologams žinomas gana seniai. Pirmasis apie jį 
savo archeologijos sąvade užsiminė Petras Tarasenka. 
Jo sąraše esama tokio įrašo: „Užuožerių k., Šeduvos vls., 
Panevėžio apskr. Yra milžinkapių (J. Elisono47 medž.)“.48 
1934 m., tvarkant mokyklos teritoriją, aptiktas senkapis, 
atkasti žmogaus griaučiai su V–VI a. įkapėmis. Suar-
dytuose kapuose rasta radinių. 1936 m. visi jie – dvi 
apyrankės, įmovinis ietigalis, kirvis, peilis – pateko į 
Kauno kultūros muziejų, kur saugomi ir dabar. Vėliau 
rasta dar keletas V–VII ir XIII–XVI a. radinių, kurių 
dalis pateko į Šeduvos muziejų – įmovinis kirvis, 
plačiaašmenis pentinis kirvis ir du įmoviniai ietiga-
liai.49 Kauno muziejuje saugomus Užuožerių radinius 
į mokslinę apyvartą įtraukė pirmasis profesionalus 
lietuvių archeologas Jonas Puzinas, rašydamas savo 
stambiausią veikalą, kuris buvo pirmasis platus mokslo 
darbas, apibendrinantis tuo laiku žinomus duomenis 
apie Lietuvos proistorę.50 

1968 m. Užuožerius aplankė Istorijos instituto 
ekspedicija, vadovaujama A. Tautavičiaus. Savo atas-
kaitoje jis rašė, kad kapinynas buvo į 
šiaurę nuo Arimaičių ežero, kairiajame 
Ežerėlės krante. Po 1934 m. mokyklos 
sode ir gretimos sodybos darže buvo 
randama monetėlių ir senienų, kurių 
dalis pateko į Šeduvos muziejų (įmo-
vinis geležinis kirvis, vėlyvas pentinis 
plačiaašmenis kirvis, du įmoviniai ieti-
galiai, vėlyvas kalavijas), buvę randama 
žmonių kaulų. Žvalgytojai padarė prie-

(tęsinys)

47 Jurgis Elisonas (1889 m. rugpjūčio 4 d. Palėve-
nėje, Aukštadvaryje, Kupiškio r.–1964 m. sausio 
4 d. Vysbadene, Vokietija) – pedagogas, aktyvus 
visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, gamtininkas, 
vienas ryškiausių tarpukario Lietuvos zoologų.

48 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, Kau-
nas–Marijampolė, 1928, p. 253.

49 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Pilkapynai ir sen-
kapiai, Vilnius, 1977, t. 3, p. 116.

50 Puzinas J. Naujausių proistorinių tyrimų duomenys, 
Kaunas, 1938, p. 269.

Užuožerių kapinyno radiniai: 
įmovinis geležinis kirvis ir 
ietigaliai
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laidą, kad kapinyno plotas galėjo siekti už 100 m į šiaurės rytus buvusias kaimo 
kapinaites.51 1973 m. Užuožerių kapinynas buvo įtrauktas į valstybės saugomų 
vietinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašą52, o 1997 m. ir į Kultūros vertybių 
registrą.53 Tačiau jo tuometinė padėtis nebuvo gera, dėl to kapinynas 1997 m. 
įtrauktas ir į ardomų archeologinių vietų sąrašą dėl šių priežasčių: 

„Užuožerių kapinynas (unikalus kodas 5552), Radviliškio r. – teri-
toriją užima mokyklos ir namų valdos žemė. ŠR teritorijos pakraš-
tyje Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti atstatytas 
paminklas. Teritorijos viduryje stovi medinis mokyklos pastatas. 
PV jo gale yra mūrinis priestatas – katilinė, nuo jo į V – medinė 
daržinė – sandėlis. Teritorijoje yra ir sporto žaidimų aikštelė su 
įrengimais, stiklinis ir laikinas šiltnamiai, šulinys, medinis tuale-
tas, privažiavimo keliukas, sodas, į PV nuo mokyklos – gėlynas, 
apsodintas eglaitėmis, šiukšlių krūva, malkos, apleistas braškynas, 
akmeninis ugnikalnio maketas.“54

Užuožerių kapinynas išvengė sunaikinimo, gana anksti patekęs archeologų 
akiratin, tačiau jis niekada nebuvo profesionaliai tyrinėtas, ir apie jį dabar galima 
spręsti tik iš keliolikos radinių, saugomų Vytauto Didžiojo karo ir Daugyvenės 
kultūros istorijos muziejuose (žr. 5 lentelę). Geležinį įmovinį Užuožerių kirvį 
A. Malonaitis priskyrė 2 tipui ir datavo I–VIII a.55 Visi trys ietigaliai skirtingi. 
Vienas jų – su plačia rombine plunksna56 (1G tipo pagal V. Kazakevičių), antrasis 
su ilga karklo lapo formos plunksna57, trečiasis lancetine plunksna.58

Sprendžiant iš radinių chronologijos, bendruomenė, palikusi šį kapinyną, 
vienoje vietoje gyveno apie tūkstantį metų. Ankstyviausi papuošalai datuojami 
V a., o vėlyvieji dirbiniai – plačiaašmenis kirvis, vėlyvas kalavijas su skersi-
niu – siekia XVI a. Kadangi kapinynas netyrinėtas, tai negalime pasakyti, ar 
bendruomenės ten gyventa ištisai, ar 
su pertrūkiais. Netoli kapinyno yra 
senos, keleto šimtmečių senumo ka-
pinaitės, kaimas tebegyvuoja ir dabar, 
todėl Užúožerius galime laikyti viena 
iš ilgiausiai gyvuojančių Šeduvos krašto 
gyvenviečių, kurios žmonės neapleidžia 
jau pusantro tūkstančio metų. Pagal 
naujausius baltų genčių teritorijų ty-
rimo duomenis Užuožerių kapinynas 
turėtų būti skirtinas aukštaičiams. 

Šeduvos kapinynas pirmą kar-
tą taip pat paminėtas P. Tarasenkos 
sąvade, įvardytas kaip senkapis, bet 
plačiau neapibūdintas, tik parašyta, kad 
apie jį informavo L. Valiukas.59 1973 m. 
kultūros paminklų sąraše pažymėta, 

51 Tautavičius A. 1968 m. žvalgomosios archeolo-
ginės ekspedicijos ataskaita, Vilnius, 1968, Lietuvos 
Istorijos instituto Archeologijos archyvas, f. 1, b. 258, 
p. 80.

52 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 
p. 161.

53 Užuožerių kapinynas, Kultūros vertybių registras. Pri -
eiga per internetą, žiūrėta 2012-09-10 http://kvr.kpd.lt/
heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=5552.

54 Apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų sąra šas. 
Ardomos archeologinės vietos. Prieiga per internetą, 
žiūrėta 2012 09 12 http://www.heritage.lt/kpip/
apsaugos.htm#Radviliškio.

55 Malonai t i s A. Geležiniai siauraašmeniai kirviai 
Lietuvoje, Vilnius, 2008, p. 141.

56 Казакевичюс В. Оружие балтских племён II–VII 
веков на территории Литвы, Вильнюс, 1988, с. 29–30.

57 Ten pat, p. 48–52.
58 Ten pat, p. 53.
59 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, Kau-
nas–Marijampolė, 1928, p. 243.
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kad Šeduvoje yra senkapis su VII–VIII a. kapu. Jis yra Aukštežerių kalne, prie 
upės, ties keliu į Puipiÿ kaimą.60 Archeologijos atlase minima, kad senkapis buvo 
Šeduvos miesto pietrytinėje dalyje, jis ardomas statybų ir kitų žemės darbų metu. 
Iš jo keletas IX–X a. papuošalų pateko į Šeduvos muziejų.61 1997 m. Šeduvos 
Užuovėjos kapinynas buvo įtrauktas į kultūros vertybių registrą62, įrašytas į ar-
domų paminklų sąrašą dėl to, kad: 

„Šeduvos kapinynas (AV 2000, A 641), Radviliškio r. – teritorijoje 
namų valda (savininkai – naujakuriai), o jį žaloja senas sodas, 
persodinant bus pažeista vertybė. 0,2 ha teritorijos užima šalia 
sodybos esantis sodas-daržas (ariamas).“63 

Kaip matyti iš aprašų, informacija apie kapinyną nesutampa. Archeologijos sąraše 
minimas objektas buvo Šeduvos pietrytinėje dalyje, o Šeduvos Užuovėjos kapinynas 
yra į vakarus nuo miesto. Nesutampa ir radinių datavimas, todėl gali būti, kad 
Šeduvoje ir jos artimoje aplinkoje būta dviejų nevienalaikių laidojimo vietų. Galbūt 
joms tektų priskirti ir archeologinius radinius ar bent jų dalį, kurių metrikose 
parašyta, kad jie rasti netoli Šeduvos?

Šeduvos kapinynas niekada ne-
buvo tyrinėtas. Visi radiniai dabar sau-
gomi Daugyvenės muziejuje ir jokių 
duomenų, kad jų būtų ir kituose mu-
ziejuose, kol kas nėra. Šiandien nieko 
negalima pasakyti apie laidoseną Šedu-
vos kapinyne, turime tik keletą radinių, 
dėl kurių taip pat esama problemų. 
Archeologijos atlase minimi kryžiniai 
smeigtukai, vytinė antkaklė kilpiniais 
galais, įvijinė apyrankė, lankinė laipteli-
nė segė, datuojami IX–XI a., žinomi tik 
iš literatūros.64 Daugyvenės muziejuje 
tokių radinių, įrašytų kaip Šeduvos 
radiniai, nėra. 

Kaip matyti iš 5 lentelės, dau-
guma Šeduvos Užuovėjos kapinyno 
radinių datuoti V–VII amžiais. Iš pa-
puošalų išliko tik viena stambi žalva-
rinė įvija, o kiti – darbo įrankiai ir 
ginklai. Retesnis radinys yra vedega. 
Anot A. Tautavičiaus, užmovus ją ant 
koto, panašiai kaip įmovinį kirvį, ja 
galėjo būti išskaptuojamos geldos, me-
diniai indai, tokiu įrankiu lengva iškirsti 
eketę.65 Kiti radiniai – peiliai, ietigaliai, 
kirviai – buvo plačiai naudojami dau-

60 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 
p. 280.

61 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1977, t. 3, 
p. 110.

62 Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras – 
prieiga per internetą, žiūrėta 2012 09 20 http://kvr. 
kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC 
=16169.

63 Apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų sąra šas. 
Ardomos archeologinės vietos. Prieiga per internetą, 
žiūrėta 2012 09 12 http://www.heritage.lt/kpip/
apsaugos.htm#Radviliškio.

64 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1977, t. 3, 
p. 110.

65 Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje 
(V–IX a.), Vilnius, 1996, p. 118.

Juostinės apyrankės iš Šeduvos apylinkių
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gelio baltų genčių. Šeduvos kapinyną palikusi bendruomenė, kaip ir Gimbogala 
ir Užuožerių, skirtina aukštaičiams. 

Daugyvenės muziejuje esama keleto archeologinių radinių – dvi apyrankės, 
įmoviniai kirviai, peilis, ietigaliai (žr. 5 lentelę) – neturi tikslios metrikos, žinoma 
tik tiek, kad jie iš Šeduvos apylinkių. Būtų tuščias darbas spėlioti, iš kokių – ži-
nomų ar dar neatrastų – archeologinių vietų jie atnešti į muziejų. 

Gimbogalos kapinynas buvo atrastas 1960 m. Gegužės 24 d., ariant dirvą 
tuometinio „Tarybinio partizano“ kolūkyje, 30–50 cm gylyje buvo aptikti 4 palai-
dojimai. Vietiniai žmonės Šeduvos kraštotyros muziejaus moksliniam darbuotojui 
Vytautui Šenauskui pranešė apie kaimo laukuose aptiktus radinius. Jis, supratęs, 
kad ardomas senovinis kapinynas, pranešė apie tai archeologams, ir po kelių 
dienų Vytautas Daugudis, Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos instituto 
mokslininkas, jau pradėjo archeologinius tyrimus.66 Kapinynas buvo Gimbogalos 
kaimo pietvakarių pusėje, maždaug už 300 m, dešinėje kelio Gimbogala–Bebrujai 
pusėje, ariamoje dirvoje, ant neaukštos pakilumėlės, žmonių vadinamos Ulyčgaliu. 

Kapinyno tyrimas truko tris dienas. V. Daugudis nustatė, kad trys iš keturių 
kapų sudarė tarsi eilę, ėjusią pietų–šiaurės kryptimi. Du mirusieji buvo paguldyti 
galvomis į rytus, o vienas – į vakarus. Ketvirtasis mirusysis palaidotas galva 
į pietus, per 6 m į vakarus nuo minėtos kapų grupės, prie griaučių pastebėta 
angliukų. Šiame kape griaučiai išlikę geriausiai. Visi mirusieji buvo paguldyti ant 
nugaros, ištiestomis kojomis, ant krūtinės sudėtomis rankomis. Dar vieno labai 
suardyto kapo liekanos rastos netoli ketvirtojo palaidojimo. Tyrinėtojas pastebi, 
kad visame tyrinėtame plote ir toliau ariamojoje dirvoje mėtėsi pavieniai žmonių 
kaulai ir jų nuolaužos bei daug vėlesnės žiestų puodų šukės. 

V. Daugudis savo ataskaitoje kapų nenumeravo, neparašė, kokia, jo nuomone, 
buvusi mirusiųjų lytis, tačiau pažymėjo, kokios įkapės buvo rastos prie kiekvienų 
palaikų. Sąlyginai Gimbogalos kapinyno kapus numeruosime pagal jų laidoji-
mo kryptį, laikydamiesi V. Daugudžio tvarkos. Kapus, kurių orientacija į rytus, 
pavadinsime Nr. 1 ir Nr. 2, orientuotus į vakarus – Nr. 3, o į pietus – Nr. 4, 
suardytasis kapas – Nr. 5. Kape Nr. 1 nebuvo rasta jokių įkapių. Kape Nr. 2 
prie kojų buvo rastas geležinis trumpas karklo lapo formos plunksna įmovinis 
ietigalis, datuojamas V–VII amžiais. Kape Nr. 3 rastas geležinio buoželinio smeig-
tuko fragmentas su žalvarine grandinėle. Kape Nr. 4 prie galvos rastas geležinis 
peilis, krūtinės vietoje – geležinis buoželinis smeigtukas su žalvarine grandinėle. 
Suardyto kapo Nr. 5 vietoje rastas geležinis peilis.

Sprendžiant iš įkapių, kape Nr. 2 buvo palaidotas vyras, karys su pagrindi-
niu to meto ginklu – ietimi. Kape Nr. 5 rastas ilgas, 23 cm ilgio, stambus peilis 
taip pat galėtų būti vyro įkapė. Kovos peiliais laikomi tokie, kurių ilgis siekia 
25 cm67, todėl šis greičiausiai darbo įrankis, tačiau jo matmenys geriau būtų tikę 
tvirtai vyro rankai. Kapai Nr. 3 ir Nr. 4, kur rasti smeigtukai, galėtų būti skiria-
mi moterims, kadangi smeigtukai su 
grandinėlėmis buvo moterų krūtinės 
papuošalai. Kape Nr. 4 dar rastas ir 
geležinis peilis, taip pat būdinga moterų 
kapų įkapė. 

66 Daugudis V. V. Daugudžio 1960 V 26–29 koman-
diruotės ataskaita, Vilnius, 1960, Lietuvos istorijos 
instituto archeologijos archyvas, f. 1, b. 94.

67 Казакевичюс В. Оружие балтских племён II–VII 
веков на территории Литвы, Вильнюс, 1988, с. 82.
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V. Daugudis šiek tiek užsimena 
ir apie laidojimo papročius. Buvo ištirti 
tik 5 kapai, iš kurių vienas suardytas, 
todėl archeologas nedrįsta teigti, kad 
šiame kapinyne vyrai ir moterys buvo 
laidojami priešingomis kryptimis, nors 
kapų Nr. 2 ir Nr. 3 orientacija tokį 
teiginį patvirtintų. Kitas tikėtinai moters 
kapas buvo orientuotas pietų kryptimi. 
Galima daryti prielaidą, kad moterys 
čia galėjo būti laidojamos vakarų–pietų 
kryptimis, o vyrai – rytų.

V. Daugudis, remdamasis tir-
tų kapų radiniais, juos datavo V–VI 
amžiais. Kape Nr. 2 rastasis ietigalis 
priklauso geležinių įmovinių ietigalių 
plačia rombine plunksna tipui. Tokio 
tipo ietys buvo paplitusios IV–VII a. 
kapuose beveik visoje dabartinės Lie-
tuvos teritorijoje.68 Abu peiliai panašūs, 
tiesiomis nugarėlėmis, prie smaigalio 
paplatintais iš apačios suapvalintais aš-
menimis. Tokios formos peiliai buvo 
kaldinami visą geležies amžių ir nau-
dojami visuotinai, juos odinėse ar me-
dinėse makštyse nešiojosi ir vyrai, ir 
moterys, ir vaikai.69 Gimbogalos kapinyno smeigtukai buvo priskirti V–VIII a. 
nuokamienių smeigtukų grupei.70 Tokie smeigtukai daugiausiai būdavo žalvari-
niai, daug rečiau pasitaikydavo geležinių. Taigi Gimbogalos smeigtukai yra retai 
randami papuošalai (žr. 5 lentelę). 

Tyrinėtojas nesprendė ir kapinyno kultūrinės priklausomybės, tačiau, remian-
tis naujausiais baltų genčių ir jų arealų tyrimais, galima teigti, kad Gimbogalos 
kapinyną paliko aukštaičiai.71

V. Daugudis teigė, kad kapinynas buvo atrastas dėl to, jog traktoriniai plū-
gai žemę užkabina giliau, todėl pasiekia kapus ir juos ardo. Tyrinėtojo nuomone, 
kapinyną reikia kuo greičiau ištirti, kol jis dar nėra visai suardytas. To niekada 
nebuvo padaryta. Iki šiol V. Daugudžio tyrimas, jo trumputė komandiruotės atas-
kaita ir buvusiam Šeduvos muziejui atiduoti radiniai, dabar esantys Daugyvenės 
muziejuje, yra vieninteliai duomenys 
apie šį kapinyną. Archeologijos atla-
se prie Gimbogalos radinių paminėtas 
įmovinis kirvis nebuvo V. Daugudžio 
perduotas Šeduvos muziejui 1960 m., 
jo savo ataskaitoje nemini ir tyrinėto-
jas. Gali būti, kad iš kapinyno vietos į 

Gimbogalos kapinyno radiniai: smeigtukas,  
ietigalis ir peiliai

68 Ten pat, p. 29–30, 9 pav.
69 Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje 
(V–IX a.), Vilnius, 1996, p. 108–109.

70 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1978, t. 4, 
p. 78, 45 žemėlapis.

71 Jovaiša E . Lietuvių etnogenezės įvadas, Vilnius, 2003, 
p. 55–56, 89 žemėlapis.
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muziejų jis pakliuvo vėliau, tačiau muziejuje tokio dokumentuoto fakto nerasta.72 
A. Malonaitis, suregistravęs visas įmovinių kirvių radimvietes, nepriskyrė jo prie 
jokio tipo73, tad šis kirvis žinomas tik iš literatūros.

Tolesniems Gimbogalos kapinyno tyrimams esama realių perspektyvų. Jo tyrimų 
duomenys buvo panaudoti archeologijos atlasui rengti74, 1993 m. buvo įtrauktas į 
valstybės saugomų paminklų sąrašą75, o šiuo metu jis yra Kultūros vertybių registre.76

Šeduvos senojo miesto vieta
Ilgiausiai ir rezultatyviausiai tyrinėtas objektas Šeduvos krašte yra pats Šeduvos 

miestas. XX a. pabaigos žvalgomosios ekspedicijos, kaip minėta, davė mintį, kad 
po šiandieninės Šeduvos grindiniu yra išlikęs ir senasis miestas, pradėjęs formuotis 
XVI a. ir augąs iki šių dienų. Miesto tyrimus paskatino Šeduvos senojo miesto 
vietos įrašymas į Kultūros vertybių registrą77, kai prieš bet kokias statybas ar žemės 
darbus buvo būtina atlikti archeologinius tyrimus, o vandentiekio tiesimas išplėtė 
tyrimų zoną kur kas plačiau (žr. 6 lentelę). Nuo 2009 m. Šeduvoje dirbo nemažai 
archeologų, o informacija apie jų pagrindinius tyrimų rezultatus jau yra paskelbta. 

Senojo miesto tyrimai pradėti 
1991 m., kai archeologas Algirdas Ju-
knevičius, pačiame miesto centre išty-
ręs 80 m2 plotą, rado storą kultūrinį 
sluoksnį, monetų, pastatų pamatų ir 
kitų radinių.78 1997 m. žvalgomieji ty-
rinėjimai atlikti įvairiose miesto vietose, 
daugiausia Laisvės aikštėje ir Vytauto 
gatvėje. Archeologas Linas Kvizikevi-
čius nustatė, kad miesto centre išlikęs 
storas ir radiniais labai turtingas kultū-
rinis sluoksnis, išlikę senieji grindiniai, o 
dabartinio miesto pakraščiuose radinių 
nerasta. Tyrinėtojas pasiūlė senamiestį 
nedelsiant įtraukti į Kultūros vertybių 
registrą.79 Netikėtas radinys buvo rastas 
Laisvės aikštės 17 a sklype – tai žalva-
rinis apdegęs ir deformuotas kalavijo 
makštų galo apkalas, datuojamas XI 
amžiumi. L. Kvizikevičius ragina to 
namo aplinką patyrinėti geriau – gal 
ten būta kapinyno.

Ne visi Šeduvos kasinėjimai buvo 
tokie vaisingi. Apie dešimtmetį arche-
ologai kasinėjo tai šen, tai ten, kai 
reikėjo ištirti būsimų statybų teritorijas. 
Būdavo iškasama po keletą kvadrati-
nių metrų, randama po keletą radinių 
(žr. 6 lentelę).80 Tačiau nuo 2009 m. 

72 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1977, t. 3, 
p. 40.

73 Malonai t i s A. Geležiniai siauraašmeniai kirviai 
Lietuvoje, Vilnius, 2008, p. 139.

74 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1977, t. 3, 
p. 40; Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1978, 
t. 4, p. 78, 45 žemėlapis.

75 Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų 
sąrašas, Vilnius, 1993, p. 69.

76 Kultūros vertybių registras. Gimbogalos kapinynas, 
prieiga per internetą, žiūrėta 2012 08 28. http://kvr. 
kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC 
=16139.

77 Kultūros vertybių registras. Šeduvos senojo miesto 
vieta. Prieiga per internetą, žiūrėta 2012 08  28http:// 
kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang= 
lt&MC=30340.

78 Juknevičius A. Šeduvos buvusios turgavietės šiau -
rinės dalies tyrimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1990 ir 1991 metais, Vilnius, 1992, t. 2, p. 32–33.

79 Kvizikevičius L. Žvalgomieji tyrinėjimai Šeduvoje 
1996–1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1996 ir 1997 metais, Vilnius, 1998, p. 390–392.

80 Dakanis B. Senovės gyvenviečių tyrinėjimai Radvi-
liškio rajone 1995 metais, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1994 ir 1995 metais, Vilnius, 1996, p. 38; 
Šeduva (Radviliškio r.) Laisvės g. Nr. 16, Arche-
ologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, 
Vilnius, 2000, p. 626; Tyrimai, nesuteikę vertingos 
archeologinės informacijos, Archeologiniai tyrinėji-
mai Lietuvoje 2000, Vilnius, 2002, p.  64; Tyrimai, 
nesuteikę vertingos archeologinės informacijos, Ar-
cheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001, Vilnius, 2002, 
p. 286; Tyrimai, nesuteikę vertingos archeologinės 
informacijos, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002, 
Vilnius, 2005, p. 347; Tyrimai, nesuteikę vertingos 
archeologinės informacijos, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2005, Vilnius, 2006, p. 478; Neinformatyvūs 
archeologiniai tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2007 metais, Vilnius, 2008 p. 572.
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archeologai kasinėja kiekvieną vasarą 
po visą Šeduvą, ten, kur į sodybas 
tiesiama vandentiekio trasa. 2009 m. 
Šeduvą tyrinėjo keturi archeologai, 
kurių perkasos plačiai atvėrė senojo 
miesto vaizdą. Ilonos Vaškevičiūtės ir 
Broniaus Dakanio tyrimais nustatyta, 
kad Progimnazijos gatvės gale, arčiau 
Panevėžio gatvės, Šeduvos senamiesčio 
kultūrinis sluoksnis siekia net 1,8 m. 
Čia buvo aptikti patys ankstyviausi ra-
diniai – XV–XVI a. keramika. Manoma, 
kad tai seniausia Šeduvos miesto vieta.81 
Vilnius Morkūnas ir Bronius Dakanis 
tyrimais Niauduvos pakrantėje Vilniaus 
gatvėje nustatė, kad šioje vietoje ge-
rai išlikęs kultūrinis sluoksnis, rasta 
daugiau kaip 190 radinių. Taip pat jie 
patikrino informaciją apie šioje vietoje 
randamus žmonių kaulus. Tyrinėtojai 
kapų nerado, todėl nusprendė, kad 
jų čia nebuvo, ką rodo gerai išlikęs 
miesto kultūrinis sluoksnis. Žmonių 
kaulai galėjo būti patekę iš netoliese 
buvusios pirmosios Šeduvos bažnyčios 
šventoriaus.82 Irma Šutienė tais pačiais 
metais kasinėjo Panevėžio, Šiaulėnų, 
Kėdainių, Vėriškių, Vytauto gatvėse, 
Laisvės aikštėje. Ji rado senąjį miesto 
grindinį, medinio tilto fragmentą Pa-
nevėžio gatvėje, medinių pastatų, ku-
rių vieno viduje būta medinio šulinio 
rentinio, liekanų, akmeninių pamatų, 
surinko ir nemažai miestiečių buities 
fragmentų – keramikos, koklių, vinių, langų stiklo ir kt. Skelbdama pirminę infor-
maciją apie savo tyrimus, I. Šutienė trumpai aprašė Šeduvos miesto istoriją, detaliai 
aptarė ankstesnius archeologinius tyrimus. Tai pirmoji platesnė Šeduvos miesto 
senovės archeologinių tyrimų apžval-
ga.83 2010 m. Šeduvoje vėl darbavosi 
trys archeologai – Giedrė ir Gytis Pi-
ličiauskai bei Vytautas Juškaitis. Jie 
kasinėjo Vytauto, Progimnazijos, Kė-
dainių, Panevėžio, Bažnyčios gatvėse. 
Vertingas archeologinis sluoksnis buvo 
aptiktas Vytauto, Bažnyčios, Panevėžio 

Buities daiktai, rasti Šeduvos senojo miesto  
vietoje. B. Salatkienės nuotraukos

Šeduvos senojo miesto radiniai

81 Dakanis B., Vaškevičiūtė I. Tyrimai Raguvėlės 
ir Progimnazijos gatvėse, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2009 metais, Vilnius, 2010, p. 363–365.

82 Morkūnas V., Dakanis B. Tyrimai Niauduvos 
pakrantėje, Vilniaus gatvėje 6A, Archeologiniai tyrinė-
jimai Lietuvoje 2009 metais, Vilnius, 2010, p. 365–367.

83 Šutienė I. Tyrimai Šeduvos senamiestyje, Arche-
ologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais, Vilnius, 
2010, p. 367–372.
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gatvėse ir Laisvės aikštėje. Čia aptikta pastatų liekanų ir grindinys, surinkta ne-
mažai senamiesčiui būdingų radinių, tarp jų tokios retenybės kaip švininės plom-
bos, molinės pypkės, monetos.84 Archeologas V. Juškaitis grįžo tyrinėti Šeduvos 
senamiesčio ir 2011 metais. Jis kasinėjo Vytauto, Šiaulėnų, Kėdainių gatvėse ir 
Kaštonų aikštėje. Tyrinėtose vietose rastas kultūrinis sluoksnis su ne itin gausiais 
XVIII–XIX a. radiniais.85

Nors Šeduva tyrinėjama jau apie porą dešimtmečių, tačiau tyrimai toli gražu 
nebaigti. Šiuo momentu galima pasidžiaugti tuo, kad kasmetiniai tyrinėjimai sutei-
kė nemaža duomenų apie Šeduvos senojo miesto ribas, užstatymą, gatvių įrangą 
ir grindinius, pastatus, jų dydį ir išplanavimą, tiltus ir kitus objektus. Sukaupta 
daug archeologinių radinių, liudijančių apie miestiečių buitį ir užsiėmimus, taip 
pat ir prabangą. Tačiau kol kas neturime platesnės publikacijos, kur šie duomenys 
būtų apdoroti, suskaičiuoti, tipologizuoti. Tyrimų ataskaitos ir archeologiniai radi-
niai, saugomi muziejuje, yra tarsi žalia medžiaga, iš kurios turėtų būti nulipdyta 
Šeduvos miesto istorija. Jeigu vienas ar grupelė iš miestą kasinėjusių archeologų 
imtųsi apibendrinti archeologinius tyrimus ir radinius, Šeduva turėtų parašytą 
istoriją, paremtą ne vien įvykiais, datomis ir pavardėmis – joje būtų atskleistas 
miesto vaizdas ir jo kaita, miestiečių buitis, jų kasdieniniai darbai ir aplinka. 

6 lentelė 
Šeduvos senojo miesto archeologiniai tyrimai

Eil. 
Nr.

Tyrinėjimų 
metai

Objektas, adresas Tyrinėtojas Rezultatai ir radiniai

1. 1991 Turgavietė ties  
buvusia karčiama

Algirdas Juknevičius Ištirtas 80 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis 0,7–1,2 m. Rasta 
pastatų pamatų, grindinių, buitinės 
keramikos, 1663 m. moneta Jono 
Kazimiero šešiagrašis. XVII–XX a. 

2. 1995 Vytauto g. Nr. 10 Bronius Dakanis Ištirtas 3,3 m2 plotas. Rastas akmenų 
grindinys, keramikos, koklių,  
geležinių kaltinių pasagų ir vinių, 
plytų, čerpių, tinko. XVI?–XVIII a.

3. 1996 Vytauto g. Nr. 45 
(šurfas Nr. 25)  
Laisvės al. Nr. 6a 
(šurfas Nr. 39)

Linas Kvizikevičius Ištirtas 45 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis 0,7 m, rasta gyvulių 
kaulų, keramikos, koklių XVI– 
XVIII a. 

4. 1997 Laisvės al. Nr. 17a  
ir 19a (šurfas  
Nr. 39)

Linas Kvizikevičius Ištirtas 45 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis 0,7–1,3 m, rasta 
grindinių, gyvulių kaulų, keramikos, 
puodyninių ir plokštinių koklių, 
kalavijo makštų apkalas, datuojamas 
XI a. XVI–XVIII a. 

5. 1997 Laisvės alėja  
Nr. 16

Linas Kvizikevičius Ištirtas 1 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio nerasta. Aptiktas XVII a. 
koklis

84 Piličiauskienė G., Juškaitis V., Piličiauskas G. 
Tyrinėjimai Šeduvoje, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2010, Vilnius, 2011, p. 386–389.

85 Juškaitis V. Archeologiniai tyrinėjimai Šeduvoje, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011, Vilnius, 
2012, p. 425–427.
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Eil. 
Nr.

Tyrinėjimų 
metai

Objektas, adresas Tyrinėtojas Rezultatai ir radiniai

6. 1999 Vytauto g. Giedrius Aleliūnas

7. 2000 Vilniaus g. Nr. 4–6 Giedrius Aleliūnas Ištirtas 6 m2 plotas, rasti XVIII–
XIX a. koklių fragmentai

8. 2001 Laisvės aikštė Giedrius Aleliūnas Ištirtas 6 m2 plotas, rasta XVIII–
XIX a. keramikos 

9. 2002 Laisvės aikštė  
Nr. 20

Romas Jarockis Ištirtas 4 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis 0,8 m. XVIII–XX a. 
radiniai

10. 2005 Vytauto g. Nr. 19a Saulius Sarcevičius Ištirtas 7,71 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis 0,3–0,9 m, radinių 
nerasta

11. 2007 Laisvės aikštė  
Nr. 6

Bronius Dakanis Ištirtas 4,5 m2 plotas, intensyvus 
kultūrinis sluoksnis, rasta plytų su 
braukomis, puodyninių ir plokštinių 
koklių, žiestų glazūruotų puodų 
šukių

12. 2009 Raguvėlės g.
Progimnazijos g. 

Bronius Dakanis,  
Ilona Vaškevičiūtė

Ištirtas 105 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis 1,9 m, rasta:  
rentininis šulinys, žiestos keramikos, 
kaltinių ir fabrikinių vinių, gyvulių 
kaulų, langų ir butelių šukių, fajanso 
lėkščių šukių, molio tinko, geležinių 
vyrių, šlako. XV–XX a.

13. 2009 Vilniaus g. 6a,  
Niauduvos  
pakrantėje

Vilnius Morkūnas, 
Bronius Dakanis

Ištirtas 7,75 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis 0,34–0,74 m, rasta 
190 radinių – kaltinių vinių,  
puodyninių ir plokštinių koklių, 
žiestos, kaimiškos ir glazūruotos 
keramikos, langų stiklo.  
XVI–XVIII a. Radiniai saugomi  
Daugyvenės muziejuje

14. 2009 Kėdainių, Šiaulėnų, 
Panevėžio, Vėriškių, 
Vytauto gatvė,  
Laisvės aikštė

Irma Šutienė Kultūrinis sluoksnis iki 2,8 m,
rasta medinio grindinio fragmentų, 
tilto per Niauduvą atramų,  
akmeninių pamatų, medinių  
rentininių pastatų ir šulinys.  
XVII–XX a.

15. 2010 Vytauto,  
Progimnazijos,  
Kėdainių,  
Panevėžio,  
Bažnyčios gatvės  
ir Laisvės aikštė

Giedrė Piličiauskienė, 
Gytis Piličiauskas, 
Vytautas Juškaitis

Ištirtas 715 m2 plotas, rasta buitinės 
keramikos, dubeninių ir plokštinių 
koklių, švininių plombų, monržetų, 
molinė pypkė, verpstukas, kaltinių 
vinių. XVII–XVIII a.

16. 2011 Kėdainių g. Nr. 4a, 
Šiaulėnų 3,  
Vytauto g. Nr. 5,  
22, Kaštonų aikštė  
6, 8, 10,  
Panevėžio g. Nr. 6,  
Progimnazijos g.  
Nr. 3, Vilniaus g. 
Nr. 25, 27

Vytautas Juškaitis Ištirtas 402 m2 plotas, kultūrinio 
sluoksnio storis iki 1 m, rasta  
buitinės keramikos, koklių, pasaga, 
geležinio sviedinio fragmentas,  
butelių šukių. XVIII–XX a.

(tęsinys)



119

I S T O R I J A

Dvarų sodybos ir kaimavietės
Šeduvos apylinkėse archeologiniu požiūriu saugomų dvaro sodybų ar kai-

maviečių nėra, tačiau Daugyvenės muziejuje šiokios tokios informacijos esama. 
Daugiausia V. Šenausko ir E. Prascevičiaus rūpesčiu į muziejų pateko atsitiktiniai 
radiniai iš keturių vietovių, kurių radiniai yra jau iš istorinio laikotarpio, tačiau 
rasti žemėje (žr. 7 lentelę). Šie radiniai būdingi visiems Lietuvos miestų, mies-
telių, kaimaviečių ir dvarų sodybų radiniams. Tai žiesta kaimiška ir glazūruota 
keramika, puodyniniai ir plokštiniai kokliai, tinko gabalai, šlakas, langų stiklas 
ir stiklinių indų šukės, gyvulių kaulai. Nė vienas iš šių objektų nėra tyrinėtas. 

7 lentelė 
Dvarų ir kaimaviečių radinių suvestinė lentelė

Eil. 
Nr.

Vietovė Radinių tipai

kaimiška 
keramika

glazūruota 
keramika

kokliai tinkas stiklas šlakas kaulai kiti

1. Baltosios  
karčema

150 visokių 
radinių

2. Gimbogala 202 9 3 Molinė 
pypkė

3. Rokonių  
dvaras

 2

4. Vėriškiai  47 8 10 2 1 1

Daugyvenės muziejuje yra išlikusi V. Šenausko informacija, kad 1981 m. 
gegužės 16 d. Vėriškių gyvenvietėje ties parduotuve, valgyklos ir pašto pastatu 
iškastos tranšėjos žemių krūvoje buvo daug, net ištisi židiniai keramikos, žiestos 
storasienės ir lipdytinės. Jis surinko ir parsinešė į muziejų 27 vienetus, parašyda-
mas, kad randama ir žmogaus kaulų. Dėl lipdytinės keramikos ir žmonių kaulų 
jis greičiausiai suklydo, tačiau kiti radiniai būdingi XVII–XVIII a. kaimo buičiai. 
Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį iš Vėriškių vėl parsivežta 47 panašūs radiniai – 
puodų šukių, koklių nuolaužų, stiklo, tinko, šlako. Tarp jų esama geros kokybės 
glazūruotos keramikos, glazūruotų reljefinių koklių, kas rodo, kad XVII–XVIII a. 
čia būta arba dvarelio, arba turtingo kaimo.

Panašaus laikotarpio radinių, tik kur kas daugiau, buvo rasta Gimbogalos 
kaime. Vieta tiksliau nenurodyta, tačiau V. Šenauskas rašė, kad 1996 m. gegužės 
mėnesį Radviliškio rajono kultūros darbuotojų etnografinės ekspedicijos dalyviai 
Gimbogalos kaimo laukuose surinko 222 keramikos, koklių, tinko, gyvulių kaulų, 
dantų ir kitokių radinių. Tarp jų vienas buvo retas ir įdomus – sudužusi molinė 
pypkė. Gimbogalos kaimas turi ne tik senovinį kapinyną, bet ir įdomų istorinių 
laikų objektą – dvaro sodybą ar kaimavietę, kuri patyrinėta suteiktų nemaža 
duomenų apie Šeduvos apylinkių materialinę kultūrą istoriniais laikais. 

Dar viena panaši vietovė yra Baltosios kaimas, iš kur į muziejų pateko apie 
100 geros kokybės neglazūruotos ir glazūruotos keramikos bei koklių. 1968 m. 
žvalgomoji ekspedicija lankėsi Baltosios ir Prastavonių kaimuose. Žvalgytojai tikrino 
vieną tarp minėtų kaimų buvusią kalvelę, norėdami nustatyti, ar tai piliakalnis, 
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tačiau atrado tik senovines kapines su vienu išlikusiu geležiniu kryžiumi.86 Apie 
kaimo laukuose randamas šukes ataskaitoje neminima. 

Daugyvenės muziejuje yra du puošnių polichrominių (daugiaspalvių) koklių 
fragmentai. V. Šenauskas rašė, kad fosilijas ir keramiką muziejui perdavė V. Me-
delis, Rokonių kaimo gyventojas, tik nepažymėjo datos. Muziejininkas puošnius 
koklius pavadino keramika, tačiau išsaugojo, o jie yra nemažos prabangos dalykas. 
Tokie kokliai Lietuvos miestuose ir dvaruose buvo naudojami XVI–XVIII amžiais. 
Daugyvenės muziejuje saugomi kokliai greičiausiai bus iš Rokonių dvaro.

Istorinio laikotarpio archeologijos paveldas Šeduvos krašte, išskyrus miestą, 
dar netyrinėtas, tačiau yra nemažiau vertingas, nemažiau įdomus kaip ir priešisto-
rės archeologinės vietos. Materialinės kultūros lygį, technologijas, prekybos tinklus 
bei kasdienę XV–XVIII a. buitį dvarų, senamiesčių bei kaimaviečių tyrinėjimai 
smarkiai praskaidrintų ir paaiškintų.

Vietoje išvadų
Šeduvos krašto archeologijos paveldas yra įvairus ir turtingas. Seniūnijos 

teritorijoje esama neolito laikotarpio radimviečių, piliakalnio, vienos senovės gy-
venvietės, trijų senovės kapinynų, Šeduvos miesto senamiesčio, keleto kaimaviečių 
ir dvaro sodybų.

Dabartiniai archeologijos duomenys liudija, kad kraštas buvo apgyventas 
akmens amžiaus pabaigoje, ir nuo laiko nuolat gyvenamas. Akmeninių kirvių 
radimvietės pasiskirstę po visą kraštą, o tai rodo, kad neolito ir ankstyvuoju 
metalų laikotarpiu jis buvo apgyventas gana tolygiai.

Šeduvos seniūnija – lygumų kraštas, todėl čia buvo įrengtas tik vienas 
Velžių piliakalnis su papiliu ant Arimaičių ežero kranto. Jis buvo tyrinėtas 
1969 metais, nustatyta, kad buvo naudotas I–II tūkstantmečio pradžioje, gerai 
įtvirtintas pylimų ir griovių sistema. Panašaus laikotarpio Žilionių senovės 
gyvenvietė žinoma tik iš atsitiktinių radinių, saugomų Daugyvenės muziejuje, 
tačiau tyrinėta nebuvo.

Šeduvos apylinkėse išlikę ir valstybės saugomi trys senovės kapinynai – 
Gimbogala, Užuožeriai ir Šeduva Užuovėja. Visi jie datuojami I tūkstantmečio 
antrąja puse. Iš jų tyrinėtas tik Gimbogalos kapinynas, kur ištirti 5 kapai, vienas 
jų suardytas. Apie kitus kapinynus žinoma tik iš atsitiktinių radinių buvusiame 
Šeduvos ir Vytauto Didžiojo karo muziejuose.

Ilgiausiai ir rezultatyviausiai tyrinėjamas seniūnijos objektas yra Šeduvos 
senamiestis. Jis pradėtas tirti 1991 metais ir tyrinėjamas iki šių dienų. Buvo 
nustatyta senojo miesto vieta, ši teritorija įtraukta į Kultūros vertybių registrą. 
Senojo miesto vietoje buvo aptikta grindinių, pastatų liekanų ir pamatų, medinio 
tilto liekanų. Senamiesčio kultūriniame sluoksnyje rasta daug ir įvairių radinių. 
Tai statybinės medžiagos – plytos, tinkas, puodyniniai ir plokštiniai kokliai, lan-
gų stiklo fragmentai, geležiniai vyriai; 
buities daiktai – kaltinės vinys, buitinė 
keramika, stikliniai indai ir buteliai, 
geležinės pasagos. Tarp jų būta ir mo-
netų, molinių pypkių.

86 Tautavičius A. 1968 metų žvalgomosios archeo-
loginės ekspedicijos ataskaita, Vilnius, 1968, Lietuvos 
istorijos instituto archeologijos archyvas, f. 1, b. 258, 
p. 72.
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Daugyvenės muziejaus rinkiniuose esama radinių, surinktų senųjų kaimų, 
dvarų sodybų, karčiamų vietose. Tai Baltoji, Gimbogalos kaimo laukai, Vėriškiai, 
Rokoniai, tačiau šios vietovės dar nebuvo tyrinėtos.

Pirmieji į Šeduvos kraštą atėjo neolito medžiotojai, jau turėję ir žemdirbys-
tės, ir gyvulininkystės pradmenis. I tūkstantmetyje čia gyveno kelios žemdirbių 
bendruomenės – dabartinėse Gimbogalos, Užuožerių, Užuovėjos, Velžių vietovė-
se. Iš visų jų išsiskiria Velžių bendruomenė, įsirengusi gerai įtvirtintą piliakalnį, 
kuris galėjo būti plačios apylinkės gynybinis, ūkinis ir socialinis centras. Viena 
iš tokių gyvenviečių galėjo būti ir Šeduva, kuri apie XVI a. išaugo į miestelį, o 
vėliau tapusi ir miestu.
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Šeduvos valsčiaus mitologinės vietos
Tadas Šidiškis
Kultūros paminklų mokslinių tyrinėjimų įmonė

Šis kraštas – tai dviejų kultūrų – Gabógalos (Ragin¸nų) ir Žiemgalos san-
dūra1. Šeduvâ – tai Gabogalos stambiausias centras. Neabejotina, jog garsusis 
Raginėnų archeologinis-mitologinis kompleksas buvo vienas iš senosios lietuvių 
religijos centrų. O kur dar daugybė išlikusių mitologinių ir dubenuotųjų akme-
nų, kurie gausiausiai atstovauja šio krašto senosioms šventvietėms. Deja, iškastas 
Ramylos šventkalnis Vantainiuose, sunaikintas Ąžuolo akmuo Stūriškiuose, Velžiÿ 
Bažnytkalnis, nelokalizuota L. Kšivickio minimos Dievóngalio šventyklos vieta. 

Užmarštin nuėjo senoji ikikrikščioniška šio krašto istorija. Liko tik žemės 
kalba – vietovardžiai ir liaudies pasakojamoji tautosaka. Šiame lygumų krašte, 
skirtingai nei kalvotoje Žemaitíjoje, helonimai (pievos, raistai) dažniausiai vadinami 
alkais ir sakralinio pobūdžio žodžiais: dievas, perkūnas, velnias, ragana, laumė, 
kunigas, šventas, bažnyčia, koplyčia ir panašiai.

Šeduvos krašte išlikę tik du mitonimai su šaknimi „alk“. Tai Pakalníškių 
Alkupis bei Alkos kapinės. Čia gausu kapmilžiais, milžinų kalnais, švedkapiais 
vadinamų pilkapių, senkapių, turinčių neabejotiną mitologinę vertę, o kiek čia 
„velnio“ akmenų. Šiame krašte išlikę šventieji šaltiniai vadinami „verduliais“, 
„verdenėm“, „smakeliais“.

Deja, nemažai, ir ypač tų, kurie buvo užfiksuoti 1935 m. Lietuvos žemės 
vardyne, jau sunaikinta vykdant melioracijos darbus. Tačiau išlieka neabejotina 
šių vietovių mitologinė vertė.

Žemiau pateikiami Šeduvõs valsčiaus mitologijos objektai.

Baltoji – senkapis Švedų kapinės, Lepšikalnis
Pavadinimas Baltóji kilęs nuo žodžių Baltieji Vilkai. Pagal legendą, kurią 

1935 m. papasakojo Kazys Petrauskas, gim. Šeduvojê, užrašė P. Lukoševičienė: 
„Rusų kareiviai ant Lepšíkalnio pamatę baltą vilką kasant žmonių lavonus ir nuo to 
praminė „Bielaja Korčma“2. Lepšikalnis – nedidelis žvyro kalnelis – 100 m į vakarus 
nuo Baltosios. Seniau čia buvę kapai, dar ir dabar (t. y. 1935 m.) stovi du seni 
kryžiai. „Lepšikalnis supiltas laidojant prancūzų kareivius.“3

LŽV anketoje L. Valiukas mini, jog tarp durpynų, aukštoje vietoje yra kai-
mo kapai, įkurti prieš 100 metų. Bet ten anksčiau buvę švedų kapai ir prieš 30 
metų (apie 1905 m.) rastas labai senas 
surūdijęs kardas4. 1960 m. tai patvirtina 
kita žinutė LKI. Nikodemas Listauskas 
papasakojo: 

„Į pietus nuo Baltosios kaimo yra Švedų 
kapinės (kapeliai) – pilkapis nuo švedų karo. 
Kalno vakarinis šlaitas apardytas. Pilkapis 
apaugęs pieva, papėdėje keli gluosniai.“5

1 Šernas V. Pratarmė, Daugyvenės kraštas, Kaunas, 
1998, p. 3.

2 Lietuvos žemės vardynas (toliau – LŽV), 1935. 
3 Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vietovardžių 
iš gyvosios kalbos kartoteka ir archyvas (toliau – LKI), 
1985 m., užrašė N. Žemaitytė.

4 Valstybės archeologijos komisijos archyvas, saugomas 
KPC paveldosaugos bibliotekoje (toliau – VAK), f. 1, 
ap. 1, b. 34, p. 4.

5 LŽV, 1935.
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Baltoji, senkapis  
Lepšikalnio kalnelyje

Baltoji, Rapokalnio 
piliakalnis

Rapokalnio kapeliai
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Baukai – Velnio akmuo, Kapeliai, Meškupis
„Baukas“, pagal J. Šliavą, yra Velnio sinonimas6. Lietuvos žemės vardyne 

minimas didelis akmuo Baukÿ kaime, vidury Akmenio upelio. Tai greičiausiai 
tas pats akmuo, kuris buvęs prie kelio į Niauduvą ir suskaldytas.7 0,5 km į rytus 
nuo kaimo yra senos kapinės, o 100 m į šiaurę nuo jų – Kapūbala. Baukuosê 
minimas Meškupio šaltinis.

Gimbogala – Rapokalnio piliakalnis, Rapokalnio  
kapeliai, Stalgėnų ąžuolas, Napoleono kelias
Apie 0,4 km į šiaurės rytus nuo geležinkelio linijos Radviliškis–Vilnius, 

apie 0,8 km į pietryčius nuo Gimbogalos kapinių8, buv. ūkininko Jotauto žemėje 
yra piliakalnis, vadinamas Rapokalniu9. Kalnas iš vakarų pusės yra žvyruotas, 
lyg akmenimis išmūrytas. Apie Rapokalnį 1935 m. papasakojo Antanas Morkus, 
gim. V¸riškiuose: 

„Toje vietoje gyvenęs turtingas ponas Rapukas. Jis turėjęs labai 
gražią dukterį – tik vieną. Tačiau raganos ją pavogusios. Bet su
radę ją parsivežė. Po kiek laiko raganos atsivijusios ir reikalavusios 
grąžinti. Rapukui nesutikus, jos dvarą užkeikusios ir reikalavusios 
grąžinti, „pavadinusios“ jį Rapokalniu.“ 

Pagal kitą padavimą „tas kalnas atsiradęs nuo tvano“10. Rapokalnyje auga ąžuolas, 
kurio apimtis 4,8 m.

Apie 0,2 km į pietryčius nuo Rapokalnio yra Rapokalnio kapeliai.11 

„Seniau čia buvo kapai, bet meškos atkasdavusios lavonus, nu
sivilkdavo. Nustojo laidoti. Išlikęs vienintelis kryžius, bet ir tas 
nudaužtas. Dabar išariami žmonių kaulai“, – 1935 m. pateikė 
Mykolas Žičkus.12 

Napoleòno kelias, Roko pylimas, miško kelias.13 Gimbogalos šiaurėje buvo 18 ha 
dydžio Aneliškio bala. Dabar numelioruota. Čia „žmonės matė pinigus degant. Atkasę po 
akmeniu rado molinį puodą su angliais“14.

Stalg¸nų kalne buvęs didelis 5 m 
skersmens akmuo, o prie Šidlausko tro - 
bos buvęs didelis ąžuolas.15 

„Jame gyvenęs didelis katinas. Šokdavęs 
žmonėms ant galvų, bet jo ieškant niekas ne
rasdavo. Tą ąžuolą griaustinis sudeginęs.“16

P. Šliurpos žemėje yra Lukoš-
kalnis. Tai nedidelis žvyro kalnelis. 
Pavadinimas kilęs nuo to, jog čia pa-
laidotas Lukošiaus sūnus.17

6 Šliavas J. Šiaurės Lietuvos lygumos, 1974, VUBR, 
f. 152, b. 5, p. 219.

7 LŽV, 1935.
8 Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas, 
Vėriškių eksperimentinio ūkio planas M 1:10 000, 
Vietovardžių ir gamtos bei kultūros paminklų žiniaraštis 
(toliau – RŽPI). 

9 LŽV, 1935. 
10 Ten pat.
11 Ten pat.
12 Ten pat.
13 Ten pat.
14 Ten pat.
15 Ten pat.
16 Ten pat.
17 Ten pat.
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Juodupiai (Šklagai) – Šventlaukis,  
Mikšio akmuo Grubkalnis, Levo akmuo
Júodupių kaimo šiaurės vakaruose yra 6 ha dydžio pakiluma, vadinama 

Šventlaukiu18. Apie jį 1978 m. pasakojo Ona Grinevičienė, gim. 1902 m. Juodupiuose: 

„Buvę dveji bado metai. Iš Šeduvos į Aµksniupių koplyčią atvažia
vęs kunigas ir su ostija vaikščiojęs po tą lauką, kad nebūtų blogų 
metų. Nuo to laiko ir pavadino tą lauką Šventlaukiu.“19 

Šventlaukyje, Igno Valio sklype, buvęs labai didelis akmuo (žmogaus ūgio), 
vad. Míkšio akmuo, bet 1903–1904 m. statant Karali¿niškio palivarką, dalį to 
akmens suskaldė ir suvartojo statybai. 1935 m. Vincas Pupė, gim. Žardìliuose, 
pasakojo: „Ant to akmens velnias taboką maldavo“. 

„Gerokai dar prieš Didįjį karą toje apylinkėje buvo rusų kariuo
menės manevrai. Atjojo du kariškiai, žiūrėdami į knygas ieškojo to 
akmens. Bet 1903–1904 m. statant Karaliūniškio palivarką, dalį to 
akmens suskaldė ir suvartojo statybai. Nesuradę kreipėsi į ten pat 
dirbusį žmogų, prašydami nurodyti. Šis parodė, kad jau įdėtas į 
sieną. Tuodu kariškiai ką tai knygoje pasižymėję ir nujojo.“20

Vakarinėje Júodupių kaimo daly prie Juodupio upelio yra 1,5 ha ploto mito-
loginis kalnas, vadinamas Raudikalniu21, o kaimo rytinėje pusėje prie Kurauckynės 
pievos yra dirbamos žemės plotas, vadinamas Gaidžiùkais.22

Apie 2 km į pietus, Radvilónių g-jos Šklagų miško 80 kvartalo šiaurinėje 
dalyje yra Grubkalnis.23 Tai apie 3 ha ploto žvyrsmėlio kalnas, iškasinėtas. 1934 m. 
čia rasta senovės pinigų – žinias pateikė Radvilonių girininkas Vladas Orlauskis24. 
Į vakarus nuo Šeduvos–Šklagų kelio buvo didelis (3 m skersmens) Levo akmuo.25 
Jis buvo suskaldytas 1925 m.

Kleboniškiai – akmuo su dubenėliais,  
Žaltupis, Karalienės bala
Archeologijos paminklas A 625 Klebõniškių akmuo su dubenėliais yra 

0,3 km į pietryčius nuo Pakalníškių–Rozalímo kelio ir 50 m ta pačia kryptimi 
nuo Daugôvenės dešiniojo kranto. Akmuo netaisyklingos formos, rusvo granito. Jo 
ilgis – 2,5 m, plotis – 2,5 m, aukštis – 1,3 m. Akmens viršutinės dalies paviršius 
išraižytas negilių griovelių, dalija jį į penkias dalis. Visas paviršius padengtas duo-
butėmis, kurių priskaičiuojama iki 70. 
Duobutės dirbtinės kilmės, taisyklingai 
apvaliai išduobtos, kraštai nugludinti. 
Duobutės mažos – jų skersmuo nuo 40 
iki 70 mm, gylis – nuo 10 iki 20 mm. 
Tik šešios duobutės šiek tiek dides-
nės – nuo 70 iki 100 mm skersmens 

18 LŽV, 1935.
19 LKI, 1978.
20 LŽV, 1935.
21 Ten pat.
22 Ten pat.
23 Ten pat.
24 Ten pat.
25 Ten pat.
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ir iki 35 mm gylio. Giliausia duobutė siekia 55 mm gylio. 
Pastebimas mažesnių duobučių išsidėstymas aplink gilesniąsias.

Kadangi šis akmuo buvo išjudintas iš pirmykštės savo vie tos,  
akmens ryšio su aplinka tyrimai beveik netenka prasmės (Liberto Klimkos nuomone)26.

1977 m. vykdant laukų melioravimo darbus akmuo buvo išverstas iš se-
nosios vietos ir nuvilktas prie akmenų krūvos į lauko pakraštį. 1992 m. akmuo 
buvo sugrąžintas į senąją vietą.

Trikampio formos akmuo su smailiadugniu dubeniu yra Daugyvenės mu-
ziejaus Kleboniškių buities ekspozicijoje. 

Žaltupis – 0,5 km ilgio upelis Kleboniškių šile27. Kleboniškių kaime LŽV 
1935 m. nurodo dar vieną mitologijos objektą – Karalienės balą28.

Paežeriai – Daratkalnis, Turkkalnis,  
Suodų kln., Kapeliai 
Arimaičių ežero šiaurės vakarų pakrašty, Liūngalio pelkėje yra mitologi - 

nis Daratkalnis.29 Jo plotas apie 0,5 ha, aplink liūnas. Sakoma, jog kalno pavadi-
nimas kilęs nuo čia pasikorusios Daratos. 1935 m. Jurgis Šereiva, gyv. Paeže-
riÿ k., papasakojo, kad „matydavo baltą kiškį, kurio negalėdavo sugauti“30.

1,2 km į šiaurės rytus nuo Pae-
žeriÿ, 0,2 km į rytus nuo Ežerºlės upelio 
yra istorinis-mitologinis Turkkalnis. Jį 
mini 1894 m. Davainis-Silvestravičius: 
„Netoli Drausbalės yra Turkkalnis.“31

Prieškario Lietuvoje Turkkalnis 
buvo ūkininko Miciūno sklype. 1935 m. 

Kleboniškių akmuo  
su dubenėliais

26 Archeologijos paminklo A 625 dosjė, saug. KPC. 
27 Daugyvenės kraštas..., p. 31.
28 LŽV, 1935.
29 LŽV, 1935.
30 Ten pat.
31 Dowojna -Sy lwes t rowicz , Podania zmujdzkie, 
cz. I–II, Warszawa, 1894.
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LŽV anketoje minima, jog tai 1 ha ploto ariamos žemės sklypas. 1985 m. kraš-
totyrininkė N. Žemaitytė užrašė padavimą: „Turkų karo metu jį supylė belaisviai“32.

Apie 0,5 km į rytus nuo Paežerių Jonaičio žemėje yra Suodų kln. Kalnelio 
žemė juoda; panaši į suodžius. Užuežerio kaimo laukuose yra ajerais apaugęs 
tvenkinys, vadinamas Ajeriniu. G. Petkevičaitė užrašė padavimą, kad čia „ponaičiu
kas (velnias) piemenukus šokti vesdavo“33. Apie 1 km į rytus, prie Niauduvos upės, 
P. Valucko sklype yra vietovė, vadinama Kapeliais – tai dabar ariamos žemės 
plotas. Čia piemenys rasdavo gelžgalių. Pasakojama, jog „meškos iškasdavo lavonus 
ir nusinešdavo į Niauduvą“34.

Pakalniškiai – Alka, Alkupis, Švedų tvirtovė  
(Švedų šulnelis)
Pakalniškių kaimo kapinės, esančios vakariniame Daugyvenės šlaite, senų 

žmonių vadinamos Alka. 1935 m. Zigmas Baranauskas, gim. Pakalniškiuose, nu-
rodė, kad Alka – tai kapai, kalnelis apie 0,5 ha ploto, esantis kaimo šiaurinėje 
dalyje35. Pakalniškių kaimo centrinėje dalyje į Daugyvenę įteka kairysis intakas, 
vardu Alkupis36. Alkupis teka iš Baukų miško (apie 1,2 km į šiaurės vakarus). 
Čia, Baukų miško pietinėje dalyje, netoli Mažulių kaimo laukų prie Alkupio yra 
vietovė, vadinama Švêdų šulneliu. LŽV rašoma: „yra brukas, kur švedų kariuomenė 
stovėjo, buvusi tvirtovė“37. Apie 1,5 km į pietryčius nuo Pakalniškių, už plento 
Šiauliai–Panevėžys yra gyvenamoji vietovė, vadinama Vėliakiemiu, o apie 1,4 km 
į rytus nuo Alkos kapinių, už Daugyvenės upės – Kleboniškių miške yra Ramôtės 
upelis. Kleboniškių kalnas laikomas piliakalniu (A0–19). Tačiau greičiausiai tai bus 
alkakalnis. J. Elisonas pateikia apie šias vietas pasakojimą: 

„Prieš karą netoli to kalno žmogus kasęs kelią. Sako, radęs didelių 
žmogaus kaulų ir visokių gelžgalių, jisai tuojau viską užkasęs 
atgal. Tame kalne esą palaidoti Napoleono kareiviai, o po jais – 
pinigai.“38 

Čia, matyt, pasakojama apie kitą žinomą objektą – Kleboniškių pilkapius. 0,5 km 
į pietvakarius yra Lepšíkalnis.39 Visų šių mitologinių toponimų gausumas tik dar 
labiau pabrėžia šios vietovės sakrališkumą. 

Prastavoniai  
(Kauleliškiai) – Duobulio 
kalnas, Milžinkapiai
Prastavónių kaimo rytinėje pusėje 

Šeduvos g-jos Kurklių miško 47 kvar-
tale, šiaurinėje kelio Šeduva–Butėnai 
pusėje, prie Duobulio durpyno yra apie 
1 ha ploto žvyro kalnelis, vadinamas 
tuo pačiu – Duobulio40 vardu. 

32 LKI, 1985.
33 Petkevičaitė G. Mūsų senovė, Panevėžio balsas, 
1929, nr. 26.

34 LŽV, 1935.
35 LŽV, 1935.
36 Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, Vilnius, 1963, 
p. 4.

37 LŽV, 1935.
38 Elisonas J. Archeologinių ir šiaip įdomių tiek 
Panevėžio apskr., tiek kitų artimų apylinkių vietų 
sąrašas, Švietimo darbas, 1925, nr. 4–5, p. 442, 444.

39 LVŽ, 1935.
40 Ten pat.
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Pakalniškių Alkos 
kapeliai

Prastavonių Duobulio 
kalnelis

Zubrano metalinis 
kryžius
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Pasakojama, kad „tame kalne buvo pasikorę keli žmonės. Seniau 
vietos gyventojai vakarais bijodavo pro jį eiti, nes pasirodydavo 
randama avelė arba žmogus.“41 

Duobulio dalis nukasta imant žvyrą. Kurklių miško 52 kvartalo šiaurinėje dalyje yra  
Gegužkalnis.42 Ant to kalno buvo rengiamos gegužinės, 1935 m. pasodintas Klaipėdos 
medis. Gegužkalnis savo forma primena piliakalnį. Įdomus ožnugaris, nusitęsiantis 
į šiaurės rytus. Juo eina senkelis43. Apie 1 km į pietryčius nuo Prastavonių k. 
pietinės dalies (tilto per Daugyvenę), Čelkiÿ miško vakariniame pakraštyje, apie 
100 m į šiaurę nuo kelio Kauleliškiai–Čelkia¤ yra pakiluma, vadinama Milžínkapiais 
(LŽV 1985 m. užrašė Gražina Kadžytė).44 Gal tai tie patys Kapmilžiai, minimi LŽV, 
1935 m. ir VAK‘e, kuriuos nurodė Kauleliškio gyventojas Petras Bartkus: 

„Kauleliškių kaimo rytinėje dalyje yra du žvyro kalneliai, vadinami 
Kapmilžiais. Senieji žmonės pasakoja, kad čia yra „milžinų kapai“. 
Randama žmonių kaulų. Kalbama, jog per „metiežių daug žmonių 
buvo primušta“. 

Prastavonių kaimo šiaurinėje dalyje apie 100 m į rytus nuo tilto per Daugyvenę, 
šiaurinėje kelio į But¸nus pusėje yra Zubrano metalinis kryžius. 

Raginėnai – Raganų kalnas, Turgakalnis,  
Varnakalnis
XVI a. Ragin¸nų kaimas buvo vadinamas Gabógala (pagal vietinės tarmės 

dėsnius greičiausiai – *Gabógalė). Vardas Gabógalė yra sudurtinis, jo pirmasis 
sandas gab kilęs greičiausiai nuo žodžių geb¸ti, gabijâ „šventoji ugnis“. Jis rodo, 
kad šioje vietoje kažkur turėjo būti kūrenama šventoji ugnis. Galbūt tokia ugnis 
buvo kūrenama pilkapyno šiaurinėje dalyje – kalvelėje upelių santakoje (kaip tik 
tokios vietos, kaip rodo ir kiti pavyzdžiai, dažniausiai buvo susijusios su žodžio 
šaknimi -rag, kilusia galbūt nuo žodžio rågas, kuriose buvo alkvietės su kapais), 
kur vėliau buvo įrengtos ir krikščioniškosios kapinės45.

Jau pats Raginėnų vietovardis rodo čia buvus senovės lietuvių šventą vietą. 
Kalnelis į šiaurę nuo gerai žinomo Raginėnų piliakalnio, vadinamo Giliakalniu, 
anksčiau buvo vadinamas Råganų kalnu. Tik pastaruoju metu ir piliakalnį imta 
vadinti Raganų kalnu. Tokiu būdu Raginėnuose galima būtų rekonstruoti senųjų 
paminklų trejybę: piliakalnį, vadinamą 
Giliakalniu, alkakalnį, vadinamą Raga-
nų kalnu, ir pilkapyną, vadinamą Tur-
gakalniu (Rinkakalniu, Bačkirkalniu)46. 

Baškirkalnis – kalnas, smėlis su 
žvyru, 1 ha, į rytus nuo Piliakalnio, 
kairiam Daugyvenės krante. „Sako, se
niau buvę baškirų kapai.“ Randa žmonių 
kaulų ir įvairių iškasenų (J. Urbaičio 
žinios)47.

41 Elisonas J. Archeologinių ir šiaip įdomių..., p. 442, 
444.

42 LŽV, 1935.
43 Šidiškis T. Archeologinių ir kitų kultūros vertybių 
registravimas Radviliškio r. (ataskaita), Vilnius, 1995, 
p. 42, saug. KPC.

44 LŽV, 1935.
45 Šliavas J. Iš Mūšos senovės, VUBR, 1975, f. 152, 
b. 6, p. 52.

46 Kviklys B. Mūsų Lietuva, 1991, t. 2, Vilnius, 
p. 607–609.

47 LŽV, 1935.
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Kraštotyrininkas Darius Romančionis 1990 m. Ramuvõs žygio po alkakalnius 
metu ant Raginėnų alkakalnio nustatė penkis akmenų ratus. Vidurinio rato vie-
name akmenyje yra iškalimas, panašus į lovį. Dar vienas akmuo rastas akmenų 
sąvartyne48. Raganų kalno mitologinę vertę gali paliudyti 1935 m. Jono Urbaičio, 
gim. Raginėnuose, užrašytas pasakojimas: „Senovėje gyvenusios raganos. Daugyvenėj 
jos žlūgtus velėdavusios.“ B. Buračas teigia: „Čia degino raganas, iš viso krašto rink
davosi čia raganos.“49 B. Kviklys raganas personifikuoja į laumes: 

„Kalne gyvenusios laumės, kurios vakarais susirinkdavusios ir 
giedojusios. Tačiau, kai žmonės ėmė kalną kasinėti, jos ėmusios 
verkti, apleidusios piliakalnį ir persikėlusios į buvusį pušyną antroje 
Daugyvenės pusėje. Viena iš tų laumių buvusi ragana. Ji užkeikusi 
kasėjus ir jie apakę.“ 

Kiti padavimai kalba apie laumes, kurios globodavusios bedirbančius kaimo mo-
terų čia paliktus vaikus. Apie Bačkirkalnį sakoma, jog „seniau buvę baškirų kapų“. 
Kiti kalno pavadinimai (Turgakalnis, Rinkakalnis) gali būti susiję su „pagoniškais 
turgais“ – apeigomis, aprašytomis jėzuitų kronikose. Apie 0,7 km į pietvakarius 
iš kairės į Daugyvenę įteka upelis mitologiniu Kapupės pavadinimu. Nuo jo 
0,4 km į pietus yra 2,5 ha ploto žvyro kalva, vadinama Varnakalniu. Centrinėje 
Raginėnų dalyje yra Valiūnkalnis. Čia į Daugyvenę įteka maži upeliai: Vaidulis 
ir Skerdupis. Apie Skerdupį pasakojama: „Kariaujant su švedais, buvęs upelio klonyje 
smarkus susirėmimas, daug karių žuvę – išsiskerdę.“50 Labai įdomus padavimas, kurį 
pateikia L. Kšivickis: – 

„Persikėlusios į pušyną kitoje Daugyve nės 
pusėje laumės užsakiusios aukso alkinę, bet 
niekas negalįs rasti. Negirdėti neregėti ten 
esą turtai. Buvusios burtininkės – seniau 
ant piliakalnio giedodavusios laumės suėju
sios į piliakalnį, nes ten esanti šventa vieta.“

Raginėnų piliakalnis

48 Romančionis D. Ramuvos žygis, Ramuva, 1990, 
nr. 7.

49 Buračas B. Raganų kalnas, Ūkininko patarėjas, 1936, 
nr. 10, p. 13.

50 LŽV, 1935.
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Šeduva – Aukštežiai, Žemoperša, Gintaris,  
Ringužis, Šaulikalnis
1935 m. Lietuvos žemės vardyno Šeduvos mst. anketoje pateikiami šie objektai:
Aukštežiai – kalnas, nuotakumas į upelį, ariamas laukas, apie 1 ha, Puipių 

kelio ir geležinkelio susikirtime. Ariant rasta akmeninių kirvukų, žmonių kaulų. 
Šiemet rasta griaučiai ir prie jų kardas ir durtuvo galas, bet radinį savininkas 
pražudęs. Pasak žmonių, aukštas ežeras.

Pilies gatvė – Dvarčių sklypas, neseniai praminta. Čia žymu pamatų ir rūsių 
liekanos. Pasak žmonių, karaliaus Poniatovskio dvaras buvęs.

Šaltinio gatvė – Lukoševičiaus sklype randama žmonių kaulų, sako, seniau 
čia buvę Šeduvos kapai.

Žemoperša – upelis, kaip bala. Prasideda Šklagų miške, įteka į Niauduvą 
nuo Raudóndvario per 1 km. Seniau ten stovėjusi Žemoperšos karčema.

Gintaris – upelis, balos pobūdžio, įteka į Niauduvą ties miesto kapais. Sako-
mas priežodis: „Eisim į Gintarį“, reiškia, mirsim, nes prie Gintario Šeduvos kapinės.

Ringužis – upelis, teka nuo Žiliónių kaimo laukų. Dainelės posme minimas:

Kad nekėlė, berneli, rytelį,
Kad nešėrė, berneli, žirgelį,
Kad nejojė, berneli, Ringužį.

Prie vieškelio ir Šeduvos miesto sienos ir Påvartyčių kaimo laukų to kaimo 
gyventojas Štaras iškasęs pinigus. Sako, juos Napoleono kariuomenė paslėpusi. 
Prancūzai buvo atvažiavę ieškoti, bet neradę, nes vietą ženklinę medžiai buvę iš-
kirsti. Štaras matęs juos degant ir išsikasęs. Po to jis praturtėjęs, pasistatęs malūną. 

Pateikė Jonas Tomkus, Šeduva.
Pateikė Jurgis Štarinskas ir kt.
Užrašė mokyt. Ipolitas Ūdras, Šeduvos prad. m-kla.51

J. Elisonas pateikia šį padavimą apie Šeduvos vardo kilmę:

„Kur dabar yra Šeduvos miestelis, senovėje ta vieta buvo apaugusi 
didelėmis giriomis. Vienas karalius išjojęs į medžioklę su savo žmo
nėmis. Kažin kaip karalius nuo jų atsiskyręs ir pasiklydęs girioje. 
Ilgai klaidžiojęs ir labai valgyti išalkęs. Paskui jis prijojęs griovį, 
kur pamatęs besėdintį senelį: prijojęs paprašęs duonos, o taip pat 
ir kelią parodyti. Senelis išsiėmęs iš krepšelio duoną ir davęs jam 
tardamas: „Še tau, va!“ Parodytu senelio keliu karalius parjojęs 
namo, o po kiek laiko ant tos vietos pastatęs Šeduvą.“52

Šeduvoje Lietuvos žemės vardyno anketoje minimas Šaulikalnis (per jį eina 
kelias) ir Žirgulių kalnas, esantis šiaurinėje pusėje.

51 Ten pat.
52 Elisonas J. Archeologinių ir šiaip įdomių..., p. 445.
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Šileikoniai – Katmilžiai, Katiliorio akmuo,  
Šv. Jono upelis
Lietuvos žemės vardyno Šileikonių kaimo anketoje minimi šie objektai:
Kapìliai – du kalneliai, žvyras ir smėlis, 200 m2, nuo kaimo apie 1 km 

dešiniajame Šakos krante. Buvę kapai. Dabar atiteko Jurgiui Grigaliūnui. Randama 
daug žmonių kaulų ir įvairių žalvarinių papuošalų ir kitokių daiktų.

Katmilžiai – pakiluma, ariama žemė, juodžemis su moliu, 7 ha, dešiniajame 
Šakos krante, netoli Kapelių.

Katiliorio akmuo – Suodbalos baloje, akmenyje trys didesnės ir kelios ma-
žesnės skylės. Pasakoja, kad tose skylėse velnias tabaką maldavo. Žmonės tas 
skyles priteršdavo, kitą dieną vėl rasdavo švarias. Tos skylės vis eidavo gilyn.

Pateikė Jurgis Grigaliūnas, Jurgis Vaičiūnas, Šileikoniai.
Užrašė mokyt. Juozas Žemaitis, Šileikonių prad. m-kla, 1935 m.53

Kitas mitologijos objektas Šileikonyse – Švento Jono upelis54.

Užuožeriai – koplyčia, dvaras
Kapeliais vadinamas aukščiau pakilęs kalnelis, 30 × 40 m, į šiaurę nuo 

Užúožerių k., 0,5 km, Masiulaičio sklype. Čia žmonių nelaidoja.
Kaime buvo koplyčia, prie jos gyvenęs kunigas. Koplyčioje būdavę šv. Jono 

atlaidai. Rusai privertę koplyčią nugriauti. Koplyčios pamatai ir dabar yra kapeliuose.
Užuožerių pradžios mokyklos sklype buvę senovės kapai. 1934 m. gegužės 

9 d. ariant lauką pastebėjau griaučius apie 60 cm gilumoj, prie jų šiuos senovės 
paminklus: prie kairio šono peilį, gale kojų du durtuvu, apyrankę ir sagą ant 
krūtinės. Apie šiame sklype buvusius kapus žmonės nieko nepasakoja. Kaimo 
laukuose žmonės randa senoviškų pinigų.

Klėtelė – pieva, trakas, priesmėlis, 1 ha, į vakarus nuo Užuožerių k. 2 km. 
Klėtìlėje per Sekmines susirinkdavę piemenys, pusberniai ir šiaip jaunimas. Ten 
šokdavę, žaisdavę ir rodydavę įvairius pokštus. Piemens susirinkdavę iš ūkininkų 
maisto: sūrių, sviesto, kiaušinių, lašinių ir t. t. už karvių papuošimą per Sekmi-
nes. Tuos maisto produktus nusinešdavę klėtelėn ir ten pakeldavę piemenų balių.

Užuožerių kaimo jaunimas su Paežerių kaimo jaunimu seniau niekuomet 
nesutikdavęs, ir vieni pas kitus į vakaruškas niekuomet neužeidavę. Užuožeriečiai 
paežeriečius apdainuodavę šiaip:

Paežerėčė – ilgariečė,
Turi triūbą, turi leiką,
Turi kalės vaiką.

Pasakojo Petras Tarkūnas, Martynas Tarkūnas, gimę Užuožeriuose.
Pasakojo Vladas Plungė, gimęs Pakalniškiuose.
Užrašė mokyt. Vladas Plungė, Užuožerių prad. m-kla, 1935 m.55

53 LŽV, 1935.
54 Ten pat.
55 Ten pat.
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Užuožerių dvaras (Vėžaičių k.)
Žmonių pasakojimu, Užuožerių dvaras senas ir baudžiavos laikais buvo tur-

tingas. Dvare buvo degtinės ir alaus varyklos. Dvarą valdė ponai Jagminai, turėjo 
plytnyčią, veisė jaučius. Žmones labai spausdavo prie darbo ir labai plakdavę. Alek-
sandras Jagminas dalyvavo 1863 m. sukilime: išlaikė, maitino ir slėpė sukilėlius. Rusai 
ištrėmė Jagminą į Rusiją, į Jekaterinaslavlį. Iš Rusijos Jagminas atvežtas į Kauną ir 
ten turėjęs parduoti savo dvarą rusui Tolstojui. Paskiau vėl buvo išvežtas Rusijon.

Pasakojo Tarkūnas, Užuožeriai.
Užrašė mokyt. Vladas Plungė, Užuožerių m-kla, 1935 m.56

Kitas mitologijos objektas Užuožeriuose – ežeras. Pasakojama, jog „Ežeras 
nukrito iš oro, kuomet buvo atspėtas jo vardas.“57

Vaiduloniai – Budrio akmuo, Daugyvenė,  
Januškonkelnis, Nuolaidai, Piliakalnis
Daugyvenė – upė. 

„Vienas kunigaikštis, laimėjęs mūšį ant Raudonkalnio, pakėlęs 
savo kariams puotą, prinešęs daug bosų vyno. Bet kažko su jais 
susipykęs, tą visą vyną iš bosų išleidęs. Tas vynas pradėjęs nuo 
kalno bėgt ir nuo to prasidėjusi Daugyvenė.“ 

Pasakojo K. Plungė, gim. Vaidulonyse, užrašė P. Bundzienė.58

LŽV minimas piliakalnis Vaidulonyse.
Januškonkelis – kelias iš Vaidulonių į Januškonis. „Ten seniau dažnai vaiden

davosi: po vieną naktį žmonės bijodavę važiuot.“
Nuolaidai – žemė nuolaidi į visas puses, 50 ha. K. Plungės žemė. „Žvakutės 

vaikščiodavusios lauke.“ Kaimo laukuose M. Čiakos sodyboje buvo 4 dubenuoti 
akmenys.59 Šie akmenys ir dabar yra išlikę60.

„Budrio lauke buvo didelis akmuo su 3 skylėmis, kuriose velnias tabo 
ką maldavęs. Tos skylės visada būdavo labai švariai išvalytos. Žmonės  
visko prikimšdavo į jas, net ir mėšlo. Po kiek laiko atėję vėl visai švarias  
rasdavo. Sako, velnias dažnai ateidavęs taboką malt ir išvalydavęs.“61 

Pateikė K. Plungė, apie 70 metų.

Velžiai – Pilė, Milžinkapiai,  
Bažnytkalnis, Kačmilžiai

Velžiuosê, Buračo teigimu, „milžinų ga 
dynėje buvęs kažkoks milžinų miestas. Ant 
Pilies kalno gyvenęs vienas milžinas, o ant 
Milžinkapių kalno – kitas, tarp tų kal nų  
buvo Žírnio ežeras (dabar Arimaičių). Mil

56 Ten pat.
57 Ten pat.
58 Ten pat.
59 Matulis R. Istoriniai akmenys, Vilnius, 1990, p. 75.
60 Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V. Lietuva, 101 
legendinė vieta, 2011, p. 204.

61 Ten pat.



134

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

žinai buvo tokie dideli, kad sėdėdami vienas ant vieno, o kitas ant 
kito kalno tabokinėmis per Žirnio ežerą pasidalindavo“62. 

Apie 0,7 km į pietryčius nuo Velžių piliakalnio yra Bažnyčkalnis. Deja, jis jau 
sunaikintas. Ant Bažnyčkalnio senovėje stovėjo milžinų bažnyčia. Šiame kalne, 
sako, rasdavę senovės bažnytinių daiktų. I. Seliukaitė 1985 m. užrašė tokį pat 
pasakojimą: „Čia stovėjusi bažnyčia. Tas kalnas ją prarijęs.“63 0,3 km į rytus nuo 
Velžių piliakalnio yra kalnas – vadinamas Kačmilžiu.64 Seniau čia buvo žymūs 
pilkapiai. (Dabar sunaikinti.)

Vėriškiai – Ežerbala, Ekečių alkvietė,  
dubenuotieji akmenys
Ežerbala – buvęs ežeras, dabar bala tarp Vaidulonių ir Vėriškių.

„Žmonės pasakoja, kad seniau buvęs didelis ežeras ir vadinamas 
„Žirniu“. Ežerbalos vietoj seniau buvęs kalnas, o ant jo augę žirniai. 
Viena boba nuėjo žirniaut. Staiga nusileidęs jai virš galvos didelis 
debesis smarkiai ūždamas. Boba, nežinodama, kas daryt, iš baimės, 
rankas iškėlusi aukštyn, sušuko: „Pone Dieve, žirnius skinu!“ De
besis vis ūžė. Mat debesis tol ūžia, kol atspėja jo vardą. Atspėjęs 
ežero vardą – apanka. Susirinko apie tą debesį daugybė žmonių, bet 
visi bijo spėti. Tada žmonės išrinko seniausią žmogų, kuris turėtų 
spėti jo vardą. Vos tik ištarė tas senelis žodį „žirnis“, tuoj debesis 
nustojo ūžt ir nukrito žemėn. Toj vietoj, 
kur jis nukritęs, pasidaręs didelis ežeras. 
Nuo ko jį ir pavadinę „žirniu“. Kada, sako, 
tame ežere žmonės pradėję žuvaut, nustoję 
vadint „žirniu“. Tai buvo labai seniai“65. 

Užrašė P. Bundzienė.

62 Buračas B. Velžių kaimo piliakalniai, Mūsų kraštas, 
1938, nr. 46. 

63 Lietuvos kraštotyros draugijos archyvas, saug. Nacio-
naliniame muziejuje.

64 LŽV, 1935. 
65 LŽV, 1935.

Velžių piliakalnis. 
Str. nuotraukos – 
Algimanto Stalilionio
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Tarp V¸riškių ir Šeduvos yra Ekečių (Margavonių) miškas. Pagal padavi-
mus Ekečių miške buvusi senovės lietuvių kulto vieta. Pasakojama, kad Lietuvos 
krikšto metu čia buvo paklydęs Jogaila su palydovais. Šeduviškiai buvo krikštijami 
masiniu būdu, grupėmis. Tuojau po krikšto buvusios pastatytos dvi rezidencijos: 
viena – kunigaikščiams, kita – kunigams. Kunigaikščių rezidencija, mirus Ponia-
tovskiui, perėjusi Šeduvos miesto burmistro Vertelio nuosavybėn66.

Gaila, kad Vėriškių I dubenuotas akmuo išvežtas į Liaudies buities muzie-
jų Ru§šiškėse. Neaiškus ir kitų dubenuotųjų akmenų, buvusių P. Valantino ir 
K. Petrausko sodybose, likimas.

Kiti objektai, minimi Lietuvos žemės  
vardyne
I. Kalvos, piliakalniai, dvarvietės

Amalija – dvarvietė, LŽV, 1935.
Dargužiai – Ožiakalnis, Vinkšnakalnis („pinigai degė“) – LŽV, 1935. 
Daukantai, Rokonių dvarvietė, LŽV, 1935.
Kurklaičiai – dvarvietė, LŽV, 1935.
Labučiai – Šatrikalnis (150 m į šiaurės vakarus nuo buv. Šarkiškės 

eiguvos – yra kalkinio akmens), LŽV, 1935, buv. Puipdvario 
dvaras, LŽV, 1935.

Margiai – Rotkalnis („buvo Radvilos kariuomenė sustojusi“) LKI, 1978.
Margavoniai – Juodkalnis, LŽV, 1935.
Pavartyčiai – Raguolkalnis, LŽV, 1935.

II. Pievos, raistai, balos, laukai
Daukantai – Šakalynė, pieva 0,6 km į pietryčius nuo Rokonių dvaro 

(rasta briedžio ragas ir degto molio pypkė), LŽV, 1935.
Džiugonys – Cigonbala.
Kleboniškiai – Ramytė, bala.
Margavoniai – Judošbala („anksčiau vaidenosi“), LŽV, 1935.

III. Šaltiniai, upeliai, ežerai
Daukšiai – Keturkojis, upelis.
Džiugonys – Kraujupis, upelis Vardukšnės intakas.
Naujasodis – Gaidžupis.
Pavartyčiai – Verdenė, šaltinis šiaurėje.
Raginėnai – Kartuvių brasta – Daugyvenėje, ties Pušynu.
Sardupis, up. kairysis Daugyvenės intakas. „Pasakojama, kad kariau-

jant su švedais, buvę ant to upelio klonių smarkus susirėmimas, 
daug kareivių žuvę – išsiskerdę“ – LŽV, 1935.

Raginėnai – Biesbala (LTR 3098/237, 269).

IV. Akmenys, senkeliai
Amalija – Velnio akmuo (LŽV, 1985).

66 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 606.
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V. Senkapiai, senos kapinės, pilkapiai
Alksniupiai, Alksnupiai – Pakaupriai, 2 kln. Šilkalnis (randa kaulų), 

LŽV, 1935.
Bebrujai – Žydkapis, šiaurėje, Linkaičių mšk. pakrašty, LŽV, 1935.
Birutė – Kapų kln., kairiajame Dubysėlės krante pastatytas namas, 

LŽV, 1935.
Dargužiai – Švedės kapas, senkapis į pietus, Obelės krante, Kapeliai, 

prie Ežerbalos, LŽV, 1935.
Džiugonys – Naraiškapis, prie vieškelio – LŽV, 1935.
Naujasodis – Katmilžiai, pilkapiai prie Šakos upelio, LŽV, 1935.
Liaudiškiai – Kačmelžis, kalnelis į pietryčius nuo kaimo, LŽV, 1935.
Kaulakiškiai – Milžinų kapai, kaimo rytuose, LŽV, 1935.
Kuplyčia – koplyčia kapinėse, 0,4 km į pietvakarius nuo Alksniupių, 

pastatyta baudžiavos laikais.
Kurkliai – Kurklių kapeliai, apleisti kapai, LŽV, 1935.
Labučiai – Kapeliai, buvę dvaro kapai pietų pusėje, LŽV, 1935.
Pavartyčiai – Kapas, prie senojo kelio iš Šeduvos į Paežerius, buv. Še-

duvos dvaro savininko barono kapas („vaidenosi raganos, vel-
niai“ – Petkevičiai. Panevėžio balsas, 1925, nr. 26).

Šniukoniai – kapeliai, 0,2 km į pietus nuo kaimo prie Dubulio upelio, 
yra 5 kryžiai, LŽV, 1935.

Santrumpos
A – Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Archeologinė vieta
akm. – akmuo
AR – Respublikinės reikšmės archeologijos paminklas
ap. – apylinkė
AV – Vietinės reikšmės archeologijos paminklas
b. – byla
buv. – buvęs
gim. – gimęs (usi)
gja – girininkija
ha – hektaras
km – kilometrai
KPC – Kultūros paveldo centras, Paveldosaugos biblioteka, f. 45
LAM – Lietuvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 1928
LŽV – Lietuvos žemės vardyno anketos, saugomos Lietuvių kalbos institute
LKD – Lietuvos kraštotyros draugijos archyvas, saugomas Nacionaliniame  

muziejuje
LKI – Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vietovardžių iš gyvosios kalbos 

kartoteka ir archyvas
LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštynas
M – Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Mitologinė vieta
PKK – Pavardžių ir vietovardžių atlietuvinimo keitimo komisijos prie Vidaus 

reikalų ministerijos (1936–1940 m.) vietovardžių kartoteka, saugoma Lietuvių 
kalbos institute

RŽPI – Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas, ūkių planai  
M 1:10 000, Vietovardžių ir gamtos bei kultūros paminklų žiniaraštis

VAK – Valstybės archeologijos komisijos archyvas, saugomas KPC paveldosaugos 
bibliotekoje, f. 1, ap. 1

VUBR – Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos Rankraščių skyrius
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k. – kaimas
kln. – kalnas
kv. – kvartalas
mkla – mokykla
mjas/a – mokytojas, mokytoja
m. – metai
mš. – miškas
pas. – pasakojo
p. – puslapis
pr. – pradinė
r. – rajonas
sba – sodyba
sen. – seniūnija
snk. – senkapis
up. – upė
užr. – užrašė
vs. – viensėdis
vls. – valsčius
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Knygnešystė Šeduvos krašte
Gražina Dunauskienė

Keturi spaudos draudimo dešimtmečiai (1864–1904) ir knygnešių veikla – 
išskirtinis Lietuvos istorijos laikotarpis, neatsikartojęs niekur kitur visame pasau-
lyje. Daugiausia vargingi gyventojai, drąsinami ir skatinami labiau susipratusiųjų, 
stojo į kovą dėl caro valdžios uždraustos lietuviškos spaudos. Kovą, kuri padėjo 
tautai susitelkti, patikėti savo jėgomis, brandino jos savimonę ir ruošė vėlesnei 
esminei pergalei – nepriklausomybei. Tokio pasipriešinimo simbolis – knygnešiai, 
iš Prūsijos į Didžiąją Lietuvą per nuolatinius pavojus, riziką gabenę uždraustus 
spaudinius ir čia juos pasiaukojančiai platinę ar padėję tokiems nešėjams. Tie 
drąsuoliai su kiekvienu knygų ar laikraščių paku skleidė lietuvišką spausdintą 
žodį, stiprino ir augino svetimšalių ujamą lietuvybę plačiąja prasme ir tuo pelnė 
laiko nenustelbiamą vietą tautos istorijoje.

Knygnešystės tyrinėtojai, vertintojai tarp aktyviausių tos veiklos regionų 
nurodo Pånevėžio apskritį, kuriai priklausė ir Šeduvõs valsčius. 

„Spaudos platinimu ir paplitimu nedaug nusileido (pasienio su Prūsija 
apskritims – keturios Didžiosios Lietuvos apskritys – Marijãmpolės, 
Pånevėžio, Šiauliÿ ir Ukmergºs. Jose buvo mažiau knygų gabentojų, 
bet gausu platintojų“, – rašo Vytautas Merkys savo straipsnyje 
„Lietuvių tautos kova dėl spaudos laisvės 1864–1904 metais“1.    

Tokio aktyvumo motyvai čia, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo tie patys: iš 
pradžių – religiniai, švietėjiški, teikę knygnešiams vilties prisidurti vieną kitą rublį, 
ilgainiui vis labiau sutapę su prigimtiniu ar ilgainiui išsiugdytu patriotiškumu, 
galop subrendę į tautinį sąmoningumą. 

Šeduvos valsčiaus knygnešiai, platintojai, jų rėmėjai, globėjai – dažniausiai 
valstiečiai, amatininkai, padienininkai, smulkūs prekybininkai ir kiti neturtingi 
gyventojai – į šią veiklą įsitraukė labiau apsišvietusiųjų, pirmiausia kunigų, patarti, 
paraginti, pamokyti. Anot Lauros Prascevičiūtės straipsnio „Radviliškiečių knygnešių 
indėlis“ („Skleidę draustą lietuviškąjį žodį“, Radviliškis, 2008) ir kitų šaltinių, ne 
vienam įtakos turėjo tuo laiku kunigavę Juozas Šnapštys-Margalis, Petras Legeckas, 
Kazimieras Pronckietis (Pronskietis), J. K. Vizbaras, Mykolas Opulskis, Mykolas 
Karosas, Pranciškus Grigaliūnavičius (Grigaliūnas), Jonas Švagždys, Eidrigevičius, 
Vienužis, Ignacas Meškauskas, Jurgis Rupka. Ir nesvarbu, kad kai kurie iš jų 
kunigavo ne Šeduvoje, o kitose artimesnėse ar net labai nutolusiose parapijose. 
Sakysim, kunigas Mykolas Karosas lietuviškas knygas pradėjo platinti dirbdamas 
Š¸toje (Kėdãinių r.), lietuvybės veikla užsiėmė ir kunigaudamas Darb¸nuose (Kre-
tingõs r.). Į Šìduvą jis buvo atkeltas tik 1926 m. Tačiau jau ir iki tol čia gerai 
žinotas, ne vieną patraukęs patriotiškai veiklai, skatinęs lietuvybės idėjas.

Nėra abejonės, kad ir patys kny-
gnešiai ar platintojai surasdavo naujų 
savo pasekėjų. Antai pas Girìlės pamiš-

1 Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, Vil-
nius, 2004, p. 15–16. 
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kėje, prie Girgalio vienkiemio, Pakalníškių apylinkėje, gyvenusią senyvą valstietę 
Baltramiejūnienę apsistodavo nuo Šíluvos vietovių atkeliaudavęs knygnešys Juozas 
Matuzas, palikdavo ten paslėpti lietuviškos spaudos, kuri buvo skirta platinti. 
Taip senutė ir pati įsitraukė į knygnešystę, ir dar kaimyną Domą Baltramiejūną 
prikalbino. Panašių pavyzdžių būta ne vieno.

Lietuviškos spaudos kelias pas skaitytoją buvo sudėtingas ir pavojingas. 
Kiekviename jo etape kiekvienas knygnešys ar jo talkininkas galėjo bet kada būti 
įtartas, susektas, nubaustas. Bausmės laukdavo įvairiausios: nuo piniginių bau-
dų – iki „dybavimų“ (mušimų, kankinimų pririšus prie „dybų“ – arkliams rišti 
skirtų stulpų), kalinimų kalėjimuose, trėmimų sunkiems darbams, net nužudymų. 
Nebekalbant apie neretus atvejus, kai būdavo atimami knygų, laikraščių pakai ir 
patiriama gana didelių materialinių nuostolių. Yra duomenų, kad vien 1889–1904 m. 
Rusijos pasieniečiai, akcizo kontrolės tarnautojai, policija, žandarai sulaikė bemaž 
234 tūkstančius egzempliorių lietuviškų leidinių, spaudos draudimo laikotarpiu 
įvairiai represuota daugiau kaip 2 000 gyventojų, tarp kurių buvo ir Šeduvos 
bei aplinkinių valsčių atstovų. Tačiau knygnešių šūkis „Švieskis ir šviesk“ vėl 
pakeldavo į šios savotiškos kovos frontą arba tuos pačius drąsuolius, arba naujus 
jų pasekėjus, bendraminčius, kurių ilgainiui vis daugėjo. 

Kaip teigiama šaltiniuose („Skleidę draustą lietuvišką žodį“, Radviliškis, 
2008, kitur) į dabartinio Radviliškio rajono teritoriją, kartu ir Šeduvą, draudžia-
mieji leidiniai patekdavo keliais maršrutais, tarp kurių – pro Šilinės muitinę, 
Ša÷kotą arba per Ta÷ragę, Keµmę, Pašiãušę, Bazilionius, Påkapę, Polekºlę, arba pro 
Beržínės, Pameižių, Paj¿rio užkardas, Raséinius. Šeduvos apylinkes lietuviškos kny-
gos pasiekdavo ir per Panevėžio krašte 
veikusią Garšviÿ knygnešių draugiją. 
Kai kuriais atvejais pargabentoji spauda 
būdavo paliekama turėtuose punktuose, 
vėliau ją išdalydavo platintojai. Tačiau, 
pavyzdžiui, Pakalníškių apylinkėje gy-
venęs knygnešys Aleksandras Savickas 
tik platindavo draudžiamąją literatūrą, 
kurią pargabendavo knygnešiai. Taip 
darydavo ir kai kurie kiti.

Platintojai ir knygnešiai nestoko-
davo išradingumo, slėpdami bei išdaly-
dami lietuviškas knygas. Manoma, kad 
tuo atžvilgiu nepralenkiamas būdavo 
iš kaimyninio Smilgiÿ valsčiaus kilęs, 
bet ir  Šeduvos apylinkėse atsilankyda-
vęs Antanas Bataitis. Jis tuos leidinius 
slėpdavo krosnyje, inkiluose, bažnyčios 
varpinėje. Į Šeduvą jų iš tuometinio 
Kråkių valsčiaus (Kauno apskr.) atvež-
davęs Vincentas Lingvevičius buvo 12 
metų rinktas valsčiaus teisėju, vienerius Antanas Bataitis 
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metus – viršaičiu. Leidinius jis suslėpdavo vežime ir 
važiuodavo platinti – kas gi įtars tokį žinomą parei-
gūną. Šeduvis Ignas Bieliauskas buvo dievdirbys ir 
pardavinėjo savo drožinius. O tarp jų gudriai suslėp-
davo, paskui pasitikėjimą kėlusiems žmonėms kartu 
įsiūlydavo ir slaptųjų spaudinių. 

Paprastai labiau patyrę, ilgiau šioje veikloje da-
lyvaujantys knygnešiai turėdavo savo sandėlius na - 
muose, kaimynystėje, pas patikimus žmones. To reikė-
davo pirmiausia saugumo sumetimais: būdavo sunkiau 
susekti, atrasti, suradus mažesnį draudžiamų knygų 
kiekį, galėjo grėsti mažesnė bausmė ir nuostoliai. Kaip 
minima knygos „Knygnešys 1864–1904“ tomuose, tokius 
sandėlius turėjo ir Šeduvos krašte veikę knygų, spau - 
dos nešėjai. Kartais tas pats sandėlis būdavo net ne 
vieno, o dviejų ar daugiau knygnešių, dirbusių drau-
gėje. Antai šeduvis Antanas Vaitkevičius darbuodavosi 
kartu su bendražygiu radviliškiečiu Augustinu Grisai-
čiu. Tad jie abu savo platinamos literatūros slėptuves 
turėjo tas pačias – pas patikimus pažįstamus gyventojus Jurgį Tubį, pas Svetiką.2

Tokių knygnešių „duetų“, kuriuos jungė ir bendras darbas, ir jo formos, 
būdai, buvo ne vienas.

Kaip ryškėja iš knygnešių gadynę liudijančių šaltinių, į šiandieninio Radvi-
liškio rajono teritoriją buvo gabenami šie leidiniai: „Šaltinis“, „Šaltinėlis“, „Balsas 
Balandžio“, „Aukso Altorėlis“, „Gyvenimas Jėzaus Kristaus“, „Vartai dangaus“, ele - 
mentoriai, kalendoriai, žodynai, laikraščiai „Kryžius“, „Tėvynės sargas“, „Varpas“, 
„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Ūkininkas“ ir kiti. Elzės Eidukienės prisimini-
mai, kuriuos yra užrašiusi buvusi Pakalniškių pradinės mokyklos mokytoja Birutė 
Senulytė-Skipskienė, liudija, kad Pakalniškių apylinkėje iš knygnešių (konkrečiai iš 

Vincentas Lingvevičius 

2 Knygnešys 1864–1904, 
Kaunas, 1926, t. 1. 

Knygnešių platinti 
leidiniai Daugyvenės 
kultūros istorijos  
muziejuje-draustinyje
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Senio Dėdės – Jurgio Bielinio) slapta būdavo nusiperkama ir knygų „Žiupsnelis“, 
„Skaitymėliai“, literatūros sveikatos, buities tvarkymo bei kitomis temomis.

Česlovo Kantausko mašinraštyje „Radviliškio krašto istorija“ (Radviliškis, 
1994) užsimenama, kad kai kuriuose leidiniuose nurodomas Radviliškyje bei jo 
apylinkėse, tarp jų – Šeduvos, Pakalniškių ir kitose, veikusių knygnešių skaičius 
15 nėra tikslus. Šį pavojingą kelią pasirinkusiųjų ir jame besidarbavusiųjų neabe-
jotinai buvo kur kas daugiau, tik laikas užmarštimi užklojo jų pavardes, išdildė 
prisiminimus ir paliudijimus apie juos, jų darbus, netgi jų amžinojo poilsio vietas.

Šeduvos krašto atstovai, kurie padėjo išsaugoti ir skleisti spausdintą lietu-
višką žodį, buvo iš čia kilę, čia gyvenę, dirbę ar tik knygnešio takais čia užsukę 
žmonės. Niekas niekada nebesuskaičiuos, kiek jų, drąsių vyrų, moterų ir net vaikų, 
dalyvavo šioje tautai ypač reikšmingoje veikloje, niekas nebeišvardys, nebeįvertins 
viso palikto jų indėlio masto ir reikšmės. Juolab kad kiekvienas jų iš tolybių par-
gabentas brangus krovinys tiesiogiai ar per tarpininkus pasklisdavo, nepaisydamas 
kaimų, seniūnijų, valsčių ribų, todėl dažnas knygnešys negali būti apibūdinamas 
kaip veikęs tik vienoje kurioje nors konkrečioje teritorijoje. Sakysime, Knygnešių 
knygnešiu, Knygnešių tėvu, Generolu ir kitais didžiulę pagarbą liudijusiais epi-
tetais vadinto Jurgio Bielinio prie Šeduvos valsčiaus knygnešių nepriskirtum. Bet 
jo  išvežiojamos knygos pasiekdavo ir Šeduvos valsčiaus gyventojų namus. Jis 
Pakalniškių kaime lankydavosi pas Jurgį Plungę, Jurgį Skačkauską, pas Aleksan-
drą Savicką, Valde¤kių kaime turėjo knygų slėptuvę. Arba vienas iš aktyviausių 
knygnešių Kazimieras Ūdra (Ūdras) buvo kilęs iš Panevėžio krašto, priklausė ten 
J. Bielinio įkurtai Garšvių knygnešių draugijai. Tačiau, kaip teigiama rašytiniuose 
šaltiniuose („Knygnešys 1864–1904“, Kaunas, 1926; „Radviliškio krašto knygnešiai ir 
jų pagalbininkai“, Radviliškis, 2009), jis draudžiamų spaudinių nuolat pristatydavo 
ir, pavyzdžiui, Antanui Bataičiui, kuris veikė Smilgių bei gretimose, tikėtina, ir 
Šeduvos, parapijose. Antanas Krasinskas-Voverys (Voverė) buvo kilęs nuo Påsvalio, 
ten ir gyveno, daugiausia darbavosi. Tačiau, kaip aišku 
iš radviliškiečio kunigo S. Sarapo užrašyto pasakojimo 
apie jį3, A. Krasinskas 1895–1900 m. slaptų leidinių 
sandėlius turėjo ir Šeduvos parapijoje, pas Stanislovą 
bei Liudviką Maciejauskus, bei toje pačioje parapijoje, 
V¸riškių kaime, pas Antaną Cibulskį, Gudžiūną. Šedu - 
voje lietuvišką spaudą platindavo Petras Mečionis, gy - 
venęs Pakrúojo rajone (vėliau Radviliškyje). Čia jis  
1889 m. ir 1893 m. įkliuvo žandarams, pas jį surasta ne - 
mažai lietuviškų leidinių, už tai buvo nubaustas 3 mė-
nesius arešto policijos areštinėje. Jau minėta, kad Vin-
centas Lingvevičius gyveno Kubili¿nų kaime (Kråkių 
vls.), tačiau draudžiamųjų spaudinių ir pats atveždavo 
į Šeduvą, ir kitiems platinti tame valsčiuje įduodavo4. 

Ir atvirkščiai – ne vieną Šeduvos valsčiaus knyg-
nešį ar platintoją galėjo drąsiai savintis 
Radviliškio ar kitos kaimyninės apy-
linkės, valsčiai, nes slaptosios knygos 

3 Knygnešys 1864–1904, Kaunas, 1926, t. 1. 
4 Skleidę draustą lietuviškąjį žodį, Radviliškis, 2008.

Antanas Krasinskas 
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per juos ten pasklisdavo. Kad ir Joną Urbaitį iš Ragin¸nų kaimo, kuris kartu su 
Aleksandru Savicku darbavosi ir Radviliškio parapijoje. Arba Prastavónių kaime 
gimusį, vėliau Panevėžyje apsigyvenusį, ten veikusį Juozą Masiulį, šeduvį Antaną 
Vaitkevičių, nemažai pasidarbavusį ir Radviliškyje bei aplinkinėse vietose, kitus. 
Tai buvo lyg nesibaigianti, jokių teritorinių ribų nepaisanti estafetė iš kaimo į 
kaimą, iš valsčiaus į valsčių, iš apskrities į apskritį ir patriotiškai nusiteikusių 
žmonių širdys visur plakė tą patį: lietuviškas žodis.

Vienas iš šeduvių knygnešių, įrašytų knygnešystės, podraug ir tautos istorijo - 
 je, – Antanas Vaitkevičius (kituose šaltiniuose – Vaitkus). Tiesa, jo knygnešystės sta - 
žas nei indėlio mastas turbūt neprilygsta paliktam kai kurių kitų garsių to fronto ka - 
reivių. Tačiau už savo pasirinktą darbą šis knygnešys sumokėjo aukščiausia kaina – 
gyvybe – ir tai pelnė jam pagarbą, vertą perduoti iš kartos į kartą. Išlikę duomenys 
įgalina manyti, kad tai buvo pirmoji Šeduvos krašte tragiška knygnešystės auka.

Antanas Vaitkevičius gimė apie 1866 m. Šeduvos parapijoje. Kaip ryškėja iš 
jau paminėtų šaltinių, jis knygnešiu tapo 1892 m., paragintas senelio Kuzminsko. 
Pastarasis gyveno Radviliškyje, rėmė kitus knygnešius. Ir A. Vaitkevičiui jis pa-
tarė pabandyti nuvažiuoti į Paprūsę pas knygnešį S. Neteckį, kurį pats pažinojo. 
Grįžusiam iš ten jau su slaptomis knygomis šeduviui patarė, kaip tą draudžiamą 
nešulį slėpti, kam jį galima dalinti. Panašių patarimų jam išsakydavo ir vėliau. 
Ilgainiui šeduvis susipažino ir su knygnešiais Stasiu Neteckiu, Jonu Mendeliu, Jonu 
Zubriu, o su Radviliškyje gyvenusiu Augustinu Grisaičiu ir veikė išvien. Papras-
tai su slaptuoju nešuliu iš Paprūsės keliaudavo per Keµmę ir Påkapę Radviliškio 
link. Palikdavo pas Onaitį Gražiónių kaime, išvežiodavo po Šeduvą, Rozalímą, 
Lôgumus, kitas aplinkines vietoves. 

A. Vaitkevičius, anot jo žmonos prisiminimų5, šį darbą dirbo dvejus metus. 
Jį rėmė, slėpdavo jo gabenamus slaptus leidinius kai kurie ūkininkai. Knygnešys 
pažinojo keletą policininkų, žandarų, kurie jam padėdavo. Įtarus šia nelegalia veikla, 
pas jį triskart daryta krata, bet nieko nerasta. „Škaplerninkai iš pavydo norėjo mano 
vyrą įskųsti, bet, pamatę jį bendraujantį su uriadniku, metė savo nedorą sumanymą.“6

 Tačiau sykį jis visgi buvo įskųstas. O atsitiko taip. Savo vyrui knygas 
platinti, į kaimą nugabenti padėdavo jo žmona Julijona Vaitkevičienė. Kartą jos 
paslėptų leidinių atrado vaikai ir parnešė radinį savo tėvams. Vienas iš pastarų-
jų tas knygas nunešė uriadnikui ir pasakė, kur rastos. Knygnešys visgi lengvai 
išsisuko: knygų dykai nebeatgavo, turėjo išsipirkti, bet tuo viskas tada ir baigėsi. 

Šeduvis knygnešys daugiausia veždavo ir platindavo maldaknyges, kalen-
dorius, elementorius, „Šventųjų gyvenimus“, „Dangaus raktą“, laikraščius. 

Draudžiamųjų leidinių platinti jis paimdavo ir iš Radviliškio knygnešių, tada 
juos gabendavo traukiniu. Knygnešys J. Sakalauskas yra jį įspėjęs, kad toks būdas 
ypač rizikingas. Tačiau A. Vaitkevičius į tai atsakydavęs, kad jau susipažinęs su 
traukinio konduktoriumi, ir niekas neišaiškėsią.

Vieną 1895 m. rudens dieną A. Vaitkevičius traukinyje konduktoriui pasi-
sakė važiuojąs pirkti knygų. Konduktorius pagalvojo, kad tas keleivis turi daug 
pinigų, ir nudūrė jį peiliu. Paėmęs ras-
tus pinigus, kūną išmetė iš traukinio. 
Bemetant kartu iškrito ir konduktoriaus 

5 Knygnešys 1864–1904, Kaunas, 1926, t. 1. 
6 Ten pat, p. 229. 
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kepurė. Ji ir padėjo atsekti tragiškojo įvykio kaltininką: 
geležinkelio sargas, radęs nužudytąjį ir konduktoriaus 
kepurę, apie tai tuoj pranešė. Kai traukinys atvažiavo 
į stotį, žandarai sulaikė konduktorių, rado kruvinus 
jo drabužius, peilį... Tragiškai žuvusiajam knygnešiui 
tebuvo 27 ar 28 metai (pagal jau paminėtą šaltinį).

Kitas su Šeduvos kraštu susijęs knygnešys – 
Juozas Masiulis. Jis gimė 1864 m. kovo 7 d. Šeduvos 
valsčiaus Prastavonių kaime, valstiečių šeimoje. Bai-
gęs pradžios mokyklą, švietėsi savarankiškai ir iki 24 
metų darbavosi tėvų ūkyje. Mirus tėvui, 1888-aisiais 
išsikėlė į Panevėžį, įsidarbino tenykščiuose seserų 
Jokubauskaičių (kituose šaltiniuose – Jokubaičių) pre-
kybos namuose. Po poros metų kartu su dėde V. Kuz - 
ma įkūrė savo parduotuvę, kurioje sėkmingai prekia-
vo įvairiomis prekėmis – maisto produktais, prieskoniais, drabužiais. Susipažino 
su „knygnešių tėvu“ J. Bieliniu, knygnešiais K. Ūdra, broliais Jokūbu ir Jonu 
Varevičiais. Jų paskatintas slapta kartu su tuo pačiu dėde ėmė pardavinėti ir 
draudžiamus lietuviškus leidinius. Pastarųjų jam pristatydavo knygnešiai J. Ka-
rabinas, J. Matuzas, kiti, su kuriais bendradarbiavo. Ir pats draudžiamų leidinių 
nugabendavo kitiems knygnešiams, manytina, ir Šeduvos krašte, su kuriuo ryšių 
nebuvo nutraukęs. Priklausė Garšvių knygnešių draugijai, įkurtai Panevėžio krašte. 

1904 m. gegužės 7 d. panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, Juozo Masiulio 
knygų verslas tapo legalus. Buvęs knygnešys įsteigė knygyną ir rašomųjų prekių 
parduotuvę. Šis knygynas, buvęs vienas pirmųjų, 1913–1914 m. leido Panevėžiui ir 
jo apylinkėms skirtus kalendorius, kita. 1915 m. Juozas Masiulis su šeima evakavosi 
į Smolenską (Rusija). 1918-ųjų vasarą grįžo į Panevėžį, kur ėmėsi atkurti knygyną. 
1919 m. buvo suimtas bolševikų, davus išpirką, paleistas. Iki pat 1940-ųjų prekyba 
knygyne ir krautuvėje sekėsi gerai. J. Masiulio iniciatyva ir pastangomis išleisti 
keli komplektai tautinių atvirukų. Be tiesioginio darbo, kraštietis su žmona aktyviai 
dalyvavo visuomeninėje veikloje: darbavosi Šv. Vincento Paulo draugijoje, organi-
zuodavo įvairias labdaros akcijas, kita. Juozas Masiulis mirė 1940 m. kovo 26 d. 

Šių eilučių autorė, kurios gimtinė – apie 12 km nuo Panevėžio buvęs Pu-
čekų kaimas, prisimena, su kokia pagarba daugelis paprastų kaimiečių minėdavo 
J. Masiulio knygyną Panevėžyje ir vis pabrėždavo, kad ten „nuo senų laikų galima 
gauti GERŲ knygų“. Nesunku numanyti, kas turėta galvoje, kaip plačiai žinota ir 
kaip ilgam įsiminta apie tą žmogų bei jo darbus. 

Utenõs krašte apie 1857 m. gimė, bet Šeduvos padangėje kurį laiką gyveno, 
Kurklių kaime 1937 m. kovo 2 d. mirė Jonas Vaicekauskas (Vaiciekauskas). Sava-
rankiškai išmokęs skaityti, lietuviškų knygų gaudavo iš kunigų, kitų šviesesnių 
apylinkės žmonių. Pats jas platinti pradėjo apie 1876 m. Draudžiamų leidinių jis 
parsinešdavo iš Mažosios Lietuvos arba iš Pajūrio per Gaurės apylinkes. Ne sykį 
buvo pastebėtas Eičiÿ pasienio punkto sargybinių. Pirmą kartą labai sumuštas, vos 
liko gyvas. Kitą kartą knygnešį apšaudė, sužeidė koją, bet visgi pasisekė pabėgti. 
Pasiekęs kaimą, prisiprašė žmonių pagalbos – priėmė, pagydė.

Juozas Masiulis 
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Parneštus leidinius platindavo Šiaulių ir Panevė-
žio apskrityse, bendradarbiaudavo su Garšvių knygne-
šių draugijos nariais. Kai kuriuos spaudinius žmonėms 
atiduodavo už dyką, vis paragindamas skaityti tuos, o 
ne atspausdintus kirilica. Lietuvišką spaudą platino ir 
po spaudos draudimo panaikinimo. Nuo 1930-ųjų jam 
paskirta 30 litų knygnešio pensija ir žemės sklypas.

Šeduvoje gyveno 1845 m. gimęs pauparis Ignas 
Bieliauskas (kituose šaltiniuose – Bidiajevas. Yra nuo-
monių, kad tai – ir Ignas Beliajevas, nors pastarasis 
kai kur minimas atskirai ir kurio gimimo metai šiek 
tiek skiriasi). Buvo kilęs iš Žemaitijos, vedęs, turėjo 
vieną dukterį.

Kaip rašė Balys Buračas (A. Buračo ir A. Stravins-
ko sudaryta knyga-albumas „Kryždirbystė Lietuvoje“), 
I. Bieliauskas dirbo dievaičius ir pats juos pardavinėjo, 
o kai buvo uždrausta lietuviškoji spauda, jis 

„slapčia iš Prūsų parsigabendavo knygų arba gaudavo jų 
iš parnešėjų ir slapčia pardavinėjo kartu su savo darbo 
dievaičiais ir su religiniais reikmenimis“7. 

Taip pauparis darydavo ne tik Šeduvoje, bet ir kituose miestuose bei 
miesteliuose. Žinoma, kad jo darbai plačiai buvo paplitę aplink Šiaulius, Joniškį, 
kitur. Mirė 1932 m.

Veronika Abramavičiūtė, gimusi apie 1882 m., taip pat gyveno Šeduvoje, 
tik vėliau persikėlė į Pakruojo kraštą. Buvo beturtė, smulkių daiktų pardavinėtoja, 
kartu ir lietuviškų leidinių platintoja. 1901 m. žiemą policija ją sulaikė pardavinė-
jančią draudžiamas knygas Šeduvos turguje. Padarę kratą, tokių pat leidinių rado 
ir jos namuose. Iš viso konfiskavo 40 knygų, 20 paveikslėlių. Moteris nubausta 
2 mėnesius kalėti kalėjime. Bausmę atliko Šiauliuose. 1904-aisiais, visai nebedaug 
belikus iki spaudos draudimo panaikinimo, Kauno gubernatorius ją pristatė Vil-
niaus generalgubernatoriui bausti už lietuviškos spaudos platinimą, bet tų pačių 
metų gegužę, tuoj po spaudos draudimo panaikinimo, ši byla buvo nutraukta.

Šeduvoje gyveno pauparis Feliksas Stulginskis (Stulginskas), kuris kartu 
su kitais smulkiais daiktais pardavinėdavo ir slaptus lietuviškus leidinius. Juos 
platindavo ne tik Šeduvos, bet ir aplinkinėse vietovėse. Apie 1894 m. policininkai 
jį sulaikė netoli Šiaul¸nų. Rado 36 užantyje nešamas draudžiamas lietuviškas 
knygas. Paskirta bausmė – 7 dienos arešto. Tų pačių metų gruodžio 1-ąją Še-
duvoje, prie bažnyčios, policininkas vėl pastebėjo jį, prekiaujantį įvairiais daik-
tais. Kadangi pauparį buvo įsiminęs iš ano karto, apieškojo ir dabar. Rado 12 
lietuviškų knygų, kalendorių. Nubaustas 2 mėnesius arešto policijos areštinėje.

Šeduvoje 1839 m. gimęs, čia ir 
kitur gyvenęs Jonas Petrauskas buvo 
stalius, vargonininkas. Palaikė ryšius su  

Ignas Bieliauskas.  
Nuotraukos iš Daugyvenės 
kultūros istorijos muziejaus-
draustinio ir Radviliškio  
viešosios bibliotekos fondų  
bei spaudos leidinių 

7 Ten pat, p. 53. 
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knygnešiais, iš jų gaudavo lietuviškos spaudos ir ją platindavo. Tuos spaudinius 
laikydavo gerai įrengtose slėptuvėse. Įtartas, ne kartą pas jį atlikta krata, bet 
nieko nerasta.

Šeduvis Stanislovas Maciejauskas (Macijauskas) draudžiamąją spaudą namuose 
slėpdavo ir Šeduvoje platindavo kartu su žmona Liudvika Maciejauskiene, kitais. 
Knygnešiai apsistodavo pas Šeduvoje gyvenusį Malakną ir rasdavo ten patikimą 
prieglobstį. Tai buvo geras knygnešių ir jiems prijaučiančiųjų bičiulis. Knygnešių 
pargabentos slaptosios knygos paprastai būdavo be kietų viršelių. Kad jos ne 
taip greit susidėvėtų, dažnas veždavo pas Malakną į Šeduvą įrišti, sutvirtinti. 
Knygnešystėje likusi ir šeduvio Mykolo Simonaičio pavardė. Jis net buvo patei-
kęs prašymą knygnešio pensijai gauti, tačiau nepavyko rasti patvirtinimo, kad 
ją gavo. Su Šeduva siejasi knygnešio Mečislovo Bernauerio veikla: čia jis buvo 
sulaikytas, rasta 200 egzempliorių lietuviškų spaudinių, kuriuos su bendražygiais 
atsigabeno iš Tauragºs.

Šeduvos valsčiuje paliktos ir kitų knygnešių, jų rėmėjų, skatintojų, pagal-
bininkų pėdos. Juozas Skačkauskas gyveno Påvartyčių kaime. Knygnešys Jonas 
Vaicekauskas atnešdavo jam draudžiamų leidinių, kuriuos jis platindavo gerai 
pažįstamiems kaimo gyventojams. Pakalniškių kaime gyveno Jurgis Skačkauskas, 
vienas iš šviesesnių ano laikotarpio kaimiečių, lietuvybės idėjų, taigi ir knygnešystės, 
šalininkas. Pas jį apsilankydavo ir didysis knygnešys Jurgis Bielinis, kaip ir pas 
tame pačiame kaime gyvenusį Jurgį Plungę. „Senis Dėdė“ visų knygų niekada 
nesinešdavo, dalį palikdavo slėptuvėje. Kai jų prireikdavo, kitą kartą pasiimdavo. 
Slėptuvė buvo po klėties grindimis, ties aruodais. Tėvelis vienas ją žinojo, tik 
vėliau, atgavus spaudą, mums papasakojo. Ne taip lengva buvo ir jam pačiam 
į tą slėptuvę patekti. Tik nuritinus užpakalinio klėties pamato akmenį, tėvelis 
turėdavo šliaužti iki tos vietos, kur buvo atstumiama lenta į slėptuvę. Juokdavosi 
paskui jis, kad „knygas turėjo saugoti ne tik nuo žandarų akių, bet ir nuo žiurkių 
dantų“, – Elzės Plungaitės-Eidukienės prisiminimai, užrašyti kraštotyrininkės Birutės 
Senulytės-Skipskienės, vaizdžiai paliudija, kas slapta vykdavo šioje pakalniškiečių 
šeimoje knygnešystės metais.

Baukų kaime 1887 m. sausio 31 d. gimė knygnešys, advokatas, visuomenės 
veikėjas Rapolas Skipitis. Jis buvo baigęs Palangõs progimnaziją, Šiaulių gimna-
ziją, studijavo Maskvos universiteto Juridiniame fakultete ir tapo advokatu. Kaip 
teigiama, priklausė kunigo J. Jasienskio vadovaujamai slaptai lietuvių katalikų 
mokinių kuopelei, tvarkė slaptą lietuviškų knygų bibliotekėlę, platino lietuvišką 
spaudą savo gimtinėje atostogų metu, padėdavo knygnešiams (pagal „Radviliškio 
krašto knygnešiai ir jų pagalbininkai“, Radviliškis, 2009). Ir vėliau jis reiškėsi gana 
aktyviai. Buvo vidaus reikalų ministeriu, Seimo atstovu, Advokatų tarybos nariu, 
Kauno taikos teisėju. 1940-aisiais pasitraukė iš Lietuvos. Mirė 1976 m. vasario 
23 d. Čikagoje.

But¸nų kaime apie 1834 m. buvo gimusi, vėliau Kurklių kaime gyveno 
valstietė Augustina Venclovienė. Ji turėjo 36,5 dešimtinės žemės. Išliko duomenų, 
kad su sūnumi ir dukterimis ji kaltinta kaip pasipriešinusi valdžiai. Mat 1898 m. 
lapkričio 18 d. aprašant jos turtą, rasta lietuviškų leidinių. Moteris nubausta 7 
dienas arešto valsčiaus daboklėje.
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Juozas Šnapštys-Margalis – kunigas, poetas, vertėjas, kartu ir knygnešių 
rėmėjas, bendradarbis. Gimė 1877 m. kovo 29 d. Ma»gių kaime. Mokėsi Rozalimê, 
Panevėžyje, Šiauliuose. 1895 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijuodamas 
vadovavo lietuvių klierikų tautinei veiklai. Nuo 1898 m. bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje. Padėdavo knygnešiams, daugelį jų pats pažino.

Draudžiamąją lietuvišką spaudą Šeduvos krašte platino Raginėnų kaime 
gyvenęs Kazimieras Budrys, gaila, daugiau duomenų apie jį nepavyko rasti. Kny-
gnešių rėmėjas buvo to paties kaimo gyventojas Benediktas Kazlauskas. Pas jį iš 
Mažosios Lietuvos parsivežtą spaudą slėpdavo knygnešys ir platintojas Pranciškus 
Kasperavičius. V¸riškių kaime gyveno valstietis Kazimieras Jotautas. Jis savo ir 
gretimuose kaimuose platindavo leidinius, kurių gaudavo iš knygnešio Juozo Ka-
rabino. Su pastaruoju palaikė ryšius, susitikdavo savo namuose. Šniukonių kaime 
gyveno šviesi ūkininkų Marcinkevičių šeima. Stasys Marcinkevičius (Šniukonių 
Dėdė) nuo 1886 m. platino lietuviškus spaudinius. Iš Liaudíškių kaimo buvo kilęs 
knygnešys Adomas Mikalauskas. 1900 m. iš jo ir iš to paties kaimo gyventojų 
Petro Matulio, Jono, Juozo ir Petro Sakalauskų atėmė 20 lietuviškų knygų. Visi 
Vilniaus generalgubernatoriaus tais pačiais metais buvo nubausti po 5 dienas 
arešto policijos areštinėje. 

Su Šeduva ir jos aplinkinėmis vietomis vienaip ar kitaip susiję prie kny-
gnešystės, lietuvybės sunkiaisiais metais puoselėjimo prisidėję tautosakininkas, 
bibliografas, aušrininkas Jonas Koncevičius, knygnešiai Ieva Šukevičiūtė-Šeputienė, 
Dalangauskas, Ipolitas Lenkauskis, bajoras, pauparis Antanas Stacevičius, slaptų 
leidinių platintojas Antanas Stankaitis, kiti.

Atskirai minėtinas daraktorių indėlis. Jie dažniausiai iš knygnešių pargabentų, 
išplatintų knygų slapta mokė vaikus lietuviškai skaityti, rašyti, taip pat Lietuvos 
istorijos, gamtos pažinimo ir prisidėjo, kad būtų išsaugota lietuvių kalba, tautos 
savastis, istorija, kad kiltų žmonių sąmoningumas. Daraktoriai, kaip ir pavieniai 
ar organizuotai veikę knygnešiai, siekė šviesti žmones, padėjo puoselėti ir skleisti 
gimtąjį žodį, kartu ragino priešintis Rusijos valdžios kolonizacinei politikai. Toji 
dažnai vargana, inteligencijos stokojusi, tik kiek labiau susipratusi šviesuomenė, 
kaip teigė profesorius Antanas Tyla straipsnyje „Lietuvių spaudos draudimas: 
Lietuvos knygnešiai, jų politinė ir kultūrinė reikšmė“, „prisidėjo prie lietuvių tautos 
susivienijimo bendram kultūriniam darbui ir išsivadavimui iš politinės priespaudos“.8 

Gindama ir saugodama spausdintą lietuvišką žodį, savo tikėjimą, ji iš tikrų-
jų apgynė tautą, tiesino kelią jos laisvės rytojui. Anot Petro Vaičiūno ketureilio, 
įrašyto paminklinėje „Knygnešių sienelėje“ Kaune,

Čia vienas tik šimtas įamžintas mūsų, 
Kur gimtąjį raštą gabeno iš Prūsų, 
O buvo ne šimtas, bet tūkstančiai šimtas, 
Kur knygomis gynė nuo caro Tėvynę.

8 Lietuvos aidas, 2007, kovo 17, p. 12–13.
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Bususio Šeduvos valsčiaus ir seniūnijų žemėlapis.  
Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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Šeduvos valsčiaus savivaldybė  
1918–1940 metais
Jonas Sireika 
Šiaulių universitetas

Tarpukario Lietuvos, Pirmosios Lietuvos Respublikos, laikais, ypač iki 1926 m. 
gruodžio 17 d. valstybės politinio perversmo, buvo svarbi vietos savivalda, kuri 
yra sulaukusi nemažai tyrinėtojų dėmesio. Tačiau vis dar daugelio miestų ir 
valsčių savivaldybių istorija nėra parašyta. Ne išimtis yra ir Šeduvõs valsčiaus 
savivaldybė. Tai paskatino domėtis šia vietos valdžia. Straipsnio tikslas – atskleisti 
Šeduvos valsčiaus istoriją. Siekiama aptarti valsčiaus savivaldybės kūrimosi aplin
kybes, išnagrinėti savivaldybės raidą, didelį dėmesį skiriant istoriniam kontekstui 
ir valsčiuje veikusiems savivaldybininkams.

Tiriant pasirinktą objektą, naudota aprašomasis, mokslinės literatūros ir 
šaltinių analizės (istorinis), lyginamasis ir statistinis metodai.

Šeduvos valsčiaus istorija Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais netyrinėta. 
Yra istorijos darbų, kuriuose valsčius ir kai kurie jame gyvenę žmonės tik pami
nėti. Antai Donatas Pilkauskas, apžvelgdamas Panevėžio apskrities savivaldybės 
raidą1, rašo, kad 1920 m. apskrities tarybos pirmininku išrinktas Petras Butkus iš 
Šeduvos valsčiaus. „Lietuvių enciklopedijos“ straipsnyje apie Šìduvą nurodoma, 
kada iš miesto išvyti raudonarmiečiai.2 Bronius Kviklys rašo, kad 1918 m. pa
baigoje Šeduvojê sudarytas „lietuvių valstiečių komitetas“3. Knygoje „Alksniupių 
kraštas“4 minimas Šeduvos valsčiaus viršaitis Stasys Andrašiūnas. A. Bukausko 
knygelėje5 randame paminėtų Šeduvos valsčiaus viršaičių S. Andrašiūno, Jono 
Jonaičio, Vytauto Lukoševičiaus, sekretorių Firo, Sarapaitės ir Broniaus Kubilinsko 
pavardes, yra duomenų apie Šeduvos miesto, kuris 1918 m. pabaigoje–1920 m. 
pirmojoje pusėje buvo ir Šeduvos valsčiaus centras, gyventojų tautinę sudėtį. Apie 
savivaldybininko ir visuomenės veikėjo 
Petro Butkaus, kilusio iš Šeduvos vals
čiaus Va¤dulonių kaimo, asmenybę ir 
veiklą galima sužinoti iš interneto pu
blikacijos.6 Beje, tai vienintelė asmenybė 
iš tarpukario laikų Šeduvos valsčiaus 
savivaldybininkų, apie kurį yra nors ir 
trumpas straipsnis. Panevėžio kraštoty
ros muziejus internete paviešino kelis 
Panevėžio apskrities tarpukario laikų 
dokumentus.7 Iš jų aišku, kas 1921 m. 
buvo Šeduvos valsčiaus sekretorius, o 
1922–1924 m. – viršaitis. 

Apie daugumą Lietuvos valsčių,  
buvusių tarpukariu, galima rasti kad ir 
nedidelės apimties informacijos soviet
mečiu išleistose lietuviškose enciklo pe

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2012 04 26, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 09 26, pirmą 
kartą paskelbtas 2016 06 21 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2016
3/79250/HI.

1 Pilkauskas D. Panevėžio apskritis 1918–1940 m., 
www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.184.

2 Šeduva, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1963, t. 29, 
p. 389.

3 Šeduva, Mūsų Lietuva, Vilnius, 1965, t. 2, p. 605.
4 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas. 
Istorijos fragmentai (1554–2008), Kaunas, 2009, p. 497. 

5 Bukauskas A. Šeduvos miesto istorija, Utena, 1992, 
p. 15.

6 Butkus P. (1890), Wikipedia.org//Wiki/Petras_But
kus_(1890).

7 Panevėžio apskrities valsčių sekretoriai 1921 m., 
www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.12247; Panevė
žio apskrities valsčių viršaičiai ir miestų burmistrai 
1922 ir 1924 m., ten pat.
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dijose ir Bostono enciklopedijoje, deja, apie Šeduvos valsčių to negalima pasakyti. 
Svarbus Lietuvos savivaldybių istorijos šaltinis yra Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Savivaldybių departamento 1932 m. išleistas „Savivaldybių 
žinynas“8, kuriame yra truputis informacijos apie Šeduvos valsčių. Iš žinyno su
žinome, kas tuo metu buvo valsčiaus viršaitis, kiek valsčiaus teritorijoje gyveno 
žmonių, koks buvo valsčiaus plotas.9 Daugiau istorinės medžiagos galima rasti 
Lietuvos centriniame valstybės archyve. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos Savivaldybių departamento fondo nr. 379 bylose yra duomenų apie 
Šeduvos valsčiaus tarybos ir valdybos rinkimus, valsčiaus pareigūnų asmeninę 
sudėtį, iš Panevėžio apskrities fondo nr. 797 bylų galima sužinoti apie vieną kitą 
Šeduvos valsčiaus tarybos ir valdybos veiklos momentą. Blogai, kad nėra atskiro 
valsčiaus fondo, kuriame būtų saugomi valsčiaus savivaldybės dokumentai. Vals
čiaus savivaldybės dokumentų yra išlikę labai mažai ir jie yra atsidūrę įvairiuose 
fonduose. Išimtį sudaro tik išlikę Šeduvos valsčiaus tarybos 1920 m. protokolai, 
kurie nors ir glaustai atspindi įvairias valsčiaus savivaldybės tarybos veiklos puses. 

Pirmojo Pasaulinio karo metais Vokietijos kariuomenė išstūmė iš Lietuvos 
Rusijos kariuomenę iki 1915 m. rudens ir okupavo kraštą. Okupuotos šalies akty
vūs politikai lietuviai, siekdami atkurti Lietuvos valstybingumą, 1917 m. rugsėjo 
mėnesį Vilniaus konferencijoje išrinko Lietuvos Tarybą, kuri turėjo atstovauti tautai 
okupacijos sąlygomis. Lietuvos Taryba (nuo 1918 m. vasaros – Lietuvos Valstybės 
Taryba) veikė labai sudėtingomis sąlygomis siekdama savo tikslų. 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklausomybės deklaraciją. Tačiau Vokietija šią 
deklaraciją ignoravo, kurti valstybės lietuviams neleido. Tik Vokietijai pralaimėjus 
Pirmajame pasauliniame kare ir žlugus monarchijai, 1918 m. rudenį Vokietijos 
valdžia pagaliau sutiko, kad Lietuva taptų valstybe, neprieštaravo dėl lietuviškos 
valdžios institucijų formavimo. Tuo pasinaudojusi, lapkričio 4 d. Lietuvos Vals
tybės Taryba pavedė prof. Augustinui Voldemarui sudaryti pirmąją Vyriausybę. 
Netrukus pradėjusi veikti Lietuvos vyriausybė kūrė centrinį valdžios aparatą, 
privalėjo pasirūpinti ir vietos valdžia, t. y. savivaldybėmis. Dar lapkričio 3 d. vy
kusiame Lietuvos Valstybės Tarybos posėdyje Tarybos narys Stasys Šilingas sakė, 
kad yra du uždaviniai, kuriuos Vyriausybė turi išspręsti pirmiausia: organizuoti 
vietos savivaldą ir sušaukti Steigiamąjį Seimą.10 Lapkričio 10 d. Valstybės Taryba 
nusprendė kreiptis į tautą ir organizuotis. Tą pačią dieną buvo sudaryta komisija 
kreipimosi tekstui parengti. Parengtas tekstas buvo pavadintas „Lietuvos piliečiai!“, 
pažymėtas lapkričio 11 data, pasirašytas Lietuvos Valstybės Tarybos bei Vyriausy
bės ir lapkričio 13 d. paskelbtas laikraštyje „Lietuvos aidas“. Lietuvos Taryba ir 
vyriausybė, siekdama įgyti atramą vietose, pasirūpinti žmonių kasdienių poreikių 
tenkinimu, paragino nedelsiant kurti savivaldą, sudaryti valdžios institucijas: 

„Negaišdami nei dienos, kiekvienoje para-
pijoje susirinkite visi be kalbos ir tikybos 
skirtumo, ir išrinkite Parapijos komitetą 
iš penkių ar septynių žmonių. Išrinktasis 
komitetas turi tuoj paimti į savo rankas 
tvarkyti apylinkės gyvenimą (...).“11 

8 Savivaldybių žinynas, Kaunas, 1932.
9 Ten pat, p. 635, 637.
10 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., Šiauliai, 1998, p. 13.

11 Ten pat, p. 15. (Straipsnyje cituojamų dokumentų 
tekstų kalba neredaguota. Kalbos red. pastaba.)
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Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumo posėdžio, kuriame  
prof. A. Voldemarą nutarta skirti Ministru pirmininku, dalyviai.  
Pirmoje eilėje (viduryje) – Valstybės Tarybos pirmininkas  
A. Smetona; antroje eilėje (pirmas iš dešinės) – A. Voldemaras

I Ministrų kabinetas, vadovaujamas A. Voldemaro.  
Ministras Pirmininkas sėdi trečias iš kairės
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Pagal Lietuvos Tarybos ir Vyriausybės sumanymą parapijų komitetai privalėjo pa  
siųsti savo atstovus į apskričių suvažiavimus, kuriuose turėjo būti sudaryti apskričių  
komitetai. Apskričių komitetai privalėjo užmegzti ryšius su Lietuvos centrine valdžia.

Lietuvos Valstybės Taryba ir pirmoji Vyriausybė, nominali Lietuvos valdžia 
(realią valdžią krašte vis dar turėjo okupantai vokiečiai), paraginusi žmones kurti 
savivaldą, tikėjosi didelės lietuvių kunigų paramos, todėl kvietė žmones organizuotis 
parapijų, o ne valsčių pagrindu. Daugelyje Lietuvos parapijų kunigai sekmadienį 
į pamaldas susirinkusiems tikintiesiems ir perskaitė šį dokumentą (lapkričio 13 d. 
„Lietuvos aido“ numeris dėl prastų ryšių daugelio vietovių net nepasiekė). 

Archyvinių dokumentų apie šeduviškių pirmuosius žingsnius kuriant savi
valdą neišliko. Tačiau žinoma, kad reaguojant į Lietuvos Valstybės Tarybos ir Vy
riausybės 1918 m. lapkričio 11 d. kreipimąsi „Lietuvos piliečiai!“, ir Šeduvoje, kuri 
tuo metu priklausė Panevėžio apskričiai, susikūrė parapijos komitetas. B. Kviklys 
jį vadina „lietuvių valstiečių“ komitetu“12. Žodis „lietuvių“ liudija, kad komitete 
nebuvo žydų, nors Šeduvos mieste žydų gyveno daug. Deja, nei apie konkrečias 
komiteto sudarymo aplinkybes, nei komiteto asmeninę sudėtį  nieko tikro negalima 
pasakyti. Atrodo, kad komitetui vadovavo Petras Butkus iš Vaidulonių kaimo.

Pradėta organizuotis ir apskrities mastu. Lapkričio 28 d. Panevėžyje, Šeduvos 
gatvės name, pažymėtame 15 numeriu, įvyko pirmasis negausus (ne visos para
pijos atsiuntė savo atstovus) parapijų komitetų atstovų suvažiavimas13, kuriame 
išrinktas 11 narių laikinasis Panevėžio apskrities komitetas.14 Komiteto pirmininku 
tapo agronomas B. Miknevičius.15

Laikinajam komitetui pavesta sušaukti visų parapijų komitetų atstovų su
važiavimą. Laikinasis Panevėžio apskrities komitetas žymesnių darbų nenuveikė, 
jam veikti trukdė okupacinė vokiečių valdžia. Netrukus, gruodžio 16 d., parapijų 
komitetų atstovai vėl sukviesti į Panevėžį, į suvažiavimą. Suvažiavime parapijų 
komitetai buvo atstovaujami nevienodai, nes suvažiavimo rengėjai nenustatė pa
rapijų komitetams atstovavimo normų.16 Nėra abejonių, kad Šeduvos parapijos 
komiteto atstovai dalyvavo suvažiavime, nes Šeduva buvo viena iš didesniųjų 
Panevėžio apskrities gyvenviečių. Nors nėra žinoma, kas Šeduvai atstovavo, bet 
galima daryti prielaidą, kad tai galėjo būti dešiniųjų politinių pažiūrų visuomenės 
veikėjai – Jonas Urbaitis, vėliau tapęs Šeduvos valsčiaus viršaičiu, ir Petras Butkus, 
vėliau ilgą laiką vadovavęs Šeduvos valsčiaus savivaldybės tarybai ir Panevėžio 
apskrities savivaldybės tarybai. Abu šie  
šeduviškiai tuo metu buvo sąmoningi 
lietuviai ir aktyvūs visuomenės veikė
jai. Šį kartą suvažiavimas buvo gausus,  
tačiau jame dalyvavo ir tuo metu Lietu
voje pradėjusios aktyviai reikštis komu
nistų partijos šalininkai, kurie siekė su
kurti sovietų valdžią, todėl „kišo paga  
lius į ratus“ sąmoningiems lietuviams. 
Suvažiavime visgi nugalėjo tautinės 
orientacijos parapijų atstovai, buvo iš
rinktas Panevėžio apskrities komitetas.17 

12 Šeduva, Mūsų Lietuva, Vilnius, t. 2, 1965, p. 605.
13 Savivaldybių kūrimasis ir veikimas Panevėžio 
apskrityje 1918–1928 m., Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas (toliau – LCVA), f. 797, ap. 1, b. 137, l. 49.

14 1918 m. lapkričio 28 d. Panevėžio apskrities parapijų 
komitetų įgaliotiniųrinkikų susirinkimo protokolas, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 24, l. 1.

15 Pilkauskas D. Panevėžio apskritis 1918–1940 m., 
www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.184.

16 Lietuvos savivaldybės 1918–1928 m., Kaunas, 1928, 
p. 26.

17 Panevėžio apskrities savivaldybės kūrimasis ir vei
kimas 1918–1928 m., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1764, 
l. 2.
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Apskrities komitetas bandė perimti iš vokiečių valdžią, priešinosi Lietuvos turtų 
išgabenimui į Vokietiją ir bolševikų pastangoms perimti valdžią, rūpinosi gyventojų 
saugumu. Todėl tiek vieni, tiek kiti priešinosi apskrities komitetui. 1918 m. pabai
goje vokiečiai evakavosi iš Panevėžio, tačiau 1919 m. sausio pradžioje Panevėžį 
okupavo bolševikai. Apskrities komiteto veikla buvo nutraukta, dalis komiteto 
narių areštuota. Apskrities ir miesto valdžia pasiskelbė bolševikinė Panevėžio 
darbininkų taryba, sudaryta 1918 m. gruodžio pabaigoje.18 

Apskrityje įsiviešpatavus bolševikams, Šeduvos parapijos komiteto veikla 
nutrūko. 1919 m. kovo 14 d. bolševikai buvo išvyti iš Šeduvos, o gegužės 23 d., 
po permainingų kovų, ir iš Panevėžio. Lietuviams vėl atsirado galimybė veikti, 
šį kartą priešų netrukdomiems.

Kai 1918 m. pabaigoje Lietuvoje pradėjo kurtis vietos savivalda, nebuvo nei 
savivaldos įstatymo, nei kokių nors kitų įstatyminių aktų, galėjusių reguliuoti vietos 
valdžios formavimosi procesą. Nors 1918 m. lapkričio 14 d. ministras pirmininkas 
A. Voldemaras žadėjo, kad Valstybės Taryba netrukus priims vietos savivaldos 
įstatymą19, bet dėl kraštą užgriuvusių sunkumų greitai to nebuvo padaryta. Atsi
rado daug neaiškumų, ypač dėl administracinio Lietuvos padalijimo, nes nei carų, 
nei vokiečių okupacijos laikotarpių Lietuvos administraciniai padalijimai netiko, 
ir su tuo susijusios savivaldos institucijų struktūros. Norint bent kiek pagerinti 
situaciją, 1918 m. gruodžio 17 d. vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas iš
leido aplinkraštį Nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“. Šiame dokumente sakoma, 
kad „visa Šiaurės ir Pietų Lietuva dalijama apskritimis, apskritys gi valsčiais (...)“.20 
Aplinkraštyje parapijos neminimos. Taigi Lietuvos vyriausybė apsisprendė kaimo 
vietovėse savivaldą organizuoti ne parapijų, o valsčių pagrindu. Buvo būtina 
nustatyti ir savivaldos institucijų struktūrą. 1919 m. sausio 11 d. vidaus reikalų 
ministro J. Vileišio aplinkraščiu nr. 5 „Savivaldybių įstaigoms“ nurodyta, kad 
valsčiaus gyventojai savo sueigose vieneriems metams renka viršaitį (vaitą), jo 
padėjėją ir vykdomąjį komitetą, taip pat atstovus į apskrities susirinkimą (seimelį).21

Išsivadavus iš bolševikų, Šeduvos ir kitose Panevėžio apskrities parapijose 
parapijų komitetai turėjo būti perorganizuoti į valsčių komitetus. Pagal vidaus 
reikalų ministro V. Stašinsko išleistą aplinkraštį nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvo
je“ valsčiuose reikėjo sudaryti piliečių 
sąrašus, o piliečiai „kaip nusimanydami“22 
turėjo išrinkti valsčių komitetus. Valsčių 
komitetų narių sąrašus reikėjo įteikti 
apskričių viršininkams, kuriems vidaus 
reikalų ministro V. Stašinsko 1918 m. 
gruodžio 17 d. išleistu aplinkraščiu23 
buvo pavesta padėti organizuoti vie
tos savivaldą ir kontroliuoti savivaldos 
institucijų veiklą. 

1919 m. pavasarį iš bolševikų iš  
vaduotoje teritorijoje formavosi lietu
viškos apskritys ir jas sudarantys vals
čiai. 1919 m. gegužės mėnesį Panevėžio 

18 Pi lkauskas D. Panevėžio apskritis 1918–1940 
metais, www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f. 184.

19 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., p. 27.

20 Iš vietos savivaldos istorijos Lietuvoje: 1918–1919 m. 
dokumentai, sud. A. MorkūnaitėLazauskienė, 
Šiauliai, 2010, p. 29.

21 Vidaus reikalų ministro cirkuliaras nr. 5 savivaldy
bių įstaigoms, Iš vietos savivaldos istorijos Lietuvoje: 
1918–1919 m. dokumentai, p. 36.

22 Vidaus reikalų ministro cirkuliaras nr. 1 „Dėlei 
savivaldybių Lietuvoje“, Iš vietos savivaldos istorijos 
Lietuvoje: 1918–1919 m. dokumentai, p. 30.

23 Vidaus reikalų ministro cirkuliaras nr. 2. „Laikinosios 
apskričių viršininkų teisės ir pareigos“, Iš vietos 
savivaldos istorijos Lietuvoje: 1918–1919 m. dokumentai, 
p. 32.
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apskričiai priklausė 13 valsčių, vienas jų buvo Šeduvos valsčius.24 1919 m. liepos 
1 d. priimtas Lietuvos Respublikos apskričių įstatymas Panevėžio apskričiai pri
skyrė 16 valsčių.

1919 m. birželio 12 d. Panevėžyje įvyko valsčių atstovų suvažiavimas (sei
melis), sudarytas apskrities komitetas (apskrities komitetas vėliau buvo vadina
mas apskrities valdyba, o seimelis – apskrities taryba). Seimelio darbe dalyvavo 
ir Šeduvos valsčiaus atstovai. Tų pačių metų liepos 17 d. Panevėžio apskrities 
viršininkas informavo vidaus reikalų ministrą apie valsčių savivaldybių susikūri
mą. Tarp rašte paminėtų valsčių, kurie vadinami susitvarkiusiais ir pradėjusiais 
veikti, yra ir Šeduvos valsčius.25 Tai reiškia, kad vietoj Šeduvos parapijos ko
miteto, sudaryto 1918 m. pabaigoje, atsirado ir pradėjo veikti Šeduvos valsčiaus 
komitetas (valsčiaus valdyba). Žinoma ir valsčiaus valdybos asmeninė sudėtis. 
1919 m. rugpjūčio 2 d. valsčiaus valdybai priklausė Petras Butkus iš Vaidulionių 
kaimo, Simonas Butkus iš Šeduvos miestelio, Vaclovas Šliageris iš Nemani¿nų 
kaimo, Petras Linkevičius iš Šklagų vienkiemio, J. Janušauskas iš Paežeriÿ kaimo. 
P. Butkus sąraše yra pirmas. Vadinasi, jis buvo valsčiaus valdybos pirmininkas 
(viršaitis). Valsčiaus raštvedys tuo metu buvo V. Šliageris, jo padėjėjas – P. Lin
kevičius.26 Visi valsčiaus valdybos nariai buvo lietuviai, nors Šeduvos miestelyje, 
kuris iki 1920 m. vidurio priklausė valsčiui, gyveno daug žydų (kai kuriuose 
Lietuvos valsčiuose žydai buvo atstovaujami to meto savivaldos institucijose). 
Dešiniųjų politinių pažiūrų visuomenės veikėjas P. Butkus vadovavo valsčiaus 
valdybai labai trumpai – nuo 1919 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.27 Kai jis 
iš savo pareigų atsistatydino, visuotinis valsčiaus įgaliotinių susirinkimas nauju 
valdybos pirmininku išrinko Joną Valinevičių, o raštvedžiu – Adomą Zastauską28 
(V. Šliageris taip pat atsisakė savo pareigų).

Ką veikė Šeduvos parapijos, o nuo 1919 m. gegužės mėnesio valsčiaus 
komitetas? Iki Savivaldybių įstatymo29, priimto 1919 m. spalio 10 d., Lietuvoje 
veikusių savivaldybių kompetencija nebuvo nustatyta. Valsčių, kaip ir apskričių 
bei miestų, savivaldybės rūpinosi įvairiais vietos reikalais savo nuožiūra, „visokios 
valdžios pareigas buvo pasiėmusios“.30 Taip pat kai kurias valdymo funkcijas atlikti 
jiems pavesdavo apskričių seimeliai, komitetai. 1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pa
tys aktualiausi klausimai gyventojams 
buvo susiję su maistu, saugumu, o val  
džiai – miškų kirtimas ir išvežimas 
į Vokietiją. Panevėžio apskrities pa
rapijų komitetų atstovų suvažiavimas 
1918 m. lapkričio 28 d. nutarė, kad 
„parapijų komitetai turi teisę uždrausti 
išvežimą valgomųjų produktų už parapijų 
ribų be komitetų žinios“.31 Kadangi ir 
esant duonos stygiui kai kurie valstie
čiai varydavo iš grūdų degtinę, suva
žiavimas nurodė parapijų komitetams 
„kovoti aštriausiai su degtinės varymu 
ir pardavinėjimu“.32 Komitetai taip pat 

24 Vidaus reikalų ministro 1919 m. gegužės 18 d. 
raštas Panevėžio apskrities viršininkui, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 87, l. 2.

25 Panevėžio apskrities viršininko 1919 m. liepos 17 d. 
raštas vidaus reikalų ministrui, LCVA, f. 379, ap. 2, 
b. 87, l. 12.

26 Šeduvos valsčiaus valdybos 1919 m. rugsėjo 2 d. 
pranešimas Panevėžio apskrities komitetui, LCVA, 
f. 379, ap. 3, b. 5, l. 3.

27 Ten pat, l. 3, 9.
28 Ten pat.
29 Savivaldybių įstatymas, Laikinosios vyriausybės žinios, 
1919 spalio 28.

30 Lietuvos savivaldybės 1918–1928 m., p. 52.
31 Panevėžio apskrities parapijų įgaliotinių susirinkimo, 
įvykusio 1918 m. lapkričio 28 d., protokolas, LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 24, l. 2.

32 Ten pat.
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buvo įpareigoti kontroliuoti valstybės ir privačių miškų kirtimą ir prekybą, kad 
kirtimas duotų naudą tik visuomenės interesams. Siekiant apsaugoti gyventojus ir 
jų turtą nuo plėšikaujančių vokiečių kareivių ir vietos plėšikų, buvo suorganizuota 
milicija. Šeduvos valsčiaus komitetas taip pat turėjo užtikrinti pastočių prievolės, 
kurią pirmosioms savivaldybėms skyrė Lietuvos vyriausybė, vykdymą. Nuo Še
duvos valsčiaus kasdien darbo dienomis į Panevėžį privalėjo  važiuoti 5 vežikai 
gabenti krovinių. Tai buvo sunki prievolė, nes kelias iki apskrities centro buvo 
ilgas, arkliai labai pavargdavo. Dėl to susitrukdydavo ir darbai ūkyje. 1919 m. 
rugsėjo mėnesį Šeduvos valsčiaus Šileikónių seniūnijos gyventojai netgi kreipėsi į 
Vidaus reikalų ministeriją, prašydami atleisti nuo prievolės važinėti savo transportu 
į Panevėžio komendantūrą. Savo prašymą jie motyvavo tuo, kad  trūksta arklių 
ir vežimų, o kelionė į abi puses užtrunka net tris dienas.33

Susikūrus valsčiui, reikėjo lėšų atlyginimams mokėti už darbą valsčiaus 
pareigūnams, atlikti valsčiaus savivaldybės funkcijoms ir kitiems poreikiams. To
dėl 1919 m. rugpjūčio 16 d. posėdžiavęs Panevėžio apskrities seimelis patvirtino 
sudarytą apskrities valsčių sąmatą34, kurioje nurodytos tik išlaidos. Sąmata buvo 
sudaryta laikotarpiui nuo 1919 m. liepos 1 d. iki 1920 m. sausio 1 d. Šeduvos 
valsčiaus sąmatą iš viso sudarė tik 29 400 auksinų. Didesnioji išlaidų dalis buvo 
numatyta valsčiaus institucijų pareigūnams išlaikyti ir darbo sąlygoms jiems sudaryti. 

1 lentelė35 
Šeduvos valsčiaus savivaldybės išlaidos (savivaldybės poreikiams)  
1919 m. antrojoje pusėje

Išlaidos vienam mėnesiui (auksinais)

Valdybos  
pirmininkui  
(viršaičiui)

Valdybos 
nariui

Seimelio nariui 
(valsčiaus  
atstovui  
apskrities  
seimelyje)

Seniūnui Valsčiaus 
raštinės  
reikmenims

Valsčiaus 
būstinės 
patalpų 
nuomai

Valsčiaus 
būstinei 
apšildyti 
(kurui)

Valsčiaus 
būstinei 
apšviesti

600 260 80 500 50 150 65 100

Brangiausiai (10 tūkst. auksinų) turėjo kainuoti seniūnų išlaikymas, nes vals
čiuje tuo metu buvo 20 seniūnijų. Taigi išeina, kad seniūnų pareigų apmokėjimas 
sudarė daugiau negu trečdalį valsčiaus išlaidų. Sąmatoje dar buvo numatytos lėšos 
milicininkui (50 auksinų per mėnesį) ir 5 mokykloms. Vienos mokyklos patalpų 
nuomai skirta 48 auksinai per mėnesį, apšvietimui – 250 auksinų, sargui – 15 
auksinų36. Kitoms valsčiaus išlaidoms 
lėšų nebuvo numatyta, nes jų tuo metu, 
tik pradėjus kurtis Lietuvos valstybei 
ir vykstant kovoms su bolševikais ir 
lenkais, nepaprastai trūko. 

Valsčių pirmųjų savivaldybių 
veiklos laikotarpis buvo labai trumpas.  
Savivaldybių įstatymas, kuriuo nusta
tyta valsčių savivaldybių institucijų 
struktūra (valsčiaus savivaldybės spren

33 Panevėžio apskrities komiteto 1919 m. spalio 5 d. 
raštas VRM Savivaldybių departamentui, LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 87, l. 36, 37.

34 Sąmata visų valsčių Panevėžio apskrities, priimta 
Panevėžio seimelio posėdyje 1919 m. rugpjūčio 
16 d., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17, 18.

35 Lentelė sudaryta remiantis Sąmata visų valsčių 
„Panevėžio apskrities“, priimta Panevėžio apskrities 
seimelio posėdyje 1919 m. rugpjūčio 16 d., LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17, 18.

36 Ten pat.
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džiančioji institucija yra  visateisių valsčiaus piliečių renkama taryba, vykdan
čioji institucija – tarybos renkama valdyba ir jos pirmininkas, viršaitis, renkamas 
valdybos) numatė, kad iki 1919 m. gruodžio 15 d. turėjo būti išrinktos valsčių 
tarybos, kurių veiklos trukmė – vieneri metai, iki 1920 m. gruodžio 31 d.37 Savi
valdybių įstatymas nustatė valsčių tarybų rinkimų principus ir tvarką, kurios iki 
tol nebuvo, ir kiekviena parapija ar valsčius savaip buvo sudaręs vietos valdžią. 
Rinkimai turėjo būti visuotiniai, tiesioginiai (išskyrus apskričių tarybas) ir slapti. 
Įvesti rinkimų apribojimai – amžiaus ir sėslumo cenzai. Savivaldybių rinkimuose 
Savivaldybių įstatymo leista dalyvauti ne jaunesniems kaip 20 metų piliečiams, 
bet 1919 m. lapkričio 5 d. Savivaldybių įstatymo pataisa amžiaus cenzą padidino 
iki 21 metų. Į valsčių tarybas buvo galima rinkti piliečius, sulaukusius ne mažiau 
kaip 24 metų. Piliečiams, kurie valsčiaus teritorijoje gyveno ne nuolatos, neturėjo 
būsto, tarnybos ar kito nuolatinio užsiėmimo bent pusę metų iki rinkėjų sąrašo 
sudarymo dienos, rinkimų teisė nebuvo suteikta. Įvesdama apribojimus, Lietuvos 
valdžia siekė, kad į savivaldybių tarybas nebūtų išrinkta gana jaunų žmonių, 
kurie dažnai būna linkę į radikalizmą, turi mažai gyvenimiškos patirties, be to, 
norėta, kad į vietos valdžią nepatektų nepasiturintys, kuriuos tuometė šalies val
džia laikė politiškai nepatikimais. Mat daugelis nepasiturinčių žmonių 1918 m. 
pabaigoje–1919 m. pradžioje prisidėjo prie bolševikų ar juos palaikė.

Pagal Savivaldybių įstatymą valsčiai buvo laikomi rinkimų apygardomis, 
kurios dalytos į smulkesnius rinkimų organizavimo vienetus – apskritėlius. Nuo 
kiekvieno apskritėlio reikėjo išrinkti ne mažiau kaip 3 valsčiaus tarybos narius, 
po vieną nuo 300 gyventojų. Rinkimus organizavo rinkimų komisijos, kurios pri
valėjo sudaryti rinkėjų sąrašus ir, likus dviem savaitėm iki rinkimų dienos, juos 
paviešinti. Kandidatus į tarybas galėjo kelti rinkėjų grupės. Valsčiuose kandidatams 
iškelti reikėjo 25 rinkėjų parašų. 

Valsčių tarybos buvo renkamos naudojant mažoritarinę rinkimų sistemą ir 
balsuojat kamuoliukais. Balsavimas kamuoliukais buvo pasirinktas todėl, kad no
rėta kiek įmanoma supaprastinti rinkimų sistemą kaimo vietovėse. Mat tuo metu 
dauguma valstiečių buvo neraštingi, prie rinkimų neįpratę. Balsavimas vyko pagal 
kandidatų abėcėlinį sąrašą. Rinkėjas, gavęs kamuolėlį, jį įdėdavo į specialios dėžės 
(balsavimo urnos) baltai nudažytą dalį (balsavo už kandidatą) arba į dėžės juodai 
nudažytą dalį (balsavo prieš kandidatą). Buvo galima balsuoti naudojant iš karto 
už kelis kandidatus, bet tokiu atveju reikėjo turėti atitinkamą kiekį kamuoliukų 
ir dėžių. Išrinktais į valsčių tarybas buvo laikomi tie kandidatai, kurie gaudavo 
daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę visų balsavusiųjų balsų. 

Tiksli Šeduvos valsčiaus tarybos rinkimų data nėra žinoma, bet rinkimai 
tikriausiai įvyko 1920 m. sausio mėnesio pirmojoje pusėje, nes iš archyvinio 
dokumento38 žinoma, kad valsčiaus viršaitis išrinktas sausio 15 d.39 Tuomet pir
muosiuose valsčių tarybų posėdžiuose, 
sušauktuose apskričių viršininkų, pir
miausia buvo renkamos valdybos ir jų 
pirmininkai (viršaičiai).

37 Savivaldybių įstatymas, Iš vietos savivaldos istorijos 
Lietuvoj: 1918–1919 m. dokumentai, p. 58, 63.

38 Šeduvos valsčiaus valdybos 1920 m. sausio 21 d. 
raštas Panevėžio apskrities komitetui, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 33, l. 1.

39 Ten pat.
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2 lentelė40 
Šeduvos valsčiaus taryba

Eil.  
Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos Gyvenamoji vieta

1. Petras Butkus Pirmininkas Va¤dulonių kaimas
2. M. Glemžaitė Pirmininko pavaduotoja Šileikónių kaimas
3. Jurgis Plungė Tarybos narys Pakalníškių kaimas
4. Petras Vaitiekūnas Tarybos narys Baukÿ kaimas
5. Kostas Jonaitis Tarybos narys Ragin¸nų kaimas
6. Adomas Zinkevičius Tarybos narys Raudóndvario dvaras
7. Antanas Vaitiekūnas Tarybos narys Pakalníškių kaimas
8. Vladas Buzevičius (pavardė sunkiai 

įskaitoma)
Tarybos narys Karali¿niškio dvaras

9. Vladas Pakatilevičius Tarybos narys Karali¿niškio dvaras
10. Kazys Gvalda Tarybos narys Šileikónių kaimas
11. Jonas Breikša Tarybos narys Žiliónių kaimas
12. Leonas Puodžiūnas Tarybos narys V¸riškių kaimas
13. Elena Valinevičienė Tarybos narė Va¤dulonių kaimas
14. Ignas Kurklinskas Tarybos narys Kurkliÿ kaimas
15. Varė (taip parašyta dokumente)  

Mankienė
Tarybos narė Pu¤pių kaimas

16. Juozas Navickas Tarybos narys Paežeriÿ kaimas
17. Anelė Jonaitienė Tarybos narė Paežeriÿ kaimas
18. Kazys Grigaliūnas Tarybos narys Šeduvõs miestelis
19. Antanas Štarinskas Tarybos narys Šeduvõs miestelis
20. Stepas Skipitis Tarybos narys Šeduvõs miestelis
21. Jurgis Štarinskas Tarybos narys Šeduvõs miestelis
22. Pranas Skromanas Tarybos narys Šeduvõs mietelis

Įdomu, kad iš 22 valsčiaus tarybos narių 4 buvo moterys. Tai palyginti 
nemažai, nes tuo metu daugumoje Lietuvos valsčių tarybų moterų visai nebuvo.

Valsčiaus taryba išrinko trijų narių (pirmininko, jo padėjėjo, iždininko) vals
čiaus valdybą. Valdybos pirmininku (valsčiaus viršaičiu) išrinktas Jonas Urbaitis iš 
Raginėnų kaimo. Viršaičio padėjėju tapo Jurgis Plungė iš Pakalniškių kaimo. Še du  
vos valsčiaus atstovais Panevėžio apskrities taryboje išrinkti M. Glemžaitė ir P. But
kus.41 Tuo metu jau pagarsėjęs visuomenininkas P. Butkus buvo išrinktas Pane vė 
žio apskrities tarybos, atsiradusios vietoj Panevėžio apskrities komiteto, pirmininku.

Išrinkus Šeduvos valsčiaus tarybą ir valdybą, valsčiaus valdžios formavimas 
pasibaigė. Koks buvo Šeduvos valsčius? Šeduvos valsčius susidarė teritorijoje, 
buvusioje apie Šeduvos miestelį, natūralų aplinkinių kaimiškų vietovių traukos 
centrą. Šeduva, iki tapimo antros eilės miestu, turinčiu savivaldos teisę, 1920 m. 
birželio mėnesį buvo valsčiaus centras, didžiausia valsčiaus gyvenvietė. Šeduvo
je 1921 m. viduryje buvo 1 729 gyventojai.42 Be Šeduvos miestelio, valsčiui tuo 
metu dar priklausė 33 kaimai, 14 dva
rų ir vienkiemis.43 Dauguma valsčiaus 
gyventojų buvo kaimiečiai. Kaimuose 
gyveno 4 169 žmonės.44 

Valsčiaus teritorija laikui bėgant 
kito. 1923 m. nuo Šeduvos valsčiaus 
atsiskyrė ir prie Rozalímo valsčiaus pri  
sijungė, Šeduvos valsčiaus tarybai ne

40 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus valdy
bos 1920 m. sausio 21 d. raštu Panevėžio apskrities 
komitetui, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 33, l. 31.

41 Ten pat, l. 30.
42 Žinios apie gyvenamąsias vietoves Šeduvos valsčiuje, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 410, l. 11.

43 Žinios apie Panevėžio apskrities vietoves, 1921 m. 
liepos 22 d., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 410, l. 11.

44 Ten pat.
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sutikus, bet leidus apskrities tarybai, Nemaniūnų kaimas, kuriame 1920 m. buvo 
53 gyventojai.45 Buvo ir kitų pokyčių. 1919 m. vasarą valsčiaus žemės plotas 
buvo 20 475 dešimtinės46 (22 368,9 ha). 1932 m. Šeduvos valsčiui priklausė jau tik 
18 767 ha47, valsčiuje gyveno 7 000 žmonių.48 1919 m. Šeduvos valsčius gyventojų 
skaičiumi vienus Panevėžio apskrities valsčius (Piniavos, Miežiškių, Vadoklių) 
lenkė, o nuo kitų (Kupiškio, Ramygalos, Naujamiesčio) atsiliko.49 1932 m. pagal 
gyventojų skaičių Panevėžio apskrityje mažesni už Šeduvos valsčių buvo Pušaloto 
(6 780), Rozalimo (6 072), Smilgių (5 062), Troškūnų (6 296), Vadoklių (5 019), 
Viešintų (5 860) valsčiai.50 1935 m. viename Lietuvos valsčiuje gyveno vidutiniš
kai 6 000 gyventojų. Taigi Šeduvos valsčius pagal gyventojų skaičių buvo kiek 
didesnis negu vidutinis Lietuvos valsčius.

Detalesnes žinias apie valsčiaus gyvenvietes, ūkius ir gyventojus teikia 
1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenys.

3 lentelė51 
Šeduvos valsčiaus gyvenamosios vietovės, ūkiai ir gyventojai*

Eil. 
Nr.

Gyvenamosios vietovės pavadinimas Gyvenamosios  
vietovės statusas

Ūkių (kiemų) 
skaičius

Gyventojų 
skaičius

1. Alksniupiai Kaimas 26 162
2. Amalija Dvaras  2  77
3. Arimaičiai Dvaras  1   9
4. Baltoji Kaimas  4  20
5. Baukai Kaimas 32 182
6. Bebrujėliai Kaimas 11  57
7. Bebrujai Kaimas 10  74
8. Brijagala Dvaras  2  46
9. Butėnai Kaimas 14  69
10. Dargužiai Kaimas 20 115
11. Daukšai Viensėdis  3  19
12. Džingoniai (turėtų būti Džiugoniai) Kaimas 35 159
13. Gimbogala Kaimas 40 188
14. Juodupiai Kaimas  8  41
15. Juodžemis Viensėdija  1   8
16. Kapančiškis Viensėdis  1   4
17. Karaliūniškis Dvaras  9  52
18. Kaulališkiai (dabar – Kauleliškiai) Kaimas 24 135
19. Kleboniškiai Kaimas 14  87
20. Kurklaičiai Dvaras  3  39
21. Kurkliai Kaimas 12  59
22. Kurkliai Dvaras  4  93
23. Kurkliai Viensėdija  1   7
24. Liaudiškiai Kaimas 21  96
25. Liaudiškiai Dvaras  2   8
26. Margavoniai Dvaras  4  49

45 Ten pat.
46 Panevėžio apskrities viršininko 1919 m. liepos 
17 d. raštas Vidaus reikalų ministerijai, LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17.

47 Savivaldybių žinynas, p. 637.
48 Ten pat.
49 Panevėžio apskrities 1919 m. liepos 17 d. raštas 
Vidaus reikalų ministerijai, LCVA, f. 379, ap. 2, 
b. 87, l. 17, 18.

50 Savivaldybių žinynas, p. 637.
51 Lentelė sudaryta remiantis statistikos leidiniu 
„Lietuvos apgyventos vietos“, Kaunas, 1925, 
p. 186, 187.

* Džiugonių ir Prastavonių kaimų pavadinimai 
statistikos leidinyje parašyti su korektūros klai
domis.
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Eil. 
Nr.

Gyvenamosios vietovės pavadinimas Gyvenamosios  
vietovės statusas

Ūkių (kiemų) 
skaičius

Gyventojų 
skaičius

27. Margiai Kaimas  9  56
28. Mariampolė (Juozapava) Viensėdis  1  15
29. Miškeliai Viensėdis  4  15
30. Naujasodis Kaimas 12  83
31. Nemaniūnai Kaimas  6  55
32. Paberželiai Kaimas  6  26
33. Paežeriai Kaimas 36 237
34. Pagalaliai Viensėdis  4  28
35. Pagirelė Viensėdis  3  19
36. Pakalniškiai Dvaras  3  65
37. Pakalniškiai Kaimas 47 260
38. Pavartyčiai Kaimas 53 327
39. Papiškis Viensėdis  2   8
40. Praslavoniai (turėtų būti Prastavoniai) Kaimas 39 236
41. Puipiai Kaimas 45 270
42. Puipiai Dvaras  5  38
43. Radviloniai Dvaras 18  93
44. Raginėnai Kaimas 45 270
45. Raubai Dvaras  7  97
46. Raudondvaris Dvaras 20 140
47. Rupliškiai Viensėdis  1   9
48. Sliekiai Kaimas 14  71
49. Smališkis Viensėdis  1   4
50. Šarkiškiai Viensėdis  1   9
51. Šileikoniai Kaimas 37 225
52. Šilai Viensėdis  3  12
53. Šklagai Viensėdis  1   5
54. Šnikoniai Kaimas 10  88
55. Užuožeriai Kaimas 51 297
56. Užuožeriai Dvaras  4  32
57. Vaiduloniai Kaimas 17 148
58. Vaižgai Kaimas 20 108
59. Velžiai Kaimas 31 190
60. Veliakiemiai Kaimas 20 114
61. Vėriškiai Kaimas 91 209
62. Žardeliai Kaimas 11  54
63. Žybartai Kaimas 23 150
64. Žilioniai Kaimas 14 115

1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Šeduvos valsčiuje gyveno 6 033 
žmonės, buvo 1 019 ūkių.52 Pagal lytį valsčiaus gyventojai buvo pasiskirstę taip: 
2 815 vyrų, 3 218 moterų. 

Statistikos leidinyje pateikti duomenys apie V¸riškius kelia abejonių. V¸riškių 
kaime fiksuota 91 ūkis ir 209 gyventojai. Taigi išeina, kad vienam ūkiui tenka 
truputį daugiau kaip 2 gyventojai, kai apskritai valsčiuje vienam ūkiui teko vi
dutiniškai be veik 6 gyventojai. Gyventojų V¸riškiuose 1923 m. turėjo būti gerokai 
daugiau negu fiksuota, nes 1929 m. (žr. 5 lentelę) Vėriškių seniūnijoje gyveno 450 
žmonių. 1920 m. nuo valsčiaus atsiskyrus Šeduvai, kuri gavo miesto teises, valsčiaus 
gyventojų gerokai sumažėjo (1919 m. 
Šeduvos valsčiuje gyveno 8 034 žmo
nės).53 Valsčiaus būstinė (raštinė) išliko 
Šeduvoje.

(tęsinys)

52 Ten pat, p. 187.
53 Panevėžio apskrities viršininko 1919 m. liepos 17 d. 
raštas Vidaus reikalų ministerijai, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 87, l. 17.
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Šeduvos valsčius buvo suskirstytas į seniūnijas. 1919 m. priimtas Savival
dybių įstatymas nustatė seniūnijos dydį: „Seniūniją sudaro valsčiaus dalis, kurioje 
gyvena apie šimtas asmenų. Seniūnijon gali įeiti: arba tik vienas didelis kaimas (sodžius), 
miestelis, dvaras, arba keli kaimai, dvarai (palivarkai).“54 Kadangi 1921 m. Šeduvos 
valsčiuje gyveno apie 7 tūkst. žmonių, tai išeina, kad valsčiuje turėjo būti gero
kai daugiau negu pusė šimto seniūnijų. Tačiau iš tikrųjų tiek seniūnijų nebuvo 
įkurta. Žinoma, kad tuo metu buvo per 20 seniūnijų (iki Savivaldybių įstatymo 
priėmimo 1919 m. rugpjūčio 16 d. buvo 20 seniūnijų).55 Vadinasi, Savivaldybių 
įstatymo nuostatos dėl seniūnijų nebuvo laikomasi, ši nuostata buvo netinkama. 
Juk kai kuriuose kaimuose gyveno po kelis šimtus žmonių, todėl, laikantis mi
nėtos nuostatos, būtų reikėję didelius kaimus skaldyti į kelias seniūnijas. Todėl 
1929 m. priimtame naujame vietos savivaldybių įstatyme nors išlieka nuostata 
apie valsčiaus suskirstymą seniūnijomis, bet seniūnijos dydis nenurodomas.56 Pa
laipsniui seniūnijų skaičius stabilizavosi. Trečiojo dešimtmečio pabaigoje jų buvo 
13, o ketvirtajame dešimtmetyje – 14.57 Prie anksčiau buvusių seniūnijų prisidėjo 
Rokonių seniūnija.58

4 lentelė59 
Šeduvos valsčiaus seniūnijos 1929 metais

Eil. 
Nr.

Seniūnijos pavadinimas Žemės plotas (ha) Gyventojų skaičius

1. Alksniupių 1 041,67 340
2. Liaudiškių   678,68 245
3. Paežerių 2 139,26 700
4. Pakalniškių 2 098,72 685
5. Pavartyčių 1 035,87 386
6. Puipių 1 925,20 666
7. Prastavonių 1 087,83 399
8. Raginėnų 1 713,11 540
9. Šilaikonių 1 523,74 512
10. Vaižgų 1 375,31 502
11. Vaidulonių 1 236,36 271
12. Vėriškių 1 471,78 450
13. Žybartų   257,38 337

Pagal Savivaldybių įstatymą iš
rinktų miestų ir valsčių tarybų bei val  
dybų kadencijai (tik vienų metų) bai
giantis Lietuvos valdžiai teko galvoti 
apie naujus savivaldybių tarybų rin
kimus. 1920 m. pirmojoje pusėje įvy
kusiuose rinkimuose išryškėjo nemažai 
trūkumų. Kai kurie politikai ir piliečiai 
kritikavo rinkimų sistemos trūkumus ir 
reikalavo juos pašalinti. Šis klausimas 
iškilo ir Steigiamajame Seime. Seimo Sa  
vivaldybių ir administracijos komisija 
nutarė parengti naują vietinių tarybų 

54 Savivaldybių įstatymas, Iš vietos savivaldos istorijos 
Lietuvoje: 1918–1919 m. dokumentai, p. 71.

55 Sąmata visų valsčių Panevėžio apskrities, priimta 
Panevėžio apskrities seimelio posėdyje 1919 m. 
rugpjūčio 16 d., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17.

56 Vietos savivaldybės įstatymas, Vyriausybės žinios, 
1919, rugs. 7.

57 Šeduvos valsčiaus valdybos 1929 m. spalio 22 d. 
raštas Panevėžio apskrities valdybai, LCVA, f. 797, 
ap. 1, b. 168, l. 25.

58 Savivaldybių žinynas, p. 645.
59 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus valdy
bos 1929 m. spalio 22 d. rašto Panevėžio apskrities 
valdybai duomenimis, LCVA, f. 739, ap. 1, b. 168, 
l. 25.
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rinkimų įstatymą.60 Atlikus reikalingą parengiamąjį darbą, 1921 m. kovo 11 d. 
Steigiamasis Seimas priėmė Savivaldybių rinkimų įstatymą. Naujuoju įstatymu 
rinkėjų amžiaus cenzas buvo sumažintas nuo 21 iki 20 m., kaimo vietovėse taiky
ta mažoritarinė rinkimų sistema pakeista proporcine. Taigi rinkimų sistema tapo 
labiau demokratiška. Steigiamojo Seimo narys krikščionis demokratas Z. Starkus 
diskutuodamas Seimo posėdyje tai akcentavo tokiais žodžiais: „Siūlydamos kandidatų 
sąrašus politinės gyventojų grupės ar partijos daugiau atsižiūrės į gyventojų reikalus ir 
daugiau pagalvos, kas reikalinga išrinkti į valsčiaus atstovybę.“61 Vis dėlto dalis buvusių 
rinkimų apribojimų išliko – tarybų nariais galėjo būti išrinkti ne jaunesni kaip 24 
metų asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą. 

Nors Savivaldybių įstatymas nustatė, kad 1919 m. pabaigoje išrinktos valsčių 
tarybos turėjo dirbti tik vienus metus, tačiau iš tikrųjų jos dirbo ilgiau. Nauji 
savivaldybių tarybų rinkimai įvyko tik 1921 m. birželio 19 d. Deja, apie šiuos 
rinkimus (rinkimų kampaniją, išrinktuosius į tarybą) Šeduvos valsčiuje duomenų 
nepavyko rasti, nors žinoma, kad Lietuvoje ši rinkimų kampanija buvo labai aktyvi 
ir joje, ypač kaimo vietovėse, stipriai reiškėsi Krikščionių demokratų partija su 
Ūkininkų sąjunga bei Lietuvos socialistų liaudininkų partija. Yra žinių apie valsčiaus 
viršaitį. Šeduvos valsčiaus viršaičiu 1920 m. sausio 15 d. išrinktas J. Urbaitis tų 
pačių metų gruodžio 20 d. atsistatydino. Valsčiaus taryba balsų dauguma nutarė 
rinkti naują viršaitį, bet kadangi nebuvo numatyta kandidatų į šį svarbų postą, 
viršaičio pareigas valsčiaus taryba pa
vedė eiti pavaduotojui Jurgiui Plun
gei.62 Po J. Urbaičio valsčiaus viršaičiu 
buvo išrinktas Stasys Andrašiūnas iš 
Aµksniupių kaimo, kuris dirbo viršaičiu 
1921–1924 m.63 Valsčiaus sekretorius bu 
vo J. Kirtiklis.

Pasibaigus 1921 m. išrinktų sa
vivaldybių tarybų kadencijai, 1924 m. 

Šeduvos valsčiaus 
savivaldybės pastatas  
(iki 1940 m.).  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo

60 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., p. 68.

61 Steigiamojo Seimo darbai, 57 posėdis, 1921 m. 
sausio 25 d.

62 Šeduvos valsčiaus tarybos 1920 m. gruodžio 20 d. 
protokolas Nr. 12, LCVA, f. 797, ap. 2, b. 26, l. 27.

63 Valsčių viršaičiai ir miestų burmistrai Panevėžio 
apskrities 1922 m.; 1924 m. sausio 27 d. Panevėžio 
apskrities valsčių viršaičiai ir burmistrai, www.
paneveziomuziejus.lt/get.php?f.12247.
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rugsėjo 19–20 d. vyko nauji rinkimai, kurie buvo paskutiniai seimų demokratijos 
sąlygomis. Išrinkta naujos sudėties valsčiaus taryba. Valsčiaus taryba į pirmąjį 
posėdį susirinko spalio 11 d. Tarybos pirmininku išrinktas P. Butkus64, kuris pirmą 
kartą valsčiaus tarybos vadovu tapo 1920 m. pradžioje ir buvo žmogus, turintis 
autoritetą. Kandidatais į viršaičio pareigas iškelti trys asmenys – Jonas Jonaitis, 
Klemensas Šereiva, Klemensas Grigaliūnas. Taip padaryta pagal Savivaldybių 
įstatymo pataisą, priimtą 1924 m. liepos 29 d.65 Įstatymo  pataisa numatė, kad 
valsčiaus valdyba renka tris kandidatus į valsčiaus viršaičio pareigas ir pateikia 
jas apskrities viršininkui, kuris vieną iš trijų kandidatų patvirtina viršaičiu, o 
kitą – viršaičio pavaduotoju. Šeduvos valsčiaus viršaičiu apskrities viršininkas 
patvirtino J. Jonaitį. Į valsčiaus valdybą, be J. Jonaičio, dar išrinkti Jonas Urbaitis 
ir Augustas Steponavičius.66

Savivaldybių įstatymo pataisa, 
priimta 1924 m. tuo metu valdžiusiosios 
Krikščionių demokratų partijos inicia
tyva, buvo pradėta siaurinti valsčių ir 
apskričių savivaldą, nes valsčių tarybos 
nebegalėjo pačios išrinkti viršaičių, kaip 
tai buvo daroma anksčiau pagal Sa
vivaldybių įstatymą. Iš valsčių tarybų 

Savivaldybės darbuotojai su kunigais ir progimnazijos mokytojais:  
pirmoje eilėje (pirmas iš dešinės) – valsčiaus savivaldybės narys  
P. Butkus; antroje eilėje (ketvirtas iš dešinės) – kun. A. Vaitiekūnas  
(jis ir progimnazijos direktorius), penktas – kun. M. Lumbis; ketvirtoje 
eilėje (antras iš dešinės) – valsčiaus savivaldybės sekretorius J. Kirtiklis, 
trečias – valsčiaus viršaitis S. Andrašiūnas, penkta (iš dešinės) –  
raštvedė B. Jurpalytė (vėliau – Kirtiklienė); ketvirtoje eilėje (pirmas  
iš kairės) – mokyt. V. Grinis. 1921 m. Iš A. Kirtiklio albumo

64 Panevėžio apskrities viršininko 1924 m. spalio 31 d. 
raštas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių de
partamentui apie rinkimų rezultatus, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 964, l. 2.

65 Savivaldybių įstatymo pakeitimas, Vyriausybės žinios, 
1924, rugpj. 20.

66 Panevėžio apskrities viršininko 1924 m. spalio 31 d. 
raštas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių de
partamentui apie rinkimų rezultatus, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 964, l. 2.
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atrinktų kandidatų valsčių viršaičius tvirtindavo apskričių viršininkai. Apskričių 
viršininkai, kuriuos skirdavo Vidaus reikalų ministerija, tapdavo ir apskričių sa
vivaldybių vykdomosios valdžios vadovais, t. y. apskričių valdybų pirmininkais. 
Taigi tiek valsčių, tiek apskričių lygmeniu savivaldybių vykdomosios valdžios 
vadovai tapo priklausomi nuo Vyriausybės, o ne nuo rinkėjų deleguotų atstovų – 
valsčių ir apskričių tarybų narių. 

1926 m. gruodžio 17 d. karininkams įvykdžius valstybės perversmą ir nuo 
1929 m. rudens įvedus autoritarinį A. Smetonos režimą, Lietuvos valdžia vietos 
savivaldą dar labiau apribojo. Tautininkai siekė, kad savivaldybės taptų centrali
zuoto valstybės aparato dalimi, dirbančia pagal šalies valdžios pageidavimus ir 
nurodymus. A. Smetona menkino savivaldybes, teigdamas, kad jos nieko neįstengia 
padaryti, niekuo nesugeba pasirūpinti.67 Vykdant naują politiką savivaldybių atžvil
giu, 1928 m. priimtoje naujoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nebeliko 1922 m. 
šalies pagrindiniame įstatyme deklaruoto principo, kad „vietos savivaldybės organų 
rinkimų pagrindan dedamas visuotinis, lygus ir slaptas balsavimas“.68 1929 m. rudenį buvo 
priimtas naujas Vietos savivaldybės įstatymas69, kuris buvo skirtas tiktai apskričių 
ir valsčių savivaldai reformuoti. Iki tol veikusi demokratinė valsčių ir apskričių 
tarybų formavimo tvarka buvo panaikinta. Pagal naująją tvarką valsčių tarybų 
narius turėjo rinkti seniūnijų gyvento
jai savo sueigose apskrities viršininko 
nustatytu laiku. Seniūnijų pilnamečių 
gyventojų, kurie galėjo rinkti tiktai savo 
seniūnus, jų pavaduotojus ir atstovus į 
valsčių tarybas, teisės buvo apribotos 

Šeduvos valsčiaus savivaldybės nariai: antroje eilėje (ketvirtas iš kairės) – 
P. Butkus, penktas – S. Andrašiūnas. 1924 m. Iš A. Kirtiklio albumo

67 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., p. 96.

68 Lietuvos valstybės konstitucijos, sudaryt. K. Valan
čius, Vilnius, 1989, p. 27.

69 Vietos savivaldybės įstatymas, Vyriausybės žinios, 
1929, rugs. 7.
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įvairiais cenzais. Rinkėju galėjo būti 
tiktai asmuo, išgyvenęs tame valsčiu
je ne mažiau kaip metus, turintis ne 
mažiau kaip 24 metus amžiaus, valdąs 
seniūnijoje nekilnojamąjį turtą ir mo
kąs savivaldybės mokesčius arba turįs 
seniūnijoje prekybos, pramonės arba 
amatų įmonę ir mokąs savivaldybės 
nustatytus mokesčius. Be to, rinkėjo 
teises turėjo ir asmenys, kurie buvo 
arba etatiniai savivaldybių, valstybinių 
įstaigų darbuotojai, arba baigę aukš
tąsias arba specialiąsias žemės ūkio 
mokyklas.70

Nors 1924 m. išrinktų valsčių 
tarybų kadencija pasibaigė 1927 m., 
nauji valsčių tarybų rinkimai nebuvo 
organizuoti. Mat Lietuvos valdžia neno
rėjo, kad rinkimai vyktų pagal 1921 m. 
priimtą demokratinį savivaldybių ta
rybų rinkimų įstatymą. Todėl 1924 m. 
išrinktos valsčių tarybos ir valdybos 
dirbo iki 1929 m. spalio mėnesio, kol 
buvo išrinktos naujos tarybos pagal 
naujosios valdžios nustatytus rinkimų 
principus ir rinkimų organizavimo tvar
ką. Šie principai ir tvarka buvo labai naudingi tautininkų valdžiai. Tai liudija 
valsčių tarybų rinkimų 1929 m. instrukcija71 ir Vietos savivaldybės įstatymui vyk
dyti taisyklės72, paskelbtos vidaus reikalų ministro. Pagal instrukciją vadinamasis 
valsčiaus rinkimų vadas privalėjo veikti taip:

a) pasitaręs su „tautiškomis organizacijomis“73 parinkti kandidatus į seniūnus, 
seniūnų pavaduotojus ir seniūnijų įgaliotinius valsčiaus taryboje; 

b) užtikrinti, kad į rinkimų sąrašus būtų įtraukti „visi tautiškai susipratę 
rinkikai“74;

c) išaiškinti seniūnijų rinkimų vadams, kad jie paragintų „tautiškus rinki-
kus“75 gausiai dalyvauti seniūnijų sueigose renkant seniūnus, jų pavaduotojus ir 
atstovus valsčių taryboje.

Pagal vidaus reikalų ministro iš
leistas taisykles seniūnijų sueigos, ku
riose buvo renkami seniūnai, jų pava
duotojai ir seniūnijų atstovai valsčiaus 
taryboje, buvo laikomos teisėtomis ne
paisant, kiek jose dalyvaudavo rinkė
jų. Buvo balsuojama viešai už iškeltus 
kandidatus pakeliant ranką. Tiesa, ne 

70 Ten pat.
71 Apskričių derinimo komitetams. Instrukcija Nr. 3, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 18.

72 Vietos savivaldybės įstatymui vykdyti taisyklės, 
Vyriausybės žinios, 1929, spalio 9.

73 Apskričių derinimo komitetams. Instrukcija Nr. 3, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 18.

74 Ten pat.
75 Ten pat.

Valsčiaus sekretorius J. Kirtiklis. 1925 m.  
Iš A. Kirtiklio albumo
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mažiau kaip ketvirtadaliui sueigos dalyvių pareikalavus, turėjo būti balsuojama 
slaptai. Tokioms sąlygoms esant didesnioji suaugusių valsčiaus gyventojų dalis 
nuo rinkimų buvo nušalinama, rinkimai negalėjo būti laisvi, o kandidatais į sa
vivaldos institucijas galėjo  tapti beveik vien tik valdžios parinkti ir jai lojalūs 
asmenys. Nenuostabu, kad tautininkų režimas pasiekė savo tikslą – kontroliuoti 
valsčių tarybas. 1929 m. spalio mėnesį vykusiuose rinkimuose iš 2 809 valsčių 
tarybų narių 728 buvo tautininkų partijos nariai, o 1 134 – „bepartyviai“76 (ne
partiniai), laikomi „tautiškai valstybiškai nusistačiusiais“, t. y. tautininkams artimi, 
jiems lojalūs asmenys. Panevėžio apskrityje rinkimuose dalyvavo 35 proc. rinkėjų. 
Valsčių viršaičių politinė priklausomybė buvo tokia: tautininkų – 12, priklausančių 
Ūkininkų sąjungai – 2, liaudininkų – 1. Penki viršaičiai nepriklausė politinėms 
organizacijoms.77

Šeduvos valsčius, suprantama, nebuvo išimtis. Iš 6 033 valsčiaus gyventojų 
rinkimų teisę turėjo tik 959, o seniūnijų sueigose, renkant seniūnus, jų pavaduotojus 
ir atstovus valsčiaus taryboje, dalyvavo 
vos 452, arba 49 proc. rinkėjų.78 

Šeduvos valsčiaus tarybos iškilmingas posėdis. 1928 05 15.  
Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus archyvo

76 1929 m. valsčių tarybų sudėtis, LCVA, f. 379, ap. 2, 
b. 1930, l. 66a.

77 Panevėžio apskrities savivaldybių rinkimų daviniai, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 86.

78 Šeduvos valsčiaus valdybos 1929 m. spalio 22 d. 
raštas Panevėžio apskrities valdybai, LCVA, f. 797, 
ap. 2, b. 168, l. 25.
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5 lentelė79 
Rinkėjų dalyvavimas seniūnų, jų pavaduotojų ir atstovų valsčiaus  
taryboje rinkimuose Šeduvos valsčiaus seniūnijose 1929 metais

Eil. 
Nr. 

Seniūnijos pavadinimas Gyventojų 
skaičius

Rinkėjų skaičius 
pagal rinkimų 
sąrašus

Dalyvavusiųjų  
rinkimuose  
skaičius

Dalyvavo rinkimuose 
(procentais)

1. Alksniupių 340  50 23 46,0
2. Liaudiškių 245  47 27 57,0
3. Paežerių 700  99 41 41,0
4. Pakalniškių 685  91 26 28,5
5. Pavartyčių 386  63 46 73,0
6. Puipių 666 104 52 50,0
7. Prastavonių 399  68 19 27,5
8. Raginėnų 340  91 43 47,0
9. Šileikonių 512  91 29 31,5
10. Vaižgų 502  79 44 55,5
11. Vaidulonių 271  33 24 72,5
12. Vėriškių 450  82 47 57,0
13. Žybartų 337  61 31 50,5

Seniūnijų sueigose buvo išrinkti seniūnai. 

6 lentelė80 
Šeduvos valsčiaus seniūnai, išrinkti 1929 metais*

Eil. 
Nr.

Seniūnijos 
pavadinimas

Seniūno vardas,  
pavardė, amžius

Užsiėmimas,  
turimos  
žemės plotas

Gyvenamoji 
vieta

Išsilavinimas Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

1. Alksniupių Martynas Šereiva, 
32 m. 

Ūkininkas, 
18 ha

Naujasodžio 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

2. Liaudiškių Kazys Žikus, 28 m. Ūkininkas, 
23 ha

Dargužių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

3. Paežerių Petras Janušauskas, 
38 m. 

– Paežerių 
kaimas

2 gimnazijos 
klasės

Romos  
katalikas

4. Pakalniškių Petras Grigaliūnas, 
33 m.

Ūkininkas, 
19 ha

Kleboniškių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

5. Pavartyčių Jonas Šipulskis,  
30 m.

Ūkininkas, 
5 ha

Pavartyčių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

6. Puipių Isidorius  
Pronskietis, 53 m. 

Ūkininkas, 
59 ha

Žybartų
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas 

7. Prastavonių Peliksas Simonaitis, 
57 m.

Ūkininkas, 
25 ha

Prastavonių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

8. Raginėnų Petras Grigaliūnas, 
33 m.

Ūkininkas, 
19 ha

Raginėnų 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

9. Šileikonių Vladas  
Pakatilevičius

Ūkininkas, 
9 ha

Šileikonių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

10. Vaidulonių Petras Martinaitis, 
25 m.

Ūkininkas, 
36 ha

Žilionių  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

79 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus val 
dybos 1929 m. spalio 22 d. rašte Panevėžio apsk  
rities valdybai pateiktais duomenimis, LCVA, 
f. 797, ap. 1, b. 168, l. 25.

80 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus 
seniūnų, išrinktų 1929 m., sąrašo duomenimis, 
LCVA, f. 397, ap. 2, b. 1930, l. 209.

* Archyviniame dokumente vartojamas išsireiškimas 
„namų mokslo“ reiškia, kad asmuo nebuvo lankęs 
mokyklos, savamokslis.
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Eil. 
Nr.

Seniūnijos 
pavadinimas

Seniūno vardas,  
pavardė, amžius

Užsiėmimas,  
turimos  
žemės plotas

Gyvenamoji 
vieta

Išsilavinimas Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

11. Vaižgų Mockevičius  
Adomas, 52 m.

Ūkininkas, 
65 ha

Butėnų  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

12. Vėriškių Kazys Jotautas,  
34 m.

Ūkininkas, 
64 ha

Vėriškių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

13. Žybartų Balys Škleinikas, 
29 m.

Ūkininkas, 
9 ha

Birutės  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

Pagal Vietos savivaldybės įstatymą buvo numatyta, kad seniūnai tvarko 
seniūnijų reikalus ir vykdo teisėtus valsčiaus viršaičio įsakymus. Seniūnai vyk
dydami savo pareigas turėjo nešioti tarnybos ženklus. Vienas seniūno tarnybos 
ženklas 1933 m. kainavo 10,5 Lt. Seniūnai turėjo pavaduotojus.

7 lentelė81 
Šeduvos valsčiaus seniūnų pavaduotojai, išrinkti 1929 metais

Eil. 
Nr. 

Seniūnijos 
pavadinimas

Seniūno vardas,  
pavardė, amžius

Užsiėmimas, 
turimos  
žemės plotas

Gyvenamoji 
vieta

Išsilavinimas Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

1. Alksniupių Vladas  
Marcinkevičius,  
44 m.

Ūkininkas, 
36 ha

Naujasodžio 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

2. Liaudiškių Petras  
Vingauskas, 26 m.

Ūkininkas, 
42 ha

Liaudiškių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

3. Paežerių Jonas Venclovas, 
30 m.

Ūkininkas, 
27 ha

Šniukonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

4. Pakalniškių Jonas Grigaliūnas, 
27 m.

Ūkininkas, 
39 ha

Kleboniškių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

5. Pavartyčių Pranas Monkus, 
30 m.

Ūkininkas, 
1,1 ha

Kurklių  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

6. Puipių Vincas Martinaitis, 
35 m.

Ūkininkas, 
45 ha

Bebrujų  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

7. Prastavonių Petras  
Lukoševičius, 50 m.

Ūkininkas, 
24 ha

Prastavonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

8. Raginėnų Kazys  
Marcinkevičius,  
32 m. 

Ūkininkas, 
10 ha

Šniukonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

9. Šileikonių Vladas  
Verbliugevičius,  
45 m. 

Ūkininkas, 
10 ha

Aldoniškių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

10. Vaidulonių Adolis Pungė,  
30 m.

Ūkininkas,  
49 ha

Vaidulionių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

11. Vaižgų Benediktas  
Butvilas, 32 m.

Ūkininkas, 
17 ha

Džiugonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

12. Vėriškių Povilas  
Laurinavičius, 32 m.

Ūkininkas, 
24 ha

Gimbogalos 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

13. Žybartų Leonas Morkūnas, 
32 m. 

Ūkininkas, 
9 ha

Birutės  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

Seniūnijose buvo išrinkti atstovai 
valsčiaus taryboje, kurie tapo valsčiaus 
tarybos nariais. Taigi Šeduvos valsčiuje, 

81 Lentelė sudaryta remiantis žiniomis, pateiktomis 
apie 1929 m. išrinktus Šeduvos valsčiaus seniūnų 
pavaduotojus, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 225.

(tęsinys)
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kaip ir kituose Lietuvos valsčiuose, savivaldybių tarybų nariai pirmą kartą išrinkti 
netiesiogiai, nedalyvaujant didžiajai daliai piliečių.

8 lentelė82 
Šeduvos valsčiaus taryba, išrinkta 1929 m. netiesiogiai

Eil. 
Nr.

Tarybos nario 
vardas, pavardė, 
amžius

Užsiėmimas, 
turimos  
žemės plotas

Išsilavinimas Tautybė Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

Gyvenamoji vieta

1. Stasys  
Andrašiūnas,  
45 m.

Ūkininkas, 
12 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Alksniupių  
seniūnija, Sliekių 
kaimas

2. Kristijonas  
Mengotas, 56 m. 

Ūkininkas, 
160 ha

4 klasės Latvis Liuteronas Šilaikonių  
seniūnija,  
Radvilonių kaimas

3. Kazys Jotautas, 
34 m.

Ūkininkas, 
64 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Vėriškių seniūnija, 
Gimbogalos kaimas

4. Jonas Banaitis, 
58 m. 

Ūkininkas, 
22 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Liaudiškių  
seniūnija,  
Liaudiškių kaimas

5. Petras Ožalis, 
59 m.

Ūkininkas, 
32 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Pavartyčių  
seniūnija,  
Pavartyčių kaimas

6. Jonas Jonaitis, 
31 m.

Ūkininkas, 
41 ha

Vidurinis Lietuvis Romos  
katalikas

Paežerių seniūnija, 
Paežerių kaimas

7. Petras Plungė, 
27 m.

Ūkininkas, 
14 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Raginėnų seniūnija, 
Baukų kaimas

8. Kazys Vyčas, 
43 m.

Ūkininkas, 
23 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Pakalniškių  
seniūnija,  
Kleboniškių kaimas

9. Ignas  
Janušauskas,  
36 m.

Ūkininkas, 
10 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Džiugonių  
seniūnija,  
Vaižgantų kaimas

10. Petras Butkus, 
38 m. 

Ūkininkas, 
42 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Vaidulonių  
seniūnija,  
Vaidulonių kaimas

11. Petras Nemeikšis, 
36 m.

Ūkininkas, 
44 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Žybartų seniūnija, 
Žybartų kaimas

12. Pranas Paluckas, 
38 m.

Ūkininkas, 
46 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Puipių seniūnija, 
Puipių kaimas

13. Jonas Senulis, 
27 m.

Ūkininkas, 
17 ha

Vidurinis Lietuvis Romos  
katalikas

Prastavonių  
seniūnija,  
Prastavonių kaimas

Šeduvos valsčiaus tarybos, kurią sudarė seniūnijų įgaliotiniai, pirmasis po
sėdis įvyko lapkričio 13 d. Iš valsčiaus tarybos pasiūlytų kandidatų į viršaičius 
apskrities viršininkas patvirtino daugiausia balsų taryboje gavusį Joną Jonaitį, 
kuris Panevėžio apskrities valsčių viršaičių sąraše apibūdintas kaip „palankus 
tautininkams“.83 J. Jonaitis, viršaičiu pirmą kartą tapęs dar 1924 m., 1929 m. 
buvo 31 metų (viršaičiu negalėjo būti 
renkamas asmuo, neturintis 30 metų) 
pasiturintis ūkininkas iš Paežerių kai
mo, kuriam priklausė 41 ha žemės. Jis 
buvo paly ginti išsilavinęs, nes archyvi
niame dokumente nurodoma, kad jis 

82 Lentelė sudaryta remiantis žiniomis, pateiktomis 
apie 1929 m. Šeduvos valsčiuje išrinktus atstovus 
į valsčiaus tarybą, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, 
l. 232.

83 Panevėžio apskrities valsčių viršaičių, išrinktų 
1929 m., sąrašas, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 191.
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turi vidurinį mokslą.84 Viršaičio padėjėju (pavaduotoju) tapo 
itin aktyvus ir patyręs savivaldybininkas P. Butkus, 39 m. 
ūkininkas, 42 ha žemės ploto savininkas iš Vaidulonių kai
mo. Nors jis turėjo tik pradinį išsilavinimą, bet savarankiš
kai lavindamasis pasiekė gerų rezultatų, įgijo daug žinių ir 
įgūdžių, ypač savivaldos srityje.85 P. Butkus vėl buvo išrink
tas Šeduvos valsčiaus atstovu Panevėžio apskrities taryboje. 
Tais pačiais metais P. Butkus išrinktas Panevėžio apskrities 
valdybos nariu, faktiškai tapo vienu iš Panevėžio apskrities 
savivaldybės vadovų.

J. Jonaitį viršaičio poste vėliau, ketvirtojo dešimtmečio 
pradžioje, pakeitė Bronius Švagždys, jo pavaduotoju dirbo 
S. Andrašiūnas.86 1933 m. valsčiui pradėjo vadovauti Vytautas 
Lukoševičius iš Prastavonių kaimo, kuris viršaičio pareigas ėjo 
ir po 1934 m. įvykusių savivaldybių rinkimų, iki 1940 m.87 
Valsčiaus sekretoriumi dirbo Bronius Kubilinskas. 1941 m. 
sovietų valdžia V. Lukoševičių ištrėmė į Sibirą. 

Šeduvos valsčiaus, kaip ir kitų Lietuvos valsčių viršai
čiai, buvo renkami trijų metų kadencijai iš valdžiai lojalių 
asmenų, turinčių ne mažiau kaip 30 metų amžiaus. Tačiau 
1934 m., priėmus vietos savivaldybės įstatymo pakeitimus, 
valsčių viršaičių kadencija pailginta iki 7 metų. Todėl pasku
tinysis Šeduvos valsčiaus viršaitis V. Lukoševičius dirbo taip 
ilgai be perrinkimo. Viršaičiai turėjo Vidaus reikalų ministerijos 
nustatytą tarnybos ženklą. Prieš pradėdami eiti savo pareigas, 
jie duodavo priesaiką. 

1929–1940 m. laikotarpiu valsčių valdybos nebuvo ren
kamos, todėl viršaičiai turėjo visą vykdomąją valdžią. 

Savivaldybės tarnautojams – viršaičiui, jo pavaduotojui, 
seniūnams, valsčiaus sekretoriui, valsčiaus raštininkui – ir pa  
galbiniam personalui – sargams – išlaikyti, įvairioms savival
dybės funkcijoms atlikti buvo reikalingos lėšos. Todėl Lietu vos 
Respublikos įstatymai nustatė valsčių savivaldybių pajamų 
šaltinius. Kasmet buvo sudaromi valsčių biudžetai, kuriuose 
fiksuojamos pajamos ir išlaidos (pirmaisiais valsčių savival
dybių gyvavimo metais savivaldybės 
gavo pinigų iš apskričių savivaldybių, 
nes savo lėšų dar neturėjo). Pagrindinis 
valsčių savivaldybių, taigi ir Šeduvos  
valsčiaus savivaldybės, biudžeto pa
jamų šaltinis buvo valsty binio žemės 
mokesčio dalis, skirta valsčiaus savi
valdybei. Pagal Savivaldybių mokes  
čių įstatymą, priimtą 1924 m. rugsė  
jo 10 d., valsčiaus savivaldybėms ati

84 Ten pat, l. 196.
85 Ten pat, l. 189.
86 Savivaldybių žinynas, p. 635.
87 Šeduvos valsčiaus viršaičio V. Lukoševičiaus 1933 m. 
rugsėjo 25 d. raštas Panevėžio apskrities valdybai, 
LCVA, f. 779, ap. 1, b. 409, l. 42; Šeduvos vals
čiaus savivaldybės 1934 m. balandžio 14 d. raštas 
Panevėžio apskrities valdybai, LCVA, f. 797, ap. 1, 
b. 388, l. 52; Šeduvos valsčiaus savivaldybės 1937 m. 
kovo 23 d. raštas valstybės psichiatrinei ligoninei, 
LCVA, f. 379, ap. 3, b. 482, l. 13; Bukauskas A. 
Trumpa Šeduvos miesto istorija, p. 15. 

Šeduvos valsčiaus 
viršaitis Jonas  
Jonaitis. Portretas 
iš albumo vinjetės 
„Lietuvos Respublikos 
valsčių viršaičiai“. 
Kaunas. 1930 m.  
M. Reizenmano  
nuotr. LCVA, V 74

Viršaitis Vytautas 
Lukoševičius.  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo
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tekdavo nuo 20 iki 35 proc. valstybinio žemės mokesčio.88 

Kitas valsčiaus savivaldybės pajamų šaltinis buvo mokestis 
už turimą nekilnojamąjį turtą ir verslą. Valsčiaus teritorijoje 
buvo nemažai malūnų ir parduotuvių (Šeduvos miestelyje). 
Šeduvos valsčiaus tarybos 1920 m. gegužės 30 d. nutarimu89 
malūnai ir parduotuvės buvo prilyginti tam tikram žemės 
plotui ir turėjo mokėti atitinkamus mokesčius. Pvz., K. Prikocko malūnas Vėriš
kiuose buvo prilygintas 20 dešimtinių žemės, J. Štaro malūnas Pavartyčiuose – 5 
dešimtinėms, N. Zimkevičiaus Kleboniškiuose – 25 dešimtinėms žemės, Šmuilos 
Dimanto parduotuvė – 25 dešimtinėms, L. Giršovičiaus – net 55 dešimtinėms. 
E. Kagano vilnų karšykla prilyginta  50 dešimtinių žemės.90 Stambiausias pirklys 
Jankelis Bere turėjo mokėti tiek pat, kiek būtų mokėjęs ūkininkas, turintis 400 
dešimtinių žemės. Apmokestinti buvo ir vaistininkas, du gydytojai bei felčeris.91 

Jeigu Šeduvos miestelis 1920 m. viduryje  nebūtų atsiskyręs nuo Šeduvos vals
čiaus, nebūtų gavęs miesto, turinčio valsčiaus teises, statuso, valsčiaus savival
dybė būtų buvusi viena turtingiausių Panevėžio apskrityje. Šeduvos miesteliui 
atsiskyrus, kitų pajamų, išskyrus valstybinio žemės mokesčio dalį, buvo labai 
mažai. Tarpukariu Lietuvos valsčių savivaldybių pajamos paprastai buvo per 
mažos, dėl to nuolat trūkdavo lėšų išlaidoms, kurios buvo susijusios su daugeliu 
funkcijų, vykdytų valsčių savivaldy
bių. Ne išimtis ir Šeduvos valsčiaus 
savivaldybė.

Iš įvairiapusės valsčiaus savival
dybės veiklos daugiausiai kainavo mo
kyklų išlaikymas. Pagal Lietuvos Res
publikos įstatymus valsčių savivaldybės 

Šeduvos valsčiaus 
valdyba. 1932 m.  
Iš filokartisto  
P. Kaminsko  
kolekcijos

88 Savivaldybių mokesnių įstatymas, Savivaldybių 
žinynas, p. 70.

89 Visuotinio Šeduvos valsčiaus Tarybos posėdžio, 
įvykusio 30V20, protokolas Nr. 8, LCVA, f. 797, 
ap. 2, b. 26, l. 14.

90 Ten pat, l. 15, 16.
91 Ten pat, l. 15.
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turėjo skirti lėšų pastatų, kuriuose buvo įsikūrusios mokyklos, nuomai (jeigu mokyk  
los neturėjo savo pastatų*), kurui, apšvietimui, mokymo priemonėms, baldams įsigy  
ti, apmokėti sargams už darbą ir kt. Atlyginimus mokytojams mokėjo Švietimo 
ministerija. 

Išlikusiuose Šeduvos valsčiaus savivaldybės dokumentuose minimos valsčiaus 
savivaldybei 1919–1940 m. pavaldžios Šileikonių, Paežerių, Raudondvario, Radvilo 
nių, Pakalniškių pradžios mokyklos. Šeduvos valsčiaus savivaldybės taryba moky
kloms skirdavo reikalingų lėšų, tvirtindavo jų sąmatas. Valsčiaus teritorijoje buvo 
pastatyta keletas pradžios mokyklų pastatų, prie kurių statybos prisidėjo Šeduvos 
valsčiaus savivaldybė lėšomis ir darbu. Savivaldybių žurnale „Savivaldybė“, apžvel
giant Panevėžio apskrities ir valsčių savivaldybių atliktus darbus 1934 m., rašoma: 

„... prie mokyklų statybos ne tik natūraliu darbu, bet kiek išgalė-
damos ir pinigais, prisidėjo valsčių savivaldybės, kurių ribose mo-
kyklos buvo statomos. Tuo atžvilgiu pirmoje eilėje stovi Subačiaus, 
Kupiškio ir Šeduvos valsčių savivaldybės.“92 

Yra žinoma, kad 1938 m. pastatyta dviejų komplektų Šniukonių pradžios mo
kykla. Be abejo, valsčiaus savivaldybė neturėjo tiek lėšų, kiek reikėjo Šniukonių 
mokyklai pastatyti, todėl reikalingas lėšas skyrė arba apskrities savivaldybė, 
arba Švietimo ministerija. Panevėžio apskrities savivaldybė, paprašius Šeduvos 
valsčiaus savivaldybei, kartais skirdavo lėšų valsčiaus mokykloms remontuoti. 
Archyve yra saugomi keli dokumentai, 
liudijantys apie Panevėžio apskrities 
valdybos sprendimus suteikti Šeduvos 
valsčiui finansinę pagalbą mokykloms 
remontuoti. Antai 1933 m. rugpjūčio 
2 d. Šeduvos valsčiaus savivaldybei re
montuoti Pakalniškių pradžios mokyklą 
išmokėta 1 500 Lt, o Šileikonių ir Puipių 
mokykloms remontuoti – 2 400 Lt.93

Šeduvos valsčiaus 
pradinių mokyklų 
mokytojai. 1922 m. 
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo

* Lietuvoje po Pirmojo pasaulinio karo absoliuti 
dauguma pradžios mokyklų neturėjo savo pastatų. 
Lietuvos Respublikos laikais palaipsniui padėtis 
šiuo klausimu gerėjo, bet ir prieš Antrąjį pasaulinį 
karą dauguma pradžios mokyklų vis dar nuomojo 
pastatus.

92 Savivaldybių darbai, Savivaldybė, 1935, nr. 1, p. 37.
93 Panevėžio apskrities valdybos kasos 1933 m. rugpjū
čio 2 d. paliepimai dėl išmokų Šeduvos valsčiaus 
savivaldybei, LCVA, f. 797, ap. 1, b. 388, l. 49, 52.
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Šeduvos valsčiaus kelių žemėlapis. Iš LCVA
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Viena svarbiausių valsčių savivaldybių funkcijų buvo vietinės reikšmės kelių 
priežiūra, tvarkymas (apskričių reikšmės kelių priežiūra rūpinosi apskričių savi
valdybės). 1922 m. kovo 11 d. Panevėžio apskrities savivaldybės taryba priėmė 
Privalomąjį įsakymą kelių ir tiltų tvarkymo reikalu.94 Įsakyme rašoma, kad „... ke-
liai ir tiltai laiks nuo laiko turi būti pilnai pataisyti du kartus per metus – pavasarį ir 
rudenį...“95 Įsakyme buvo ypač pabrėžiamas rūpinimasis tiltais, kurie po Pirmojo 
pasaulinio karo buvo labai apleisti: „Ypatingai žiūrėti, kad niekur nebūtų kiauri ir 
sulūžę tiltai bei tilteliai.“96

Įgyvendinant šį įsakymą, visos apskrities valsčių savivaldybės, taigi ir Šeduvos 
valsčiaus, ūkininkams išdalijo vietinių kelių atkarpas, kurias ūkininkai privalėjo 
prižiūrėti. Šeduvos valsčiaus savivaldybė sudarė ir apskrities savivaldybei pateikė 
ūkininkų, prižiūrinčių atitinkamus kelius, sąrašus, kad apskrities savivaldybė galėtų 
kontroliuoti kaip vykdomas įstatymas. Tie ūkininkai, kurie apleisdavo jiems pri
skirtas kelių atkarpas, turėjo mokėti 1 000 auksinų baudas, o valsčiaus savivaldybė 
privalėjo samdyti darbininkus reikalingiems darbams atlikti nusižengusių ūkinin
kų sąskaita.97 Kad kelių priežiūra buvo labai reikšminga valsčiaus savivaldybės 
veiklos sritis, liudija ir faktas, jog viena iš kelių valsčiaus tarybos komisijų buvo 
Kelių komisija.98 Šeduvos valsčiaus teritorijoje buvusių didesniųjų tiltų priežiūra, 
taisymas ir statyba priklausė apskrities savivaldybės kompetencijai, o mažesniųjų – 
valsčiaus. Ūkininkai savo transportu atveždavo reikalingų medžiagų, supildavo 
reikalingus pylimus. Apie Panevėžio apskrities valsčių ūkininkų prievolės tiltams 
statyti vykdymą rašoma žurnale „Savivaldybė“: „... tiltams pristatyta akmenys, žvyras 
ir supilti pylimai taip pat vietos gyventojų – ūkininkų natūraliu būdu“.99

Išvados
1. 1918 m. lapkričio mėnesį Lietuvoje  prasidėjęs vietos savivaldos kūrima

sis vyko itin sudėtingomis istorinėmis sąlygomis, šaliai esant okupuotai vokiečių 
ir aktyviai veikiant bolševikams. Šeduva ir apylinkės nebuvo išimtis, šeduviškiai 
dalyvavo vietos savivaldos kūrimo procese, įkūrė parapijos komitetą, lietuviškos 
valsčiaus savivaldybės užuomazgą. Parapijos komitetas buvo pradėjęs tvarkyti kai 
kuriuos vietos gyventojų reikalus, bet jo veiklą nutraukė bolševikai. Bolševikus 
išvijus iš krašto, 1919 m. vasarą Šeduvos parapijos komitetas perorganizuotas į 
valsčiaus komitetą (valdybą). 

2. Kol Savivaldybių įstatymas nebuvo priimtas, valsčiaus valdyba pati savo 
nuožiūra pasirinkdavo ir spręsdavo aktualius valsčiaus gyventojų klausimus, 
taip pat ir tuos klausimus, kuriuos pavesdavo apskrities komitetas (seimelis). 

3. Šeduvos valsčiaus pirmoji tary
ba buvo išrinkta demokratiškai 1920 m. 
sausio mėnesį. Demokratiškai sufor
muotos valsčiaus tarybos, valdybos ir 
1921 bei 1924 m., kai vyko savivaldy
bių rinkimai. A. Smetonos autoritarinio 
valdymo metais padėtis pasikeitė, savi
valdybių rinkimuose daugelis piliečių 
nebeturėjo teisės rinkti valsčiaus tarybą. 

94 Privalomasis įsakymas kelių ir tiltų tvarkymo rei
kalu, www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.12086.

95 Ten pat.
96 Ten pat.
97 Privalomasis įsakymas kelių ir tiltų tvarkymo rei
kalu, www.panevezio muziejus.lt/get.php?f.12086.

98 Šeduvos valsčiaus tarybos posėdžio, įvykusio 
1920 m. gegužės 30 d., protokolas Nr. 8, LCVA, 
f. 797, ap. 2, b. 26, l. 14.

99 Savivaldybių darbai, Savivaldybė, 1935, nr. 1, p. 37.
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Šeduvos valsčiaus viršaičiais, seniūnais tuo laikotarpiu rinkti tik tautininkams 
lojalūs asmenys. 

4. Dauguma Šeduvos valsčiaus tarybos narių ir seniūnų bei jų pavaduo
tojų turėjo pradinį išsilavinimą, nemažai buvo ir savamokslių. Tai lėmė ne tik 
švietimo situacija Lietuvoje, kai privalomas pradinis mokymas buvo įvestas tik 
trečiojo dešimtmečio pabaigoje, bet ir Šeduvos valsčiaus gyventojų beveik išskir
tinai valstietiška struktūra. Valsčiaus tarybos narių išsilavinimas, be abejo, būtų 
buvęs aukštesnis, jeigu Šeduva nebūtų tapusi savarankiška, nebūtų gavusi miesto 
teisių 1920 m. 

5. Valsčiaus valdžios institucijos (taryba, valdyba, viršaitis) atlikdavo funkci
jas, pavestas valsčių savivaldybėms Savivaldybių įstatymo, priimto 1919 m. spalio 
10 d., ir Vietos savivaldybės įstatymo, priimto 1929 m. spalio 7 d. 

6. Šeduvos valsčiaus savivaldybė, susikūrusi audringais 1919 m., ėjo panašiu 
istorinės raidos keliu kaip ir dauguma Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio 
valsčių savivaldybių, kurių teritoriją buvo laikinai užėmusi  raudonoji armija, atliko 
svarbų vaidmenį savo valsčiaus gyvenime tenkindama vietos gyventojų porei
kius. Skirtingai negu daugumos gretimos, Šiaulių apskrities, valsčių savivaldybių, 
kur savivaldos kūrimosi ir funkcionavimo pradžioje dominavo kairiųjų pažiūrų 
savivaldybininkai, Šeduvoje, kaip ir visoje Panevėžio apskrityje, iniciatyvą turėjo 
dešinieji visuomenės veikėjai, artimi Krikščionių demokratų partijai. 

7. Ilgametis valsčiaus tarybos pirmininkas P. Butkus pasižymėjo ne tik kaip 
aktyvus ir sumanus savivaldybininkas valsčiaus lygmeniu, bet ir apskrities, tapo 
vienu iš Panevėžio apskrities savivaldybės vadovų. 
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Šeduvos valsčiaus represuotieji  
asmenys
Parengė Birutė Panumienė
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Šeduvos valsčiaus represuotųjų asmenų sąrašas sudarytas remiantis Lietu-
vos genocido ir rezistencijos tyrimo centro sukaupta medžiaga. Žemiau lentelėje 
pateikti nukentėjusiųjų skaičiai pagal metus. 

Represijų 
metai

Bendras 
tremtinių 
skaičius

Ištremtų  
šeimų  
skaičius

Tremtyje 
mirusių 
skaičius

Įkalintųjų 
skaičius

Nužudytų/ 
mirusių  
kalinime 
skaičius

1940   2
1941   7   3  1   8  5
1944   9  2
1945   8   3  2  55 12
1946  35  4
1947   7   2  18  2
1948 278  78 21  16  7
1949 259  68 16   4  1
1950   1
1951 119  30  9  11
1952   6   2  2   2

Iš viso: 684 186 51 161 33

Žemiau pateiktas represijas patyrusių asmenų sąrašas. Asmenys sugrupuoti 
pagal jų ar jų šeimos gyvenamąją vietą represavimo metu. Yra nemažai kalintų 
asmenų, apie kurių paleidimą duomenų nėra. Dalis asmenų buvo represuoti du 
kartus. Šie faktai atspindėti sąraše. 

Sąrašas nėra tikslus, informacija papildoma toliau. 

Represuotųjų asmenų sąrašas
Alksniupių kaimas
Boguslavas Gabenis, Baltramiejaus, gim. 1893, sūnūs Vilius 

Gabenis, Boguslavo, gim. 1933, duktė Emilija Danutė Gabenytė 
Tamoševičienė, Boguslavo, gim. 1928, sesuo Anelė Gabenytė, Baltra-
miejaus, gim. 1880, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Boguslavas mirė tremtyje 1949, kiti paleisti 1957 
06 21. Sūnūs – Aleksandras Gabenis, Boguslavo, gim. 1931, Algirdas 
Gabenis, Boguslavo, gim. 1923, partizanai, žuvo.

Povilas Gvalda, Jurgio, gim. 1912, žmona Elžbieta Gvaldienė, 
Kazio, gim. 1908, duktė Angelė Ramutė Gvaldaitė Jankauskienė, 
Povilo, gim. 1943, motina Elžbieta Gvaldienė, Jeronimo, gim. 1879, 
dukterėčia Gražina Skačkauskaitė Peseckienė, Adolio, gim. 1943, 
ištremti 1949 04 09 į Kačiką (Качик), Kirovo r., Irkutsko sr.; perkelti 
į Olonkius (Олонки) Kirovo r., Irkutsko sr. Motina Elžbieta mirė 
tremtyje 1950 10 29, kiti paleisti 1958 06 26. 
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Vladas Janušauskas, Jurgio, gim. 1905, suimtas. Žmona Eleo-
nora Janušauskienė, Juozo, gim. 1902, sūnūs Algirdas Janušauskas, 
Vlado, gim. 1943, Zenonas Janušauskas, Vlado, gim. 1936, duktė 
Stasė Janušauskaitė, Vlado, gim. 1928, ištremti 1949 03 28 į Čerem-
chovą (Черемхово), Čeremchovo r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 05 28.

Ignas Jonaitis, Juozo, gim. 1889, žmona Salomėja Jonaitienė, 
Kazio, gim. 1893, dukterys Elena Jonaitytė Gedminienė, Igno, gim. 
1924, Anelė Jonaitytė Jasilionienė, Igno, gim. 1928, ištremti 1948 05 22 
į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Tremtyje 
1954 m. gimė vaikaitis Albertas Jasilionis, Broniaus, 1956 – vaikaitis 
Aleksas Jasilionis, Broniaus, 1958 – vaikaitė Eugenija Jasilionytė Pun-

Lietuvių tremtinių kapinės Kojuje, vienos iš daugelio Krasnojarsko  
krašte. Apie 1952–1960 m. Ši, kaip ir kai kurios kitos nuotraukos,  
kurių pateikėjas nenurodytas, – iš Lietuvos gyventojų Genocido ir  
rezistencijos tyrimo centro

Biriusuko plytinės darbininkai šeduviai tremtiniai iš Alksniupių, Margių 
ir Pavartyčių kaimų: I. Jonaitis, A. Jonaitytė Jasilionienė, E. Šnapštytė, 
A. Gedminas, R. Ožalas, V. Ožalaitė ir kt. 1953 m. vasara
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dzienė, Broniaus, 1958 – vaikaitė Zenona Gedminaitė, Baltramiejaus. 
Ignas mirė tremtyje 1953 11 20, kiti paleisti 1958 06 19.

Jonas Kančiauskas, Kazio, gim. 1898, žmona Stasė Kančiauskie-
nė, Marijono, gim. 1909, ištremti 1951 09 20 į Zalarių r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1957 07 20. 

Juozas Plungė, Juozo, gim. 1907, žmona Elžbieta Plungienė, 
Juozo, gim. 1903, ištremti 1951 10 02 į Sovetskio r., Krasnojarsko kr., 
Juozas mirė tremtyje, Elžbieta paleista 1956 03 05.

Domicelė Poškienė, Mykolo, gim. 1898, sūnus Petras Poška, 
Kazimiero, gim. 1935, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizansko-
jės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 04 23. 

Povilas Pranys, Juozapo, gim. 1907, žmona Elena Pranienė, 
Stasio, gim. 1908, sūnus Juozas Pranys, Povilo, gim. 1935, dukterys 
Aniceta Pranytė Rakickienė, Povilo, gim. 1940, (savanoriškai atvy-
ko į tremtį 1952 m.), Felicija Pranytė Poškienė, Povilo, gim. 1937, 
Marytė Pranytė Misiukevičienė, Povilo, gim. 1936, ištremti 1948 05 
22 į Argazą (Аргаза), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; perkelti į 
Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 08 01.

Baukų kaimas
Jonas Bloškys, Jeronimo, gim. 1908. Suimtas 1945 05 24. Kal. 

Vorkutlage (Воркутлаг), Komijos ASSR. Byla nutr. Paleistas 1946 07 02.
Stanislovas Čepaitis, Stanislovo, gim. 1899, valst., žmona Apolo-

nija Čepaitienė, Juozapo, gim. 1902, valst., 1948 05 22 ištremti į Kojų 
(Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 04 10. Sūnus 
Juozapas Algirdas Čepaitis, Stanislovo, gim. 1932, pabėgo tremiant, 
suimtas 1954 06 14, kal. Angarske (Ангарск), Irkutsko sr. Paleistas 1955.

Kazys Čepulis, Prano, gim. 1871, žmona Angelė Čepulienė, 
Tado, gim. 1901 (1903), sūnus Petras Čepulis, Kazio, gim. 1931, 1948 
05 22 ištremti į Zulumajų (Зулумай), Zimos r., Irkutsko sr. Kazys 
mirė tremtyje 1953 04 22. Paleisti 1957 12 14. Sūnus Kazys Čepulis, 
Kazio, gim. 1927, partiz. „Plienas“, suimtas 1948 11 25. Ypat. pasit. nut. 
25 m. Kal. Rečlage (Речлаг), Komijos ASSR. 1950 09 29 mirė lageryje.

Antanas Liutkevičius, Rožės, gim. 1911, suimtas 1945 05 31. 
Kal. Vorkutlage (Воркутлаг), Komijos ASSR. Nuteistas 6 m. tremties. 
Paleistas 1946 07 01.

Jonas Plungė, Jurgio, gim. 1891, žmona Anelė Plungienė, 
Prano, gim. 1888 (1882), ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizans-
kojės r., Krasnojarsko kr. Vyras Jonas paleistas 1956 04 10, žmona 
Anelė – 1954 03 29. Sūnus Jurgis Plungė, Jono, gim. 1919, suimtas 
1945 06 19, kalintas Intlage (Интлаг), Komijos ASSR. Mirė lageryje 
1945 12 27. Sūnus Petras Plungė, Jono, gim. 1917, suimtas 1945 06 
19, kal. Intlage (Интлаг), Komijos ASSR; Vorkutlage (Воркутлаг), 
Komijos ASSR. Byla nutraukta jam mirus lageryje.

Bronius Rymas, Jono, gim. 1928, 1948 05 22 ištremtas į 
Zarzubejų (Зарубей), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; perkeltas į 
Razdolinską (Раздолинск/Раздольное), Uderejaus (d. Motygino) r., 
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Krasnojarsko kr.; po to – Ajangatus (Аянгаты), Barun Chemčiko r., 
Tuvos aut. sr. Paleisti 1957 05 03.

Kazys Skubėjus, Jono, gim. 1904, žmona Paulina Grigaliū-
nienė Skubėjienė, Antano, gim. 1900, podukra Elena Grigaliūnaitė 
Arlauskienė, Kazio, gim. 1931, posūnis Algimantas Grigaliūnas, 
Kazio, gim. 1935, sūnūs Antanas Vitolis Skubėjus, Kazio, gim. 1944, 
Romualdas Petras Skubėjus, Kazio, gim. 1940, ištremti 1949 03 27 į 
Rabočij Gorodoką (Рабочий Городок), Tulūno r., Irkutsko sr. Podukra 
Elena paleista 1957 05 28, kiti – 1956 12 24.

Adolfas Staškevičius, Augustino, gim. 1918, žmona Janė 
Verbliugevičienė Staškevičienė, Petro, gim. 1920, podukra Danutė 
Verbliugevičiūtė Kelpšienė, Vlado, gim. 1942, 1949 03 25, ištremti 
į Perfilovą (Перфилово), Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 05 
28. Posūnis Mykolas Verbliugevičius, Vlado, gim. 1944, atvežtas į 
Perfilovą (Перфилово) 1951 m.

Juozas Steponaitis, Juozo, gim. 1925, suimtas 1944 10, išvežtas 
į Vorkutlagą, Komijos ASSR, perkelt. į filtrac. lag. Estijoje. Paleistas 
1950 12.

Veronika Vaitiekūnienė, Juozo, gim. 1896, sesuo Eleonora 
Rimaitė, Juozo, gim. 1898, ištr. 1948 05 22 į Zulumajų (Зулумай), 
Zimos r., Irkutsko sr., perk. į Novosiolovo r., Krasnojarsko kr. Pa-
leisti 1956 09 04. Sūnus Petras Vaitiekūnas, Petro, gim. 1920, suimt. 
1945 07 30, išv. į Sevdvinlagą, Archangelsko sr. Ypat. pasit. nut. 
8 m. lag. Po kal. nutremtas į Novosiolovo r., Krasnojarsko kr., perk. 
į Tiumenės sr. Paleistas 1957 09 30.

Mykolas Verbliugevičius, Stasio, gim. 1907, suimt. 1945 02 
22. Ypat. pasit. nut. 4 m. lag. Išv. į Vorkutlagą, Komijos ASSR. Apie 
paleidimą nėra duomenų; brolis Povilas Verbliugevičius, Stasio, gim. 
1922, suimt. 1945 04 03. Byla nutraukta. Paleistas 1946 08 03.

Bebrujų kaimas
Jonas Alekna, Jurgio, gim. 1928, suimtas 1953 01 12 TA Žito-

mire, Ukraina. Nut. 25 m. lag. ir 5 m. tremt. Kal. Charkove; išvežtas 
į Mordovijos ASSR. Paleistas 1956 07 18.

Emilija Dangienė, Martyno, gim. 1881, sūnus Petras Dangė, 
Petro, gim. 1915, duktė Austra Dangytė, Petro, gim. 1918, ištremti 1948 
05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; duktė Milda 
Ona Dangytė, Petro, gim. 1917, ištremta į Ujaro r., Krasnojarsko kr.; 
sūnus Vilbertas Dangė, Petro, gim. 1911, suimtas 1946 01 24. Karo 
trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt. Kal. Sevdvinlage, Archangelsko sr.; 
Sevvostlag, Magadano sr.; tremtis – Krasnojarsko kr. Sūnus Petras 
1951 02 24 mirė tremtyje. Paleisti 1958 01 31. Grįžo 1958.

Gabrielius Jurša, Prano, gim. 1897, žmona Julija Juršienė, 
Petro, gim. 1894, duktė Julija Juršaitė, Gabrieliaus, gim. 1912, vai-
kaitis Robertas Jurša, Gabrieliaus, gim. 1936, ištremti 1949 03 28 į 
Verchnij Nomagutą, Osos r., Irkutsko sr.; 1950 perkelti į Irkutską. 
Paleisti 1958 06 21. 
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Vincas Martinaitis, Antano, gim. 1894, žmona Aleksandra Marti-
naitienė, Petro, gim. 1901, sūnus Algirdas Martinaitis, Vinco, gim. 1925, 
ištremti 1951 10 02 į Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 05 26.

Vincas Paleika, Jono, gim. 1894, žmona Anelė Paleikienė, Tado, 
gim. 1898, sūnus Vaclovas Paleika, Vinco, gim. 1924, sūnus Vytautas 
Paleika, Vinco, gim. 1933, duktė Janina Paleikaitė Brazienė, Vinco, gim. 
1923, vaikaitė Irena Elena Brazaitė, Augusto, gim. 1943, ištremti 1949 
04 21 į Čeremchovo, Čeremchovo r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 02 24.

Elena Pranskėtienė, Jono, gim. 1894, marti Aniceta Stankevi-
čienė, Izidoriaus, gim. 1922, vaikaitis Donatas Izidorius Stankevičius, 
Stepono, gim. 1945, vaikaitė Janina Stankevičiūtė, Stepono, gim. 1943, 
vaikaitė Leonarda Vita Stankevičiūtė, Stepono, gim. 1944, ištremti 
1951 10 02 į Čelnokus, Kazačinsko r., Krasnojarsko kr., perkelti į 
Momotovo, Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 06 24.

Albertas Pranckietis, Izidoriaus, gim. 1923, mokytojas, suimtas 
1945 07 29, išv. į Vorkutlagą, Komijos ASSR; perkeltas į Kulojų, Vels-
ko r., Archangelsko sr. Ypat. pasit. nut. 7 m. lag. Paleistas 1952 08 15.

Dargužių kaimas
Elzbieta Lukoševičienė, Jurgio, gim. 1902, sūnus Algis Lu-

koševičius, Petro, gim. 1943, sūnus Petras Lukoševičius, Petro, gim. 
1938, sūnus Viktoras Lukoševičius, Petro, gim. 1935, uošvis Petras 
Lukoševičius, Klemenso, gim. 1896, ištremti 1951 02 01 į Sovetskio r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 07 24.

Jonas Senulis, Petro, gim. 1903, žmona Veronika Senulienė, 
Benedikto, gim. 1921, dukra Danutė Senulytė, Jono, gim. 1944, dukra 
Irena Senulytė, Jono, gim. 1942, ištremti 1951 10 02 į Mokrušinskoję 
(Мокрушинское), Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 06 21.

Kazimieras Žičkus, Mykolo, gim. 1901, žmona Emilija Žičkie-
nė, Motiejaus, gim. 1908, dukterys Felicija Žičkutė, Kazimiero, gim. 
1939, Petronėlė Žičkutė, Kazimiero, gim. 1935, ištremti 1949 03 25 į 
Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 01. 

Daukšų kaimas
Juozas Gerulis, suimtas 1947 07 17, Ypat. pasit. nuteistas 10 m. 

Išvežtas į Steplagą, Karagandos sr., Kazachijos SSR, po kalinimo tremtis 
Karagandos sr., Kazachijos SSR. Paleistas 1956. Žmona Zofija Gerulienė, 
Medardo, gim. 1907, sūnūs Jonas Gerulis, Juozo, gim. 1939, Viktoras 
Gerulis, Juozo, gim. 1940, dukterys Marija Gerulytė Meškauskienė, 
Juozo, gim. 1946, Teresė Marija Gerulytė Kalinauskienė, Juozo, gim. 
1942, ištremti 1949 03 26 į Perevozą, Tulūno r., Irkutsko sr.; perkelti 
į Mugūną, Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07.

Ona Krikužienė, Augusto, gim. 1921, sūnus Antanas Krikužas, 
Jono, gim. 1948, sūnus Algimantas Krikužas, Antano, gim. 1941, 
sūnus Anicetas Krikužas, Antano, gim. 1943, anyta Elena Krikužie-
nė, Adomo, gim. 1882, ištremti 1951 09 20 į Dmitrijevką, Zalarių r., 
Irkutsko sr. Paleisti 1957 06 29. 
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Džiugonių kaimas
Augustinas Abromaitis, Petro, gim. 1889, partizanas, suimtas 

1949 09 28, kal. Šilutės kal. 1950 03 20 mirė kalėjime; žmona Eleonora 
Abromaitienė, Kazimiero, gim. 1889, 1948 05 22 ištremta į Miną, 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleista 1958 09 05; sūnus Jonas 
Abromaitis, Augustino, gim. 1921, suimtas 1940, kalintas Lietuvoje; 
Minske (Baltarusija), sušaudytas Červenėje 1941 06 26; sūnus Juozas 
Abromaitis, Augustino, gim. 1923, suimtas 1948 10 12, kal. Klaipėdoje, 
1949 05 18 Ypat. pasit. nut. 10 m. lag., išv. į Berlagą, Magadano sr., 
1954 12 07 ištremtas į Magadano sr.

Ignas Janušauskas, Mykolo, gim. 1892, žmona Veronika Ja-
nušauskienė, Juozo, gim. 1910, sūnus Petras Janušauskas, Igno, gim. 
1938, duktė Aldona Janušauskaitė, Igno, gim. 1931, ištremti 1949 03 
27 į Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 02.

Petras Smalys, Prano, gim. 1925, sesuo Felicija Smalytė, Pra-
no, gim. 1930, ištremti 1949 03 27 į Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 
1958 05 25.

Juozas Švagždys, Prano, gim. 1902, žmona Emilija Švagždienė, 
Jono, gim. 1910, sūnus Kazys Švagždys, Juozo, gim. 1937, sūnus Stasys 
Švagždys, Juozo, gim. 1936, duktė Genutė Švagždytė Grigaliūnienė, 
Juozo, gim. 1944, duktė Irena Švagždytė Kudrevičienė, Juozo, gim. 
1940, duktė Jadvyga Švagždytė Tamošiūnienė, Juozo, gim. 1947, 
ištremti 1949 03 25 į Perfilovą (Перфилово), Tulūno r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1956 04 06.

Gimbogalos kaimas
Bronislava Bartkienė, Petro, gim. 1921, suimta 1946 01 17. 

Kalinta Sevželdorlage, Komijos ASSR, Sevpečlage, Komijos ASSR. 
Paleista 1946 06 28.

Stasys Dačiola, Mykolo, gim. 1900, partizanas, suimtas 1946 
02 07, karo trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt. Kal. Oziorlage, Ir-
kutsko sr. 1951 10 11 mirė lageryje; žmona Kunigunda Dačiolienė, 
Jono, gim. 1900, sūnus Algirdas Dačiola, Stasio, gim. 1945, ištremti 
1948 05 22 į Solnečno Taloję, Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Paleisti 1957 10 15.

Povilas Laurinaitis, Kazio, gim. 1891, žmona Eleonora Švėgž-
daitė Laurinaitienė, Martyno, gim. 1898, sūnus Petras Laurinaitis, 
Povilo, gim. 1924, išvežti 1949 03 27 į Tulūną, Tulūno r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1958 10 30. Petras tremtyje apkaltintas antitarybine veikla, 
suimtas, nut. 25 m., kal. Čiūnoje, Irkutsko sr., grąžintas į tremtį. 
Paleisti 1958 10 30.

Jonas Morkis, Jono, gim. 1927, suimtas 1946 02 07, nut. 
10 m. lag. ir 5 m. tremties. Kal. Sevdvinlage, Archangelsko sr. Mirė 
lageryje 1947 05 10.

Ignas Stumbras, Kazimiero, gim. 1907, 1941 m. sukil. dalyvis, 
suimtas rusų okup. zon., Vokietijoje 1945 05. Kal. filtrac. lageryje. Pa-
leistas 1946 05 30. Suimtas 1946 10 09, nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremties. 
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Kal. Pesčianlage, Karagandos sr., Kamyšlage, Omsko sr., Vengerove, 
Novosibirsko sr. Paleistas 1956 05 31.

Anelė Šiaulianskaitė, Petro, gim. 1923, partizanų rėm., suimta 
1946 01 08, kalinta Sevželdorlage, Komijos ASSR. Byla nutraukta. 
Sesuo Elžbieta Šiaulianskaitė, Petro, gim. 1927, suimta 1946 01 17, 
kalinta Komijos ASSR. Byla nutraukta. Sesuo Kazimiera Šiaulians-
kaitė, Petro, gim. 1926, suimta 1946 01 17, kalinta Komijos ASSR. 
Byla nutraukta. Sesuo Teklė Šiaulianskaitė, Petro, gim. 1926, suimta 
1946 01 17, kalinta Komijos ASSR. Byla nutraukta. Visos paleistos 
1946 06 28.

Jonas Šidlauskas, Leono, gim. 1913, suimtas 1945 03 07, ka-
lintas Vorkutlage, Komijos ASSR. 1946 07 04 išvežtas į tremtį. Apie 
paleidimą duomenų nėra. Brolis Juozas Šidlauskas, Leono, gim. 
1920, 1941 m. sukil. dal. Partizanas „Barsukas“, suimtas 1945 07 07, 
nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt. Kalintas Vorkutlage, Komijos ASSR. 
Tremtis Sosnovka, Uchtinskij r., Komijos ASSR. Paleistas 1956 06 28.

Antanas Šliurpa, Jurgio, gim. 1910, pogr. org. nar., suimtas 
1946 02 07. Karo trib. nut. 10 m. lag., išv. į Sevdvinlagą, Archan-
gelsko sr., Sevželdorlagą, Komijos ASSR. Mirė lageryje 1947 07 03.

Pranas Švėgžda, Baltraus, gim. 1910, pogr. org. nar., suimtas 
1946 01 23, karo trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt., išv. į Oziorlagą, 
Irkutsko sr. Tremtis Irkutsko sr. Paleistas 1956 04 10. Sesuo Alek-
sandra Švėgždaitė, Baltraus, gim. 1928/1923, partiz. rėm., suimta 
1946 01 17, kal. Komijos ASSR. Byla nutraukta. Paleista 1946 06 28.

Ona Švėgždienė, Kazimiero, gim. 1912, pogr. org. nar., su-
imta 1945 12 27. Byla nutraukta. Paleista 1946 01 10. Suimta 1947 
01 30, Ypat. pasit. nut. 5 m. tremties. Išvežta į Tiumenės sr. Apie 
paleidimą nėra duomenų.

Zuzana Emilija Švėgždienė, Kazio, gim. 1911, pogr. org. nar., 
suimta 1945 07 30, Ypat. pasit. nut. 5 m. lag. Paleista 1950 07 30.

Juozas Valatka, suimtas 1946 01 11, paleistas 1946 03, žmona 
Salomėja Valatkienė, Mykolo, gim. 1903, suimta 1946 01 23, karo 
trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt., išv. į Sevdvinlagą, Archangels-
ko sr., Minlagą, Komijos ASSR, nutremta į Komijos ASSR. Paleista 
1956 06 12.

Petras Želiauskas, Stasio, gim. 1927, suimtas 1947 05 29, karo 
trib. nut. 1 m. lag. Apie paleidimą nėra duomenų.

Juodupių kaimas
Jonas Grigaitis, Antano, gim. 1875, žmona Vincenta Grigai-

tienė, Antano, gim. 1894, sūnus Vytautas Grigaitis, Jono, gim. 1932, 
duktė Aldona Grigaitytė Svetikienė, Jono, gim. 1931, ištremti 1949 
03 25 į Tulūną, Tulūno r., Irkutsko sr. Vytautas 1951 10 20 tremtyje 
suimtas už dainas, kalintas, 1954 11 03 grąžintas į tremtį. Duktė 
Elena Grigaitytė, Jono, gim. 1928, part. ryš., suimta 1948 03 12, Ypat. 
pasit. nut. 10 m. lag., išv. į Sevvostlagą, Magadano sr.; Irkutsko sr., 
nutremta į Irkutsko sr. Visi paleisti 1958 11 17.
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Juozas Labunskis, Juliaus, gim. 1931, partizanų rėm., suimtas 
1948 11 25, Ypat. pasit. nut. 10 m. lag., išv. į Norilską (Gorlagas), 
Krasnojarsko kr. Paleistas 1953.

Barbora Nakutienė, Juozo, gim. 1916, sūnus Alfonsas Na-
kutis, Juozo, gim. 1948, sūnus Vidmantas Jonas Nakutis, Juozo, 
gim. 1951, duktė Valdonė Bronė Nakutytė, Juozo, gim. 1946, duktė 
Gražina Julija Nakutytė Treinienė, Juozo, gim. 1943, ištremti 1951 
09 20 į Babagają, Zalarių r., Irkutsko sr.; perkelti į Zalarį, Zalarių r., 
Irkutsko sr. 7 savaičių sūnus Vidmantas mirė 1951 09, vežamas į 
tremtį. Vyras Juozas Nakutis, Petro, gim. 1905, suimtas 1951 06 01, 
nut. 25 m., išv. į Vorkutą, Komijos ASSR; Čitą, Čitos sr.; po lagerio 
nutremtas pas šeimą. Visi paleisti 1957 09 06.

Benediktas Valys, Igno, gim. 1905, partiz. rėm., suimtas 1946 
12 30, karo trib. nut. 10 m. lag., išvežtas į Omsko sr. Tremtis Irkuts-
ko sr. Paleistas 1957 05 30.

Kauleliškių kaimas
Pranas Masiliūnas, Juozo, gim. 1906, žmona Apolonija Ma-

siliūnienė, Kazio, gim. 1910, sūnus Algis Masiliūnas, Prano, gim. 
1941, sūnus Juozas Masiliūnas, Prano, gim. 1943, duktė Bronislava 
Masiliūnaitė, Prano, gim. 1947, ištremti 1949 04 16 į Usolės r., Ir-
kutsko r. Paleisti 1958 07 04.

Veronika Navickienė, Vinco, gim. 1886, duktė Anelė Navic-
kaitė, Antano, gim. 1922, ištremtos 1949 04 į Kirovo r., Irkutsko sr.; 
perkeltos į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleistos 
1958 06 18. Sūnus Jonas Navickas, Antano, gim. 1919, suimtas 1944 
09 18, karo trib. nut. mirti, bausmė pakeista į 20 m. katorgos ir 5 m. 
tremt. Kalintas Jeniseilage, Krasnojarsko sr., Oziorlage, Irkutsko sr., 
nutremtas į Taišetą, Irkutsko sr. Apie paleidimą nėra duomenų.

Juozas Sliekas, Kazio, gim. 1897, suimtas 1945 06 26, išvežtas 
į Intlagą, Komijos ASSR. Mirė lageryje 1946.

Antanas Urbaitis, Antano, gim. 1912, suimtas 1944 09 18, karo 
trib. nut. mirti, bausmė pakeista 20 m. katorgos. Apie paleidimą 
nėra duomenų.

Kazys Vaškys, Juozo, gim. 1898, suimtas 1944 09 18, karo 
trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt. Kalintas Uchtoje, Komijos ASSR. 
Apie paleidimą nėra duomenų.

Anelė Žičkienė, Andriaus, gim. 1880, ištremta 1948 05 22 į 
Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Mirė tremtyje 1954 
10 27. Sūnus Petras Žičkus, Mykolo, gim. 1928, 1953 į tremtį atvyko 
savanoriškai. Grįžo 1957.

Kleboniškių kaimas
Bronius Girletas, Tado, gim. 1922, suimtas 1951 08 10. Apie 

paleidimą nėra duomenų.
Jonas Grigaliūnas, Mykolo, gim. 1898, žmona Viktorija Griga-

liūnienė, Jono, gim. 1906, dukterys Aldona Grigaliūnaitė Radauskienė, 
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Jono, gim. 1936, Elena Grigaliūnaitė Pauliukienė, Jono, gim. 1940, 
Viktorija Grigaliūnaitė Urlakienė, Jono, gim. 1944, ištremti 1949 04 
25 į Burchuną, Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 01.

Jonas Juška, Juozo, gim. 1894, suimtas 1945 07 04, išvežtas į 
Vorkutlagą, Komijos ASSR. Apie paleidimą nėra duomenų.

Izidorius Špakauskas, Silvestro, gim. 1899, žmona Anastazija 
Špakauskienė, Domo, gim. 1902, dukterys Leonora Špakauskaitė 
Liubauskienė, Izidoriaus, gim. 1934, Palmyra Špakauskaitė, Izido-
riaus, gim. 1932, ištremti 1949 04 09 į Čeremchovą, Čeremchovskij, 
Irkutsko sr.; Tulūno r., Irkutsko sr. Izidorius ir Anastazija paleisti 
1957 01 29, Leonora – 1957 03 26, Palmyra – 1957 03 12.

Kazys Vičas, Augustino, gim. 1883, žmona Barbora Vičienė, 
Antano, gim. 1883, sūnus Jonas Vičas, Kazio, gim. 1920, duktė 
Veronika Vičaitė Margienė, Kazio, gim. 1925, ištremti 1951 10 02 į 
Bobrovką, Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Barbora mirė tremtyje 1954 
05 07. Kiti paleisti 1958 02 19.

Kurklaičių kaimas
Adelė Bartulytė, Antano, gim. 1920, sesuo Emilija Bartulytė, 

Antano, gim. 1915, sesuo Petrunė Bartulytė, Antano, gim. 1916, sūnus 
Vytautas Bartulis, Adelės, gim. 1947, Jonas Tamošiūnas, Jono, gim. 
1895, Elžbieta Tamošiūnienė, Jono, gim. 1881, ištremti 1949 03 25 į 
Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 02.

Kurklių kaimas
Jonas Šapoka, Juozo, gim. 1902, miškininkas, 1941 06 14 

išvežtas į Rešotus (Kraslagas), Krasnojarsko kr. Mirė lageryje 1941 
07. Žmona Vincenta Ignatavičiūtė Šapokienė, Antano, gim. 1899, 
mokytoja, sūnūs Algirdas Šapoka, Jono, gim. 1933, Vytautas Šapoka, 
Jono, gim. 1930, duktė Danutė Roma Šapokaitė Grinbergienė, Jono, 
gim. 1939, senelis Juozas Šapoka, Vinco, gim. 1858, ištremti 1941 06 
14 į Ust Pristanės r., Altajaus kr. Senelis Juozas mirė tremtyje 1942 

Kleboniškiečių Jono ir 
Viktorijos Grigaliūnų 
šeima. Iš šeimos 
albumo
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03. Šeima 1946 pabėgo į Lietuvą. Algirdas suimtas 1950, nuvežtas 
atgal į tremtį. Vytautas suimtas 1950 02 15, kalintas Gorkio sr., 1951 
nuvežtas atgal į tremtį. Broliai paleisti 1957.

Petras Škikūnas, Dionizo, gim. 1913, partizanas, suimtas 1945 
02 03, kalintas Norilsko lageryje, Krasnojarsko kr. Paleistas 1955.

Liaudiškių kaimas
Jurgis Aglinskas, Vinco, gim. 1904, žmona Karolina Aglins-

kienė, Mykolo, gim. 1907, sūnūs Bronislavas Aglinskas, Jurgio, gim. 
1938, Zenonas Aglinskas, Jurgio, gim. 1940, ištremti 1949 04 09 į 
Čeremchovą, Čeremchovo r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 05.

Juozas Daubaras, Jokūbo, gim. 1902, žmona Elžbieta Dauba-
rienė, Vinco, gim. 1911, sūnus Antanas Daubaras, Juozo, gim. 1936, 
ištremti 1948 05 22 į Zulumajų (Зулумай), Zimos r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1957 06 28.

Petras Glebas, Jono, gim. 1929, ištremtas 1949 04 21 į Alek-
sandrovskij, Bodajbo r., Irkutsko sr. Paleistas 1957 11 22.

Filomena Jokimaitienė-Jovaišienė, Jurgio, gim. 1902, vyras 
Kazimieras Jokimaitis, Roko, gim. 1924, sūnūs Adolfas Jovaiša, 
Marcijono, gim. 1932, Steponas Jovaiša, Marcijono, gim. 1937, duktė 
Pranciška Jovaišaitė Klikūnienė, Marcijono, gim. 1937, ištremti 1948 
05 22 į Zulumajų (Зулумай), Zimos r., Irkutsko sr.; perkelti į Zimą, 

Lietuviai tremtiniai Irkutske. Su akordeonu – liaudiškietis V. Lubickas,  
vadinamas Pupų Dėde. 1952 m. Iš M. Pelėdienės albumo
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Zimos r., Irkutsko sr.; po to į Zabitujų (Забитуй), Alario r., Irkuts-
ko sr. Filomena, Steponas, Pranciška paleisti 1958 04 12, Kazimieras, 
Adolfas – 1958 02 18.

Julijonas Krikščiūnas, Jurgio, gim. 1898, žmona Elžbieta Krikš-
čiūnienė, Adomo, gim. 1903, sūnus Mykolas Krikščiūnas, Julijono, 
gim. 1933, dukterys Liongina Krikščiūnaitė Januškienė, Julijono, gim. 
1937, Valerija Krikščiūnaitė, Julijono, gim. 1941, ištremti 1948 05 
22 į Zulumajų (Зулумай), Zimos r., Irkutsko sr. Elžbieta ir Valerija 
paleistos 1957 07 24, kiti – 1957 07 29.

Vincas Lubickas, Vinco, gim. 1905, ištremtas 1949 04 08 į 
Aprelską, Bodajbo r., Irkutsko sr. Paleistas 1958 06 30.

Petras Valavičius, Jono, gim. 1908, suimtas 1945 05 24, karo 
trib. nut. 20 m. katorgos ir 5 m. tremt., išvežtas į Vorkutlagą, Komijos 
ASSR. Paleistas 1956 02 29.

Petras Vingauskas, Juozo, gim. 1903, žmona Adelė Vingaus-
kienė, Adomo, gim. 1909, sūnus Kazimieras Vingauskas, Petro, 
gim. 1944, dukterys Emilija Vingauskaitė, Petro, gim. 1938, Natalija 
Vingauskaitė Samoilova, Petro, gim. 1940, Veronika Vingauskaitė, 
Petro, gim. 1948, tėvas Juozas Vingauskas, Dionizo, gim. 1879, mo-
tina Veronika Vingauskienė, Jurgio, gim. 1883, ištremti 1949 03 25 į 
Tulūną, Tulūno r. Žmona Adelė mirė tremtyje 1950 02 20(23), duktė 
Veronika mirė tremtyje 1949 09. Paleisti 1958 07 01.

Margių kaimas
Jonas Gramontas, Antano, gim. 1890, suimtas 1951 01 25, 

paleistas 1953.
Jonas Gedminas, Aleksandro, gim. 1898, žmona Veronika 

Gedminienė, Vlado, gim. 1906, sūnūs Antanas Gedminas, Jono, gim. 
1947, Vytautas Gedminas, Jono, gim. 1937, posūnis Baltramiejus 
Gedminas, Veronikos, gim. 1929, ištremti 1948 05 22 į Biriusuką 
(Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Tėvas Jonas mirė 
tremtyje 1953. Kiti paleisti 1958 06 19.

Jonas Jutinskas, Bronislovo, gim. 1924, suimtas 1945 02 02, 
išvežtas į Vorkutą, Komijos ASSR. Paleistas 1948 03 16. Brolis Juo-
zas (Vladas?) Jutinskas, Bronislovo, gim. 1926, suimtas 1945 02 01, 
išvežtas į Vorkutą, Komijos ASSR. Mirė lageryje 1946 02 19.

Petras Leviška, Silvestro, gim. 1895, suimtas 1948 05 29, Ypat. 
pasit. nut. 10 m. lag., išvežtas į Dubravlagą, Mordovija. Mirė lageryje 
1953 11 02(?).

Juozas Stančius, Liudo, gim. 1883, žmona Emilija Stančienė, 
Kazimiero, gim. 1892, sūnus Feliksas Stančius, Juozo, gim. 1919, 
duktė Pranė Stančiūtė, Juozo, gim. 1922, ištremti 1948 05 22 į Biriu-
suką (Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Sūnus Feliksas 
ir duktė Pranė 1948 07 22 pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą. 
Feliksas suimtas 1950 03 22, Ypat. pasit. nut. 3 m., išvežtas į lagerį 
Archangelsko sr., 1951 grąžintas į tremtį pas tėvus. Duktė Pranė 
suimta 1949 11 06, Ypat. pasit. nut. 3 m., išvežta į lagerį, 1952 06 
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17 pervežta į tremtį pas tėvus. Žmona Emilija mirė tremtyje 1951 05 
15. Paleisti 1958 06 16. Į Lietuvą negrįžo. Duktė Valerija Stančiūtė 
Jabanskienė, Juozo, gim. 1926, suimta 1946, nut. 10 m. lag., išvežta 
į Uchtižemlagą, Komijos ASSR. Į Lietuvą grįžo 1956. 

Vincas Šnapštys, Vinco, gim. 1880, žmona Marijona Šnapštienė, 
Aleksandro, gim. 1892, sūnus Kazimieras Šnapštys, Vinco, gim. 1932, 
duktė Emilija Šnapštytė, Vinco, gim. 1926, brolis Povilas Šnapštys, 
Vinco, gim. 1892, ištremti 1948 05 22 į Biriusuką (Бирюсук), Parti-
zanskojės r., Krasnojarsko kr. Brolis Povilas mirė tremtyje 1948, kiti 
paleisti 1957 08 30.

Naujasodžio kaimas
Bronius Bistrickas, Jurgio, gim. 1901, ištremtas 1948 05 22 

į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr., žmona Veronika 
Bistrickienė, Mykolo, gim. 1915, duktė Genė Bistrickaitė, Broniaus, 
ištremtos 1951 10 02 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Visi paleisti 1957 08 16.

Jurgis Bistrickas, Jurgio, gim. 1900, žmona Marijona Bistrickie-
nė, Igno, gim. 1906, ištremti 1951 10 02 į Momotovo, Kazačinskij r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 08 19. 

Vladas Marcinkevičius, Juozo, gim. 1881, žmona Veronika 
Marcinkevičienė, Mykolo, gim. 1889, duktė Viktorija Marcinkevičiūtė, 
Vlado, gim. 1928, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 01 29.

Kazys Pabilionis, Mykolo, gim. 1892, ištremtas 1948 05 22 į 
Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Mirė tremtyje 1951 
10 28. Duktė Teklė Pabilionytė Stonienė, Kazio, gim. 1926, parti-
zanų rėmėja, suimta 1948 06 10, Ypat. pasit. nut. 8 m. lag., išvežta 
į Dubravlagą, Mordovija. Paleista 1955 08 30.

Salomėja Skačkauskienė, Jurgio, gim. 1895, sūnus Petras 
Skačkauskas, Klemenso, gim. 1928, dukterys Aleksandra Skačkaus-
kaitė Kuodzevičienė, Klemenso, gim. 1926, Emilija Skačkauskaitė, 

Kazimieras Šnapštys 
(kairėje) ir Baltrus 
Gedminas iš Margių 
kaimo, plukdę rąstus 
Manos upe. Kojus. 
1953 m.
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Klemenso, gim. 1938, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizans-
kojės r., Krasnojarsko kr. Duktė Aleksandra pabėgo iš tremties 1948 
07, 1951 07 10 suimta, kalinta, nut. 3 m. lag., po lagerio grąžinta į 
tremtį. Tremtyje gimė vaikaitis Zenonas Kuodzevičius, Vlado, gim. 
1956, vaikaitė Milda Kuodzevičiūtė, Vlado, gim. 1959. Paleisti 1957 
11 19. Vyras Klemensas Skačkauskas, gim. 1890, suimtas, kalėjime 
sunkiai susirgo, paleistas mirė kitą dieną. Sūnus Vladislovas Jonas 
Skačkauskas, Klemenso, gim. 1927, partizanas „Jaunutis“, 1948 02 
suimtas sužeistas. Mirė kalėjime Šeduvoje 1948 02.

Salomėja Šereivienė, Ignaco, gim. 1892, ištremta 1948 05 22 
į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleista 1955 09 21. 
Duktė Teodora Šereivaitė, Juozo, gim. 1922, partiz. rėm., suimta 1947 
08 12, Ypat. pasit. nut. 5 m. lag., išvežta į Temlagą (Dubrovlagą), 
Mordovija. 1953 nuvežta į tremtį. Sūnus Justinas Šereiva, Juozo, gim. 
1925, partiz. rėm., suimtas 1951 05 07. Dingo kalinime (mirė 1952?).

Paberžėlių kaimas
Povilas Buivys, Juozo, gim. 1898, žmona Natalija Remeikaitė 

Buivienė, Jurgio, gim. 1923, sūnūs Bronius Buivys, Povilo, gim. 1951, 
Petras Buivys, Povilo, gim. 1950, žmonos seserys – Jadvyga Remei-
kaitė, Jurgio, gim. 1918, Ona Remeikaitė, Jurgio, gim. 1918, ištremti 
1951 09 20 į Zalarių r., Irkutsko sr. Paleisti 1957 08 25.

Pranas Sirusas, Kajetono, gim. 1874, partiz. rėm., suimtas 1945 
01 06. Kalintas Lietuvoje, išteisintas, paleistas 1945 05 24. Žmona 
Marijona Sirusienė, Benedikto, gim. 1886, partiz. rėm., suimta 1945 
01 06, kalinta Lietuvoje, išteisinta, paleista 1945 05 24. Duktė Biruta 
Sirusaitė Vališkienė, Prano, gim. 1927, partiz. rėm., suimta 1945 01 
06. Kalinta Lietuvoje, išteisinta, paleista 1945 05 24, ištremta 1952 01 
23 į Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr. Paleista 1958 06 09. 

Artūras Šprunka, Edvardo, gim. 1921, suimtas 1945 10 13, 
karo trib. nut. mirti, bausmė pakeista į 15 m. katorgos ir 5 m. tremt., 
išvežtas į Vorkutlagą, Komijos ASSR. Paleistas 1955 02 16.

Naujasodiečiai 
Bronius Bistrickas 
(kairėje) ir Veronika 
Bistrickienė. Kojus. 
1956 m.
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Paežerių kaimas
Juozas Bugailiškis, Kazimiero, gim. 1891, suimtas 1944 08 18. 

Paleistas 1944 10 18. Suimtas 1946. Mirė kalėjime 1946 02 06 Lietuvoje.
Feliksas Grigaliūnas, Jono, gim. 1908, žmona Albina Grigaliū-

nienė, Kazio, gim. 1921, sūnus Petras Grigaliūnas, Felikso, gim. 1944, 
ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Paleisti 1958 06 18.

Bronius Jakubauskas, Prano, gim. 1908, pogr. org. narys, 
suimtas 1947 10 31, Ypat. pasit. nut. 10 m. kal., išvežtas į Norilską, 
Krasnojarsko kr. Ištremtas į Zulumajų (Зулумай), Zimos r., Irkuts-
ko sr. Paleistas 1957 05 22. Žmona Bronė Jakubauskienė, Petro, gim. 
1908, dukterys Angelė Jakubauskaitė, Broniaus, gim. 1942, Marytė 
Jakubauskaitė Kolegova, Broniaus, gim. 1940, sūnus Bronius Jaku-
bauskas, Broniaus, gim. 1948 05 24 traukinyje, ištremti 1948 05 22 
į Zulumajų (Зулумай), Zimos r., Irkutsko sr. Paleisti 1957 07 29.

Petras Janušauskas, Jono, gim. 1902, ištremtas 1948 05 22 į 
Biriusiuką, Partizanskojės r., Krasnojarsko kr., perkeltas į Algatujų 
(Алгатуй), Tulūno r., Irkutsko sr. Žmona Petronėlė Janušauskienė, 
Petro, gim. 1909, sūnūs Algimantas Janušauskas, Petro, gim. 1939, 
Kęstutis Jonas Janušauskas, Petro, gim. 1945, Petras Janušauskas, 
Petro, gim. 1943, Stasys Janušauskas, Petro, gim. 1947, duktė Marija 
Jovita Janušauskaitė, Petro, gim. 1937, ištremti 1949 03 29 į Algatujų, 
Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1957 01 14.

Regina Juknevičienė, Kazio, gim. 1891, sūnus Vytautas Jukne-
vičius, Jono, gim. 1931, duktė Regina Juknevičiūtė, Jono, gim. 1929, 
ištremti 1949 03 27 į Bogrado r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 07 12.

Paežeriečių Petro ir Petronėlės Janušauskų šeimos pirmųjų tremties 
metų Šv. Kalėdos. Pirmoje eilėje (iš kairės): Valerija Jonaitytė, motina 
su sūnumi Kęstučiu, tėvas su dvejų metų sūnumi Stasiu, S. Jonaitis; 
antroje eilėje: Jovita (12 metų), Petras (6 m.), Algimantas (10 m.). 
Iš Jovitos Janušauskaitės-Valevičienės albumo
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Vincas Klausa, Vinco, gim. 1901, žmona Elžbieta Klausienė, Domo, 
gim. 1899, sūnus Jonas Klausa, Vinco, gim. 1930, dukterys Stasė 
Klausaitė Sužiedėlienė, Vinco, gim. 1928, Eugenija Klausaitė Šil-
kaitienė, Vinco, gim. 1932, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Parti-
zanskojės r., Krasnojarsko kr. Vincas, duktė Eugenija paleista 1957 
11 19, žmona Elžbieta, sūnus Jonas paleisti 1958 06 18, duktė Stasė 
paleista 1957 11 05.

Stasė Kurklinskienė, Jono, gim. 1916, ištremta 1949 03 26 į 
Tulūno r., Irkutsko sr. Paleista 1957 08 13.

Petras Poznanskis, Vinco, gim. 1896 (1890), žmona Stasė Poz-
nanskienė, Povilo, gim. 1908 (1900), sūnūs Kęstutis Poznanskis, Petro, 
gim. 1946, Petras Poznanskis, Petro, gim. 1942, duktė Angelė Nijolė 

Jonas Klausa iš  
Paežerių – mašinos 
ZIS 21 vairuotojas. 
Kojus. Apie 1952 m.

Jonas Klausa ir  
jo žmona Elžbieta 
(iš dešinės) su  
artimaisiais. Kojus. 
1956 m.  
Iš D. Klausaitės-
Guntulienės albumo
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Poznanskaitė Brainskienė, Petro, gim. 1942, tėvas Vincas Poznanskis, 
Vinco, gim. 1867, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Tėvas Vincas mirė tremtyje 1948 m. Šeima paleista 
1956 02 29.

Zigmas Sabaliauskas, Karolio, gim. 1899, žmona Emilija 
Sabaliauskienė, Mykolo, gim. 1907, sūnus Almantas Sabaliauskas, 
Zigmo, gim. 1934, ištremti 1949 04 21 į Artiomovskį (Артемовский), 
Bodajbo r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 06 28.

Vaclovas Senulis, Prano, gim. 1900, suimtas 1947 06 13, kal. 
Panevėžyje. Byla nutraukta, paleistas 1948 02 11. Ištremtas 1949 03 26 
į Tulūno r., Irkutsko sr. Perkeltas į NKVD invalidų namus Sergino, 
Taišeto r., Irkutsko sr. Mirė invalidų namuose 1957 12 03. Brolis 
Juozas Senulis, Prano, gim. 1897, brolio žmona Marijona Senulienė, 
Vinco, gim. 1905, brolio sūnus Algimantas Senulis, Juozo, gim. 1936, 
ištremti 1949 03 25 į Gidrolizną (Гирдолизный), Tulūno r., Irkutsko sr., 
perkelti į Badarą (Бадар), Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 04.

Bogumila Smalienė, Vinco, gim. 1894, sūnus Kazimieras Sma-
lys, Jurgio, gim. 1927, dukterys Danutė Smalytė Janeliūnienė, Jurgio, 
gim. 1935, Janina Smalytė Klausienė, Jurgio, gim. 1929, ištremti 
1948 05 22 į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Paleisti 1958 06 19.

Stasys Žaldokas, Julijono, gim. 1914, suimtas 1945 08 03, nu-
vežtas į Vorkutlagą, Komijos ASSR. Karo trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. 
tremt. Išvežtas į Sevvostlagą, Magadano sr. Mirė lageryje 1947 06 28.

Pakalniškių kaimas
Jonas Mikalauskas, Dominyko, gim. 1924, žmona Albina 

Mikalauskienė, Kazio, gim. 1925, dukra Irena Mikalauskaitė, Jono, 
gim. 1951, ištremti 1951 10 02 į Jeniseisko r., Krasnojarsko kr. Paleisti 
1958 06 27.

Viktoras Paradnevičius, Jono, gim. 1908, suimtas 1945 11 23, 
išvežtas į Kniažpogostą (Sevželdorlagą) (Княжпогост, Севжелдорлаг), 
Komijos ASSR. Nėra duomenų.

Stasys Paškevičius, Mykolo, gim. 1903, suimtas 1945 10 30, 
kalintas Lietuvoje. Byla nutraukta. Paleistas 1946 11 12.

Vladas Plungė, Juozo, gim. 1902, suimtas 1945 02 24, išvežtas 
į Belomorkanalą (Беломорско-Балтийский канал), Karelijos ASSR. 
Mirė lageryje 1945 05 08.

Juozas Pociulis, Vinco, gim. 1864, duktė Ona Pociulytė Kas-
peravičienė, Juozo, gim. 1916, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Juozas mirė tremtyje 1953 09 17. 
Paleisti 1956 12 18. 

Feliksas Šalkus, Jono, gim. 1905, suimtas 1945 04 05, Ypat. 
pasit. nut. 8 m. lag., išvežtas į Uchtižemlagą (Ухтижемлаг), Komijos 
ASSR. Paleistas 1953 03 24.

Juozas Urbaitis, Kazio, gim. 1904, žmona Veronika Urbaitienė, 
Prano, gim. 1913, sūnus Vytautas Urbaitis, Juozo, gim. 1941, dukterys 
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Alma Urbaitytė, Juozo, gim. 1938, Irena Urbaitytė, Juozo, gim. 1933, 
Zita Urbaitytė, Juozo, gim. 1934, ištremti 1951 10 02 į Kazačinsko r., 
Krasnojarsko kr. Duktė Irena paleista 1956 05 19, duktė Zita – 1956 
05 24, kiti paleisti 1957 08 22. Sūnus Juozas Urbaitis, Juozo, gim. 
1930, suimtas 1946 01 02, karo trib. nut. 5 m. lag., išvežtas į Nyro-
blagą (Ныроблаг), Molotovo (d. Permės) sr.; 1952 išvežtas į tremtį. 
Paleistas 1954 03 19. 

Juozapas Verbliugevičius, Vinco, gim. 1884, žmona Agota 
Verbliugevičienė, Mato, gim. 1896, duktė Emilija Verbliugevičiūtė, 
Juozapo, gim. 1928, ištremti 1949 03 25 į Irkutsko r., Irkutsko sr. Žmona 
Agota ir dukra Emilija mirė tremtyje, Juozapas paleistas 1955 11 16.

Pavartyčių kaimas
Teklė Lukoševičienė, Juozo, gim. 1888, sūnūs Ignas Lukoševičius, 

Igno, gim. 1915, Zigmas Lukoševičius, Igno, gim. 1920, ištremti 1948 05 
22 į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Sūnus Ignas 
pabėgo iš traukinio, suimtas 1948 12 12. Nuteistas 3 m. lag. Kalintas 
Kargopolage (Каргополлаг), Archangelsko sr., nutremtas į Biriusuką 
(Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 02 14. 

Jonas Lukoševičius, Igno, gim. 1917, žmona Petronėlė Luko-
ševičienė, Jono, gim. 1908, duktė Dalia Lukoševičiūtė, Jono, gim. 
1946, ištremti 1948 05 22 į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 02 14.

Jonas Nacickas, Prano, gim. 1899, žmona Ona Nacickienė, 
Nikodemo, gim. 1904, sūnus Zenonas Stasys Nacickas, Jono, gim. 
1943, dukterys Joana Irena Nacickaitė, Jono, gim. 1940, Nijolė Ona 
Nacickaitė Eimontienė, Jono, gim. 1942, Vida Genovaitė Nacickaitė, 
Jono, gim. 1945, ištremti 1948 05 22 į Biriusuką (Бирюсук), Parti-
zanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 11 05. 

Antanas Ožalas, Igno, gim. 1900, žmona Boguslava Ožalienė, 
Prano, gim. 1910, sūnūs Rentas Almas Ožalas, Antano, gim. 1943, Vytas 
Ožalas, Antano, gim. 1938, dukterys Valdonė Ožalaitė Vaičiūnienė, 
Antano, gim. 1935, Dalia Teresė Ožalaitė Žemaitienė, Antano, gim. 
1945, ištremti 1948 05 22 į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr., perkelti į Orešnoję (Орешное), Manos r., Krasno-
jarsko kr. Sūnus Vytas paleistas 1959, kiti – 1957 06 21. 

Kasparas Ožalas, Petro, gim. 1900, sesuo Elžbieta Ožalaitė, 
Petro, gim. 1910, sūnėnas Jonas Ožalas, Elžbietos, gim. 1937, ištremti 
1951 10 02 į Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Kasparas mirė tremtyje. 
Kiti paleisti 1958 01 04. 

Petras Ponelis, Prano, gim. 1898, suimtas 1946 03 22, karo 
trib. nut. 15 m. katorgos, išvežtas į Vorkutlagą, Komijos ASSR, Ugličj, 
Jaroslavlio sr. Paleistas 1956 06 25.

Bronius Stuknys, Juozo, gim. 1909, part. rėm., suimtas 1944 10 
27, karo trib. nut. 15 m. katorgos. Daugiau duomenų nėra.

Jonas Štaras, Jono, gim. 1913, ištremtas 1948 05 22. Pabėgo iš 
traukinio, suimtas 1948 12 13. Nut. 3 m. lagerio, kalintas Vytergolage, 
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Vologdos sr., 1951 12 13 išvežtas į tremtį Jeniseisko r., Krasnojars-
ko kr. Paleistas 1958 02 18.

Dominykas Tomkevičius, Antano, gim. 1908, sesuo Veronika 
Tomkevičiūtė, Antano, gim. 1905, ištremti 1948 05 22 į Chabaidaką, 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 07 01.

Leonas Urbaitis, Jono, gim. 1900, žmona Antanina Urbaitienė, 
Igno, gim. 1906, sūnūs Antanas Urbaitis, Leono, gim. 1933, Valentas 
Urbaitis, Leono, gim. 1936, duktė Romualda Urbaitytė, Leono, gim. 
1934, ištremti 1951 10 02 į Voznesenskoję (Вознесенское), Sovetskij r. 
(d. Berezovskij), Krasnojarsko kr. Leonas, Antanina, Valentas paleisti 
1958 07 03, Antanas – 1958 08 27, Romualda – 1958 06 05.

Ignas Vaškys, Vinco, gim. 1880, žmona Alena Vaškienė, Juozo, 
gim. 1888, sūnus Jonas Vaškys, Igno, gim. 1925, ištremti 1949 04 09 
į Zimos r., Irkutsko sr. Paleisti 1956 08 16.

Prastavonių kaimas
Petras Adomaitis 1945 08 21 dingo be žinios (žuvo ?).
Petras Bartkevičius, Antano, gim. 1890 (1892), žmona Veronika 

Bartkevičienė, Domo, gim. 1902, sūnus Jonas Bartkevičius, Petro, 
gim. 1940, dukterys Aldona Bartkevičiūtė, Petro, gim. 1935, Elena 
Bartkevičiūtė Žičkuvienė, Petro, gim. 1927, ištremti 1948 05 22 į Kojų 
(Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; perkelti į Talovką (Таловка), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Petras, sūnus Jonas, duktė Aldona 
paleisti 1956 06 30, žmona Veronika, duktė Elena – 1956 02 27. Petras 
mirė 1967, žmona Veronika mirė 1990.

Pavartytiečiai Jonas ir Zigmas Lukoševičiai su alksniupiečiais  
(A. Jonaitytė-Jasiulionienė, E. Jonaitytė) ir iš kitų vietovių kilusiais 
tremtiniais. Kojus. 1952–1953 m.
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Vytautas Kavarskas, Stepo, gim. 1921, suimtas 1945 02 14, 
karo trib. nut. mirti, bausmė pakeista 20 m. katorgos, išvežtas į 
Vorkutlagą, Komijos ASSR. Paleistas 1956 01 13.

Vytautas Lukoševičius, Mato, gim. 1901, mokytojas, suimtas 
1941 05 16, išvežtas į Ilecką, Čkalovo sr., Petropavlovskas, Kazachijos 
SSR. Mirė kalėjime 1942 05 18.

Domas Masiulis, Domo, suimtas 1945, išvežtas į Belomorkanalą, 
Karelijos ASSR. Grįžo 1946 05.

Jonas Rimolaitis, Antano, gim. 1901, partiz. ryš., suimtas 
1945 07 26, karo trib. nut. 15 m. katorgos ir 5 m. tremt., išvežtas į 
Vorkutlagą, Komijos ASSR. Mirė lageryje 1947 04 25.

Antanas Zakarauskas, Elzės, gim. 1912, žmona Veronika Za-
karauskienė, Petro, gim. 1916, sūnus Antanas Vidutis Zakarauskas, 
Antano, gim. 1948, ištremti 1951 10 02 į Mokrušinskoję (Мокрушинское), 
Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 10 06.

Puipių kaimas
Otonas Bernotas, Jono, gim. 1905, žmona Salomėja Bernotienė, 

Petro, gim. 1912, sūnus Povilas Bernotas, Otono, gim. 1946, dukterys 
Aldona Bernotaitė, Otono, gim. 1944, Juzefa Bernotaitė, Otono, gim. 
1941, ištremti 1949 03 25 į Tulūno r., Irkutsko sr. Sūnus Povilas mirė 
tremtyje 1952. Paleisti 1958 07 01. 

Petras Bernotas, Klemenso, gim. 1908, žmona Salomėja Berno-
tienė, Kazio, gim. 1911, dukterys Genė Bernotaitė Bušujeva, Petro, 
gim. 1947, Julė Bernotaitė Baronienė, Petro, gim. 1948, ištremti 1951 
10 02 į Bolšaja Murtos r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 06 13.

Nikolajus Bezrodnychas, Michailo, gim. 1910, suimtas 1945 
05 31. Byla nutraukta. Paleistas 1945 10 30.

Elzbieta Kuniutienė, Petro, gim. 1896, sūnus Izidorius Kuniu-
tis, Antano, gim. 1915, duktė Elena Kuniutytė, Antano, gim. 1928, 
ištremti 1949 03 25 į Perevozą (Перевоз, Лестранхоз), Tulūno r., 
Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 02.

Juozas Navickas, Antano, gim. 1912, žmona Natalija Navic-
kienė, Vinco, gim. 1920, sūnūs Jonas Navickas, Juozo, gim. 1947, 
Stasys Navickas, Juozo, gim. 1945, duktė Zita Navickaitė Janauskie-
nė, Juozo, gim. 1942, uošvė Ksavera Pronskėtienė (Prunskietienė), 
Juozo, gim. 1878, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Sūnus Jonas mirė tremtyje 1949. Paleisti 1957 08 30.

Petras Navikas, Juozo, gim. 1911, žmona Elena Navikienė, 
Jono, gim. 1918, sūnūs Kazys Navikas, Petro, gim. 1941, Vytautas 
Navikas, Petro, gim. 1945, ištremti 1949 03 25 į Perfilovą (Перфилово), 
Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1957 07 02.

Antanas Pranys, Kazio, gim. 1900, žmona Kazimiera Pranie-
nė, Gasparo, gim. 1901, ištremti 1949 03 26 į Tulūno r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1958 07 01.

Leonas Urbaitis, Baltraus, gim. 1908, žmona Veronika Urbaitienė, 
Prano, gim. 1900, sūnus Aleksas Urbaitis, Leono, gim. 1927, dukterys 
Stasė Urbaitytė, Leono, gim. 1935, Marija Urbaitytė Bagdonienė, 
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Leono, gim. 1937, Elena Urbaitytė Dovidaitienė, Leono, gim. 1932, 
ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Dukterys Stasė ir Marija paleistos 1958 04 26, duktė Elena – 1958 05 
10, kiti – 1958 06 18.

Juozas Zabiela, Norberto, gim. 1918, tarnavo vokiečių statybos 
batalione, suimtas 1944 08 02 Latvijoje kaip karo belaisvis. Kalintas 
filtraciniame lag., karo trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt. Išvežtas į 
Magadano sr. Paleistas 1953 03 10.

Radvilonių kaimas
Jurgis Brilius, Anelės, gim. 1922, partizanas, suimtas 1945 

07 30. Karo trib. nut. 20 m. katorgos ir 5 m. tremties. Išvežtas į 
Vorkutpečlagą (Воркутпечлаг), Komijos ASSR. Paleistas 1956 06 30.

Juozas Budrys, Mato, gim. 1899, partizanų rėmėjas, suimtas 
1946 12 09. Karo trib. nut. 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. Išvežtas į 
Karlagą (Карлаг), Karagandos sr. Paleistas 1955 12 29. Duktė Salomėja 
Budrytė, Juozo, gim. 1927, partizanė „Neužmirštuolė“, suimta 1948 
03 15, Ypat. pasit. nut. 10 m. lag., išvežta į Javasą (Явас, Дубравлаг), 
Mordovija. Paleista 1955 10 13. 

Stasė Jonaitienė, Benedikto, gim. 1904, suimta 1951 04 19, 
kalinta. Daugiau duomenų nėra.

Marijona Liubavičienė, Vinco, gim. 1893, suimta 1951 04 20, 
kalinta. Daugiau duomenų nėra.

Stanislovas Liubavičius, Petro, gim. 1908, suimtas 1944 09 19, 
kar. trib. nut. 5 m. lagerio. Daugiau duomenų nėra.

Juozas Pūkis, Tado, gim. 1928, partizanų rėmėjas, suimtas 
1947 10 07. Ypat. pasit. nut. 10 m. lag. Išvežtas į Minlagą (Минлаг), 
Komijos ASSR. Mirė lageryje 1950 07 13. Brolis Vytautas Pūkis, Tado, 
gim. 1930, partizanų ryšininkas „Rickus“, suimtas 1948 03 19. Ypat. 
pasit. nut. 10 m. lag. Išvežtas į Džezkazganą (Джезказган), Kazachi-
jos SSR. Paleistas 1956 06 24. Sesuo Ona Pūkytė, Tado, gim. 1917, 

Juozas Zabiela iš 
Puipių k. su žmona 
Ona, atvykusia į 
tremtį savanoriškai
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suimta 1947 10 23. Ypat. pasit. nut. 8 m. lag., išvežta į Dubravlagą 
(Дубравлаг), Mordovija. Paleista 1955 05 18.

Kazys Punys, Juozo, gim. 1903, suimtas 1951 04 17. Ypat. 
pasit. nut. išvežtas į lagerį Kemerovo sr. Po lagerio pervežtas į 
tremtį Marijinske (Мариинск), Zalarių r., Irkutsko sr. Žmona Izabelė 
Punienė, Tomo, gim. 1903, sūnūs Aleksas Punys, Kazio, gim. 1935, 
Petras Punys, Kazio, gim. 1930, dukterys Angelė Punytė, Kazio, gim. 
1940, Bronislava Punytė, Izabelės, gim. 1927, Felicija Punytė, Kazio, 
gim. 1944, Teodora Punytė, Kazio, gim. 1933, ištremti 1951 09 20 į 
Marijinską (Мариинск), Zalarių r., Irkutsko sr. Visi paleisti 1956 06 
06. Duktė Teodora į Lietuvą negrįžo.

Stasė Tamošauskaitė, Juozo, gim. 1921, mokytoja, partizanų 
rėmėja. Suimta 1947 06 11, karo trib. nut. 10 m. lag. ir 3 m. tremt. 
Išvežta į Sevželdorlagą (Севжелдорлаг), Komijos ASSR; perkelta į 
Pečiorlagą (Печерлаг), Komijos ASSR. Paleista 1954 12 18.

Jurgis Vaičiūnas, Jurgio, gim. 1909, suimtas 1944 09 05, karo 
trib. nut. 10 m. lag. ir 3 m. tremt. Išvežtas į Uchtą (Ухта), Komijos 
ASSR; perkeltas į Karlagą (Карлаг), Karagandos sr. Paleistas 1954 
07 21. Žmona Elena Vaičiūnienė, Juozo, gim. 1910, partizanų rėmė-
ja, suimta 1946 11 28, karo trib. nut. 3 m. lag., išvežta į Unžlagą 
(Унжлаг), Gorkio sr. Apie paleidimą nėra duomenų.

Benediktas Valys, Igno, gim. 1905, partizanų rėmėjas, suimtas 
1946 12 30, Karo trib. nut. 10 m. lag, išvežtas į lagerį Omsko sr., 
1954 11 11 perkeltas į tremtį Irkutsko sr. Žmona Bronislava Valienė, 
Augusto, gim. 1920, sūnus Vladislovas Valys, Benedikto, gim. 1941, 
dukterys Eugenija Valytė Dervinienė, Benedikto, gim. 1945, Veronika 
Valytė Viečienė, Benedikto, gim. 1947, ištremti 1949 03 27 į Tulūną, 
Irkutsko sr. Visi paleisti 1957 05 30.

Veronika Vozbinaitė Povilaitienė, Benedikto, gim. 1923, par -
tizanų ryš. „Ramunė“, suimta 1948 03 19. Ypat. pasit. nut. 10 m. lag.  
Išvežta į Dubravlagą (Дубравлаг), Mordovija. Paleista 1955 10 17.

Raginėnų kaimas
Grasilda Banaitienė, Juozo, gim. 1896, sūnūs Algirdas Banai-

tis, Kazimiero, gim. 1932, Vytautas Banaitis, Kazimiero, gim. 1930, 
ištremti 1951 10 02 į Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 06 23. Duktė 
Genovaitė Banaitytė, Kazio, gim. 1931, suimta 1951 06 24, nuteista 
kalėti 25 m. Paleista 1955 01. 

Vincas Butkus, Juozo, gim. 1876, žmona Marijona Butkienė, 
Jono, gim. 1889, ištremti 1949 03 30 į Borodiną (Бородино), Bogrado r., 
Chakasijos a. sr., Krasnojarsko kr. Sūnūs Antanas Butkus, Vinco, gim. 
1934, Petras Butkus, Vinco, gim. 1932, ištremti 1949 04 08 į Olonkius 
(Олонки), Kirovo r., Irkutsko sr.; vėliau perkelti pas tėvus. Pal. 1957 
05 09. Sūnus Jonas Butkus, Vinco, gim. 1925, partizanas, suimtas 
sužeistas. Karo trib. nut. 10 m. lag. Išvežtas į Norillagą (Нориллаг), 
Krasnojarsko kr.; perkeltas į Norilską (Норильск), Krasnojarsko kr.; 
po kalinimo ištremtas į Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 06 12.
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Petras Čepaitis, Antano, gim. 1889, žmona Valerija Čepaitienė, 
Antano, gim. 1888, duktė Genė Čepaitytė Beturienė, Petro, gim. 1927, 
ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Duktė Genė paleista 1956 11 06, tėvai – 1956 12 08. 

Jonas Goncerauskas, Prano, gim. 1911, suimtas 1950 04 26. 
Daugiau duomenų nėra.

Kazimieras Grigaitis, Antano, gim. 1899, žmona Antanina Emili-
ja Grigaitienė, Antano, gim. 1901, sūnus Antanas Grigaitis, Kazimiero, 
gim. 1941, duktė Eugenija Grigaitytė Kulikauskienė, Kazimiero, gim. 
1935, ištremti 1948 05 02 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojars-
ko kr. Sūnus Antanas mirė tremtyje 1953. Kiti paleisti 1957 12 30.

Jonas Grigaitis, Antano, gim. 1907, suimtas 1945 10 30, karo trib. 
nut. 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. Išvežtas į Pečiorlagą (Печорлаг), 
Komijos ASSR, po kalinimo nutremtas į Krasnojarsko kr. Paleistas 1956 
04 12. Brolis Mamertas Grigaitis, Antano, gim. 1916, suimtas 1951 06 
01, nut. 25 m. Išvežtas į Baškirijos a. r. Apie paleidimą nėra duomenų.

Ignas Janušauskas, Igno, gim. 1894, suimtas 1944 09 16, karo 
trib. nut. 20 m. katorgos. Kalintas Minsko kalėjime, Baltarusija; Vor-
kutlage (Воркутлаг), Komijos ASSR. Mirė lageryje 1945 09 02.

Juozas Kazlauskas, Benedikto, gim. 1911, suimtas 1941 04 02, 
kalintas Vilniuje; Gorkyje (Горкий), Gorkio sr.; Unžlage (Унжлаг), 
Gorkio sr. Mirė lageryje 1943 12 20.

Stasė Kazlauskienė, Kajetono, gim. 1900, partizanų rėmė-
ja, suimta 1946 03 11, kalinta Panevėžyje. Byla nutraukta. Paleista 
1946 07 10. Ji ir sūnūs Algimantas Aleksandras Kazlauskas, Juozo, 
gim. 1934, Romanas Adolis Kazlauskas, Juozo, gim. 1936, ištremti 1951 
10 02 į Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 08 23.

Jonas Misiūnas, Jono, gim. 1891, partizanų rėmėjas, suimtas 
1947 12 12. Ypat. pasit. nut. 10 m. lag. Išv. į Temlagą (Темлаг), 
Mordovija. Paleistas 1956 07 09.

Augustas Pališaitis, Kajetono, gim. 1906, suimtas 1941 04 02, 
Aukšč. teismo nut. 7 m. Išvežtas į Gorkį (Unžlagas, Унжлаг), Gor-
kio sr. Mirė lageryje 1942 02 05. Žmona Agota Pališaitienė, Jono, 
gim. 1912, suimta 1946 08 04, išvežta į lagerį. Paleista 1948.

Antano Grigaičio iš 
Raginėnų k., žuvusio  
gabenant rąstus, 
laidotuvės. Kojus. 
1953 m.
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Veronika Pranskėtienė, Mykolo, gim. 1907, sūnus Vytautas 
Pranskėtis, Antano, gim. 1942, duktė Adelė Pranskėtytė Banienė, 
Antano, gim. 1939, ištremti 1945 12 26 į Chalmer Sedę (d. Tazovskis, 
Халмер-Сэдэ, d. Тазовский), Tazovskio r., Jamalo Nencų n. ap., 
Tiumenės sr. Paleisti 1950 12 26.

Kazys Rimaitis, Juozo, gim. 1904, partizanų rėmėjas, suimtas 
1946 02 15. Karo trib. nut. 7 m. lag. ir 3 m. tremties. Išvežtas į Karlagą 
(Карлаг), Karagandos sr. Po kalinimo nutremtas į Krasnojarsko kr. 
Mirė tremtyje 1954 02 07. Sesuo Veronika Rimaitytė, Juozo, gim. 1902, 
partizanų rėmėja, suimta 1946 02 26. Karo trib. nut. 7 m. lag. ir 3 m. 
tremties. Išvežta į Intą (Инта), Komijos ASSR. Paleista 1956 05 29.

Jonas Urbaitis, Jono, gim. 1888, partizanų rėmėjas, suimtas 1947 
08 07. Ypat. pasit. nut. 10 m. lag. Išvežtas į Potmą (Потма, Дубравлаг), 
Mordovija; perkeltas į Ugličių (Углич), Jaroslavlio sr. Paleistas 1955 
02 25. Dukra Barbora Urbaitytė Skrebienė, Jono, gim. 1921, partizanų 
ryšininkė „Birutė“, suimta 1947 08 07. Ypat. pasit. nut. 10 m. lag. Iš-
vežta į Potmą (Потма, Дубравлаг), Mordovija. Paleista 1956 03 28.

Jonas Venslovas, Kazio, gim. 1908, žmona Viktorija Venslo-
vienė, Adomo, gim. 1906, sūnūs Jonas Venslovas, Jono, gim. 1933, 
Juozapas Venslovas, Jono, gim. 1936, duktė Zofija Venslovaitė 
Plungienė, Jono, gim. 1940, motina Veronika Venslovienė, Kazimie-
ro, gim. 1880, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 04 10. Brolis Kazys Venslovas, Kazio, 
gim. 1915 (1918), partizanas „Dėdė“, „Pilsudskis“. Žuvo 1949 01 25.

Salomėja (Eleonora) Venclovienė, Juozo, gim. 1881, sūnus 
Petras Venclovas, Juozo, gim. 1912, ištremti 1941 06 14 į Barnaūlą 
(Барнаул), Altajaus kr.; Sūnus Petras suimtas 1946 tremtyje. Nut. 6 m., 
nutremtas į Ojmiakono r., Jakutijos ASSR. Paleisti 1956.

Raudondvario kaimas
Benediktas Briedis, Domo, gim. 1905, žmona Kotryna Brie-

dienė, Jono (ištremta iš Čelkių), gim. 1912, sūnūs Jonas Briedis, 
Benedikto, gim. 1934, Stasys Briedis, Benedikto, gim. 1933, uošvė 

Jonas Venslovas 
(viduryje) su kitais 
miško darbininkais. 
Kojus. 1950–1952 m.
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Petronėlė Giedrikienė, Igno (ištremta iš Čelkių), gim. 1881, ištremti 
1952 01 23 į Manzalyką (Манзалык), Jermakovskojės r., Krasnojars-
ko kr. Benediktas mirė tremtyje 1955 07 01, uošvė Petronėlė mirė 
tremtyje. Kiti paleisti 1957 05 22.

Rupliškio vienkiemis
Vladas Šliurpa, Vinco, gim. 1916, žmona Janina Šliurpienė, 

Stasio, gim. 1925, brolis Benediktas Šliurpa, Vinco, gim. 1933, tėvas 
Vincas Šliurpa, Aleksandro, gim. 1880, motina Zofija Šliurpienė, An-
tano, gim. 1895, ištremti 1947 12 29 į Čeremošnikius (Черемошники), 
Tomsko r., Tomsko sr. Žmona Janina 1948 11 18 pabėgo iš tremties, 
Vladas paleistas 1957 01 02, brolis Benediktas paleistas 1956 06 06, 
tėvai Vincas ir Zofija paleisti 1956 06 01.

Sliekių kaimas
Aleksandras Bugailiškis, Aloyzo, gim. 1897, žmona Ona Bu-

gailiškienė, Juozo, gim. 1908, sūnus Vilius Bugailiškis, Aleksandro, 
gim. 1936, duktė Danutė Bugailiškytė, Aleksandro, gim. 1932, motina 
Marija Bugailiškienė, Petro, gim. 1860, ištremti 1951 10 02 į Mo-
motovą (Момотово), Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Motina Marija 
mirė tremtyje 1952 03 19. Kiti paleisti 1954 07 26.

Elena Daunoravičienė, Mato, gim. 1892. Tremta 1948 05 22. 
Pabėgo vežama. Suimta, nut. 3 m. kal. Šilutėje. 1952 02 08 išvežta į 
tremtį Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Paleista 1955 08 15. 

Kazimieras Puodžiūnas, Antano, gim. 1924, suimtas 1946 02 07. 
Nut. 25 m. lag. Kalintas Krasnojarsko kr. Apie paleidimą nėra duomenų.

Juozas Žukauskas, Andriejaus, gim. 1876, žmona Ona Žukaus-
kienė, Jono, gim. 1888, duktė Ona Žukauskaitė Pauliukienė, Juozo, gim. 
1921, sūnus Ignas Žukauskas, Juozo, gim. 1911, 1949 03 25 ištremti 
į Tulūną (Тулун), Tulūno r., Irkutsko sr. Juozas mirė tremtyje 1956 
09 03, sūnus Ignas mirė tremtyje 1954 03 25, kiti paleisti 1957 09 06.

Šeduva
Kazimieras Alksnys, Dominyko, gim. 1904, žmona Angelė 

Alksnienė, Jono, gim. 1912, sūnūs Antanas Alksnys, Kazimiero, gim. 
1941, Domas Alksnys, Kazimiero, gim. 1943, Jonas Algirdas Alksnys, 
Kazimiero, gim. 1938, 1948 05 22 ištremti į Koželaką (Кожелак), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; perkelti į Biriusuką (Бирюсук), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 09 02.

Bronislovas Andriuškevičius, Juozapo, gim. 1901, žmona 
Marijona Andriuškevičienė, Kazimiero, gim. 1906, sūnūs Juozas 
Andriuškevičius, Bronislovo, gim. 1930, Stanislovas Andriuškevičius, 
Bronislovo, gim. 1933, duktė Janina Andriuškevičiūtė Aliukonienė, 
Bronislovo, gim. 1929, ištremti 1951 10 02 į Ilimpijskio r., Evenkų 
n. ap., Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 06 20.

Stanislovas Andriuškevičius, Dominyko, gim. 1904, žmona 
Elžbieta Andriuškevičienė, Valento, gim. 1906, sūnus Rimantas An-
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driuškevičius, Stanislovo, gim. 1942, duktė Irena Andriuškevičiūtė 
Pranckėtienė, Stanislovo, gim. 1935, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 06 18.

Jonas Balnionis, Kazio, gim. 1909, ištremtas 1951 10 02 į 
Jermakovskojės r., Krasnojarsko kr. Paleistas 1958 06 22.

Antanas Barkauskas, Felikso, gim. 1912, žmona Felicija 
Barkauskienė, Stasio, gim. 1916, sūnus Algis Barkauskas, Antano, 
gim. 1942, ištremti 1949 03 30 į Borodiną (Бородино), Bogrado r., 
Chakasijos a. sr., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 07 15.

Ignas Barkauskas, Stasio, gim. 1896, gyv. Šeduvos vnk. Nepri-
klausomybės kovų savanoris. Mokėsi agronomijos Dotnuvoje. Dirbo 
seniūnu. Suimtas 1945 04 05, išvežtas į Balagoję, Leningrado sr. 
Paleistas 1946 04 06. Mirė 1968. Žmona Marijona Barkauskienė, 
Jono, gim. 1907, sūnūs Algirdas Barkauskas, Igno, gim. 1939, Ignas 
Barkauskas, Igno, gim. 1936, 1949 03 25 ištremti į Ust Udą (Усть-
Уда), Ust Udos r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 01 21.

Romualdas Bukauskas, Jono, gim. 1905, žmona Veronika 
Bukauskienė, Antano, gim. 1903, sūnūs Algimantas Antanas Bu-
kauskas, Romualdo, gim. 1943, Aloyzas Bukauskas, Romualdo, gim. 
1945, duktė Ramutė Bukauskaitė Baikauskienė, Romualdo, gim. 1939, 
ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Paleisti 1957 09 22.

Ona Butkienė, Stanislovo, gim. 1900, mokytoja, sūnus Vytautas 
Butkus, Petro, gim. 1930, dukterys Aldona Butkutė, Petro, gim. 1934, 
Julija Butkutė Borkertienė, Petro, gim. 1936, ištremti 1948 05 22 į 
Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Sūnus Vytautas mirė 
tremtyje 1954. Paleisti 1957 11 12. Duktė Aldona į Lietuvą negrįžo.

Ona Čepkevičienė, Antano, gim. 1907, sūnus Algis Čepke-
vičius, Antano, gim. 1944, ištremti 1948 05 22 į Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr.; perkelti į Centralnyj Chazaną (Центральный Хазан), 
Zimos r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 03 24.

Jonas Dobrovolskis, Jono, gim. 1905, žmona Teklė Dobro-
volskienė, Kajetono, gim. 1921, dukterys Janina Dobrovolskytė, 
Jono, gim. 1942, Jolanta Dobrovolskytė, Jono, gim. 1946, ištremti 
1949 03 02 į Demidovką (Демидовка), Bogrado r., Krasnojarsko kr. 
Paleisti 1958 07 27. Emigravo į Lenkiją.

Jonas Grybas, Kasparo, gim. 1901, žmona Bernadeta Grybienė, 
Mato, gim. 1909, dukterys Irena Grybaitė, Jono, gim. 1936, Romualda 
Grybaitė, Jono, gim. 1932, sūnus Alvydas Grybas, Jono, gim. 1943, 
ištremti 1949 03 25 į Perevozą (Перевоз), Tulūno r., Irkutsko sr.; 
perkelti į Čeremchovo r., Irkutsko sr. Jonas paleistas 1958 03 18, 
kiti – 1958 03 18.

Povilas Ivoškis, Karolio, gim. 1902, žmona Teodora Ivoškienė, 
Povilo, gim. 1915, sūnus Algis Ivoškis, Povilo, gim. 1939, duktė Va-
lerija Ivoškytė, Povilo, gim. 1941, uošvė Marijona Dumšienė, Domo, 
gim. 1885, ištremti 1949 03 26 į Demidovką (Демидовка), Bogrado r., 
Chakasijos a. sr., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 07 02.
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Mykolas Karosas, Mykolo, gim. 1878, kunigas kanauninkas, 
prelatas, publicistas, bibliotekininkas, visuomenininkas, knygnešys, žydų 
gelbėtojas, suimtas 1951 rugsėjo mėn., Ypat. pasit. nut. 10 m., kalintas 
Šilutėje, Karagandos sr. (Kazachijos SSR). Paleistas 1954. Mirė 1955.

Vladas Kušleika, Juozo, gim. 1906, suimtas 1941 04 07, Aukšč. 
teismo nut. 10 m. Kalintas Gorkyje (Горкий); Unžlage (Унжлаг), 
Gorkio sr. Mirė lageryje 1941 12 06. Žmona Eugenija Kušleikienė, 
Felikso, gim. 1910, sūnūs Alvydas Juozapas Kušleika, Vlado, gim. 
1934, Vytautas Antanas Kušleika, Vlado, gim. 1937, Vladas Algiman-
tas Kušleika, Vlado, gim. 1941, duktė Stanislava Giedrė Kušleikaitė 
Mančiauskienė, Vlado, gim. 1935, motina Ona Kušleikienė, Vinco, 
gim. 1888, ištremti 1948 05 22 į Parendą (Паренда), Taišeto r., Irkuts-
ko sr.; perkelti į Parčiumą (Парчум), Čiūnos r., Irkutsko sr. Paleisti 
1958 07 04. Sūnus Vytautas į Lietuvą negrįžo.

Adolfas Miselis, Antano, gim. 1897, žmona Kotryna Miselie-
nė, Adomo, gim. 1904, sūnus Albinas Miselis, Adolfo, gim. 1932, 
ištremti iš Šeduvos vnk. 1949 03 02 į Kutuliką (Кутулик), Alario r., 
Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr. Adolfas mirė 
tremtyje 1956 04 10. Kiti paleisti 1956 06 05.

Veronika Motiekaitytė, Izidoriaus, gim. 1912, partizanų rėm., 
suimta 1946 06 18, karo trib. nut. 10 m. lag. Vorkutlage, Komijos ASSR. 
Grįžo. Sesuo Elžbieta Motiekaitytė Valiulienė, Izidoriaus, gim. 1917, 
partizanų rėm., suimta 1946 06 18, karo trib. nut. 10 m. lag., išvežta į 
Rečlagą (Речлаг), Komijos ASSR; perkelta į Dubravlagą (Дубравлаг), 
Mordovija. Paleista 1955 01 21.

Pranciška Naročienė, Kotrynos, gim. 1886, duktė Jadvyga Za-
maravičiūtė, Pranciškos, gim. 1911, ištremtos 1945 05 24 į Kuibyševskio 

Šeduviai tremtiniai 
Parendoje. 1953 m.  
Iš S. Kušleikaitės- 
Mančiauskienės 
albumo
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(d. Chodžimastonskio) r., Tadžikijos SSR. 
Pranciška 1948 08 pabėgo iš tremties, suim-
ta, Ypat. pasit. nut. 3 m. lag. Po kalinimo 
grąžinta į tremtį. Paleistos. Duktė Jadvyga 
į Lietuvą negrįžo.

Vytautas Narvidas, Kazio, gim. 1905, 
žmona Jadvyga Narvidienė, Silvestro, gim. 
1899, ištremti 1949 03 27 į Tulūno r., Ir-
kutsko sr. Paleisti 1957 04 03.

Antanas Petrauskas, Kazio, gim. 1877, 
gyv. Šeduvoje, mokytojas, 1941 06 14 išvežtas 
į Rešiotus (Решоты, Kraslagas), Krasnojarsko 
kr. 1943 02 03 Ypat. pasit. nuteistas 5 m. 
lagerio. 1946 07 24 išvežtas į tremtį Altajaus 
kr. Pal. 1955 12 02. Grįžo į Lietuvą. 1966 
mirė. Žmona Julija Petrauskienė, Prano. gim. 
1889, gyv. Šeduvoje, 1941 06 14 ištremta į 
Altajaus kr. Daugiau duomenų nėra.

Boleslovas Plukas, Antano, gim. 
1915, žmona Jadvyga Plukienė, Aleksan-
dro, gim. 1922, sūnus Zenonas Plukas, 
Boleslovo, gim. 1942, duktė Elena Plukaitė 
Kasputienė, Boleslovo, gim. 1948, ištremti 
1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 06 28.

Stanislovas Rimkus, Vlado, gim. 
1874, duktė Elzbieta Rimkutė, Stanislovo, 
gim. 1935, ištremti 1948 05 22 į Partizans-
kojės r., Krasnojarsko kr. Stanislovas mirė 
tremtyje. Duktė Elzbieta paleista 1957 09 01. 

Ona Salomėja Rožėnienė, Teofilio, 
gim. 1908, dukterys Irena Rožėnaitė, An-
tanina Rožėnaitė, Klemenso, gim. 1937, 
Vitalija Elena Rožėnaitė Tiurkevič, Kle-
menso, gim. 1941, ištremtos 1948 05 22 į 
Centraljnyj Chazaną (Центральный Хазан), 
Zimos r., Irkutsko sr. Paleistos 1958 04 14. 
Į Lietuvą negrįžo. 

Vaclovas Senulis, Prano, gim. 1900, 
suimtas 1947 06 13. Paleistas 1948 02 11. 1949 
03 26 ištremtas į Sergino senelių namus (Сергино, приют престарелых), 
Taišeto r., Irkutsko sr. Mirė tremtyje 1957 12 03. Žmona Ona Senulie-
nė, Vinco, gim. 1915, sūnus Jonas Senulis, Vaclovo, gim. 1942, duktė 
Joana Zita Senulytė Andrašiūnienė, Vaclovo, gim. 1940, ištremti 1949 
03 26 į Taišeto r., Irkutsko sr. Žmona Ona perkelta į Sergino senelių 
namus (Сергино, приют престарелых), vaikai išvežti į Kultuko (Култук) 
vaikų namus, Usolės r., Irkutsko sr. Paleisti 1956 06 10.

Iš kairės: kaunietė A. E. Urbanavičienė ir  
tremtinės iš Šeduvos – P. Naročienė,  
J. Zamaravičiūtė. Tadžikija. Apie 1950–1956 m. 

Šeduvis kapitonas Antanas Petrauskas su  
žmona Julija Sibire. Iš Šeduvos gimnazijos  
A. Bukausko muziejaus archyvo 
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Juozas Šereiva, Juozo, gim. 1890, sūnūs Antanas Šereiva, 
Juozo, gim. 1939, Petras Šereiva, Juozo, gim. 1932, ištremti 1945 08 
18 į Talyj (Талый), Kožvos r. (d. Pečioros), Komijos ASSR. Juozas 
mirė tremtyje 1946, sūnus Antanas mirė tremtyje 1946. Sūnus Petras 
paleistas 1958 08 28.

Bronius Šidlauskas, Juozo, gim. 1913, žmona Valė Šidlaus-
kienė, Petro, gim. 1922, sūnus Vladas Šidlauskas, Broniaus, gim. 
1946, dukterys Bronė Šidlauskaitė Filipova, Broniaus, gim. 1942, 
Elena Šidlauskaitė, Broniaus, gim. 1944, tėvas Juozas Šidlauskas, 
Juozo, gim. 1874, sesuo Stasė Šidlauskaitė Ševcova, Juozo, gim. 1928, 
ištremti 1948 05 22 į Parendą (Паренда), Taišeto r., Irkutsko sr. 
Tremtyje 1949 gimė sūnus Vytautas Šidlauskas, Broniaus, mirė 
tremtyje 1949. Sesuo Stasė paleista 1956 09 15, tėvas Juozas – 1958 
06 04, kiti – 1958 07 04.

Valentina Ulinienė, Juozo, gim. 1912, motina Teofilija Bulz-
gienė, Antano, gim. 1888, ištremtos 1949 03 27 į Bogrado r., Cha-
kasijos a. sr., Krasnojarsko kr. Valentina paleista 1956 12 08, motina 
Teofilija – 1956 11 30.

Ignas Valantinas, Juozo, gim. 1883, žmona Monika Valanti-
nienė, Vinco, gim. 1912, sūnus Ignas Valantinas, Igno, gim. 1948, 
duktė Angelija Valantinaitė Kabaliuk, Igno, gim. 1944, ištremti 
1948 05 22 į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Paleisti 1957 12 25.

Boleslovas Valinevičius, Jono, gim. 1901, žmona Eleonora 
Valinevičienė, Jono, gim. 1915, ištremti 1948 05 22 į Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1956 07 26.

Juozas Venclovas, Juozo, gim. 1912, suimtas 1949 m., daugiau 
duomenų nėra. Žmona Ona Venclovienė, Martyno, gim. 1909, sūnus 
Valentas Gražvydas Venclovas, Juozo, gim. 1943, ištremti 1948 05 22 
į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1960 02 24.

Vincas Verbliugevičius, Mykolo, gim. 1907, suimtas 1945 12 28, 
Ypat. pasit. nut. 5 m. lag., išvežtas į Sevželdorlagą (Севжелдорлаг), 
Komijos ASSR; perkeltas į Sevpečlagą (Севпечлаг), Komijos ASSR. 
Paleistas 1950 06 01.

Antanas Zupkus, Kazio, gim. 1909, suimtas 1945, kalintas Ru-
sijos SSR. Paleistas 1947. Jis, žmona Stanislava Zupkienė, Benedikto, 
gim. 1909, sūnus Vytautas Zupkus, Antano, gim. 1941, dukterys 
Filomena Zupkutė, Antano, gim. 1937, Silvijana Dalė Zupkutė 
Savičienė, Antano, gim. 1943, brolis Petras Zupkus, Kazio, gim. 
1904, ištremti 1948 05 22 į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Žmona Stanislava mirė tremtyje 1950 03 29, brolis 
Petras mirė tremtyje 1948. Kiti paleisti 1957 07 30. 

Bronė Žulpienė, Jono, gim. 1923, sūnus Feliksas Žulpa Jono, 
gim. 1944, duktė Danguolė Žulpaitė, Jono, gim. 1942, ištremti 1949 
02 18 į Novo Zaimkos r., Tiumenės sr. 1949 visi pabėgo iš tremties. 
Bronė suimta 1949, nuteista 3 m. kalėjimo, po kalinimo grąžinta į 
tremtį. Apie paleidimą duomenų nėra.
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Stanislovas Žvirblis, Antano, gim. 1916, suimtas 1945 11 22, 
karo trib. nuteistas. Paleistas 1945 11 27. Jis, jo žmona Jadvyga 
Žvirblienė, Mykolo, gim. 1923, sūnus Vitalijus Žvirblis, Stanislovo, 
gim. 1947, ištremti 1947 12 30 (1948 01 15) į Asino r., Tomsko sr. 
Paleisti 1957 11 29.

Šileikonių kaimas
Marijona Dočkienė, Stasio, gim. 1897, sūnūs Romas Doč-

kus, Jono, gim. 1936, Zenonas Dočkus, Jono, gim. 1931, duktė 
Joana Dočkutė, Jono, gim. 1926, ištremti 1949 03 26 į Jevdokimovą 
(Евдокимово), Tulūno r., Irkutsko sr. Marijona mirė tremtyje 1954, 
sūnus Zenonas mirė tremtyje 1955. Sūnus Romas paleistas 1958 05 
17, duktė Joana – 1958 07 02.

Kazys Čepaitis, Kazio, gim. 1907, suimtas 1946 11 29, karo 
trib. nut. 3 m., išvežtas į Sevkuzbaslagą (Севкузбаслаг), Kemerovo sr. 
Paleistas 1949 08 11 į tremtį pas šeimą. Žmona Pranė Čepaitienė, 
Antano, gim. 1920, sūnus Juozas Čepaitis, Kazio, gim. 1942, seserys 
Felicija Tamonytė Krištaponienė, Antano, gim. 1932, Konstancija 
Tamonytė, Antano, gim. 1922, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Tremtyje 1956 gimė dukterėčia 
Vida Krištaponytė Narvydienė, Antano. Seserys Felicija, Konstancija 
ir dukterėčia Vida paleistos 1957 06 30, kiti – 1957 01 12.

Albinas Grigaliūnas, Petro, gim. 1928, žmona Julija Grigaliū-
nienė, Igno, gim. 1927, 1948 05 22 išvežti į Kojų (Кой), Partizans-
kojės r., Krasnojarsko kr.; perkelti į Miną (Мина), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 12 14. Motina Petronelė Grigaliūnienė, 
Juozo, gim. 1894, suimta 1946. Daugiau duomenų nėra. Sesuo Stasė 
Grigaliūnaitė, Petro, gim. 1925, suimta 1947 01 18, karo trib. nut. 
5 m. lag. ir 3 m. tremt., išvežta į Kraslagą (Краслаг), Kazachijos 
SSR; po kalinimo perkelta į tremtį į Algasus (Алгасы), Ilanskio r., 
Krasnojarsko kr. Paleista 1957 12 14.

Kazimieras Gvalda, Jurgio, gim. 1880, dukterys Bronislava 
Gvaldaitė Dainelienė, Kazimiero, gim. 1919, Kazimiera Gvaldaitė, 
Kazimiero, gim. 1909, sūnus Petras Gvalda, Kazimiero, gim. 1941, 
vaikaitis Albertas Vaičiulis, Apolinaro, gim. 1937, ištremti 1948 05 
22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Duktė Apolonija 
Vaičiulienė, Kazimiero, gim. 1914, partizanė „Pušelė“, suimta 1945 
08 16, kalinta lageryje Archangelsko sr. Paleista 1946. Žuvo 1949 04 
Radvilonių miške. Kazimieras mirė tremtyje 1957 11 05. Kiti paleisti 
1957 08 30.

Povilas Montvilas, Antano, gim. 1884, žmona Elžbieta Mon-
tvilienė, Juozo, gim. 1890, ištremti 1948 05 22 į Bolšoj Širą (Большой 
Шир), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Žmona Elžbieta mirė tremtyje 
1949 03 22. Povilas paleistas 1956 02 28.

Kazimieras Paznanskis, Kazimiero (Stanislovo?), gim. 1872, 
žmona Veronika Paznanskienė, Jurgio, gim. 1877, sūnūs Juozas Paz-
nanskis, Kazimiero, gim. 1906, Jurgis Paznanskis, Kazimiero, gim. 1903, 
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ištremti 1948 05 02 į Bolšoj Širą (Большой Шир), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr.; perkelti į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojars-
ko kr.; Kazimieras mirė tremtyje 1949 10 05, žmona Veronika mirė 
tremtyje 1953 07 19. Kiti paleisti 1957 10 15.

Agota Plungienė, Juozo, gim. 1885, vyras Kazys Plungė, 
Donato, gim. 1901, dukterys Juzė Bistrickaitė Vitkienė, Vinco, gim. 
1924, Ona Bistrickaitė, Vinco, gim. 1922, vaikaitis Kazys Bistrickas, 
Juzės, gim. 1945, ištremti 1948 05 22 į Partizanskojės r., Krasnojars-
ko kr.; perkelti į Karagandą (Караганда), Kazachijos SSR. Vaikaitis 
Kazys mirė tremtyje 1951 m. Agota, vyras Kazys paleisti 1957 10 19, 
dukterys Juzė ir Ona – 1957 10 21. Sūnūs Julius Bistrickas, Vinco, 
gim. 1919, kariškis, Juozas Bistrickas, Vinco, gim. 1920, kariškis, 
suimti RA 1945 12 17, kal. Mičiurinske (Мичуринск), Tambovo sr., 
karo trib. nut. 10 m. Apie jų paleidimą duomenų nėra. 

Kazimieras Puodžiūnas, Kasparo, gim. 1901, partizanų rėmėjas, 
suimtas 1945 05 19. Kalintas Vorkutlage (Воркутлаг), Komijos ASSR, 
paleistas 1947. Jis, žmona Bronė Puodžiūnienė, Jono, gim. 1903, 
sūnus Vytautas Puodžiūnas, Kazimiero, gim. 1930, dukterys Aldona 
Puodžiūnaitė Plungienė, Kazimiero, gim. 1931, Zita Puodžiūnaitė 
Klausienė, Kazimiero, gim. 1934, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 05 10. 

Mykolas Simonaitis, Jurgio, gim. 1893, 1941 sukilimo dalyvis, 
suimtas 1959, kalintas. Daugiau duomenų nėra. Žmona Kazimiera 
Simonaitienė, Juozo, gim. 1903, sūnūs Jonas Simonaitis, Mykolo, 
gim. 1932, Romualdas Simonaitis, Mykolo, gim. 1940, duktė Stasė 
Simonaitytė Ivanauskienė, Mykolo, gim. 1928, ištremti 1948 05 22 
į Čelaną (Челан), Zaigrajevo r., Buriatijos ASSR; perkelti į Baruną 
(Барун), Zaigrajevo r., Buriatijos ASSR; Ulan Udę (Улан-Удэ), Bu-
riatijos ASSR. Paleisti 1960 02 04. Dėl kliūčių 3 m. gyveno Latvijoje.

Antanas Šereiva, Anupro, gim. 1890, suimtas 1946 12 19, ka-
lintas Lietuvoje, karo trib. nut. 3 m. lag. Paleistas 1949 12 19.

Šileikonietis Albertas 
Vaičiulis (pirmas  
iš dešinės) su kitais 
tremtiniais. Kojus. 
Apie 1956 m.
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Šilų viensėdis
Stasys Dovydaitis, Marcelino, gim. 1895, žmona Kotryna 

Dovydaitienė, Adolfo, gim. 1905, duktė Ona Dovydaitytė Kilijo-
nienė, Stasio, gim. 1942, ištremti 1948 05 22 į Parendą (Паренда), 
Taišeto r., Irkutsko sr.; perkelti į Kvitoką, Taišeto r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1958 06 03.

Užuožerių kaimas
Alfonsas Gelumbauskas, Igno, gim. 1923, Viet. rinkt. nar., 

partizanas „Gužutis“, suimtas 1947 12 16 Vilniuje, Ypat. pasit. nut. 
10 m., išvežtas į Temlagą (Dubravlagą, Темлаг, Дубравлаг), Mordovija; 
perkeltas į Pesčianlagą (Песчанлаг), Karagandos sr., Kazachijos SSR; 
po lagerio ištremtas į Karagandos sr., Kazachijos SSR. Paleistas 1958 
08 28. Tėvas Ignas Gelumbauskas, Alfonso, gim. 1877, sesuo Janina 
Gelumbauskaitė, Igno, gim. 1919, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 11 28.

Jonas Jankauskas, Jono, gim. 1929, suimtas 1945 07 10, karo 
trib. nut. 10 m., išvežtas į Minlagą (Минлаг), Komijos ASSR. Pa-
leistas 1954 07 05. 

Kazys Jankauskas Jono, gim. 1900, ištremtas 1949 03 28 į Berd -
nikovą (Бердникова), Ust Udos r., Irkutsko sr.; perkeltas į Semionovą 
(Семеново), Ust Udos r., Irkutsko sr. Paleistas 1958 07 22. 

Stasys Jazdauskas, Juliaus, gim. 1922, suimtas 1944 12 30, 
karo trib. nut. 10 m. Apie paleidimą nėra duomenų. 

Bronius Kilda, Juozo (Jono?), gim. 1929, suimtas 1945 07 30, 
kalintas Panevėžyje. Paleistas 1946 01 03.

Kazys Kilda, Jono, gim. 1914, suimtas 1945 08 22, išvežtas 
į Vorkutlagą (Воркутлаг), Komijos ASSR. Tremtis į Komijos ASSR. 
Paleistas 1946 07 02.

Tadas Kudžma, Baltramiejaus, gim. 1908, suimtas 1945 04 
10, išvežtas į Kožvą (Кожва) Komijos ASSR; perkeltas į Vorkutlagą 
(Воркутлаг), Komijos ASSR. Apie paleidimą nėra duomenų.

Juozas Labanauskas, Juozo, gim. 1887, žmona Marcelė Laba-
nauskienė, Silvestro, gim. 1895, sūnus Antanas Labanauskas, Juozo, 
gim. 1933, duktė Aleksandra Labanauskaitė, Juozo, gim. 1930, iš-
tremti 1949 03 27 į Rabočij Gorodoką (Рабочий Городок) Tulūno r., 
Irkutsko sr. Paleisti 1956 06 19.

Alfonsas Litinskas, Juozo, gim. 1928, partizanų rėmėjas, suimtas 
1945 07 10, karo trib. nut. 10 m. katorgos, išvežtas į Sevželdorlagą 
(Севжелдорлаг), Komijos ASSR; perkeltas į Vorkutą (Воркута), Komi-
jos ASSR; Rečlagą (Речлаг), Komijos ASSR; Vorkutlagą (Воркутлаг), 
Komijos ASSR. Paleistas 1954 07 04.

Stasys Morkūnas, Stasio, gim. 1928, pogr. org. narys, suimtas 
1945 07 10, karo trib. nut. 6 m. lag., išvežtas į Pečiorlagą (Печорлаг), 
Komijos ASSR. Paleistas 1951 07 10.

Juozas Tarbūnas, Petro, gim. 1900, žmona Julija Tarbūnienė, 
Stasio, gim. 1912, sūnus Algimantas Tarbūnas, Juozo, gim. 1939, duktė 
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Alma Marija Tarbūnaitė Kreivienė, Juozo, gim. 1945, ištremti 1948 05 
22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 04 30.

Povilas Tarbūnas, Vinco, gim. 1912, žmona Aniceta Tarbūnie-
nė Pološkevičienė, Jono, gim. 1915, sūnus Sigitas Tarbūnas, Povilo, 
gim. 1942, ištremti 1949 03 27 į Bogrado r., Krasnojarsko kr. Paleisti 
1958 07 03.

Ignas Venclovas, Jurgio, gim. 1891, žmona Antanina Ven-
clovienė, Elevenco, gim. 1896, sūnūs Benjaminas Venclovas, Igno, 
gim. 1936, Zenonas Venclovas, Igno, gim. 1939, ištremti 1948 05 22 
į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 12 18.

Juozas Ženauskas, Mykolo, gim. 1908, žmona Bronislava 
Ženauskienė, Vlado, gim. 1921, sūnus Algis Ženauskas, Juozo, gim. 
1947, duktė Stasė Ženauskaitė, Juozo, gim. 1944, ištremti 1948 05 
22 į Biriusuką (Бирюсук), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 
1958 06 19.

Jonas Ženauskas, Mykolo, gim. 1904, karininkas, suimtas 1940 
08 17, kalintas Lietuvoje, 1941 išlaisvintas. Suimtas 1945, kalintas 
Lietuvoje, 1945 dingo be žinios kalėjime.

Vaidulonių kaimas
Kazimiera Bernotienė, Juozo, gim. 1884, partizanų rėmėja, 

suimta 1946 05 13, karo trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremties. Apie 
paleidimą nėra duomenų.

Kazimieras Gvalda, Jono, gim. 1902, žmona Ona Gvaldie-
nė, Justino, gim. 1908, sūnūs Jonas Algis Gvalda, Kazimiero, gim. 
1945, Justinas Gvalda, Kazimiero, gim. 1940, duktė Vita Gvaldaitė 
Mataitienė, Kazimiero, gim. 1937, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Tremtyje 1951 gimė Justinas Gvalda, 
Kazimiero. Tėvai paleisti 1957 09 21, vaikai – 1957 10 01. 

Stasys Gvalda, Jono, gim. 1880, sūnūs Kęstutis Gvalda, Stasio, 
gim. 1927, Vytautas Gvalda, Stasio, gim. 1929, ištremti 1948 05 22 
į Murtuką (Муртук), Manos r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1958 03 19.

Vladas Janušonis, Kazio, gim. 1919, suimtas 1948 12 29, karo 
trib. nut. mirti, bausmė pak. 25 m. lag., išvežtas į Berlagą (Берлаг), 
Magadano sr. Paleistas 1956 06.

Juozas Lubickas, Igno, gim. 1871, žmona Veronika Lubic-
kienė, Vinco, gim. 1871, duktė Anelė Lubickaitė, Juozo, gim. 1928, 
ištremti 1949 03 25 į Perevozą (Перевоз), Tulūno r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1958 07 01.

Jonas Makarauskas, Justino, gim. 1920, partizanų rėmėjas, 
suimtas 1946 06 12, karo trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremties. Apie 
paleidimą nėra duomenų

Antanas Mončauskas, Juozo, gim. 1868, žmona Domicelė 
Mončauskienė, Izidoriaus, gim. 1882, dukterys Eleonora Mončaus -
kaitė, Antano, gim. 1910, Petronėlė Mončauskaitė, Antano, gim. 1914, 
ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Antanas mirė tremtyje 1951 01 21. Kiti paleisti 1957 09 21.
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Stasys Mončiauskas, Augusto, gim. 1906, žmona Janina Mon-
čiauskienė, Jono, gim. 1924, duktė Vida Mončiauskaitė, Stasio, gim. 
1948, ištremti 1949 03 25 į Perevozą (Перевоз), Tulūno r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1958 07 03.

Sofija Plungienė, Jono, gim. 1909, suimta 1941 04 11, kalinta 
Sol Ilecke (Соль-Илецк), Čkalovo sr.; Petropavlovske (Петропавловск), 
Kazachijos SSR; Karlage (Карлаг), Krasnojarsko kr. Nut. 3 m. Apie 
paleidimą nėra duomenų.

Kazys Šurna, Antano, gim. 1893, žmona Elžbieta Šurnienė, Pe-
tro, gim. 1899, duktė Aldona Šurnaitė, Kazio, gim. 1926, ištremti 1949 
03 25 į Tulūno r., Irkutsko sr. Kazys mirė tremtyje, žmona Elžbieta 
paleista 1958 02 25, duktė Aldona – 1958 06 30.

Kazimieras Vaičvilas, gim. 1886, ir žmona Petronėlė Vaičvi-
lienė, gim. 1882, 1945 01 26 nužudyti NKVD kareivių (stribų) savo 
namuose. Sūnus Mykolas Vaičvilas, Kazimiero, gim. 1911 (1908), 
suimtas 1945 04 24, kalintas Vorkutlage (Воркутлаг), Komijos ASSR. 
Paleistas 1946 07 08. Sūnus Viktoras Vaičvilas, Kazimiero, gim. 1923, 
mokytojas, partizanų rėmėjas, suimtas 1945 04 17, kalintas filtrac. 
lag. Kingisepo r., Leningrado sr.; perkeltas į Dubrovką (Дубровка), 
Vsevoložskio r., Leningrado sr. Paleistas 1947 10 02. Suimtas 1947 11 
18, Ypat. pasit. nut. 8 m. lag., išvežtas į Intlagą (Интлаг), Komijos 
ASSR; Intą (Инта), Komijos ASSR. Paleistas 1956 05 29.

Salomėja Valantinienė, Prano, gim. 1858, sūnus Kazys Valantinas, 
Motiejaus, gim. 1900, duktė Aleksandra Valantinaitė, Motiejaus, gim. 1904, 
ištremti 1949 03 25 į Tulūno r., Irkutsko sr. Apie Salomėjos ir sūnaus  
Kazio paleidimą nėra duomenų, duktė Aleksandra paleista 1956 10 08.

Povilas Žolpa, Povilo, gim. 1900, žmona Pranciška Žolpie-
nė, Jono, gim. 1921, ištremti 1949 03 21 į Kasjanovką (18 šachta, 
Касьяновка), Čeremchovo r., Irkutsko sr. Povilas mirė tremtyje, žmona 
Pranciška paleista 1958 07 04.

Vaižgų kaimas
Stasys Baltramiejūnas, Tomo, gim. 1907, žmona Elena Baltramie-

jūnienė, Jono, gim. 1912, sūnus Jonas Baltramiejūnas, Stasio, gim. 1931, 
dukterys Angelė Baltramiejūnaitė, Stasio, gim. 1934, Elena Baltramiejū-
naitė, Stasio, gim. 1942, Emilija Baltramiejūnaitė, Stasio, gim. 1937, ištrem -
ti 1949 04 21 į Leninskį (Ленинский), Bodaibo r., Irkutsko sr.; perkelti į Usol -
je Sibirskoję (Усолье-Сибирское), Usolės r., Irkutsko sr. Paleisti 1957 12 06.

Pranas Jalinskas, Izidoriaus, gim. 1897, žmona Marija Jalinskie-
nė, Stanislovo, gim. 1894 (1891), sūnus Algirdas Jalinskas, Prano, gim. 
1935, ištremti 1949 03 27 į Perevozę (Перевоз), Tulūno r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1958 07 04.

Petras Tamoševičius, Juozo, gim. 1883, žmona Domicelė Tamo-
ševičienė, Mykolo, gim. 1885, sūnus Jonas Tamoševičius, Petro, gim. 
1920, duktė Bronislava Tamoševičiūtė, Petro, gim. 1925, ištremti 1948 05 
22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 11 28. 
Sūnus Juozas Tamoševičius, Petro, gim. 1920, suimtas 1946 02 22, karo 
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trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt., išvežtas į 
Sevželdorlagą (Севжелдорлаг), Komijos ASSR; 
perkeltas į Oziorlagą (Озерлаг), Irkutsko sr.; 
Berlagą (Берлаг), Magadano sr., po lagerio 
nutremtas į Krasnojarsko kr. Paleistas 1957 12. 
Sūnus Petras Tamoševičius, Petro, gim. 1915, 
partizanas, suimtas, karo trib. nut. 10 m. lag. ir 
5 m. tremt., išvežtas į Velską (Вельск), Archan-
gelsko sr.; perkeltas į Kemerovą (Кемеров); 
Berlagą (Берлаг), Magadano sr. Po lagerio 
nutremtas į Kojų (Кой), Partizanskojės r., 
Krasnojarsko kr. Paleistas 1958 02 04.

Veliakiemių kaimas
Kazys Antanaitis, Adomo, gim. 1897, 

žmona Elzė Antanaitienė, Romo, gim. 1905, 
sūnūs Anicetas Antanaitis, Kazio, gim. 1927, 
Stepas Antanaitis, Kazio, gim. 1937, ištrem-
ti 1951 09 20 į Cholmogojų (Холмогой), 
Zalarių r., Irkutsko sr. Paleisti 1957 11 27.

Tomas Bartulis, Vinco, gim. 1916, 
suimtas 1945 04 03, kalintas Vorkutlage 
(Воркутлаг), Komijos ASSR. Apie paleidimą nėra duomenų.

Ksaveras Čepkauskas, Igno, gim. 1899, suimtas 1947 02 27, 
karo trib. nut. 10 m. lag. ir 3 m. tremties. Mirė lageryje 1948 02 05.

Antanas Grinys, Petro, gim. 1907, žmona Kazimiera Grinienė, 
Jono, gim. 1894, sūnus Alfonsas Grinys, Petro, gim. 1934, duktė 
Birutė Grinytė Masevičienė, Antano, gim. 1937, posūnis Petras 
Česnokas, Kazio, gim. 1920 (jis buvo suimtas 1945 07 19, kalintas 
Komijos ASSR, byla nutraukta, paleistas 1947 08 13), ištremti 1949 
03 26 į Tulūną (Тулун), Tulūno r. Irkutsko sr. Paleisti 1957 11 22.

Elena Jelinskienė, Tado, gim. 1913, vyras Bernardas Jelins-
kas, Tado, gim. 1909, sūnūs Alvydas Jelinskas, Bernardo, gim. 1947, 
Petras Jelinskas, Bernardo, gim. 1948, motina Felicija Jelinskienė, 
Juozo, gim. 1877, ištremti 1949 03 25 į Perevozą (Перевоз), Tulūno 
r., Irkutsko sr. Motina Felicija mirė tremtyje, kiti paleisti 1960 02 18.

Vėriškių kaimas
Matas Jalinskas, Tado, gim. 1903, žmona Agota Jalinskienė, 

Baltraus, gim. 1897, sūnus Jonas Jalinskas, Mato, gim. 1942, duktė 
Judita Emilija Jalinskaitė, Mato, gim. 1940, posūnis? Viktoras Vili-
mas, Jono, gim. 1929, ištremti 1951 09 20 į Cholmogojų (Холмогой), 
Zalarių r., Irkutsko sr. Paleisti 1957 11 13.

Kazys Jotautas, Kazio, gim. 1892, žmona Benedikta Jotautie-
nė, Dominyko, gim. 1907, sūnus Jonas Jotautas, Kazio, gim. 1937, 
dukterys Alma Jotautaitė, Kazio, gim. 1941, Danutė Jotautaitė, Kazio, 
gim. 1931, Genovaitė Jotautaitė, Kazio, gim. 1932, Jadvyga Jūratė 

Vaižgų Tamoševičiai 
Petras ir Domicelė  
su dukra Bronislava 
ir sūnumis Jonu,  
Petru ir Juozu.  
Kojus. 1956 m.  
Iš šeimos albumo
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Jotautaitė, Kazio, gim. 1942, Milda Jotautaitė, Kazio, gim. 1943, 
ištremti 1949 03 25 į Perevozą (Перевоз), Tulūno r., Irkutsko sr. 
Paleisti 1957 01 10. 

Feliksas Kranauskas, Kazio, gim. 1888, partizanų rėmėjas, 
suimtas 1945 12 30, karo trib. nut. 5 m. lag. ir 3 m. tremties. Apie 
paleidimą nėra duomenų.

Agota Paluckienė, Kazio, gim. 1908, sūnus Stasys Paluckas, 
Klemo, gim. 1935, duktė Aniceta Paluckaitė, Klemo, gim. 1938, 
ištremti 1949 03 27 į Ust Abakano r., Chakasijos a. sr., Krasno-
jarsko kr. Sūnus Stasys perkeltas į Černogorską (Черногорск), Ust 
Abakano r., Chakasijos a. sr., Krasnojarsko kr., paleistas 1958 04 30, 
kiti – 1958 07 10.

Petras Semelevičius, Petro, gim. 1901, žmona Stefanija Se-
melevičienė, Petro, gim. 1904, duktė Emilija Semelevičiūtė Livienė, 
Petro, gim. 1929, ištremti 1951 09 20 į Zalarių r., Irkutsko sr. Paleisti 
1957 11 23. Duktė Liuda Semelevičiūtė Drongienė, Petro, gim. 1925, 
partizanų ryšininkė „Ramunėlė“, „Pašvaistė“, suimta 1949 02 10, kalinta 
Taišetlage (Тайшетлаг), Irkutsko sr.; perkelta į Norilsko (Норильск) 
spec. lagerį Krasnojarsko kr. Paleista 1960 10 08.

Jonas Skiauteris, Jono, gim. 1928, suimtas 1951 04 14, kalintas 
Norillage (Нориллаг), Krasnojarsko kr. Paleistas 1957. 

Alfonsas Plungė, Kazio, gim. 1894, žmona Zosė Plungienė, 
Jono, gim. 1907, sūnus Kazys Plungė, Alfonso, gim. 1934, dukterys 
Alma Plungytė, Alfonso, gim. 1934, Marytė Plungytė, Alfonso, gim. 
1932, ištremti 1949 03 25 į Tulūno r., Irkutsko sr. Duktė Alma ir 
sūnus Kazys paleisti 1957 04 28, kiti – 1957 07 03. 

Antanas Tamoliūnas, Antano, gim. 1895, suimtas 1945 10 30, 
kalintas Sevželdorlage (Севжелдорлаг), Komijos ASSR. Mirė lageryje 
1946 03 03.

Jonas Valinevičius, Jono, gim. 1895, žmona Barbora Valinevi-
čienė, Augustino, gim. 1898, duktė Genovaitė Salomėja Valinevičiūtė 
Zupkienė Rančienė, Jono, gim. 1928, ištremti 1948 05 22 į Kojų 
(Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; perkelti į Tulūną (Тулун), 
Irkutsko sr. Jonas paleistas 1960 02 17, žmona Barbora – 1959 05 
18, duktė Salomėja – 1959 06 23. Sūnus Petras Valinevičius, Jono, 
gim. 1922, 1941 m. sukilimo dal., suimtas 1947 09 29, Ypat. pasit. 
nut. 10 m. lag., išvežtas į Temlagą-Dubravlagą (Темлаг-Дубравлаг), 
Mordovija, perkeltas į Kamyšlagą (Камышлаг), Omsko sr.; po la-
gerio nutremtas į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. 
Paleistas 1957. 

Žilionių kaimas
Elena Breikštienė, Juozo, gim. 1886, sūnus Vytautas Breikštas, 

Petro, gim. 1925, duktė Albina Breikštaitė, Petro, gim. 1929, ištremti 
1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Elena 
mirė tremtyje 1951 08 02, kiti paleisti 1957 05 18.
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Pranas Butkus, Kazio, gim. 1886, žmona Zofija Butkienė, 
Klemenso, gim. 1897, sūnūs Anicetas Butkus, Prano, gim. 1929, 
Petras Butkus, Prano, gim. 1924, ištremti 1949 04 21 į Artiomovskį 
(Артемовский), Bodaibo r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 06 27.

Veronika Kairienė, Vinco, gim. 1895, duktė Veronika Kairytė, 
Prano, gim. 1920, ištremtos 1949 03 25 į Perevozą (Перевоз), Tulū-
no r., Irkutsko sr. Paleistos 1958 07 01.

Petras Martinaitis, Antano, gim. 1903, suimtas 1947 08 23, Ypat. 
pasit. nut. 7 m. lag., išvežtas į Intlagą, Komijos ASSR; po lagerio 
nutremtas į Krasnojarsko kr. Paleistas 1958, grįžo 1961. Žmona Morta 
Martinaitienė, Jono, gim. 1906, sūnus Jonas Martinaitis, Petro, gim. 
1936, dukterys Ona Martinaitytė Guliokienė, Petro, gim. 1936, Jūra 
Martinaitytė Jučienė, Petro, gim. 1928, ištremti 1948 05 22 į Kojų 
(Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Žmona Morta paleista 1958 
06 18, sūnus Jonas – 1958 04 21, negrįžo, 2008 mirė Maskvoje, duktė 
Ona paleista 1957 04 16, duktė Jūra – 1957 04 20.

Mykolas Rumčikas, Benedikto, gim. 1892, žmona Apolonija 
Rumčikienė, Prano, gim. 1894, sūnūs Feliksas Rumčikas, Mykolo, 
gim. 1933, Pranas Rumčikas, Mykolo, gim. 1918, duktė Almonė 
Regina Rumčikaitė Baliūnienė, Mykolo, gim. 1939, ištremti 1948 05 
22 į Bolšaja Vilistają (Большая Вилистая), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; perkelti 
į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojars-
ko kr. Paleisti 1956 09 17. 

Pranas Vaitiekūnas, Jono, gim. 1887, 
žmona Karolina Vaitiekūnienė, Adomo, 
gim. 1886, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Paleisti 
1955 12 28. Duktė Elena Vaitiekūnaitė 
Pranckūnienė, Prano, gim. 1917, mokytoja, 
ištremta 1941 06 14 iš Zarasų r. į Bolšaja 
Galką (Большая Галка), Bakčiaro r., Toms-
ko sr. 1947 09 pabėgo į Lietuvą. 1950 04 27 
suimta, Ypat. pasit. nut. tremčiai. 1951 05 
20 išvežta į Bolšaja Galką (Большая Галка), 
Bakčiaro r., Tomsko sr.; perkelta į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; Ujaro r., 
Krasnojarsko kr. Paleista 1957 09 27.

Petras Zupkus, Juozo, gim. 1905, 
suimtas 1947 08 07 ištremtas iš kalėjimo. Jis, 
žmona Bronislava Zupkienė, Viktoro, gim. 
1903, sūnus Vytautas Zupkus, Petro, gim. 
1933, duktė Genovaitė Zupkutė Jonaitienė, 
Petro, gim. 1933, ištremti 1948 05 22 į Kojų 
(Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr.; 
perkelti į Tulūną (Тулун), Irkutsko sr. Pa-
leisti 1957 10 04.

Pirmoje eilėje (iš karės): vėriškiečiai Jonas  
ir Barbora Valinevičiai, žilioniečiai Petras  
ir Bronislava Zupkai; antroje eilėje: Genovaitė  
Valinevičiūtė-Zupkienė, Vytautas Zupkus,  
Genovaitė Zupkutė-Jonaitienė. Kojus. 1952 m.  
Iš Valinevičių šeimos albumo
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Žybartų kaimas
Vincas Brunius, Vinco, gim. 1903, žmona Izabelė Brunienė, 

Antano, gim. 1913, sūnus Klemensas Brunius, Vinco, gim. 1938, 
duktė Elena Bruniūtė Gaubienė, Vinco, gim. 1934, uošvė Veronika 
Šereivienė, Benedikto, gim. 1872, ištremti 1948 05 22 į Kojų (Кой), 
Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Vincas mirė tremtyje 1948 12 17, 
kiti paleisti 1957 07 22. 

Valentinas Janeliūnas, Stanislovo, gim. 1880, žmona Anelė 
Janeliūnienė, Jono, gim. 1890, dukterys Genovaitė Janeliūnaitė, 
Valentino, gim. 1926, Jadvyga Janeliūnaitė, Valentino, gim. 1930, 
ištremti 1951 10 02 į Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Valentinas mirė 
tremtyje, kiti paleisti 1956 07 30.

Motiejus Laucius, Prano, gim. 1902, žmona Emilija Laucienė, 
Antano, gim. 1905, duktė Felicija Lauciūtė, Motiejaus, gim. 1931, 
ištremti 1951 09 20 į Zalarių r., Irkutsko sr. Motiejus mirė tremtyje 
1955, žmona Emilija paleista 1957 09 16, duktė Felicija paleista 1956 
05 11, ji į Lietuvą negrįžo. Duktė? Kazimiera Kairienė, Motiejaus, 
gim. 1925, partizanų ryš. „Lapelė“, suimta, nut. 25 m. lag. ir 5 m. 
tremt. Daugiau duomenų nėra.

Povilas Misiūnas, Juozo, gim. 1908, žmona Ona Misiūnienė, 
Vinco, gim. 1899, sūnūs Petras Misiūnas, Petro, gim. 1938, Stasys 
Misiūnas, Petro, gim. 1937, ištremti 1949 03 28 į Borodiną (Бородино), 
Bogrado r., Krasnojarsko kr. Paleisti 1957 07 15.

Žilionietė Ona Martinaitytė-Guliokienė su vyru Vytautu (dešinėje),  
vėriškietis Valinevičius Petras su žmona Janina, su jais – šeduvių  
bičiulis (pirmas iš kairės), tremtinys chirurgas Zenonas Gailiušis.  
Kojus. 1955 m. Iš O. Martinaitytės-Guliokienės albumo
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Petras Nemeikštis, Jono, gim. 1892, žmona Anelė Nemeikš-
tienė, Petro, gim. 1899, duktė Felicija Nemeikštytė, Petro, gim. 1934, 
ištremti 1949 03 25 į Tulūno r., Irkutsko sr. Paleisti 1958 07 01. 

Povilas Petraitis, Povilo, gim. 1919, partizanų rėmėjas, suimtas 
1947 05 05, karo trib. nut. 10 m. lag. ir 5 m. tremt., išvežtas į Berlagą 
(Берлаг), Magadano sr. Paleistas 1954 05 05.

Boleslovas Plungė, Petro, gim. 1908, kilęs iš Žybartų kaimo, 
suėmimo metu gyvenęs Andrioniškyje, Anykščių r., mokytojas, 1941 
06 14 išvežtas į Rešotų (Решоты) lagerį Krasnojarsko kr. 1943 02 
03 Ypat. pasit. nut. 10 m. 1950 08 29 nutr. į Galaniną (Галанино), 
Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Paleistas 1957 12 31. Grįžo 1963.

Ipolitas Senulis, Jono, gim. 1904, žmona Elena Senulienė, 
Benedikto, gim. 1920, sūnūs Antanas Senulis, Ipolito, gim. 1948, 
Klemensas Senulis, Ipolito, gim. 1951, tėvas Jonas Senulis, Juozo, 
gim. 1876, motina Karolina Senulienė, Stanislovo, gim. 1882, ištremti 
1951 10 02 į Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. Ipolitas ir tėvas Jonas 
mirė tremtyje, kiti paleisti 1958 06 21.

Julius Škikas, Mato, gim. 1892, suimtas 1951 03 26, kalintas. 
Apie paleidimą nėra duomenų.

Antanas Valys, Jono, gim. 1882, žmona Salomėja Valienė, 
Kazio, gim. 1883, duktė Alfonsa Valytė, Antano, gim. 1921, ištremti 
1948 05 22 į Kojų (Кой), Partizanskojės r., Krasnojarsko kr. Visi 1948 
11 30 pabėgo į Lietuvą.

Kazys Vilkanauskas, Mykolo, gim. 1893, žmona Elžbieta Vil-
kanauskienė, Martyno, gim. 1912, duktė Giedrutė Vilkanauskaitė, 
Kazio, gim. 1942, ištremti 1951 10 02 į Jeniseisko r., Krasnojarsko kr. 
Paleisti 1958 07 23.

Panaudotos literatūros sąrašas
1. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1, 1939–1940. A–Ž, Vilnius, 1999.
2. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2, 1944–1947. A–J, Vilnius, 1998.
3. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2, 1944–1947. K–S, Vilnius, 2002.
4. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2, 1944–1947. Š–Ž, Vilnius, 2005.
5. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 3, 1948. A–M, Vilnius, 2007.
6. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 3, 1948. N–Ž, Vilnius, 2009.
7. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 4, 1949. A–M, Vilnius, 2012.
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Partizaninis judėjimas Šeduvos krašte  
1944–1953 metais
Aurelija Malinauskaitė

Partizaninio karo metais (1944–1953) Šeduvõs ir šalia besiribojančiuose vals-
čiuose veikė Lietuvos Žalioji rinktinė (1945–1946 m. vadinta Žaliąja). Šiuo vardu 
buvo vadinamas ir kitas partizanų junginys, veikęs Panevėžio apskrityje Algimanto 
apygardoje. Rinktinė – karinė partizanų formuotė, veikusi teritoriniu principu. Jos 
teritorija ir ribos nuolat kito, tai lėmė partizanų junginių organizavimosi, jungimosi, 
centralizacijos procesai bei okupantų represinių struktūrų veiksmai. Aptariamosios 
Žaliosios rinktinės branduolys, štabai, stovyklavietės nuolat bazavosi ir svarbios 
partizanų akcijos vyko Šeduvos valsčiuje ar kaimyninių valsčių paribiuose. Todėl 
rinktinės istorija pirmiausia sietina su įvykiais Šeduvos ir Radvíliškio valsčiuose. 

Žalioji rinktinė yra sulaukusi tyrinėtojų dėmesio. 1991 m. Radviliškio rajone, 
Aukštelkÿ kaime, buvo rastas Lietuvos Žaliosios rinktinės archyvas. Dokumen-
tus pas ūkininką saugoti atnešė rinktinės partizanas Leonas Čelutka-Nemunėlis, 
kilęs iš Šeduvos valsčiaus, Riaubÿ kaimo. Archyvą sudarė apie 500 dokumentų, 
didesnioji dalis jų – 1948 m. Lietuvos Žaliosios rinktinės „kanceliariniai raštai“, 
partizanų laiškai, spauda ir kt. Ypač vertinga partizano Stasio Kulio-Visvaldo pa - 
rašyta „LLKS Žaliosios rinktinės istorija 1944–1951 m.“ Šio archyvo dokumen tai 
buvo publikuoti dviejuose žurnalo „Laisvės kovų archyvas“ numeriuose. Pub - 
likacijas parengė istorikai Dalia Kuodytė ir Kęstutis Kasparas. D. Kuodytė ap-
tarė rinktinės kūrimosi pradžią, kritinius jos veiklos tarpsnius, nustatė, kad dvi 
rinktinės turėjo vieną pavadinimą.1 K. Kasparas tyrė Žaliosios rinktinės ir LLA 
Panevėžio apygardos partizanų štabo ryšius bei pavaldumo santykius, sudėtingą 
Žaliosios rinktinės laikotarpį 1946 m. 
ir konsolidavimosi pradžią 1947 m.2 
Tas pats autorius savo monografijoje, 
skirtoje 1944 m. vasaros–1946 m. pa-
vasario ofenzyviniam partizanų karui 
„Lietuvos karas“, aprašė nemažai Ža-
liosios rinktinės įvykių.3

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė kny-
goje apie Prisikėlimo apygardą apra šė 
rinktinės atsikūrimo laikotarpį (1948 m.),  
jos įsijungimą į Prisikėlimo apygardą 
ir žaibišką rinktinės sunaikinimą.4 

Šio teksto autorė ne kartą yra ap - 
žvelgusi rinktinės partizanų kovas, or-
ganizacinius pasikeitimus, visi šie įvy-
kiai pir miausia buvo susiję su Šeduvos 
ir Radviliškio kraštu.5

Informacijos apie šio krašto par-
tizanų kautynes ir pastatytus jiems pa-

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2012 05 30, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 12 21, pirmą 
kartą paskelbtas 2016 06 22 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2016-
4/80-251/HI.

1 Lietuvos Žalioji rinktinė, parengė D. Kuodytė, 
Laisvės kovų archyvas (toliau – LKA), Kaunas, 1993, 
t. 8, p. 3–53. 

2 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, LKA, Kaunas, 1997, t. 20, p. 13–39.

3 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999. 
4 Gaškaitė-Žemaitienė N. Prisikėlimo apygarda, 
Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, Vilnius, 1999, 
p. 8–91. 

5 Malinauskaitė A. Šiaulių krašte veikusių rinktinių 
apžvalga, Partizanų kovos Šiaulių krašte, Šiauliai, 
1996, p. 15–25; Malinauskaitė A. Lietuvos Ža-
lioji ir Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės, Žiemgala, 
Kaunas, 2001, nr. 2, p. 19–22; Malinauskaitė A. 
Partizaninis judėjimas Baisogalos krašte 1944–1953 
metais, Baisogala, Vilnius, 2009, p. 245–260.
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minklus ar kt. ženklus galime rasti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro išleistame atlase.6

Vytauto Šerno parengtoje knygoje apie Šeduvos ir Rozalímo kraštą pateikiama 
nemažai faktų apie Žaliosios rinktinės partizanų kautynes, kovotojus, čia pateik-
tas ir išsamus šio krašto partizanų sąvadas. Autorius rėmėsi Lietuvos ypatingojo 
archyvo dokumentais, liudininkų prisiminimais.7

 Nemažai yra parašyta atsiminimų apie pavienius įvykius, žuvusius kovoto jus, 
partizanų šeimų, jų rėmėjų likimus. Jie buvo skelbti periodinėje spaudoje ar atski - 
ruose leidiniuose. Tai Vytauto Vaitiekūno, Vlado Vyšniūno, Adolfo Skačkausko, Vikto - 
ro Šniuolio, Alfonso Litinsko, Kazimieros Butkuvienės, Balio Juknevičiaus ir kt. prisi-
minimai. K. Butkuvienės ir B. Juknevičiaus prisiminimuose partizaninio karo įvykiai 
Šeduvos krašte pateikiami nuosekliai. Kraštotyriniame leidinyje apie Aµksniupių kraš - 
tą smulkiai aprašomi įvykiai pokario metais. Autoriai naudojosi, bent taip jie nuro - 
do, Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais, liudininkų prisiminimais. Jų tekstas pri - 
mena daugiau kaip prieš 20 metų rašytus rajono spaudoje publicistinius straipsnius 
apie partizanų teroristų veiksmus. Partizaninio karo veiksmai, jų kontekstas visiškai 
atitinka sovietmečio istoriografijos ar žurnalistinės publicistikos štampus. Tad sua-
bejoti verta ne tik kai kurių įvykių interpretacijomis, bet ir šių įvykių aprašymais.8

1944 m. liepos mėn. į Lietuvos teritoriją veržėsi sovietų armija. Frontas traukėsi 
į Vakarus. Krašte prasidėjo masinis pasipriešinimas grįžtančiai sovietų okupacijai. 
Partizaninis karas apėmė visus Lietuvos valsčius. 1944 m. vasarą Šeduvojê įvyko 
Tėvynės gelbėjimo komiteto posėdis, kuriame gydytojo Stasio Puodžiuko darbo 
kabinete posėdžiavo Šeduvos klebonas prelatas Mykolas Karosas, valsčiaus viršaitis 
ltn. Alfonsas Blėka, minėtas gydytojas, Nacionalistų partijos narys kpt. Izidorius 
Pucevičius, veterinaras Anicetas Grigaliūnas, mokytojas Antanas Žitkus, Šeduvos 
kooperatyvo vyr. buhalteris Petras Pranskietis, Šeduvos „Lietūkio“ sandėlių vedėjas 
Jonas Laurinaitis, Šeduvos girininkijos girininkas ltn. Šukys ir jaunimo atstovas 
Vytautas Vaitiekūnas. Susirinkusieji aptarė pasipriešinimo taktiką naujos okupacijos 
sąlygomis ir nutarė organizuoti partizanų sąjūdį, o I. Pucevičius buvo įpareigotas 
vadovauti partizanų junginiui Baisógalos, Radvíliškio, Šeduvõs, Rozalímo, Pakrúojo 
ir Smilgiÿ apylinkėse.9

Kaip prisimena to meto liudininkai, kpt. I. Pucevičius iškart ėmėsi organizuoti 
pasipriešinimą. Jo nurodymu buvo organizuota partizanų grupė, kuri spausdino 
ir daugino informacinius lapelius su Tėvynės gelbėjimo komiteto patarimais, kaip 
gyventojai turi elgtis sovietų okupacijos sąlygomis. Šią partizanų grupę sudarė 
Juozas Abromaitis, Jonas Džiugas, A. Žitkus, V. Vaitiekūnas. Tuo metu 

„Šeduvos apylinkėse visuose miškeliuose ir 
net krūmuose stovyklavo sovietų vidaus ir 
pasienio kariuomenės daliniai.“10 

Paskelbus vyrų, gimusių 1909–1926 m., 
mobilizaciją į sovietų armiją, dauguma 
ėmė slapstytis. 

6 Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas (Kęstučio, Pri -
sikėlimo, Žemaičių apygardos), atsak. red. E. Jan-
kauskienė, Vilnius, 2010, p. 108–147. 

7 Daugyvenės kraštas, parengė V. Šernas, Kaunas, 
1998, p. 157–312.

8 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas, 
Kaunas, 2009, p. 132–155.

9 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 139.
10 Bajoras V. Senelio Vytauto prisiminimai, Kaunas, 
2003, p. 31, kopija, J. Linkevičiaus nuosavybė.
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„Sovietams paskelbus mobilizaciją, kapitonas pasikvietė savo arti-
miausius kaimynus brolius Šereivas ir, pasitaręs su jais, pasiuntė į 
visas puses. Broliai dviračiais apvažiavo Šeduvos, Rozalimo, Pakruojo 
apylinkių kaimus. Ragino nestoti į tarybinę armiją, bet burtis ginti 
savo tėvynės“, – prisimena partizanų ryšininkė K. Butkuvienė 
iš Žybartÿ kaimo11, 1944 m. rudenį nemažai Šeduvos krašto 
vyrų jau slapstėsi nuo mobilizacijos. 

Didesniuose Šeduvos valsčiaus Radvilonių, Šniukonių ir šalia besiribojančių vals-
čių Liaudiškių, Linkaičių ir kt. miškuose telkėsi nemaži būriai. Dalis vyrų buvo 
nusiteikę priešintis ginklu. Okupacinė sovietų valdžia didino spaudimą: 1944 m. 
rugpjūčio–spalio mėn. Panevėžio apskrities (Šeduvos valsčius priklausė Panevėžio 
apskričiai) NKVD, pasitelkusi pasienio ir aviacijos pulkų padalinius, įvykdė 17 
miškų šukavimo operacijų Šeduvos, Rozalimo, Smilgių ir kt. valsčiuose. Jų metu 
buvo sulaikyta 841 žmogus, iš jų 294 pristatyti į karinius komisariatus, 187 areš-
tuoti, kiti išsiųsti į lagerius ar buvo verbuojami.12

Iki 1944 m. pabaigos Šeduvos valsčiuje didesnių ginkluotų susidūrimų neži-
noma. 1944 m. gruodžio mėn. NKVD kariuomenė pradėjo plačią kampaniją prieš 
besislapstančiuosius nuo mobilizacijos, partizanus, jų šeimos narius bei rėmėjus. 
Kaimyniniuose Baisogalos, Rozalimo valsčiuose okupantų kariuomenės padaliniai 
įvykdė keletą išpuolių prieš besislapstančiųjų nuo mobilizacijos ir partizanų šei-
mų narius. 1944 m. rudenį ir 1944–1945 m. žiemą partizanai kūrėsi miškuose. 
Šeduvos valsčiuje buvo žinomi Vytauto Merkio-Aro (LLA desantininkas, nuleistas 
Žemaitijoje), kpt. I. Pucevičiaus-Radvilos, Prano Palucko-Kadugio (buvęs Šeduvos 
policijos viršininko pavaduotojas) būriai. LLA desantininkai, baigę vokiečių kari-
nes žvalgybos mokyklas, desantu būdavo nuleidžiami Lietuvoje, kad įsilietų tarp 
partizanų ir organizuotų ginkluotą pasipriešinimą okupantams. Be 1944 m. lap-
kričio mėn. nusileidusių grupių, 1944 m. gruodžio 22 d. iš lėktuvų buvo išmesta 
Vlado Jazoko-Petraičio vadovaujamas 12 vyrų būrys, 1945 m. sausio 21 d. – 5 
nedidelės grupės (Šeduvos, Smilgių ir kt.), vadovaujamos kpt. Antano Gogelio.13 
Pastarosios desanto grupės ypatybė buvo ta, kad ji buvo sudaryta iš to krašto 
žmonių. Šeduvos grupei priklausė Petras Blieka [Blėka], Juozas Bagdonas, Juozas 
Mikaliūnas, Justinas Plungė, Leonas Šereiva, Jonas Alksnys, Vladas Merkys.14 Visi 
jie buvo baigę karinės žvalgybos – Abvero mokyklą FAK-203, buvo gerai ginkluoti, 
aprūpinti padirbtais dokumentais, žemėlapiais, kompasais ir t. t. Radviliškio LLA 
rinktinės vadas Juozas Šereiva-Arvydas Šeduvos valsčiaus LLA vadui (atrodo ? 
Kaziui Eringiui – A. M.) įsakė užmegzti ryšius su desanto grupe, nusileidusia 
Radviliškio–Šeduvos valsčių miškuose. Neaišku, ar tai pavyko įvykdyti. Nuleisti de-
santininkai įsijungė į partizanų gretas. 

1945 m. pavasarėjant, partizanai, 
vaikščioję po kelis vyrus, ėmė vienytis 
į didesius būrius po 15–20 žmonių. Še - 
duvos valsčiuje, Ragin¸nų kaimo apy-
linkėse buvo žinomas J. Plungės-Vana-
go, Baisogalos valsčiuje Vabaliÿ kaimo 

11 Butkuvienė K. Kovotojų žūtys Žaliojoje rinktinėje, 
Partizanų kovos Šiaulių krašte, Šiauliai, 1996, p. 111. 

12 Daugyvenės kraštas, p. 165.
13 Kasparas K. Lietuvos laisvės armija, Kaunas, 2002, 
p. 142. 

14 Kasparas K. Į tėvynę iš dangaus, LKA, Kaunas, 
1996, nr. 18, p. 27. 
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ir Šeduvos valsčiuje Vaidulonių kaimo apylinkėse – Felikso Simaičio-Varno parti-
zanų būriai. Vienas stipriausių buvo „skrajojantis“ šeduviečių 20 partizanų būrys, 
vadovaujamas I. Pucevičiaus-Radvilos. 

1945 m. kovo pabaigoje Liaudiškių miške įvyko Radviliškio LLA apylinkės 
partizanų dalinių sąskrydis. Jį organizavo ir jam pirmininkavo kpt. I. Pucevičius-
Radvila. Jis pasiūlė suformuoti Žaliąją rinktinę. Rinktinės vadu buvo išrinktas pats 
kpt. I. Pucevičius, paskelbti drausmės ir tvarkos nuostatai, sudarytas rinktinės 
štabas.15 Jį sudarė rikiuotės (viršininkas A. Blėka-Patrimpas), informacijos (viršinin-
kas V. Vaitiekūnas-Šalna), organizacinis (Zenonas Rušplaukis-Perkūnas), sanitarijos 
skyriai, į štabą įėjo rinktinės vado adjutantas A. Žitkus-Balsys. Žalioji rinktinė bu - 
vo įkurta kaip atskiras partizanų vienetas. Radvila siekė užmegzti ryšius su kitais 
partizanų būriais. Jis pasižymėjo kaip geras organizatorius.16 Organizacinis darbas 
pirmiausia buvo nukreiptas į rinktinės ribų išplėtimą, atskirų partizanų dalinių 
vienijimą bendrai ir organizuotai kovai. Jis palaikė ryšius su LLA štabais. 

1945 m. kovo mėn. Panevėžio apskrities Ažagų miške keliose stovyklose 
susitelkė nemaža grupė partizanų. Tarp jų buvo ir šeduviai A. Blėka-Genys, par-
tizanai Dobilas, Sniečkus, V. Merkys-Aras-Maželis, Vytautas Česnakavičius-Valas, 
Leonas Balsys, J. Plungė-Valonas, Juozas Abromaitis iš Ragin¸nų kaimo ir kt.17 Kovo 
27 d. įvyko susirėmimas su enkavėdistais. Partizanai patyrė didžiulius nuostolius. 
Šių kautynių dalyvis Jonas Juška iš Smilgiÿ valsčiaus, Dragonių kaimo prisimena: 

„Suprantama, jėgos buvo nelygios. Jie (enkavėdistai – A. M.) bu -
vo ginkluoti moderniais ginklais, po mišką šlaistėsi tanketėmis, virš 
medžių skraidė sraigtasparniais, o ant kvartalinių linijų buvo išsidėstę 
kulkosvaidžius. <...> mūsiškių žuvo ir buvo sužeista apie 80.“18 

Saugumiečiai nurodo didesnį žuvusiųjų skaičių, t. y. 121 partizaną, paimta gyvų – 
18. Dalis kautynėse dalyvavusių partizanų (iš Rozalimo ir Šeduvos vls.), prasiveržę 
iš apsupimo žiedo, pasitraukė, vėliau įsijungė į Žaliąją rinktinę. 

1945 m. balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje I. Pucevičius-Radvila už-
mezgė ryšius su Baisogalos partizanais, vadovaujamais j. ltn. Švilpos. Bendrame 
pasitarime buvo nutarta palaikyti ryšius, o po ltn. Švilpos žūties birželio mėn. 
dalis baisogaliečių perėjo Žaliosios rinktinės žinion. 

Represinės struktūros organizavo ne tik stambias operacijas prieš partizanus 
(minėtos kautynės Ažagų miške), bet ir puolė pavienius gyventojus, besislapstan-
čius nuo sovietų armijos. 1945 m. pradžioje Raginėnų kaime buvo nukauti besi-
slapstantys nuo armijos Kazimieras ir 
Martynas Malinauskai ir kartu su jais  
besislapstantis pusbrolis Juozas Gu - 
dzinskas. Visi trys buvo išniekinti Še-
duvos aikštėje.19 

„1945 m. balandžio mėn. Riaubų kaimo 
kumetyne enkavėdistai aptiko besislapstan-
čius Juozą Prikocką su dviem giminaičiais 

15 Visvaldas, LLKS Žaliosios rinktinės istorija. 1944–
1951, LKA, Kaunas, 1993, nr. 8, p. 32. 

16 Kasparas K. Lietuvos karas, p. 347. 
17 Partizano Juozo Abromaičio 1945 m. kovo 29 d. 
tardymo protokolas, Lietuvos ypatingasis archyvas 
(toliau – LYA), f. K-41, ap. 1, b. 1350, l. 127. 

18 Šveistienė E. Mūsų jaunystė, Radviliškis, 1997, 
p. 106–107. (Straipsnyje cituojamų dokumentų kalba 
neredaguota. Kalbos red. pastaba.)

19 Daugyvenės kraštas, p. 168. 
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iš Radviliškio – Liumpa ir Juodeika. Bandydami bėgti, vis trys buvo 
nušauti, o po to nuvežti į Radviliškį ir pamesti aikštėje išniekinti. 
<...> buvęs Žybartų būrio vadas Justinas Vozbinas ir jo giminaitis 
Alfredas Bokas nutarė pasitraukti į netoliese esantį Radvilonių mišką. 
Išėjo nakčia. Bet rytą apsupę mišką enkavėdistai juos abu nušovė 
ir išvežė į Rozalimą išniekinti“, – prisimena K. Butkuvienė iš 
Žybartų kaimo.20 

Tą pačią dieną buvo nušautas Aldoniškio kaimo gyventojas Jonas Jaras ir iš-
niekintas Šeduvoje. Sovietų valdžia vien tik represinėmis priemonėmis nepajėgė 
palaužti ginkluoto pasipriešinimo. Ji griebėsi kitų kovos formų – pradėjo skelbti 
amnestijas. 1945 m. pavasarį buvo paskelbta LSSR NKVD liaudies komisaro Juozo 
Bartašiūno amnestija, raginusi nelegaliai gyvenančius asmenis nutraukti ryšius su 
ginkluotu pogrindžiu ir legalizuotis. Iš Alksniupius supusių kaimų legalizavosi tik 
6 asmenys.21 Vyrai neskubėjo trauktis iš miškų, o 1945 m. gegužės mėn. Žaliojoje 
rinktinėje buvo per 100 partizanų. Rinktinės plotas apėmė 3 valsčius. Nuo 1945 m. 
birželio vidurio rinktinės branduolys bazavosi Mažuolių ir Liaudiškių miškuose. 
Štabas ir apie 35 partizanai laikėsi Mažuolių miške, o Liaudiškių miške – turtas, 
gurguolė ir apie 30 partizanų. Partizanai turėjo rašomąsias mašinėles, radijo im-
tuvą, leido spaudą, kurią redagavo pats I. Pucevičius-Radvila.22

1945 m. liepos 8 d. Žaliosios rinktinės partizanai puolė Rozalimą. Puolimui 
vadovavo I. Pucevičius-Radvila. Miestelis apie 4 val. buvo partizanų rankose. 
Vietinė sovietų valdžia, sulaukusi pastiprinimo iš Panevėžio, privertė partizanus 
su nedideliais nuostoliais pasitraukti. Rozalimo puolime žuvo 7 partizanai, vienas 
iš jų – Žaliosios rinktinės štabo pareigūnas ltn. Z. Rušplaukis-Perkūnas. Žuvo ir 
du šeduviai – Kazys Daukša-Gruodis (gim. 1916 m. Vaidulonių k.) ir jo brolis 
Petras Daukša-Grigas.23

Kita stambi kovinė operacija prieš partizanus buvo organizuota 1945 m. 
liepos 28–29 d. (partizanas V. Vyšniūnas-Aušrelė nurodo birželio 28–29 d.) Liau - 
diškių ir Mažuolių miškuose. Šioje operacijoje okupantai bandė sunaikinti Ža-
liosios rinktinės branduolį. Tam pasitelkė didžiules pajėgas: pasienio ir vidaus 
kariuomenes, šarvuočius, aviaciją žvalgybai. Kautynės prasidėjo rytą, šukuojant 
mišką, kareiviai puolė partizanus. Jėgos buvo nelygios. Partizanas Viktoras Šniuo - 
lis prisimena: 

„<...> pirmąją siautėjimų dieną rinktinės vadas kapitonas Radvila, 
įsitikinęs, kad mišką puls gausūs NKVD daliniai, į didesnius mū-
šius nesileido. Po trumpesnių apsišaudy-
mų išmanevravo ir naktį, nepatyrę aukų, 
pasitraukė.“24 

Dalis partizanų, vadovaujamų P. Pa-
lucko-Kuloko, įsivėlė į kautynes Liau-
diškių miške. Kaip nurodo čekistai, šio 
susirėmimo metu žuvo 19 partizanų, 

20 Butkuvienė K. Kovotojų žūtys Žaliojoje rinktinėje, 
p. 112. 

21 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas, 
p. 137.

22 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, p. 15. 

23 Daugyvenės kraštas, p. 198. 
24 Šniuolis V. Jų akis bučiavo gintarinė žemė, Laisvės 
kovos Prisikėlimo apygardoje, Vilnius, 1999, p. 253. 
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4 paimti gyvi. Paimta 11 šautuvų, 1 automatas, 2 pistoletai ir kt. smulkmenos.25 
Pats P. Paluckas su 2 partizanais sėkmingai pasitraukė iš kautynių. 

1945 m. rugpjūčio mėn., siekiant suaktyvinti veiklą ir pagerinti aprūpinimą, 
Žalioji rinktinė buvo išskirstyta į 3 būrius: Pilėnų (vadas – V. Merkys-Maželis-Aras), 
25-ąjį (vadas – J. Plungė-Vanagas) ir Žaliosios rinktinės branduolį (vadas – Vladas 
Kazlauskas ar Stankus-Šlėga).26 Rinktinė, palaikydama nepavaldžius ryšius su LLA 
štabais, veikė atskirai. 1945 m. rugpjūčio 10–11 d. rinktinės vadas kpt. I. Puce-
vičius-Radvila susitiko su Panevėžio apskrityje veikusios 3-iosios Šiaurės LLA 
apygardos vadu ltn. Steponu Girdžiūnu-Gegužiu. Susitikimo metu buvo susitarta 
dėl bendrų veiksmų ir Žaliosios rinktinės įsijungimo į apygardos sudėtį. Be to, 
dar buvo planuota bendra organizacinė inspekcija Panevėžio apskrities partizanų 
junginiuose. Kadangi apygardos vadas S. Girdžiūnas-Gegužis buvo sužeistas, 
inspektuoti turėjo kpt. I. Pucevičius ir apygardos vado pavaduotojas V. Jazokas-
Petraitis su apsaugos būriu.27 I. Pucevičius su rinktinės štabo informacijos sky-
riaus viršininku V. Vaitiekūnu-Šalna išvyko į Pušaloto miškus. Rugpjūčio 26 d. 
pakeliui, Rozalimo valsčiaus Mediniškių kaime, abu pateko į pasalą. I. Pucevičius 
(gim. 1901 m. Naujasodžio k., baigęs Šeduvos progimnaziją, 1927 m. – Kauno karo 
mokyklą, tarnavo Radviliškyje ir kt.) buvo nušautas, o V. Vaitiekūnas nesužeistas 
pasitraukė. Rinktinės vadas buvo išniekintas Rozalime. Palaikai 1975 m. buvo 
slaptai perlaidoti į Baltrušaičių šeimos kapavietę naujosiose Radviliškio kapinėse.

Po Radvilos žūties rinktinės partizanai ėmė skirstytis į mažesnes grupeles. 
1945 m. rugsėjo mėn. vadovavimą rinktinei perėmė ltn. V. Jazokas-Petraitis. Jis 
organizavo išsisklaidžiusius Žaliosios rinktinės partizanus. Rinktinės Pilėnų būrio 
vadu buvo paskirtas Sakalas, 25-ojo – desantininkas V. Česnakavičius-Valas, o 
pagrindinio rinktinės būrio – Petras Masilaitis-Virpša iš Užúožerių kaimo. 1945 m. 
rugsėjo 6 d. žuvus 3-iosios Šiaurės LLA apygardos vadui ltn. S. Girdžiūnui-Gegužiui 
(gim. 1908 m. Šeduvos vls., Juodupių k., desantininkas, pirmasis minėtos apygar-
dos organizatorius ir vadas), apygardos vadu buvo išrinktas V. Jazokas-Petraitis.

Nesėkmės lydėjo ne tik rinktinės ir apygardos vadovybę. Birutės kaime 
Novogrudskių sodyboje partizanai buvo įsirengę slėptuvę. Čia buvo rašomoji ma-
šinėlė, ja spausdinami atsišaukimai. 1945 m. rugsėjo 14 d. čekistai, vadovaujami 
j. ltn. Romaniuk, apsupo sodybą. Padegamosiomis kulkomis uždegė daržinę. Parti-
zanai, atsišaudydami ir bėgdami iš sodybos, nukovė 4 kareivius. Besitraukiant buvo 
nušauti broliai Jonas ir Vladas Puodžiūnai iš Šileikónių kaimo. Išniekinti Šeduvoje. 

Artėjant žiemai, sunkėjant partizanų gyvenimo sąlygoms, laisvės kovotojai 
savo veiksmų neribojo. Partizanai ne kartą buvo užpuolę darbininkus, kertančius 
didžiuosius miškus (Liaudiškių, Mažuolių). V. Vyšniūnas-Aušrelė prisimena: 

„Miškai buvo kertami plynai. Širdį vėrė 
matant malkomis verčiamas lieknas pušis, 
taip reikalingas statyboms! Valsčiaus gy-
ventojai buvo verčiami kasdien pagaminti 
po 130 kub. m malkų ir savo transportu 
pristatyti jas į fabriką.“28

25 1945 m. rugpjūčio 29 d. raštas LSSR Vidaus reikalų 
liaudies komisaro pavaduotojui Sokolovskiui, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1351, l. 59. 

26 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, p. 15–16.

27 Kasparas K. Lietuvos laisvės armija, p. 144.
28 Vyšniūnas V. Prieš 50 metų Liaudiškių miške..., 
Mūsų kraštas, 1995, liepos 19.
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Partizaninio karo pradžioje miško broliai kontroliavo didžiulius miško masy-
vus. Savo išleistuose atsišaukimuose kovotojai ne kartą įspėdavo vietos gyventojus, 
kad nevaikščiotų po miškus, negrybautų, neuogautų, kad nesukeltų įtarimo ar 
bereikalingo kraujo praliejimo. Partizanai perspėdavo ir šnipinėjančius gyventojus. 
Žaliosios rinktinės partizanai Užuožerių kaime gyvenančiai Čepienei ir jos dukrai 
Onai įspėjime rašė: 

„Paskutiniuoju laiku, Tamsta perdaug bendrauji su valdžios orga-
nais ir leidi sau šnekėti tai, kas yra žalinga mūsų tautai. Įspėju, 
jei nesusitvarkysite ir nesuvaldysite savo liežuvėlio, tai jis nuves 
ten, iš kur niekas nebegrįžta.“29 

1945 m. gruodžio 8 d. Gimbógaloje partizanai sušaudė stribą Juozą Plungę, Kazį 
Plungę ir dar vieną asmenį. 

1946 m. sausio 29 d. partizanai užpuolė Šeduvos geležinkelio stotyje Panevė-
žio apskrities prokuratūros prokuroro padėjėją Juknevičienę ir kartu su ja buvusią 
advokatę. Išpuolio metu buvo nukautas stribas ir vežėjas. Po šio įvykio Šeduvos 
valsčiaus NKVD poskyrio pareigūnai organizavo partizanų paiešką. Vasario 4 d. 
operacijos metu žuvo 4 Petro Bistricko (1941 m. birželio mėn. antisovietinio suki-
limo dalyvis Šeduvoje – A. M.) būrio partizanai.30 Be kovos prieš šnipus, sovietų 
partinius aktyvistus, kitas svarbus laisvės kovotojų taikinys buvo okupacinės 
valdžios rinkimų trukdymas. 1946 m. vasario mėn. turėjo vykti rinkimai į SSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Partizanai pradėjo antirinkiminę kampaniją.

1946 m. pradžia buvo pažymėta partizanų netektimis. Sutikti Naujuosius 
1946-uosius metus ir aptarti kovos reikalus partizanai rinkosi į Didžiupio vienkiemį, 
apsuptą miškų. Per patį vidurnaktį sodyba buvo apsupta stribų ir rusų kareivių. 
Partizanams pavyko ištrūkti iš namo ir, esant tirštam rūkui, kareiviai nesiryžo 
persekioti miško brolių.31 Apsupties metu žuvo Pilėnų būrio vadas V. Merkys-
Sakalas (gim. 1919 m. Raginėnų k.), o sunkiai sužeistą Dominyką Montvilą-Pilėną 
(gim. 1912 ar 1918 m. Rozalimo vls., Plaučiškių k.) nušovė patys partizanai. Šio 
įvykio yra žinomos kelios versijos. 1946 m. vasario 13 d. Ažagų miške, pakeliui 
į stovyklavietę, žuvo V. Jazokas-Petraitis. Tada Ažagų miške buvo paimtas gyvas 
Jonas Januševičius-Vilkas, tardymo metu Panevėžio NKVD jis nurodė Rozalimo 
valsčiuje, Litkūnų kaime Rymo sodybą. Vasario 14 d., pasitelkiant iš Šeduvos 
enkavėdistus, buvo suorganizuota operacija. Jos metu žuvo partizanai Stasys Misiū-
nas-Knaras ir Pilėnų būrio vadas Stasys Mikalajūnas-Sakalas (abu iš Smilgių vls., 
Kašių k.), taip pat besislapstantys sodybos šeimininkai Juozas ir Stasys Rymai. 
Žuvusieji buvo išniekinti Šeduvoje. 

Vasario pabaigoje buvo išformuo-
tas Pilėnų būrys, viena dalis jo buvo 
prijungta prie 25-ojo būrio, kita prie Ža-
liosios rinktinės branduolio. Kovo 10 d. 
žuvus Petraičio pavaduotojui Fricui,  
faktiškai centrinės vadovybės rinktinėje 
nebeliko. Būriai veikė savarankiškai, 

29 Asmeninis piliečio perspėjimas. 1946 m. Žaliosios 
rinktinės archyvo dokumentai, p. 23. 

30 1946 m. vasario 26 d. raštas LSSR NKVD kovos 
su banditizmu skyriaus viršininkui Burylinui, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1364, l. 1. 

31 Skačkauskas A. Naujųjų metų sutikimas apsuptyje, 
Mūsų kraštas, 1995, gruodžio 30.
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ap siribodami tik ryšių palaikymu, o laikinai Žaliosios rinktinės vado pareigas ėjo 
J. Skačkauskas-Strausas. 1946 m. pavasarį dviejuose būriuose partizanų skaičius siekė 
per 130 vyrų.32 Šeduvos valsčiuje veikė partizanai, vadovaujami Vlado Masilaičio-
Kerpės, P. Palucko-Kadugio ir kt. Juos ryšininkė K. Butkuvienė apibūdino taip: 

„Tai buvo paprasti kaimo artojai su pradinės mokyklos pažymėjimais, 
vienas kitas tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, buvę šauliai. Tai broliai 
Masilaičiai iš Užuožerių: Petras, slapyvarde Virpša, Vladas-Kerpė, 
Vincas Tarbūnas-Dagys, Alfonsas Simansonas-Karpis. Iš Dervelių 
broliai Jonaičiai: Jonas-Genys, Vincas-Dobilas ir Petras Mečionis-
Lapas. Iš Draumėnų kaimo Klemas Jaraminas-Špokas, iš Vismantų 
kaimo Antanas Stonkus-Šlėga. Iš Žybartų Vacys Janeliūnas-Aidas, 
iš Riaubų kaimo Leonas Čelutka-Nemunėlis. Iš Maldžiūnų: Vladas 
Jurgaitis-Dagilis, Albertas Bernotas-Maiklas, Stepas Vaišvila-Uodas. 
Iš Aukštelkų kaimo Aleksas Šliurpa-Gruodis, Stasys Banilis-Smidras, 
Jonas Bulzgis-Klevas, Juozas Šulskis-Puškinas. Vėliau nuo 1946 m. 
lapkričio mėn. prisidėjo aukštelkietė Janina Kižauskaitė-Nijolė, Anta-
nas Kižauskas ir Bronius Kižauskas-Kotas. Dar iš Šileikonių <...> 
Alfonsas Puodžiūnas-Kiaunė ir Juozas Montvilas. Iš Šniukonių kai-
mo – Petras Paluckas-Žukas. Šeduviai Juozas Skačkauskas-Strausas 
(vadas), Pranas Razgaitis-Sauleika ir daug kitų“.33 

1946-aisiais metais Šeduvos partizanai vienos vadovybės neturėjo, kiekvienas jų 
karinis veiksmas sulaukdavo MGB atoveiksmio, partizanai veikė aktyviai. 1946 m. 
balandžio 10 d. Vaidulonių kaimo apylinkėse emgėbistų operatyvinė grupė susidūrė 
su partizanais. Abi pusės patyrė nuostolių. Žuvo 4 partizanai, kiti, nukovę stribą, 
pasitraukė. 1946 m. kovo 11 d. Margavonių kaimo apylinkėse važiavusi kinkiniais 
8–10 partizanų grupė apšaudė sovietų aktyvistus. Partizanai, išgirdę atvažiuojant 
šarvuotį su operatyvinės grupės kareiviais, sėkmingai pasitraukė. 1946 m. gegužės 
27 d. partizanai rekvizavo mėsą (paėmė 5 karves ir kt.) iš Vaidulonių kaimo mėsos 
priėmimo punkto. Akcijoje dalyvavo dvi partizanų grupės. Jos buvo persekiojamos 
net Šiaulių valsčiuje. Po 1946 m. birželio 8 d. išpuolio prieš Nikiforovą partizanai 
buvo ieškomi Radvilonių miške. Susišaudymo metu, pritrūkus partizanams šovinių, 
buvo gyvi paimti V. Vyšniūnas-Aušrelė (gim. 1922 m. iš Radviliškio) ir Juozas 
Strazdas. 1946 m. lapkričio mėn. Radviliškio valsčiuje, Aukštelkų kaime Kižauskų 
sodyboje apsuptyje žuvo V. Masilaičio-Kerpės (gim. 1919 m. Užuožerių k.) grupės 6 
partizanai, tarp jų ir pats vadas, o V. Tarbūną-Dagį sužeistą išvilko J. Kižauskaitė. 

1946 m. pabaigoje Vidurio Lietuvos partizanų junginiuose vyko struktūriniai 
pasikeitimai. 1946 m. rugsėjo mėn. įsikūrusi Pietų Žemaitijoje Jungtinė Kęstučio 
apygarda ėmėsi iniciatyvos vienyti partizanų junginius. Jai priklausė Šiaulių apskri-
tyje veikusi Vytauto Didžiojo rinktinė. 
Per jos vadą Joną Beloglovą-Žydrūną 
apygardos pareigūnai užmezgė ryšį ir 
su Žaliosios rinktinės partizanų formuo-
čių vadais. Greitai J. Beloglovui buvo 

32 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, p. 19. 

33 Butkuvienė K. Kovotojų žūtys Žaliojoje rinktinėje, 
p. 113–114. 
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pranešta, kad Žalioji rinktinė irgi norėtų prisijungti prie apygardos. Rinktinės 
teritorijoje veikė dvi – Valo ir Margio – kuopos. Tik 1947 m. Lietuvos Žalioji 
rinktinė pradėjo konsoliduotis ir šis procesas užtruko iki 1948 m. pradžios. 

Keitėsi ir situacija ginkluotame pasipriešinime: partizanai, veikę atvirai, 
gausiais būriais be didesnės konspiracijos, ėmėsi konspiracijos, organizavo pasalas, 
plėtė ryšių tinklą. Palaipsniui ginkluotame pasipriešinime vis didesnį svorį įgaudavo 
ideologinė kova prieš sovietizaciją. Tam tarnavo partizanų spauda. Okupacinės 
valdžios represinės struktūros taip pat griebėsi naujų veiklos formų: didino MGB 
agentūros tinklą, infiltruodavo į partizanų būrius vidaus agentus, naudojo įvairias 
agentūrines kombinacijas, kūrė agentų-smogikų grupes. Besikeičiančios sąlygos 
inspiravo ir Žaliosios rinktinės kuopas organizuotis. 

Rinktinėje, nesant centrinės vadovybės, aktyviausios kuopos buvo Valo, 
vadovaujama V. Česnakavičiaus-Daujoto, ir Margio, vadovaujama J. Januševičiaus-
Vilko. 1947 m. birželio mėn. Valo kuopa prisijungė prie Algimanto apygardos. 
Minėtai kuopai geografiškai priklausyti apygardai, veikusiai Panevėžio apskrityje, 
buvo patogiau. V. Česnakavičius ir J. Januševičius tapo Algimanto apygardos 
Žaliosios rinktinės atsakingais pareigūnais. Margio kuopai laikinai ėmė vadovauti 
J. Skačkauskas-Strausas. 1947 m. vasarą Strausas apie padėtį jo vadovaujamame 
kariniame junginyje aukštesnei partizanų vadovybei rašė: 

„Lietuvos Žaliosios Rinktinės rinktinės ribas nurodau asmeniai. 
Rinktinės įsikūrimo ir formavimosi atitinkamas dalinio periodas 
apsiribojo jo veikimo ribose, karts nuo karto, palaikant ryšius su 
kaimynais, Rinktinei nepriklausančiais. 1947 m. balandžio–gegužės 
mėn. kaimyninių partizanų nesantaika dalinėliuose privertė griebtis 
priemonių, kad išvengus netikėtų įvykių. <...> Birželio mėn. pabaigoje 
<...> gavau žinią, kad esame priskirti prie Algimanto apygardos. 
Rinktinės vadu yra paskirtas Daujotas. Rikiuotėje esančių kovotojų 
tarpe gavosi dar didesnis bruzdėjimas – nepasitikėjimas, skaldy-
masis. Susilaikau iki atitinkamo parėdymo. Algimanto apygardai 
priklausyti nepatogu.“34 

Strausas stengėsi atgaivinti rinktinę. Jis vadovavo 14–16 partizanų grupei, veikusiai 
Šeduvos valsčiuje (nuo 1947 m. pabaigos minėtas valsčius jau priklausė Radviliškio 
apskričiai). Be J. Skačkausko partizanų, Šeduvos valsčiuje veikė P. Palucko-Ka-
dugio ir J. Mingilo-Aukštuolio vadovaujami partizanai. 1947 m. rudenį areštuotas 
partizanas Juozas Pukys-Ričkus parodo, jog P. Palucko partizanai prisijungė prie 
J. Skačkausko-Strauso būrio, o pats P. Paluckas-Kadugys tapo jo pavaduotoju.35

1947-ųjų metų vasaros akcijos prieš partinį sovietinį aktyvą Šeduvos parti-
zanams buvo sėkmingos. Paprastai po jų emgėbistai šukuodavo miškus, pasitelkę 
savo agentūrą, organizuodavo parti-
zanų paieškas, areštuodavo partizanų 
rėmėjus. 1947 m. spalio 29 d. MGB Ro - 
zalimo valsčiaus poskyrio viršininkas 
Šveicovas iš agento Stasio sužinojo, kad 

34 Dokumentas Nr. 2, Lietuvos Žalioji rinktinė, p. 8. 
35 Kovos su nacionalistinio ginkluoto pogrindžio gru-
pėmis 1947 m. spalio mėn. rezultatų ataskaitinis 
pranešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1369, l. 217. 
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Žaliosios rinktinės 
partizanai 1947 m., 
nuotraukų kopijos 
saugomos Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje:

Partizanai Vladas 
Jurgaitis-Dagilis ir 
Povilas Kauneckas-
Kirvis

Sėdi iš kairės: Ignas 
Kurlianskas-Mėnulis, 
Stasys Banilis- 
Smidras, (?) Anicetas 
Verbliugevičius- 
Žilvitis; stovi:  
Vladas Jurgaitis- 
Dagilis, Leonas 
Areima-Tarzanas, 
neatpažintas, Janina 
Kižauskaitė-Nijolė, 
Vincas Jonaitis- 
Dobilas, Adomas 
Kemežys-Dulkė

Stovi iš kairės:  
Anicetas  
Verbliugevičius- 
Žilvitis, Bronius  
Kižauskas-Kotas, 
Petras Masilaitis-
Virpša, Alfonsas 
Puodžiūnas-Kiaunė; 
sėdi: Petras Paluckas- 
Žukas, Vladas  
Jurgaitis-Dagilis
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į Birutės kaimo Plungės sodybą yra užėję partizanai. Spalio 30 d. naktį operatyvinė 
grupė, vadovaujama mjr. Šveicovo, apsupo sodybą. Partizanai P. Razgaitis-Sauleika 
ir P. Paluckas-Žukas pasitraukė. J. Skačkauskas-Strausas (gim. 1910 m., iš Šedu-
vos, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, LLA desantininkas) šokdamas pro langą, 
susilaužė koją ir pats nusišovė. Žuvo ir netoliese buvęs A. Puodžiūnas-Kiaunė 
(gim. 1922 m. Šileikonių k).36 Abu buvo išniekinti Rozalime. 

Žuvus Strausui, 1947 m. pabaigoje–1948 m. pradžioje rinktinė buvo dar ne - 
suformuota. J. Skačkauską pakeitė P. Masilaitis-Virpša. Jis stengėsi atgaivinti rink-
tinę ir prisijungti prie Kęstučio apygardos. 1947 m. rudenį Kęstučio apygardos 
vadas Jonas Žemaitis pasiuntė į Šiaulių apskritį apygardos štabo pareigūnus Petrą 
Bartkų ir Bronių Liesį organizuoti naują apygardą. 1948 m. sausio mėn. buvo 
užmegztas ryšys su laikinai einančiu Lietuvos Žaliosios rinktinės vado pareigas 
P. Masilaičiu-Virpša. Pastarasis atsiliepė į kvietimą priklausyti Kęstučio apygardai. 

1948-ieji metai Lietuvos Žaliosios rinktinės (jos branduolys ir štabai nuolat 
veikė Šeduvos valsčiaus ribose) partizanams buvo labai sudėtingi. Tais metais 
rinktinė persitvarkė ir veikė kaip gerai organizuota partizanų struktūra naujai 
įkurtoje apygardoje. 1948 m. žuvo nemažai partizanų, žūtis sąlygojo MGB vidaus 
agento įsiskverbimas į rinktinės vadovybę. Įvykiai keitė vienas kitą. 1948 m. 
sausio 30 d., agento Adonio duomenimis, čekistai jau minėtų partizanų rėmėjų 
Novogruckių namuose aptiko slėptuvę. Joje Anicetas Verbliugevičius-Žilvitis (gim. 
1926 m. Pakalniškių k.) turėjo radijo imtuvą ir rašomąją mašinėlę. Apsupties 
metu partizanas susisprogdino. Emgėbistai areštavo ištikimus partizanų rėmėjus 
Juozą ir nepilnametį Vladą Novogruckius. 1948 m. vasario 1 d. stribai apsupo 
Kauksnujų miške partizanų stovyklą (joje buvo 3 palapinės). Trys partizanai 
pasitraukė, nukauti buvo B. Kižauskas-Kotas ir V. Jonaitis-Dobilas. Abu išnie-
kinti Rozalime. Po dviejų savaičių vėl atsitiko nepalankus įvykis partizanams. 
P. Mečionio-Lapo partizanai stovyklavo Margių kaime. Gavę užduotį, 8 partizanai 
išvyko arkliais į Jomantonių kaimą. Pakeliui netoli Amalijos dvaro susidūrė su 
kareiviais. Susišaudymo metu sunkiai buvo sužeistas kulkosvaidininkas Jonas 
Skačkauskas-Jaunutis (gim. 1928 m. Rozalimo vls., Birjagalos k.), o sužeistą į 
kojos girnelę partizaną Igną Kurlianską-Mėnulį (gim. 1920 m. Rozalimo vls. Jo-
mantonių k.) išnešė. Sunkiai sužeistą Jaunutį pametė Šeduvoje saugumo kieme, 
kur jis po pusantros paros be jokios medicininės pagalbos mirė. I. Kurlianskas 
liko invalidu, iki 1950 m. birželio 29 d. slapstėsi, buvo areštuotas, nuteistas 
25 m., lageryje mirė. 

1948 m. balandžio 1 d. buvo įkurta Prisikėlimo apygarda, sujungusi Vidurio 
Lietuvos partizanų rinktines. Balandžio 10 d. apygardos vadovybė (vadas P. Bartkus-
Mažrimas) susisiekė su atkurtos Lietuvos Žaliosios rinktinės vado pareigas ėjusiu 
P. Masilaičiu-Virpša, buvo pareikalauta informacijos apie rinktinės sudėtį, veiklos 
plotą ir kt.37 Balandžio 22 d. įvyko bendras Prisikėlimo apygardos ir Lietuvos 
Žaliosios rinktinės posėdis, kuriame, be 
apygardos vadovybės, dalyvavo P. Ma-
silaitis-Kerpė, štabo pareigūnai Leonas 
Gylys-Agnieška, Petras Mickus-Zubrys, 
Bronius Burnys-Mauras, Antanas Bra-

36 Butkuvienė K. Mirtis kryžkelėje, Mūsų kraštas, 
1995, vasario 16. 

37 Gaškaitė-Žemaitienė N. Prisikėlimo apygarda, 
p. 16. 
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zauskas-Žaibas, trijų rajonų vadai. Posėdžio metu buvo aptarti rinktinės įsijungi-
mo į apygardą ir rajonų organizavimo reikalai. Lietuvos Žaliosios rinktinės vadu 
buvo išrinktas P. Masilaitis-Giria. Be to, buvo konstatuota, kad Šeduvos mieste 
labai prasti Organizacinio sektoriaus reikalai: buvo vos keletas partizanų rėmėjų. 
Balandžio 26 d. minėta rinktinė buvo įtraukta į Prisikėlimo apygardą. Rinktinėje 
buvo sudaryti trys rajonai: Trispalvės (vadas Šaka), Alkos (vadas Aras) ir Saulės 
(vadas J. Mončiauskas-Valstietis). 

1948 m. gegužės 22 d. Lietuvą sukrėtė didžiulis partizanų, jų rėmėjų šeimų 
masinis trėmimas. Tai ardė partizanų patikimų žmonių sluoksnį kaimuose, silpnino 
partizanų materialinę bazę. Kai kurie vyrai nuo tremties bėgo į mišką. Partizanas 
L. Čelutka-Nemunėlis (gim. 1930 m. Riaubų k.) pasakojo: 

„Liepta skubiai rengtis, dėtis daiktus į vežimą. Išvažiavome Šeduvos 
link. Su mumis buvo dar keturios šeimos. Apsisprendžiau bėgti; 
geriau žūti savoje žemėje negu Sibire. Atsisveikinau su mama ir 
seserimi. Pavyko pasprukti sveikam. Kitą dieną pabėgo kaimynas 
Julius Gaubas. Su Juliumi nuėjome apžiūrėti, kas dedasi mūsų 
namuose. Stribai nušovė Julių.“38

1948 m. birželio 15 d. Rozalimo valsčiuje, Miškadvario kaime, bebėgant į 
mišką buvo sužeista partizanė J. Kižauskaitė-Nijolė, ją paėmė gyvą. J. Kižauskai-
tė po dviejų dienų mirė Panevėžio ligoninėje. Birželio 27 d. Baukų kaime buvo 
nukautas Petras Kasperavičius (gim. 1913 m. Baukų k.) 

1948 m. vasarą dar nebuvo galutinai nusistovėjusios Lietuvos Žaliosios rink-
tinės veikimo ribos. 1948 m. liepos 7 d. vykusiame rinktinės vadovybės posėdyje 
buvo pertvarkyti rajonai: sudaryti trys rajonai ir numatyti jų veikimo plotai. Šeduvos 
valsčius pateko į dviejų Lietuvos Žaliosios rinktinės rajonų veiklos ribas. Kalno 
rajonas apėmė visą Baisogalos valsčių, Šeduvos valsčių iki geležinkelio Radviliš-
kis–Panevėžys.39 Kitas rajonas apėmė Šeduvos valsčiaus dalį, esantį į šiaurę nuo 
minėto geležinkelio. Rajonas buvo pervadintas į Trakų, jame veikė trys partizanų 
daliniai. Šiame rinktinės posėdyje dalyvavo Trispalvės rajono (veikė į vakarus 
nuo Radviliškio) štabo karinio paruošimo viršininkas Juozas Rudžionis-Alksnis, 
Čemberlenas – MGB agentas Obelinskas. Agento Obelinsko įsiskverbimas į Lietu-
vos Žaliosios rinktinės vadovybę sudavė rinktinei mirtiną smūgį. Ypač nukentėjo 
Šeduvos valsčiuje veikę partizanai. Apie J. Rudžionį Prisikėlimo apygardos štabo 
pareigūnas Vytautas Šniuolis-Svajūnas rašė: 

„Vokiečių okupacijos pradžioje Rudžionis tarnavo Radviliškio viešojoj 
policijoj punkto vedėjo šoferiu. Vėliau, apie 1943 m. pavasarį, perėjo 
į Radviliškio geležinkelio policijos nuovadą policininko pareigoms. 
<...> Bolševikinės okupacijos metu apie 1947–1948 m. žiemą įsi-
jungė į Šešupės (Lietuvos Žaliosios – A. M.) Radviliškio K[?] 
O[rganizacinio] S[ektoriaus] narių eiles 
ir ėjo žvalgybininko pareigas. Nepatiks-
lintomis žiniomis, išdavęs minimam KOS 

38 Daugyvenės kraštas, p. 212. 
39 Dokumentas Nr. 12, Lietuvos Žalioji rinktinė, p. 25. 
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priklausiusius asmenis, po to tariamai nuo arešto pabėgęs, 1948 m. 
liepos mėn. pradžioje įstojo į P[artizanų] eiles, kur įvairių intrigų 
keliu įkopė į Š[tabo] V[iršininko] pareigas.“40 

Pats Lietuvos Žaliosios rinktinės štabo viršininkas L. Gylys-Agnieška (I. Puce-
vičiaus-Radvilos žmonos Stasės brolis) rekomendavo savo buvusį kaimyną Ra-
dviliškyje J. Rudžionį, bet greitai juo suabejojo. Dėl tokių įtarinėjimų Lietuvos 
Žaliosios rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininkas V. Tarbūnas-Dagys suabejojo 
pačio Agnieškos patikimumu. 1948 m. rugpjūčio 3 d. jis atsisakė rinktinės štabo 
viršininko pareigų.41

Prisikėlimo apygardos štabai ne kartą buvo įsikūrę Lietuvos Žaliosios rinktinės 
veikimo plotuose, Mažuolių, Liaudiškių, Radvilonių miškuose. 1948 m. rugpjūčio 
pradžioje buvo planuojamos Vyriausiojo partizanų vado J. Žemaičio-Vytauto susi-
tikimas su Rytų Lietuvos partizanų srities atstovais. Vieta buvo pasirinkta Radvi-
lonių miške. Čia rinktinės partizanų stovykloje J. Žemaitis gyveno porą savaičių. 
Jis atkreipė dėmesį į partizaną J. Rudžionį ir ėmėsi saugumo priemonių, kad jis 
nežinotų grįžimo iš susitikimo datos. Perspėjo P. Masilaitį-Virpšą dėl Čemberleno 
elgesio, deja, rinktinės vadas neatkreipė reikiamo dėmesio.42

Tik suorganizuota Lietuvos Žalioji rinktinė agento Obelinsko, pažinojusio 
ryšininkus, žinojusio partizanų žiemojimo, judėjimo vietas bei priklaususio rink-
tinės vadovybei, buvo pradėta metodiškai naikinti. 1948 m. spalio mėn., išvykęs 
į Vilnių su užduotim, buvo areštuotas rinktinės štabo ryšių skyriaus viršininkas 
V. Jurgaitis-Dagilis (gim. 1921 m. Rozalimo vls., Maldžiūnų k., nuteistas kalėti 
25 m., mirė 1994 m.). 1948 m. spalio 22 d. čekistinės operacijos metu Radvilonių 
miško 17 kvartale partizanai susišaudymo metu pirmieji atidengė ugnį. Tada 
buvo nukauti Kalno rajono organizacinio ir žvalgybos skyriaus viršininkas P. Pa-
luckas-Kadugys (gim. 1913 m. Baisogalos vls., Juodupių k.), Algirdas Gabenis-
Puodas (gim. 1923 m. Alksniupių k.), Aleksas Gabenis-Puodukas (gim. 1931 m. 
Alksniupių k.), Kazys Čepulis-Plienas (gim. 1925 m. iš Baukų k.).43 Ryšininkė 
K. Butkuvienė nurodo, kad žuvo Valerijonas Umbrasas ir Nevėžio rajono vadas 
P. Mickus-Zubrys (iš Radviliškio vls.). Iš apsupties išsiveržė P. Razgaitis-Sauleika, 
Juozas Kudokas-Ilgūnas ir Julija Pukytė-Širšė.

1948 m. spalio mėn. Kalno rajonas buvo pervadintas Nevėžio vardu. Jo 
veiklos ribos buvo Šeduvos ir Baisogalos valsčiai, dalis Sidabravo valsčiaus. Žuvus 
P. Mickui-Zubriui, Nevėžio rajonui vadovavo P. Razgaitis-Sauleika, štabą sudarė 
Juozas Kudokas-Ilgūnas, J. Mončiauskas-Valstietis, Steponas Rimaitis-Strazdas.44 
Kitas rajonas – Trakų, veikęs Šeduvos 
ir Rozalimo valsčiuose, buvo perva-
dintas į Mindaugo rajoną. Jam vado-
vavo S. Banilis-Smidras. Šie pakeitimai 
buvo padaryti, kada Lietuvos Žaliosios 
rinktinės štabui vadovavo J. Rudžionis-
Čemberlenas, Alksnis.

1949 m. sausio 25 d. agentų J. Ru - 
džionio-Obelinsko ir Sokolo pranešimu  

40 1949 m. balandžio 15 d. Prisikėlimo apygardos Karo 
lauko teismo pirmininko Svajūno raštas, Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai, Vilnius, 2001, d. 3, p. 114. 

41 Gaškaitė-Žemaitienė N. Prisikėlimo apygarda, 
p. 43. 

42 Ten pat, p. 55. 
43 Radviliškio apskr. MGB skyriaus 1948 m. spalio mėn. 
ataskaitinis pranešimas apie kovos su banditizmu 
rezultatus, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1432, l. 154.

44 P. Razgaičio 1951 05 29 apklausos protokolas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, baudž. b. 26634/3, t. 3, l. 82. 
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emgėbistai apsupo Smilgių valsčiaus Padaugyvenės vienkiemio partizanų rėmė-
jo Antano Meškausko sodybą. Operacijai vadovavo Radviliškio apskrities MGB 
viršininkas Vasilijus Kobelevas, dalyvavo ir Šeduvos valsčiaus MGB poskyrio 
viršininkas Prokopijus Šveicovas. Partizanai bandė išsiveržti iš slėptuvės ir trauk -
tis, bet nepasisekė. Žuvo Lietuvos Žaliosios rinktinės vadas P. Masilaitis-Virpša 
(gim. 1912 m. Užuožerių k., šaulys, antinacinio pasipriešinimo dalyvis) ir 6 par-
tizanai. Tai rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas baisogalietis Antanas 
Brazauskas-Žaibas, jo sesuo Ona Brazauskaitė-Vaikutis, rinktinės štabo techninė 
darbuotoja, P. Paluckas-Žukas (gim. 1912 m. Šileikonių k.), J. Montvilas-Apuokas 
(gim. 1921 m. Šileikonių k.), Kazimieras Venclovas-Dėdė, Pilsudskis (iš Raginėnų k.), 
Mečislovas Baltramiejūnas-Tadas (gim. apie 1928 m. Smilgių vls. Didmiškio k.).45 

Laisvės kovotojai buvo išniekinti Šeduvoje. Po P. Masilaičio-Virpšos žūties rinkti-
nei laikinai vadovavo Čemberlenas. Po kelių dienų Arimaičių kaime žuvo Vacys 
Brazauskas-Vairas. 1949 m. sausio 27 d. netoli Gudžiūnų žuvo buvęs rinktinės 
štabo viršininkas L. Gylys-Agnieška, Levka (gim. 1910 m. Radviliškyje). Apie par-
tizano kelionę žinojo J. Rudžionis-Obelinskas. Jis kartu su apsimetusiais partizanais 
agentais smogikais Kelmu, Klevu, Aru, Šermukšniu ir Matrosu toliau sėkmingai 
naikino Lietuvos Žaliosios rinktinės partizanus, ryšininkų tinklą ir t. t. Kovo 11 d. 
Pakruojo valsčiuje, Dovainiškio kaime buvo nukautas P. Mečionis-Lapas. Iš ap-
supties ištrūko J. Bulzgis-Klevas, S. Vaišvila-Uodas, Antanas Samuolis-Druteika ir 
L. Čelutka-Nemunėlis.46 1949 m. kovo 14 d. J. Rudžionis su MGB specialia grupe, 
vadovaujama mjr. Sokolovo, nužudė Lietuvos Žaliosios rinktinės Nevėžio rajono 
štabo pareigūną J. Mončiauską-Valstietį iš Vaidulonių kaimo, partizanus Teodorą 
Morkį-Sakalą, Moniką Mingėlaitę-Ditę ir Patrulį. 1949 m. balandžio 16 d. agentas 
Obelinskas susidorojo su partizanu Zenonu Jakimavičiumi-Putinu iš Aldoniškio 
kaimo, iš namų išsivedė ryšininką Adolį Žvigaitį, dingo ir slapukas Algis Valys.47 
1949 m. balandžio 23 d. Šeduvos valsčiaus Kleboniškių miške agento Obelinsko 
pranešimu buvo nukauti Nevėžio rajono štabo apsaugos būrio vadas Steponas 
Rimaitis-Strazdas (gim. 1912 m. Raginėnų k.), Alfonsas Mikšys-Pūkas ir Apolo-
nija Gvaldaitė-Vaičiulienė-Irena iš Šileikonių kaimo. 1949 m. pavasarį dar laikėsi 
šie Mindaugo rajono partizanai: J. Bulzgis-Klevas, L. Areima-Tarzanas, Antonina 
Areimienė, V. Tarbūnas-Dagys, A. Simansonas-Karpis, Aloyzas Jonaitis-Paukštis, 
L. Čelutka-Nemunėlis. Jiems vadovavo S. Banilis-Smidras. 

Atsitokėję Lietuvos Žaliosios rinktinės partizanai suprato, kad J. Rudžionis-
Alksnis, Čemberlenas ir jo grupė – MGB provokatoriai. 1949 m. balandžio 11 d. 
Prisikėlimo apygardos Karo lauko teismas jį nuteisė mirties bausme. Deja, nuos-
prendis buvo paskelbtas už akių. Obelinskas toliau dirbo MGB centrinėje specialioje 
grupėje su kitais agentais-smogikais. 

1949 m. buvo reikšmingi Lietuvos 
partizaniniame judėjime. Vasario mėn. 
Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje 
Radviliškio apskrityje, Grinkiškio vals-
čiuje, Menaičių kaime įvyko labai svar-
bus suvažiavimas. Į jį susirinko visos 
Lietuvos partizanų vadai. Suvažiavime 

45 MGB Radviliškio apskr. skyriaus 1949 m. sausio 
mėn. pranešimas apie agentūrinio-operatyvinio darbo 
rezultatus, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1434, l. 1–4. 

46 Juknevičius B. „Žaliosios“ gimimas ir žūtis, LKA, 
Kaunas, 1997, nr. 20, p. 55, 56.

47 Pasakoja Kazimiera Butkuvienė-Kaziukas, Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai, p. 95–97. 
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buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS), paskelbta politinė deklaracija, ap-
tarti partizanų strategijos ir taktikos reikalai, parengti jų veiklą reglamentuojantys do - 
kumentai. Tuo metu partizaniniame kare daugiausia dėmesio buvo skiriama visuome - 
ninei veiklai. Svarbiausias laisvės kovotojų siekis buvo išsaugoti štabus, ryšių tinklą. 

Paskutiniaisiais ginkluoto pasipriešinimo metais partizanai visą dėmesį buvo 
sutelkę į spaudos leidybą. Dar 1948 m. balandžio 22 d., aptariant Lietuvos Žalio-
sios rinktinės įsijungimo į Prisikėlimo apygardą reikalus, buvo numatytas laisvės 
kovotojų leidžiamos spaudos kiekis kiekvienam rinktinės rajonui. Be to, buvo 
planuojama leisti ir Lietuvos Žaliosios rinktinės laikraštėlį „Protėvių keliais“. Su-
sirūpinta ir partizanų švietimu. Apygardos vadas P. Bartkus-Mažrimas 

„<...> paprašė, kad iš O[rganizacinio] S[ektoriaus] narių ar 
negalima būtų gauti P[artizanams] pasiskaityti knygų, nes jų jei 
neskaitys, tai bus atsilikę nuo gyvenimo progreso. Nors dalinai tam 
pašalinti, reikėtų knygų, knygų ir dar kartą knygų.“48

 1949 m. sudėtingi buvo ne tik Lietuvos Žaliosios rinktinės partizanams, 
Lietuvoje prasidėjo masinė kolektyvizacija, o 1949 m. kovo mėn. Lietuvos gyven-
tojus sukrėtė dar vienas didžiulis trėmimas. Visi šie veiksniai ardė susiklosčiusią 
lietuvių gyvenimo sanklodą, naikino socialinę partizanų bazę kaime. Vis sunkiau 
partizanams sekėsi išsilaikyti. 

1949 m. vasarą iš Lietuvos Žaliosios rinktinės Šeduvos ir aplinkiniuose vals - 
čiuose veikusių dviejų rajonų – Nevėžio ir Mindaugo – liko kelios partizanų gru-
pės. Prisikėlimo apygardos štabo pareigūnas V. Šniuolis-Svajūnas rašė: „L[ietu vos] 
Ž[alioji] R[i]n[ktinė] nukentėjo fatališkai. Žuvimai tęsiasi.“49

1949 m. vasarą agentas Obelinskas partizanų jau buvo iššifruotas. Vasara 
Šeduvos valsčiaus partizanams praėjo ramiai. Jų veikla buvo orientuota į ideolo-
ginę kovą. Laisvės kovotojai ragino šelpti nukentėjusiuosius nuo masinių trėmimų, 
ėmėsi akcijų prieš kolektyvizaciją. Taip pat buvo siekiama, kad bet kokioje kritinėje 
situacijoje partizanai laikytųsi organizacinių bei statutinių reikalavimų: 

„Kiekvienas organizacinis vienetas (P[artizanų] D[aliniai] ar O[rga-
nizacinis] S[ektorius]), nutrūkus ryšiams su vadovybe ar jai žlu -
gus, tvarkosi savarankiškai nuostatų ankstyvesnių įsakymų bei inst - 
rukcijų dvasioje, dėdamas visas pastangas nutrūkusius ryšius atsta-
tyti ar žlugusią vadovybę atkurti. <...> Tokia organizacijos forma 
garantuoja veiklos nenutrūkstamumą, jei koks nors organizacinis 
vienetas ar vadovybė yra išvedama iš rikiuotės. <...> Tačiau pagrin-
dinis veiksnys organizuotumui užtikrinti yra mūsų pačių gera valia.  
Organizuotumas reikalauja iš mūsų tam tik - 
ro pasiaukojimo, tam tikro savęs išsižadėji mo, 
pasidavimo organizacijos drausmei, paklus - 
numo jos vadovybei“, – buvo rašoma „Ne -
periodiniame Prisikėlimo apy gardos  
partizanų ir OS narių biuletenyje.“50 

48 Dokumentas Nr. 7, Lietuvos Žalioji rinktinė, p. 22.
49 V. Šniuolio-Svajūno 1949 07 12 laiškas Maironio 
rinktinės vadui, LYA, f. K-5, ap. 1, b. 23, l. 308. 

50 Partizaninio judėjimo organizuotumo svarba, Parti-
zanai apie pasaulį, politiką ir save, sud. N. Gaškaitė-
Žemaitienė, Vilnius, 1998, p. 314.
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Tai buvo aktualu ir partizanams Šeduvos valsčiuje, kur buvo likę pavienės jų 
grupės. Emgėbistai spaudė partizanus. 

Remiantis MGB agento Budrio parodymais, 1949 m. spalio 4 d. kareiviai 
apsupo Mažaičių mišką, kur buvo 10 (tarp jų 2 moterys) partizanų stovykla. Nors 
partizanai atkakliai priešinosi, kautynių metu žuvo V. Tarbūnas-Dagys (gim. 1918 m. 
Užuožerių k.), A. Simansonas-Karpis (gim. 1924 m. Užuožerių k.), S. Vaišvila-
Uodas (gim. 1919 m. Rozalimo vls., Maldžiūnų k.), Bernardas Daubaras-Uosiukas 
(gim. 1906 m.), Antanas Samuolis-Druteika (gim. 1913 m., iš Šiaulėnų vls., Murų k.). 
Taip pat buvo areštuota Emilija Kaulaitė-Uoga (gim. 1924 m. Radviliškio vls., 
Sadūnų k.).51 Iš kautynių išsiveržė J. Bulzgis-Klevas, S. Banilis-Smidras, sužeistas 
L. Čelutka-Nemunėlis išsivedė partizanę Veroniką Radzevičiūtę-Danutę. Ji gydėsi 
Pakruojo valsčiuje, Preičiūnų kaime. Likę gyvi partizanai prisiglaudė Rozalimo vls., 
Miškadvario k. Jie išėjo ieškoti vaistų sužeistam L. Čelutkai. 1949 m. gruodžio 
11 d. Pakruojo valsčiuje, Preičiūnų kaime, Venslovų sodyboje minėti partizanai 
susidūrė su karine grupe. Susišaudymo metu buvo padegta daržinė. Tą kartą žuvo 
J. Bulzgis-Klevas (iš Radviliškio vls., Aukštelkų k.), S. Banilis-Smidras (iš Aukš-
telkų k.) ir partizanų rėmėja, medicinos seselė Liuda Venslovaitė.52 Likęs vienas, 
L. Čelutka-Nemunėlis paslėpė rinktinės archyvą. 1951 m. įsigijo dokumentus ir 
svetima pavarde išvažiavo į Kaliningrado sritį, kur 1965 m. buvo areštuotas, tar-
dytas, bet nenuteistas. Taip 1949 m. buvo sunaikintas Lietuvos Žaliosios rinktinės 
Mindaugo rajonas, nužudyta nemažai Nevėžio rajono partizanų (jau buvo žuvę 
Leonas Ribikauskas-Plechavičius, Liudvikas Buivys-Karvelis ir kt.).

1950 m. dar veikė Nevėžio rajono (Šeduvos, Baisogalos valsčiuose) par-
tizanai. Jiems vadovavo P. Razgaitis-Sauleika, kuriam buvo pavaldūs Juozas 
Rimaitis-Garnys, J. Pukytė-Širšė, Vincas Butkus-Praeivis, Vaclovas Šukys-Berželis, 
J. Kudokas-Ilgūnas, Kazys Norvaiša-Anupras, Juozas Stasiūnas-Pavasaris, Mataušas 
Mickus-Riešutas, Juozas Šveistys, Stasys Jalinskas-Vanagas, Petro Mikšio-Gorkio 
(gim. 1917 m. Liaudiškių k.) vadovaujami 4 partizanai ir kt. 

1950 m. Žaliosios rinktinės vadu buvo paskirtas partizanas nuo 1949 m. 
mokytojas Kostas Kudokas-Diemedis iš Pernaravos valsčiaus, Kupsčių kaimo. 
1950 m. vasarą rinktinės štabui trūko pareigūnų. Štabo viršininko ir kelių skyrių 
viršininkų, kartu ir Kovo rajono vado pareigas ėjo Boleslovas Kriščiūnas-Puntukas. 
1950 m. lapkričio mėn. šis rajonas buvo prijungtas prie Prisikėlimo apygardos 
Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės. Praktiškai Lietuvos Žaliosios rinktinės nebeliko. 

1950–1951 m. žiemai J. Rimaitis-Garnys, V. Butkus-Praeivis, V. Šukys-Berže-
lis apsistojo Šeduvos rajone, Beinoravos kaimo Šukių sodyboje. 1951 m. kovo 
20 d. MGB Šeduvos r. skyriaus viršininkas kpt. Krasavcevas ir 18 kareivių grupė 
kratė Šukio sodybą. Daržinėje po šienu aptikus bunkerį, buvo areštuoti J. Ri-
maitis-Garnys, V. Šukys-Berželis (gim.  
1920 m. Beinoravos k.), V. Butkus-Praei - 
vis (gim. 1929 m. Raginėnų k.). Tardo-
mas J. Rimaitis nurodė, kad Radvilonių 
miško apylinkėse gali žiemoti P. Raz-
gaitis-Sauleika ir Širšė. MGB kareiviai 
ir stribai kratė miško eigulio ir Onos 

51 MGB Radviliškio apskr. skyriaus 1949 m. spalio mėn. 
pranešimas apie kovos su banditizmu agentūrinio-
operatyvinio darbo rezultatus, LYA, f. K-41, ap. 1, 
b. 1434, l. 134. 

52 Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas (Kęstučio, Pri -
sikėlimo, Žemaičių apygardos), atsak. red. E. Jan-
kauskienė, Vilnius, 2010, p. 121. 
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Jarienės sodybas. 1951 m. kovo 22 d. Aldoniškio kaime O. Jarienės sodyboje buvo 
paimtas gyvas P. Razgaitis-Sauleika ir J. Pukytė-Širšė (gim. 1922 m. Radvilonių k.). 
Ji buvo Lietuvos Žaliosios rinktinės ryšininkė, 1947 m. pasitraukė į mišką.53 
Partizanai V. Butkus-Praeivis, V. Šukys-Berželis, J. Pukytė-Širšė nuteisti po 25 
metus kalėti. Rėmėjai Vacys Šukys ir seserys Teresė ir Salomėja Šukytės – 25 m. 
V. Šukys ir V. Butkus 1958 m. grįžo į Lietuvą, J. Pukytė – 1957 m. Dabar jau 
mirę. P. Razgaitis-Vanagas, Sauleika (gim. 1912 m. iš Šeduvos), sovietų 16-osios 
lietuviškosios divizijos kareivis, partizanas nuo 1945 m., Lietuvos Žaliosios rinktinės 
Nevėžio rajono vadas, ir J. Rimaitis-Garnys (gim. 1909 m. Raginėnų k., partiza-
nas nuo 1944 m.) nuteisti mirties bausme. Radviliškyje miesto klubo patalpose, 
pirmininkaujant justicijos kpt. Rugieniui, įvyko viešas parodomasis SSSR Karinio 
tribunolo teismo posėdis, kurio metu buvo paskelbtas nuosprendis: 

„<...> Razgaitį Praną, sūnų Jurgio, ir Rimaitį Joną, sūnų Juozo – 
pikčiausius liaudies priešus, Tėvynės išdavikus nubausti aukščiausiąja 
bausme pakariant. Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas“. 

Nuosprendis 1951 m. spalio 26 d. įvykdytas Šiauliuose.54

1951 m. vasarą Prisikėlimo apygardoje veikė tik dvi rinktinės – Maironio 
ir Kunigaikščio Žvelgaičio. Lietuvos Žaliosios rinktinės likę gyvi Nevėžio rajono 
partizanai įėjo į Maironio rinktinės sudėtį. Nevėžio rajonas buvo performuotas į 
būrį ir įėjo į Maironio rinktinės Mindaugo tėvūniją. Nevėžio būriui (jį sudarė tik 
3 partizanai) vadovavo J. Kudokas-Ilgūnas ir veikė ankstesnėje rajono teritorijoje. 
1951–1952 m. į Šeduvos rajoną užsukdavo Maironio rinktinės Lauryno Mingilo-Aido 
grupės partizanai. 1953 m. sausio 23 d. MGB Šeduvos rajono stribai, vadovaujami 
operatyvinių darbuotojų, šukavo Čelkių mišką. 23 kvartale aptiko žeminę, iš kurios 
bandė pasitraukti 3 partizanai. Susišaudymo metu buvo nukautas J. Stasiūnas-
Pavasaris (gim. 1916 m. Naujamiesčio vls., Miškių k.), sunkiai sužeistas į galvą 
buvo paimtas gyvas J. Kudokas-Ilgūnas, Dulkė (gim. 1918 m. Ramygalos vls., 
Butrimonių k.) ir paimtas gyvas K. Norvaiša-Anupras (gim. 1909 m. iš Baisoga-
los vls., Mikonių k.).55 1953 m. gegužės mėn. Šiauliuose J. Kudokas buvo nuteistas 
mirties bausme sušaudant. Partizanas K. Norvaiša nuteistas 25 metams kalėti. 

1953 m. yra laikomi Lietuvoje partizaninio karo pabaiga. Partizanų nebeli-
ko ir Šeduvos apylinkėse, nukentėjo laisvės kovotojų šeimos, represuoti buvo jų 
ryšininkai bei rėmėjai. 1997 m. ryšininkas B. Juknevičius rašė: 

„Radviliškio mieste buvo išniekinti 75 par-
tizanai – perlaidota 23, Šeduvos kapinėse 
iškaltos 62 partizanų pavardės – perlaidota 
22. Rozalime iš 42 perlaidota tik 8. Kiti 
ilsisi pelkėse ir po asfalto danga ir laukia 
savo dienos.“56 

Atmintis savo dienos sulaukė, o tai svar - 
biausia. Vieta pastatyti paminklą visos 

53 1951 03 26 specialus pranešimas MGB Šiaulių sr. 
valdybos viršininkui plk. Vasiljevui apie Nevėžio 
rajono vado Sauleikos ir Širšės paėmimą, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1125, l. 22–23. 

54 SSSR Karinio tribunolo 1951 10 25–26 nuosprendis, 
LYA, f. K-1, ap. 58, baudž. b. 23685, t. 7, p. 262–265. 

55 1953 01 24 specialus pranešimas MGB Šiaulių sr. 
valdybos viršininkui plk. Jarockiui, LYA, f. K-41, 
ap. 1, b. 1127, l. 101–107. 

56 Juknevičius B. „Žaliosios“ gimimas ir žūtis, p. 61. 
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Trijų kryžių paminklas Šeduvos kapinėse žuvusiems tame krašte  
partizanams atminti. Jo skyde – 62 žuvusių partizanų pavardės,  
vardai, slapyvardžiai, betone iškalti žodžiai: „Prisikelkit skausmuose  
numirę, nužudyti sūnūs Lietuvos!“ Prie paminklo – jaunieji  
šeduviečiai juodojo kaspino dieną. I. Staniulienės nuotr.

Prisikėlimo apygardos partizanams, jų rėmėjams ir ryšininkams atminti buvo pa-
sirinkta Šeduvos miestelio aikštė. Paminklas buvo atidengtas 2007 m. spalio 14 d. 

Šeduvos krašte, tik su frontu sugrįžus sovietų okupacijai, pradėtas organi-
zuoti ginkluotas pasipriešinimas. Karinei organizacijai buvo įpareigotas vadovauti 
kadrinis Lietuvos kariuomenės karininkas, kilęs iš Šeduvos valsčiaus, kpt. I. Pu-
cevičius-Radvila. 1945 m. kovo mėn. buvo suformuota Žalioji rinktinė, sujungusi 
Šeduvos ir kaimyninių valsčių partizanų būrius. Sudarytas rinktinės štabas, lei-
džiama spauda. Rinktinė palaikė pavaldžius ryšius su LLA štabais. I. Pucevičius 
pasižymėjo kaip geras organizatorius, jis stengėsi sujungti kuo daugiau partizanų 
karinių vienetų, žuvo vykdydamas organizacinę užduotį. 1945 m. pabaigoje–1946 m. 
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pradžioje po kelių partizanų karinių 
operacijų ir represinių struktūrų at-
sakomųjų veiksmų Žaliosios rinktinės 
partizanai, priklausę LLA Panevėžio 
apygardai, neteko centrinės vadovybės. 
Keli Šeduvos krašto partizanų būriai 
veikė tarpusavyje palaikydami ryšius. 
Jiems vadovavo Lietuvos Žaliosios rink - 
tinės laikinai vado pareigas ėjęs J. Skač - 
kauskas-Strausas, jam žuvus – P. Ma - 
silaitis-Virpša. Vykstant partizaninio 
judėjimo Lietuvoje centralizacijai, Lie-
tuvos Žalioji rinktinė konsolidavosi. 
1948 m. balandžio mėn. buvo įjungta 
į ką tik įsteigtą Prisikėlimo apygardą. 
Minėtos apygardos sudėtyje laisvės ko - 
votojų veikla buvo organizuočiausia, 
nusistovėjo aiški partizanų kovos vie-
netų priklausomybė ir pavaldumas. 
1948 m., į rinktinės štabą (nuolat ba-
zavosi Šeduvos valsčiuje) įsiskverbus 
MGB vidaus agentui J. Rudžioniui-Obe - 
linskui, ji buvo žaibiškai sunaikinta. 
1951 m. areštuoti paskutiniai partizanai. 
1953 m. sausio mėn. Šeduvos rajone su - 
naikinti paskutinieji laisvės kovotojai. 

Paminklas Daugyvenės krašto kovotojams už 
Lietuvos laisvę Rozalime. Skulpt. Jonas Jagėla,  
archit. A. Vyšniūnas. R. Dichavičiaus nuotr. 
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Senelio Vytauto prisiminimai
Nuotrupos ir fragmentai iš partizano  
atsiminimų rankraščio

Vytautas Vaitiekūnas 

Viešas žmogaus gyvenimas prasideda gimstant. 
Mano mama Karolina Palijanskaitė-Vaitiekūnienė mane 
pagimdė 1921 m. paskutinį kovo sekmadienį. Buvau 
penktas ir paskutinis vaikas šeimoje. Tėvas Domininkas 
Vaitiekūnas buvo staigaus, kategoriško būdo žmogus 
ir karštas ką tik laisvę ir nepriklausomybę atgavu-
sios Lietuvos patriotas, prezidento Antano Smetonos 
šalininkas. <...>

Namuose visi buvo vyresni, visi norėjo, kad aš 
jų klausyčiau, ir visi norėjo, kad aš jiems nesimaišyčiau 
po kojomis. <...> Anais laikais pagrindinis ir vaikų, 
ir suaugusiųjų apavas namie ir prie darbo būdavo 
naginės arba klumpės. Net pradžios mokyklą lanky-
davau apautas naginaitėmis, kurias pagamindavo namie pats tėvas. To apavo aš 
labai nemėgau, todėl atėjus pavasariui didžiausias rūpestis būdavo kuo anksčiau 
išlėkti laukan basam. Taigi persišaldyti būdavo labai lengva, ir aš dažnai persi-
šaldydavau. Dažniausiai pavasarį persirgdavau sloga, gripu ir angina, tačiau kartą 
susirgau ir plaučių uždegimu. <...> Vasara būtų buvusi mano vaikystės metais 
pats gražiausias ir nuostabiausias metų laikas, jei nebūtų buvę perkūnijų. <...>

Tai atsitiko 1928 m. rugsėjo mėnesį. Tais metais buvo labai lietinga vasara 
ir toks pat ruduo. Pro mūsų pirtį tekėjęs Sriauto upeliūkštis buvo virtęs, mano 
anuometinėmis akimis žiūrint, įspūdingu upeliu. Jis buvo Daugyvenės intakas. 
Tą atmintiną dieną nelijo, tačiau Daugyvenė taip pat buvo patvinusi drumzlinu 
vandeniu iki pat krantų. Tėvas pirmą kartą vedė mane į mokyklą, kaip jis man 
aiškino, pačiu tiesiausiu keliu. <...> Mokykla buvo ūkininko Bernoto gyvenamojo 
namo seklyčioje. Bernotų ūkis ribojosi su mūsų žeme, nors priklausė Vaidulonių 
kaimui, o mes Žilionių. <...> Pradžios mokykloje mokiausi kartu su broliu Jonu. 
Pamokos vyko vienu metu visiems skyriams viename kambaryje. Visos trys mano 
seserys jau gyveno Panevėžyje. Felė mokėsi mokytojų seminarijoje, o Elena su 
Brone – mergaičių gimnazijoje. <...> Jei ne gyvulių ganymas, anie laikai būtų 
buvę visai geri. <...>

Aš toliau mokytis norėjau. Buvau už brolį paklusnesnis svainio Stasio 
mokinys. Jis mane tinkamai paruošė egzaminams, ir aš 1934 m. rudenį pradėjau 
gimnazisto karjerą Šeduvos „Saulės“ progimnazijoje. Mano klasės auklėtojas buvo 
Vladas Grinis, dėstęs matematiką ir muziką, įdomiausias mokytojas – Anupras 
Blažys. Jis nepaprastai patraukliai dėstė istoriją, lotynų kalbą ir visuomenės moks-
lą. Klausydavau jo išsižiojęs. <...> Ne tik geriausias, bet ir mano mylimiausias 
mokytojas Šeduvoje buvo kapelionas, anuomet kanauninkas Mykolas Karosas. 
Aktyviai dalyvavau ateitininkų organizacijoje. <...>

Vytautas Vaitiekūnas
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1938 m. rudenį buvau pasiųstas tęsti mokslo Panevėžio berniukų gimnazijos 
penktoje klasėje. Klasė buvo labai didelė, joje – 44 mokiniai. Gimnazijos direktorius 
buvo Jurgis Elisonas, pravarde Dzeusas, o inspektorius – matematikos mokytojas 
ir visų mokinių baubas – Jonas Janulionis, pravarde Ponas. <...> Be mokslo, labai 
aktyviai dalyvavau gimnazijos ateitininkijos veikloje. Panevėžio vyskupijos ateiti-
ninkams vadovavo labai populiarus ir moksleivių ateitininkų tiesiog dievinamas 
kunigas Alfonsas Sušinskas, paprastai vadinamas Alfa. <...> Labai domėjausi reli-
gine literatūra. Šeštoje klasėje jau buvome baigę nagrinėti evangelijas ir skaitėme 
šv. Pauliaus laiškus. Jau anuomet mano išprusimo laipsnis buvo tokio lygio, kad 
aš su gimnazijos kapelionu kanauninku Ruškiu tardavausi, ar kartais neturiu 
pašaukimo būti kunigu. <...> Visi 1938–1940 m. buvo politiškai labai audringi ir 
Lietuvai nelaimingi. <...> Rusai Vilnių ir dalį Vilnijos grąžino Lietuvai, bet už tai 
tuojau Lietuvoje dislokavo karines bazes. Visi kalbėjome, kad Vilnius mūsų, bet 
mes jau rusų, arba Vilnius mūsų – Kaunas rusų! <...>

Pastaraisiais audringais metais mokslai nelindo man į galvą, todėl 1940 m. 
pavasarį baigiau šeštą klasę su matematikos pataisa. Toliau mokytis Panevėžyje 
man tapo pavojinga, nes buvau ne tik veiklus ateitininkas, bet ir gimnazijos Šaulių 
sąjungos kuopos narys. <...> Svainis Stasys Kaune įdarbino mane „Neries“ fabriko 
prekybos skyriuje sąskaitininku. Vakarais pradėjau lankyti vakarinę vidurinę mo-
kyklą. <...> Saugumui pradėjus domėtis darbuotoju Vaitiekūnu, Stasys nusprendė, 
kad turiu tuojau „susirgti“, paprašyti atleidžiamas iš darbo ir grįžti į Žilionis. 
Ir man pačiam atrodė, kad kitos išeities nebėra. Taigi po „debiuto“ Kaune vėl 
atsiradau gimtajame kaime. <...>

1941 m. birželio 14-osios naktį prasidėjo masinis žmonių trėmimas į Sibi-
rą. Nuo tos dienos naktimis miegodavome krūmuose. Taip neramiai praėjo visa 
savaitė. Mums, lietuviams, karo pradžioje nebuvo aišku, kaip vokiečiai elgsis 
Lietuvoje, tačiau tikėjomės, kad jie atsižvelgs į draugišką Lietuvos laikyseną ir 
netrukdys mums atstatyti nepriklausomybę. Todėl buvome pasiryžę jiems padėti 
kovoti prieš bendrą jų ir mūsų priešą – komunizmą. <...> Ketvirtadienį, birželio 
26 dieną, sužinojau, kad Šeduvą jau valdo sukilėliai – baltaraiščiai <...>. Jų būryje 
dalyvavau operacijoje vaduojant nuo sovietų kareivių būrelio, įsitvirtinusio prie 
vandens bokšto, grėsmės susprogdinti Šeduvos geležinkelio stotį ir joje esančius 
grūdų sandėlius. <...>

Į Kauno VIII gimnaziją mokytis atvykau nebe pirmą mokslo savaitę <...>. 
1942 m. rudenį Vytauto Didžiojo universitetas vokiečių dar nebuvo uždarytas. 
Filosofijos fakultete pradėjau studijuoti žurnalistiką. Žurnalistiką dėstė J. Keliuotis, 
filosofijos įvadą – A. Maceina, mokslinio darbo metodiką – Z. Ivinskis. Labai 
įdomūs būdavo žurnalistikos seminarai, nes ten dalyvaudavo visų kursų studentai. 
<...> 1943 m. vokiečiai pradėjo pralaiminėti ne tik Vakarų, bet ir Rytų fronte. 
Lietuvoje labai sugriežtėjo okupacinis vokiečių režimas. 1947 m. kovo 18 d. ant 
Kauno VDU rūmų durų radome užrašą: Vokiečių valdžios uždaryta. Visame mieste 
vokiečių žandarmerija pradėjo jaunų žmonių gaudynes į karinę Reicho tarnybą. 
Toliau likti Kaune buvo pavojinga. Nutariau grįžti į tėviškę. Važiuoti traukiniu 
buvo taip pat pavojinga. Todėl su mokslo draugu Algirdu Žitkumi iškeliavome 
pėsti, tikėdamiesi, kad pakeliui kas nors pavėžės. <...>
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Būdamas tėviškėje įsijungiau į LLA (Lietuvos laisvės armija). <...> 1945 m. 
vasario 16 dieną išgirdau per radiją, kad generolas Plechavičius organizuoja Vietinę 
rinktinę, o vidurinį išsilavinimą turintieji jaunuoliai kviečiami į organizuojamą tos 
rinktinės karo mokyklą Marijampolėje. Apsisprendžiau nedelsdamas. <...> Karo 
mokykloje buvau paskirtas į trečiąją kuopą kartu su A. Žitkumi. Mūsų mokslai 
ilgai nenusitęsė. <...> apie gegužės vidurį sužinojome, kad vokiečiai gen. Plechavičių 
ir visą jo štabą Kaune suėmė ir nežinia kur išgabeno, o Rinktinė tapo tiesiogiai 
pavaldi vokiečių karinei vadovybei. Karininkai kariūnams patarė išsiskirstyti arba 
pasielgti pagal savo išmintį. <...> 

Aš vėl atsidūriau Žilionyse. <...> Kadangi buvau nutaręs pasilikti ir parti-
zanauti, apsisprendę su šeimomis traukti į Vakarus svainiai Petras ir Stasys man 
padovanojo 9 mm Browning sistemos pistoletą, gerus kariškus žiūronus, karišką 
kompasą, keletą granatų ir nurodė vieną Kaune paliktų ginklų bei karinių topo-
grafinių žemėlapių slėptuvės vietą. Tuo metu tiems, kurie pirmojo bolševikmečio 
metu tik per plauką buvome išvengę kalėjimo arba deportacijos, buvo nelengva 
apsispręsti. Buvo plačiai svarstoma, ar su frontu trauktis į niokojamą Vokietiją ir 
iš ten patekti pas Vakarų sąjungininkus, ar vis dėlto pasilikti tikint, kad antroji 
bolševikų okupacija būsianti labai trumpa ir mes greitai atgausime laisvę bei 
nepriklausomybę. Aš labiau tikėjau pastarąja galimybe. <...>

Raudonoji armija jau buvo netoli Šeduvos, su LLA nebeturėjome jokio ry-
šio. Šeduvoje įsisteigė Tėvynės gelbėjimo komitetas, į kurį buvau pakviestas kaip 
jaunuomenės atstovas. To komiteto, kurį sudarė dešimt narių, autoritetingiausių 
inteligentijos atstovų, posėdyje buvo nutarta nedelsiant organizuoti partizaninę 
veiklą Šeduvos apylinkėse. Jai vadovauti sutiko kpt. Izidorius Pucevičius, ltn. 
Alfonsas Blėka sutiko būti jo pavaduotoju. <...> Man, kaip truputį studijavusiam 
žurnalistiką ir mokančiam vokiškai, buvo pavesta pirmoji užduotis: 

„informaciniais lapeliais platinti posėdyje priimtas nuostatas, kaupti 
kuo objektyvesnes radijo žinias apie karo eigą, mašinėle atspausdinti, 
rotatoriumi padauginti ir platinti tarp žmonių. <...>“

Vasarai baigiantis, I. Pucevičiaus pakviesti, susitikome Juozo Jurkšaičio 
sodyboje. Apsvarstėme turimą informaciją. <...> Nustatėme, kad tuo metu su-
sidariusi labai pavojinga padėtis. Raudonoji armija dar nebuvo užėmusi visos 
Žemaitijos. Šeduvos apylinkėse visuose miškeliuose ir net krūmuose stovyklavo 
sovietų vidaus ir pasienio kariuomenės daliniai. Buvo paskelbta mobilizacija. 
Vieni vyrai jai pakluso, kiti slapstėsi namuose arba pas artimus gimines. <...> 
Tuo metu kapitonas buvo gavęs tikslių žinių, kad Kauno mokytojų seminarija 
priima vidurinį išsilavinimą turinčius jaunuolius į pedagoginę klasę ir juos 
atleidžia nuo karinės prievolės. Jis nutarė, kad tuo reikia pasinaudoti man 
ir Kęstučiui Žitkui, nes Kaune turime giminių, pas kuriuos galime apsistoti. 
Turėdami atleidimą nuo karinės prievolės, galėsime laisvai judėti, tirti žmonių 
nuotaikas, rinkti žinias ir per ryšininką jį informuoti. <...> Lengvai įstojau į 
Mokytojų seminariją, o Kęstutis – į Dailės institutą. Abu gavome atleidimus 
nuo karinės prievolės. <...>
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1945 m. balandžio pradžioje Kaunan atvyko mūsų ryšininkas Jonas Lauri-
naitis ir perdavė man Pucevičiaus nurodymą grįžti pas jį. Nurodyta ryšio vieta 
buvo P. Linkevičiaus sodyba netoli Šeduvos. Ten nuvykęs vėlų vakarą ūkiniame 
pastate radau manęs laukiantį partizanų būrelį ir patį kapitoną. Jis man paaiškino, 
kad pernykštė situacija miškuose ir krūmuose pasikeitusi. <...> Daug vyrų, kurie 
dėl savo ankstesnės komunistinės veiklos ar karo prievolės iš pradžių slapstėsi 
namuose, dabar atvykstą pas jį ir prisidedą prie partizanų. <...> Jam esą svarbu 
turėti tikslių ir šviežių žinių apie numatomą karo baigtį ir Vakarų sąjungininkų 
ketinimus dėl Lietuvos ateities. Todėl manęs laukiąs didelis darbas informacijos 
kaupimo ir platinimo srityje. <...> 

Tuo metu Radvilonių girioje stovyklavo apie 80 partizanų. I. Pucevičius 
visus pasiryžusius partizanauti sukvietė į steigiamąjį pasitarimą. <...> Tada buvo 
sudaryta rikiuotė, ir jis iš visų partizanų priėmė priesaiką. <...> Pasitarę pasiūlė-
me kapitonui priimti Radvilos slapyvardį, mūsų dalinį pasiūliau pavadinti Žaliąja 
rinktine. Šie vardai visiems labai patiko, kapitonas sutiko juos priimti. Mano dėdė 
Alfonsas Palijanskas, brolis Jonas ir aš nutarėme pasivadinti gamtos reiškinių 
vardais: Speigu, Šalna ir Šerkšnu. Šie vardai visiems labai patiko, kapitonas sutiko 
juos priimti. <...> Dokumente buvo nurodyta rinktinės štabo sudėtis, kurioje man 
teko informacijos skyriaus viršininko pareigos. 

1945 m. gegužės 9 d. Vokietija kapituliavo. <...> Lietuvai ir mūsų rinktinei 
karas nepasibaigė. Jis tęsėsi. Jis mums dar labiau pasunkėjo. <...>

Kokie buvo anuo metu mano santykiai su kapitonu Radvila? Buvęs parti-
zanas J. Montvilas 1971 m. KGB tardytojui taip apie mane liudijo: 

„... gaujos dalyviai laikydavo jį vienu įtakingiausių gaujos dalyvių. 
Man asmeniškai tekdavo matyti, kaip gaujos vadeiva Radvila su 
V. Vaitiekūnu pasišalindavo nuo kitų gaujos dalyvių ir kalbėdamiesi 
nueidavo į mišką. Sugrįžęs Radvila duodavo nurodymus vykdyti 
vienus ar kitus nusikaltimus“ (b/b P-11516-LI, l. 120–124). 

Vėliau palūžęs partizanas A. Rupšlaukis liudijo: 

„V. Vaitiekūnas buvo artimiausiu gaujos vadeivos Pucevičiaus 
asmeniu. Jie nuolatos bendraudavo, būdavo kartu“ (b/b P-11516-
LI, l. 223). 

Kapitono Pucevičiaus-Radvilos žūtis. 1945 m. rugpjūtį grįžome į Radvilonių 
girios senąją stovyklą. <...> visas mūsų buitinis aprūpinimas ir ginkluotė buvo 
apgailėtini. <...> Kasdien darėsi vis aiškiau, kad esant tokiai padėčiai ir negaunant 
paramos maistu, ginklais, amunicija, partizaninė veikla turėtų reikštis tik tikslingomis 
akcijomis, mažomis grupėmis ir tų grupių nariams gerai pažįstamose vietovėse. 
<...> Tačiau blogomis naujienomis niekas nenorėjo tikėti. <...> Kitaip tariant, niekas 
nenorėjo galvoti, kad Vakarai, pasiekę tokią pergalę, galėtų būti tokie, kokie vis 
dėlto buvo. Todėl vadovaudamasis tokiu nepagrįstu optimizmu, Radvila nutarė 
rugpjūčio pabaigoje vykti į Pušaloto miškus pas leitenantą Vladą Juozoką-Petraitį 
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ir su juo sudaryti dar didesnį partizanų junginį. <...> kapitonas norėjo keliauti 
tik vienas su savo adjutantu Algirdu Žitkumi Balsiu... <...> Tačiau viskas įvyko 
ne visai taip, kaip buvo planuota. Dalinio išvykimo išvakarėse adjutantas paprašė 
mane jį pavaduoti ir kitą naktį vietoj jo palydėti kapitoną iki sutartos ryšio vietos. 

Paaiškino, kad žmona Karilė sirguliuojanti ir jis todėl norįs žygyje ją lydėti, 
o kapitonas mielai sutinkąs, kad aš jį pavaduočiau. Gerai supratau draugo norą 
ir sutikau jį pavaduoti. Ryšio vieta man buvo nepažįstama, tačiau kapitonas už-
tikrino, kad ji jam gerai žinoma. 

Taigi kitą naktį, kaip ir buvo sutarta, Radvilą lydėjau aš. Pėsti ėjome neil-
gai. Kapitonas įtikino mane, kad joti yra daug lengviau, negu kulniuoti pėsčiam. 
Anuomet pievose pririšti arba tik supančioti visur ganėsi arkliai. Susigavom po 
arklį ir pradėjom joti. Nei balnų, nei apynasrio! Patapšnojam vieną ar kitą arklio 
šoną, ir tas jau žino, kuria kryptimi jam reikia eiti ar risnoti. Pajoję keletą kilo-
metrų, arklius pavarydavome atgal į jų namų pusę, o suradę kitus, darydavome 
tą patį. Į kelionės pabaigą joti aš nebegalėjau. Pradėjo peršėti kinkos, skausmingai 
nusitrynusios į arklio šonus. Kapitonas pajuokavo, kad tokį kareivį jis tuojau pat 
iš kavaleristų perkeltų pas pėstininkus... Taigi toliau ėjau pėsčias šalia raito savo 
vado. <...> Kelionė atrodė būsianti lengva ir net įdomi. <...> Jau po vidurnak-
čio ties vienu kaimu perkirtome kelią Rozalimas–Smilgiai ir, kapitono nuomone, 
buvome visai nebetoli numatytos ryšio vietos. Visur buvo ramu. Nesigirdėjo net 
šunų lojimo. Gaila, kad tuomet į tai nė vienas neatkreipėme dėmesio. Mat ty-
kodami partizanų, enkavėdistai visuomet liepdavo šeimininkams uždaryti šunis, 
kad jie nelotų. Buvo mėnesiena. Su žiūronais atidžiai išžvalgėme priešais mus 
atsivėrusį nupjautų ir nuvalytų rugių lauką. Per jį driekėsi lauko kelias, kuriuo 
eidami turėjome greitai pasiekti kelionės tikslą. Už kokio kilometro tas keliukas 
dingo dideliuose krūmynuose. Maždaug pusiaukelėje to keliuko matomos dalies 
buvo palyginti nedidelis krūmokšnis. Mėnulio metamame tamsiame jo šešėlyje 
nieko įtartino nepavyko pamatyti nei man, nei kapitonui. Tragiška nelaimė įvyko 
mums visai priartėjus prie to paties mūsų pačių išžvalgyto krūmokšnio. Išgirdau 
rusiškai tariant: „Stoj! Pulimiot!“ Tuo metu kapitonas sėdėjo ant balto arklio man 
iš kairės. Aš buvau tarp jo ir krūmyne užsimaskavusių pasalūnų. Ant balto ar-
klio ir mėnulio pilnaties gerai apšviestas kapitonas pasalūnams turėjo būti gerai 
matomas. Raitas jis galėjo lengvai pabėgti. Priešas tai, aišku, suprato, todėl pirmą 
automatinių ginklų seriją skyrė jam. Jau po pirmos salvės jis turėjo būti mirtinai 
sužeistas, nes nesudejavęs nukrito nuo arklio ir nebeatsišaudė.

Pirmoji salvė praūžė virš mano galvos ir, manau, ne man ji buvo skirta. Nuo 
antrosios salvės spėjau prisidengti kelio grioveliu ir pradėjau atsišaudyti. Turėjau 
rusišką suomiško pavyzdžio automatą. Atsišaudydamas stengiausi kuo greičiau 
nutolti nuo pasalos krūmų link. Priešas pradėjo šaudyti šviečiančias raketas ir 
joms šviečiant atidengdavo automatinių ginklų ugnį. Jos versdavo mane parkristi 
ir prisiploti prie žemės. Raketai užgesus, nepaisant mėnulio šviesos, matomumas 
trumpą laiką labai pablogėdavo. Tai būdavo labai žalinga priešui ir labai naudinga 
man. Tais tarpais aš paleisdavau jiems savo automato seriją ir toldamas daryda-
vau zigzagus, kad būčiau kuo blogesnis taikinys. Raketoms šviečiant įžiūrėjau, 
kad mane apšaudė kokie 7 ar 8 kariai. Man nutolus tam tikrą tarpą nuo pasalos, 
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nustojo mane apšaudyti, bet pradėjo šaudyti kitas pasalos punktas, išsidėstęs 
pakraštyje tų krūmų, kuriuose aš kaip tik tikėjausi rasti priedangą. Taigi kelias 
mūsų kelionės kryptimi buvo visiškai atkirstas. Atsitraukti, vadinasi, galėjau tik 
ta kryptimi, iš kurios su kapitonu buvau atėjęs. Pradėjus eiti atgal vėl nustojo 
šaudyti. Priartėjus man prie pakelėje esančio nedidelio namo, pro kurį ateinant nė 
šuo nebuvo sulojęs, vėl į mane buvo atidengta intensyvi ugnis. Vadinasi, kelias 
atgal man taip pat buvo užkirstas. Tačiau dabar žemės paviršius jau buvo nelygus 
ir kelmuotas. Kelmais aš galėjau prisidengti ir atsišaudydamas nuo priešų atitolti. 
Netrukus mane pradėjo dengti kaimo medžiai, o už jų – gretimo lauko nupjautų 
kviečių gubos. Pasijutau atitrūkęs ir išsigelbėjęs iš labai klastingai išdėstytų pa-
salų tinklo. <...> Po to pastebėjau keletą raudonų raketų, leidžiamų ta kryptimi, 
kuria aš buvau nuo jų atsitraukęs. Supratau, kad jie ketina mane persekioti kaip 
tik ta kryptimi. Todėl pasisukau devyniasdešimties laipsnių kampu ir šiek tiek 
praaušus pasiekiau mūsų ryšininko sodybą. <...> Vėliau paaiškėjo, kad tą naktį 
žuvo pirmasis Žaliosios rinktinės vadas Radvila. <...> 

Ar aš buvau sužeistas? Ne! Nebuvau. Tačiau pirmoji mano gyvenime betar-
piškai išgyventa artimo draugo ir vado staigi prievartinė mirtis nuo pasalūniškos 
priešo rankos mane giliai sukrėtė. <...> Smaugė nesmagus jausmas, kad Dievo 
apvaizda neleido žūti kartu su juo. <...>

Netrukus po to ryšininkai mane nuvedė pas leitenantą Vladą Juozoką-Petrai-
tį, kuris jau buvo perėmęs Žaliosios rinktinės vado pareigas. Papasakojau jam ir 
visiems mane apspitusiems draugams nelaimingos nakties įvykius. Apgailestavau, 
kad nesugebėjau apginti kapitono Radvilos, o pats likau gyvas ir nesužeistas. 
Naujasis mano vadas užtikrino, kad tokiomis aplinkybėmis aš nepadariau tik vieno: 
nepakėliau rankų ir nepasidaviau priešui. Todėl jis skiriąs mane savo pavaduotoju 
ir pavedąs eiti tas pačias pareigas, kurias ėjau ir pas a. a. kapitoną Radvilą. Tai-
gi naujasis mano vadas sugebėjo teisingai įvertinti liūdną įvykį. Tačiau Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę visai kitaip pasielgė Radvilos dukterys. Mano suteiktos 
žinios apie jų tėvelio žūties aplinkybes ir partizaninę jo veiklą joms nepatiko. 
Mano ginklo draugo dukterų nekorektiškas elgesys suteikė man daug sielvarto ir 
uždelsė man karo savanorio statuso suteikimą. <...>

Vladas Juozokas-Petraitis, vadovavęs rinktinei maždaug pusmetį, o su juo 
dar šeši partizanai žuvo 1946 m. vasario 13 d. rytą. <...> 1946 m. vasarą Žalioji 
rinktinė nebeturėjo tokio vado, kurį būtų pripažinę visi grupių vadai. <...>

Kadangi man buvo aiškiai reikalinga gydytojo pagalba ir turėjau sovieti-
nius dokumentus, Algirdas Žitkus paskatino mane pereiti į pasyviąją rezistenciją. 
Taip ir padariau. Vieni mano grupės nariai perėjo jo grupėn, o kiti į pasyviąją 
rezistenciją, nepasinaudodami sovietine amnestija <...>. Išvykau į Pagryžuvio jė-
zuitų naujokyną, esantį netoli Tytuvėnų. <...> Ten mano furunkuliozę sėkmingai 
apgydė jėzuitų felčeris brolis Levickas SJ. <...> Tėvas rektorius manė, kad man 
būtinai reikėtų bent metus pamokytojauti ir taip bent kiek užmaskuoti ligšiolinę 
labai aktyvią partizaninę veiklą <...> Padariau kaip buvau pamokytas, lengvai 
gavau Raseinių apskrityje Didžiulių pradinės mokyklos vedėjo vietą ir pradėjau 
mokytojauti. <...> Išaiškėjus begėdiškai išdavystei, padėtis tapo labai pavojinga, ir 
teko skubiai nešti kudašių kitur. Nesunkiai pavyko įsidarbinti Varsėdžių (Šilalės r.) 
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pradžios mokyklos vedėju, bet ten mokytojo karjerą baigiau labai greitai. 1947 m. 
lapkričio 6 d., bolševikų revoliucijos Rusijoje išvakarėse, prieš pat pirmąją pamoką 
mokyklą apsupo enkavėdistai. Nieko nepaisydamas bandžiau bėgti. Nepavyko. 
Vietoje buvau žiauriai sumuštas, surištas ir nuvežtas į Kauną. <...>

Nuvestas į tardymo skyrių vėl buvau surištas, skausmingai suriestas ir pa-
guldytas ant grindų. Tardė NKVD leitenantas Barsuk. Už tai, kad mėginau du kartus 
bėgti, dabar jis ant manęs išliejo visą savo tulžį. Fiziškai mane labiausiai daužė, kol 
buvau tardomas operatyviniame skyriuje. Vėliau mane tardė vyr. ltn. Selezniovas. 
Ypač vargino naktiniais tardymais. <...> Vieną kartą į tardytojo kabinetą atėjo ne-
matytas asmuo civiliniais rūbais. Tardytojas man paaiškino, jog tai esąs Panevėžio 
saugumo viršininkas „draugas“ Bogomolovas. Aš būsiąs greitai perduo tas jo žinion. 
Patarė, kad būčiau jam atviresnis ir nuoširdesnis, negu buvau jam. Paminėtas asmuo 
priėjo prie manęs, apžiūrėjo ir pasiteiravo, ar anuomet pasaloje, kai buvo nukautas 
kapitonas Pucevičius, aš nebuvau sužeistas, o jei ne, tai kodėl atsitraukdamas daž-
nai parkrisdavęs ant žemės. Atsakiau, kad atsigulti ant žemės raketoms šviečiant 
reikalauja kario savigynos taisyklė. „Nepribaigėm tavęs, nes manėme, kad esi sunkiai 
sužeistas, ir norėjome paimti gyvą. Apgavai mus“, – paaiškino tardytojo svečias. 

1947 m. gruodžio 19 d. man pranešė, kad esu perkeliamas kitur. Išvedę iš 
kameros mano rankas surišo stora viela, ant pečių užmetė mano paltuką taip, kad 
nesimatytų mano surištų rankų, ir du sargybiniai nusivedė mane į geležinkelio 
stotį. Pagalvojau, kad mane veš į Panevėžį, tačiau vėlai vakare sargybiniai išlaipino 
mane Radviliškyje, nuvedė į saugumo įstaigą ir perdavė enkavėdistams. Mano 
rankos buvo neįsivaizduojamai sutinusios ir sušalusios. Radviliškiečiai gerokai 
pavargo, kol atraizgė bene šešių milimetrų viela surištas rankas. <...>

Pirmoji mano nelaisvės diena Radviliškio areštinėje buvo nedarbo diena, šeš-
tadienis. Visą dieną atidžiai stebėjau savo naująją aplinką, sargybos dydį, pamainų 
keitimosi laiką ir kitas smulkmenas. Pasiryžau bėgti ateinančią naktį. Stebimasis 
langelis kameros duryse buvo toks mažas, kad maistą ir vandenį sargybinis galėda vo 
paduoti tik pradaręs duris. Tas faktas nulėmė ir mano pabėgimo sėkmę. Toji naktis  
į gruodžio 21-ąją buvo bemiegė. Apie vidurnaktį išgirdau, kaip pasibaigė sargybos 
pamaina ir kaip netrukus vienas iš dviejų sargybinių paprašė savo kolegos jį paleisti 
porai valandų, nes jo laukianti mergužėlė. Dar kiek palaukęs ir iš garsų įsitiki-
nęs, kad patalpoje prieš mano kameros duris liko tik vienas sargybinis, pradėjau 
daužyti kameros duris ir mirštančiojo balsu švokšti, kad man paduotų vandens, 
nes pasidarė labai blogai. Sargybiniui pravėrus duris, aš staigiu judesiu jas visai 
atidariau ir kumščiu, kuris per dieną nuo ištinimo buvo atsileidęs, smogiau jam  
į pasmakrę, į vadinamąjį Adomo obuolį. <...> Sargybinis sugargaliavo ir pats iškėlė  
rankas į šalis. Be jokio pasipriešinimo nukabinau nuo jo peties automatinį šautuvą  
ir tuojau atsidūriau areštinės kieme. Mano nuginkluotas sargybinis pradėjo nežmo-
nišku balsu šaukti, kai aš jau bėgau per gretimo namo kiemą. Lauke buvo apie 26  
laipsniai šalčio. <...> Tuo metu miestelyje pradėjo kaukti pavojaus sirenos. Gyven-
tojų namų languose sužibo žiburiai. Nepaisant to, paklausiau savo proto ir grįžau  
prie miestelio pakraštyje gyvenančio gyventojo. Namų šeimininką prikėliau stip-
riai barbendamas į langą. Su manimi žmogus sutiko kalbėtis tik pro atidarytą or - 
laidės langelį. Šaltą žiemos naktį aš, vienplaukis, apsirengęs tik plonu švarkeliu  
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ant apatinių marškinių, turėjau jam atrodyti kaip tikras, bet ginkluotas val kata, jei gu  
jau ne partizanas. Pamelavau, kad esu „liaudies gynėjas“, buvau užpul tas ban di tų ir  
nuo jų pabėgęs. Paklausiau, ar nerasčiau čia kur pasislėpti, gauti piršti nes ir trupu - 
tį maisto. Žmogus pro orlaidę padavė man truputį duonos su sviestu, didelį svo gū - 
ną ir vieną purviną, bet sausą pirštinę. <...> Nusprendžiau, kad pabėgti bus saugiau - 
sia einant geležinkelininkų išmindžiota geležinkelio linija, o praėjus ma žą Linkai čių  
stotelę, savininkui nežinant, įsmukti į kokį ūkinį pastatėlį su gyvulių pa šaru ir, su-
laukus kito vakaro, pasiekti gerai žinomą partizanų ryšio vietą Liaudiškiuose. <...>

Išaušusi diena buvo 1947 m. gruodžio 21-oji, paskutinis Advento sekmadienis.  
Nors be paliovos teko kovoti su šalčiu, jaučiau, kad mano pabėgimas bus pasisekęs. 
<...> Sulaukęs vakaro tamsos, apleidau savo slėptuvę šieno kupetoje ir nudrožiau 
Baisogalos kryptim, nes prie Liaudiškių buvo pati geriausia partizanų ryšio vieta. <...>

Tačiau nepaisant didelio džiaugsmo dėl pabėgimo, greitai paaiškėjo, kad 
sergu kažkokia liga. <...> Buvo aišku, kad man reikia nedelsiant gydytojo pagal-
bos, bet ten rasti gydytoją, sutinkantį vykti pas sergantį partizaną ir pabėgusį 
kalinį, nebuvo jokios galimybės. Pasiryžau grįžti Kaunan ir ten ieškoti medicini-
nės pagalbos. Jokių asmens dokumentų nebeturėjau. Vietoj jų turėjau pistoletą ir 
granatų. Vienuolius aptarnaujantis gydytojas Minelga man diagnozavo piktybinę 
anemijos formą. (Daug vėliau paaiškėjo, kad ji vis dėlto yra nepagydoma, o tik 
apgydoma.) <...> Taip prasidėjo mano aštuonerių metų priverstinės „atostogos“. 
Jas panaudojau gydydamasis, rūpestingai sekdamas pasaulinės politikos raidą bei 
informuodamas miške likusius likimo brolius. <...>

Netruko prabėgti pora metų. Atsirado būtinybė keisti aplinką. <...> Vieną 
vakarą apsilankiau pas Raudonojo kryžiaus medicinos seserį Emiliją Antanaitytę 
ir pamačiau, kad mudviejų patriotinės pažiūros bei jausmai iš Panevėžio laikų 
yra išlikę tapatūs ir nepakitę, o mano asmens pavojais dalintis ji nebijo. Emilijos 
pusbrolis, tuomet dar jaunutis kunigėlis Bronius Antanaitis, mus slapta sutuokė 
1950 m. birželio 9 d. Santuokos faktas buvo slepiamas 
iki pat 1956 m. Tolimesnis, pilnas nuolatinių pavojų 
mano gyvenimas jau buvo glaudžiai susietas su jos, 
jos motinos ir sesers Danutės gyvenimu. Visi žinojo, 
kad sovietų represinių struktūrų organų užtiktas gyvas 
nepasiduosiu. Naujoje šeimoje aš dar gerus penkerius 
metus išbuvau nelegalus ir ginkluotas asmuo. <...>

Trys butų pakeitimai Kaune situacijos nepageri-
no. Nutarėme persikelti į kitą miestą. Todėl Emili ja  
1954 m. persikėlė dirbti į Kėdainių rajoninę ligoninę, o 
aš išvykau Žagarėn ir ten slapsčiausi pas brolį Joną. <...>

1953 m. pradžioje partizaninis ginkluotas pasi-
priešinimas jau buvo pasibaigęs. Mano slapstymasis su 
ginklu tapo beprasmis. <...> Įsitikinęs, kad tolimesnis 
nelegalus gyvenimas tikrai nebetikslingas, 1955 m. 
lapkričio 12 d. su žmona Emilija nuvykau į Vilnių 
ir prisistačiau Saugumo komitetui. <...> Legalizacijos 

Partizanas V. Vaitiekūnas  
su maskuotės akiniais.  
Apie 1949 m.



239

I S T O R I J A

metu nieko neišdaviau, niekam nepakenkiau, ginklo priešui neatidaviau ir todėl 
partizano priesaikos jokia prasme nesulaužiau!

Po legalizacijos buvau labai šiurkščiai verčiamas dirbti MGB agentu ir tokiu 
būdu atsiteisti „tėvynei“ už savo „nusikaltimus“. Ant manęs išbandė ne tik botagą, 
bet ir viliones. <...> Griežtai atsisakiau. <...> Galop jie suprato, kad manęs nepa-
vyks palaužti, įsakė parašyti gyvenimo aprašymą ir jame atsakyti į jų nurodytus 
klausimus. Tame aprašyme iš visų jėgų stengiausi apginti dar gyvą motiną, seserį 
Eleną ir brolį Joną, buvusį partizaną Šalną, gyvenantį su suklastotais dokumentais. 
<...> Iš mano bylos matyti, kad buvo oficialus KGB nurodymas tikrinti visą mano 
gaunamą bei siunčiamą korespondenciją. Mane sekti buvo pavesta keliems agentams. 
<...> Pastovesnį darbą padedant rizikingiems lietuviams pavyko gauti tik naujai 
įkurtoje Panevėžio autotransporto kontoroje po to, kai ji Kėdainiuose atidarė savo 
filialą. <...> Po poros metų buvau perkeltas į Kelių statybai priklausančią bitumo 
bazę technikų laborantu. Ten išdirbau iki persikeliant į Kauną 1974 m. <...>

1971 m. spalio pradžioje vėl buvau iškviestas į Vilniaus saugumo komitetą, 
kur man pareiškė, kad baudžiamoji byla už partizaninę veiklą man yra atnaujinta, 
nes 1955 m. amnestija buvusi neteisingai pritaikyta. Sunkiausia buvo paneigti, kad 
kapitono Pucevičiaus-Radvilos žūties metu nenušoviau keturių „tarybinių“ karių. <...> 

Su sveikata visą laiką turėjau visokių problemų, tačiau ligos istorijos lapuo-
se jos neatsispindėjo. Žmona dirbo ligoninėje, o ligoninės gydytojai buvo mums 
labai draugiški ir teikdavo medicininę pagalbą be jokios registracijos ir eilės. <...> 
Kėdainių ligoninės skyriaus vedėjas Juozas Stankaitis, kuriam atvirai paaiškinau 
apie grėsmingą padėtį saugumui atnaujinus mano bylą ir prašiau man pagelbėti, 
nedelsdamas išrašė siuntimą į Kauno klinikų polikliniką neurochirurgo konsul-
tacijai ir nepabijojo įduoti laiškelio savo bičiuliui profesoriui Leonui Klumbiui, 
kuruojančiam klinikų neurochirurginį skyrių. Buvau paguldytas į tą skyrių, ten 
man atliko daug sudėtingų galvos tyrimų, nustatė diagnozę ir atliko gydymą. <...>

Po kelių varginančių tardymų, 1971 m. gruodžio 24 d. (per Kūčias!) gavau 
oficialų pranešimą, kad mano atnaujintoji byla Nr. 9475/3 yra nutraukta ir toliau 
Kėdainių KGB nustojo manimi rūpintis.

Gyvenant Kėdainiuose ir šeimoje augant keturiems vaikams, be saugumo 
atsirado kitas mūsų visos šeimos priešas – sovietinė mokykla. Kėdainių II vidu-
rinės mokyklos direktorius net per spaudą mus juodino už vaikų „antitarybinį“ 
auklėjimą ir religinį žalojimą. <...> Direktorius ir saugumo viršininkas mane atvirai 
perspėjo neversti vaikų lankyti bažnyčią ir grasino, jog mano „sužaloti“ vaikai 
negalės įstoti į jokią aukštąją mokyklą. Mums buvo didelė Dangaus paguoda, 
kad toje mokykloje mokytojavo mano geriausias mokslo ir idėjos draugas Petras 
Baltuška, mano sūnaus krikštatėvis. Jo dėka mano vaikai žinojo, kad visi geri 
mokytojai yra tikintys, tik dėl religinio persekiojimo negali to viešai parodyti, nes 
tuojau netektų darbo mokykloje. <...>

1974 m. pavyko susikeisti butais su Kauno gyventoju. Saugumo priežiūra 
neišnyko, tačiau diskriminacija šiek tiek sumažėjo. Kaune dirbau darbininku – 
remontininku ir garo katilų mašinistu – kūriku. KGB kratos vėl atsinaujino, kai 
mūsų vaikai įsivėlė į R. Kalantos susideginimo minėjimus. Santykiai su sovietine 
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valdžia dar pasunkėjo, kai sūnus Paulius pabėgo iš sovietų armijos. Stiprėjant 
Sąjūdžiui, įtampa atslūgo, bet labai pasunkėjo širdies liga. Baltijos kelyje su vaikais 
dar galėjau dalyvauti, bet jau 1990 m. pradžioje Kauno klinikų Kardiologinį skyrių 
pasiekiau tik sunkiai vilkdamas kojas. Ten mane ilgokai nesėkmingai gydė, kol 
pagaliau nustatė, kad sergu piktybine anemija. Jėzuitų namų gydytojas 1947 m. 
tą ligą man buvo nustatęs be jokių tyrimų.

1990 m. Kovo 11-ąją ir 1991 m. Sausio 13-ąją praleidau ligos pririštas prie 
lovos, tačiau įvykius atidžiai sekiau per radiją ir televiziją. <...>

1996 m. kovo 4 d. Generalinė prokuratūra man atsiuntė raštą, kad pagal 
įstatymą „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams teisių 
atstatymo“ esu nekaltas Lietuvos Respublikai ir yra atstatomos visos mano teisės.

1999 m. gegužės 20 d. LGGRTC Teisių komisija raštu man pranešė, kad 
pagaliau man pripažintas Kario savanorio statusas.

2001 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už nuo-
pelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos kariuomenę buvau apdovanotas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

V. Vaitiekūnas  
su žmona Emilija  
ir dukra.  
Apie 1989 m.

V. Vaitiekūnas  
tarp artimųjų.  
Apie 1991 m.  
Str. nuotraukos iš 
asm. V. Vaitiekūno 
albumo   
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Šeduvių buities papročiai
Emilija Brajinskienė

Su vaikeliu Joriu Panevėžio etnocentro darbuotoja Lina Lilienė,  
televizijos video filmo „Šeduvių krikštynos“ konsultantė, prie jos –  
Rasa Narinkevičiūtė, LTV režisierė, filmo režisierė

Svarbiausi žmogaus buvimo tarpsniai – gimimas, gyvenimas 
ir mirtis. Visais laikais tai buvo suprantama ir priimama 
kaip nepakeičiama tikrovė, kuri nuo senų senovės apipinta 
prasmingais papročiais, laikui bėgant tapusiais tradicijomis – 
nerašytais įstatymais, gerbiamais ir puoselėjamais. Iš šeduvių 
buities papročių išskirtinio dėmesio nusipelno krikštynos, 
vestuvės ir laidojimo apeigos. Šeduvių tautosakos papročių 
aruodai man, šio straipsnio autorei, nesvetimi. Daug čia apra-
šytų papročių teko pačiai regėti, dalyvauti juos įgyvendinant, 
ruošiant „Šeduvos“ etnografinio ansamblio, įkurto 1978 m., 
pastatymus, programas. Daug medžiagos surinkau ir užrašiau 
iš kūrybingų paprastų vyresniojo amžiaus Šeduvojê gyvenusių 
ir gyvenančių Kotrynos Jonaitienės, Veronikos Ruževičienės, 
Onos Senulienės, iš vėriškiečių Marijonos Griniūtės, Agotos 
Valantinienės, pakalniškiečių Juozo Stumbro, Jono Valiaus 
ir daugelio kitų. Sumanyta tą medžiagą įkūnyti televizijos 
filmuose, kuriuos kūrėme su respublikine televizija. Pirmasis 
mūsų ansamblio ir televizijos bendro darbo vaisius – dviejų 
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„Šeduvių vestuvių“ veikėjai – Šeduvos etnografinio ansamblio  
saviveiklininkai, kurių priekyje sėdi (iš kairės): svočia Adelė Beirutienė,  
jaunoji Milnora Jankauskaitė, jaunasis Vidmantas Budrys, piršlys  
Adolis Plungė. 1987 m. 

Saviveiklininko Jono Baltrušaičio laidotuvės. Prie karsto – mirusiojo  
artimieji ir saviveiklininkai. Apie 1990 m. 
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dalių filmas „Šeduvių vestuvės“. 1996 m. sukurtoje pirmojoje dalyje neįstengėme 
sutalpinti visos gausios surinktos ir dar kūrybinio proceso metu pasipildžiusios 
medžiagos, teko antrą dalį paskirti papročiams „Jaunojo pusėje“, pastatytoje 
2000 m. Iš šio ir 2006 m. mūsų sukurto filmo „Šeduvių krikštynos“ paimta šiam 
straipsniui tik dalis filmuose panaudotos medžiagos, net ir filmų veikėjai Verutė ir 
Jaronimas. Turėta omenyje, kad Šeduvõs krašte, kaip ir kitose Lietuvos vietovėse, 
būta panašių tradicijų, tačiau papročiai, apeigos skyrėsi ne tik šalies regionuose, 
bet ir atskirose vietovėse, kaimuose, suvokiant, kad gyvenime egzistuoja ne tik 
gėris, bet ir blogis.

Krikštynos
Lietuviška šeima visada laukdavo gimstant sveiko vaikelio. Kad toks gimtų, 

buvo ir yra nemažai patarimų, draudimų besilaukiančioms moterims. Tėvai nori, 
kad vaikas gimtų sveikas, užaugtų protingas ir doras pilietis.

Gimus vaikeliui jau nuo pirmos dienos būdavo rūpinamasi jo likimu. Ber-
niukų „namelis“ (placenta) pakasamas kieme po medžiais, mergytės – prie vartų, 
nes ji užaugusi tuose namuose negyvens, išeis. Nuprausus vaikelį pirmą kartą 
berniukų vanduo išpilamas prie laukujų durų slenksčio – jis užaugęs mylės ir 
saugos savo namus. Mergytės vanduo išpilamas į aguonų ežią, žiemą – ten, kur 
pavasarį bus sėjamos aguonos, – kad užaugtų graži, skaistaveidė. Gimus vaikui 
tėvas sodindavo medį – pirmam sūnui ąžuolą, antram uosį, trečiam beržą, ke-
tvirtam klevą. Mergytėms sodindavo liepą, ievą. Į žemę įkasdavo degtinės butelį 
(gandrinės) ir iškasdavo vaikui užaugus, per jo vestuves vaišėms. 

Po kurio laiko kaimynai, giminės, sužinoję, kad „pečius subyrėjo“, lanky-
davo „po palagu“ gulinčią moterį. Tuščiam ateiti negalima, vaikelis bus biednas. 
Net į tuos namus užėjus vyrams reikėdavo savo kepurę išpirkti – pakabina ant 
vinies, o išeidamas neberanda. 

Su krikštynom nedelsdavo, ilgiausiai per mėnesį reikėdavo vaiką pakrikštyti. 
Krikštatėvius rinkdavo atsakingai. Sakydavo, kad mergytė seka krikšto mama, 
o berniukas tėveliu. Geriau vargšas, bet doras žmogus, negu turtingas sukčius. 

Išleidžiant į krikštą. 
Su vaikeliu  
krikštatėvis  
Stanislovas Rimgaila, 
jo kairėje – pribuvėja 
R. Kapučinskienė. 
2006 m.
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Būdavo, kad vaikas gimsta ir miršta. Tada reikia, kad vaikelį pakrikštytų vargšas, 
elgeta, ir mirtis atsitrauks. 

Kūmas turėdavo atvežti muilo vaikeliui nuprausti, o pribuvėjai įpilti į geldą 
sidabrinių pinigų už krikštasūnio ar krikštadukros maudymą. Kūma aprėdo vaikelį 
krikštui. Svarbiausia – krikšto suknutė. Tai balto šilko medžiagos gabalas. Suklosto 
ir prisiuva atlasinio kaspino bantą, berniukui – melsvą, mergytei – rožinį. Suknutę 
po krikšto laikydavo namuose. Būdavo, kad iš krikšto suknutės pasiūdavo pir-
majai Komunijai suknutę arba berniukui baltinius. Krikšto tėvai privalėjo rūpintis 
vaikeliu visą amžių. Kūma pabūdavo svočia krikšto sūnaus ar dukros vestuvėse. 

Vaikelį paruošę krikštui į vystyklo kamputį įrišdavo žiupsnelį druskos – 
nuo blogų akių. Vyniodavo su valiniu. Tai ilga dviguba, neplati juosta, su kuria 
suvystytas vaikas suvyniojamas. Mergytei – rožinė su balta juosta, o berniukui – 
melsva. Ant juostos galo – raišteliai surišti ties kojytėmis. Suknutė užvelkama tik 
bažnyčioje per krikštą.

Buvo laikoma, kad iki krikšto vaikas yra pažeidžiamas, reikia jį apsaugoti. 
Po slenksčiu gyvena mirusiųjų vėlės, kurios gali pakenkti, todėl pribuvėja vaikelį 
krikšto tėvams perduodavo per langą. Pradžioje paduodavo suvyniotą katiną. Tas 
pabėga, blogosios jėgos jį nusiveja, tada vaikeliui pavojaus nebėra. Iki krikšto 
niekas vaiko vardu nevadina – kad jo nesužinotų blogosios jėgos. Sakydavo: 
paukštelis, zuikelis, gėlytė. Į krikštą su kūmais kartais važiuodavo ir pribuvėja. 
Motina, kol kunigas neįveda į bažnyčią, pati įeiti neturėjo teisės. Išleidžiant į 
krikštą ant stalo būdavo padedamas duonos kepalas, druskos ir lėkštelė aukoms. 
Pribuvėja apneša vaikelį apie stalą, nusilenkia tėvams, namų židiniui ir krikštija-
mąjį atiduoda kūmams. 

Krikštynos Smilgių (Panevėžio r.) bažnyčioje. Krikštytojas – prelatas  
Bronius Antanaitis, krikštatėviai – Stanislovas ir Liolė Rimgailos.  
2006 m. 
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Grįžusius iš krikšto tėvai sutinka prie durų. Kūma prašo priimti kataliką 
sūnų arba dukrą, pavadina vardu ir atiduoda motinai, prieš tai atrišdama prie 
kojyčių raištelius – greičiau pradės vaikščioti. Pribuvėja sako: 

Ačiū Dievui, ponui Dievui
Ir krikšto tėveliam, 
Kad išrinko man per krikštą
Gražiausią vardelį. 

Ačiū Dievui, ponui Dievui, 
Motinai švenčiausiai, 
Kad užvilko man per krikštą
Suknelę balčiausią.

Motina išneša vaikelį maitinti, svečiai susėda prie stalo. Kūmai sėdi krikš-
tasuolėje susiglaudę, kad vaikelio dantys nebūtų reti. Pribuvėja vaišina svečius 
krikšto koše – kiaušiniene. Svečiai perka krikšto košę ir deda pinigus į kitą du-
benėlį. Surinktus pinigus atiduoda motinai „vystyklams“, nes vaikelis gimė biednas 
(neturtingas). Krikštynos baigiamos pribuvėjos išvežimu į laukus geldoje. Šeimose 
būdavo daug vaikų – kiek Dievas duodavo, tiek augindavo. Šeimos norėdavo, 
kad pribuvėja nebūtų labai dažnai kviečiama. 

Piršlybos
Vaikai auga, suauga ir pradeda savo gyvenimą. Jaunimo subuvimai į pul-

kelį, dainos, gegužinės suvesdavo poras ir linksmybės baigdavosi vestuvėmis. Ne 
visada vestuvės būdavo iš meilės. Dažniausiai iš tėvų išskaičiavimų. Buvo įprasta 

Grįžus iš krikšto. Vaikelio Jorio tėvai Inga ir Vaidas Kielos bei  
broliukas Ignas. Krikštynų nuotraukos – Elzbietos Karaliūtės. 2006 m.
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vyriausiam sūnui likti ūkyje ir parsivesti marčią. Marti turėjo atsinešti pasogą ir 
kuo didesnį kraitį. Jos pinigai atitekdavo vyro vyriausiajai seseriai, kuri tekėda-
ma tuos pinigus į savo vyro namus nunešdavo. Seseriai ištekėjus marti likdavo 
šeimininke. Jaunesni broliai gaudavo savo dalį ir eidavo užkuriom. Jaunesnėms 
seserims tėvai sukraudavo kraitį ir pinigų pasogai. 

Be piršlio niekas neapsieidavo. Tėvai, būdavo, sutaria su piršliu ir šis tvarko 
visus vedybų reikalus. Stengdavosi, kad atitiktų tėvų poreikius. Meilė nebuvo 
svarbu. Sakydavo: „Per kokias duris išėjo, per tokias įeis.“ Iš meilės dažniausiai 
tuokdavosi miestelių jaunimas, samdiniai, kurie neturėjo turto. Jų vestuvės būdavo 
paprastos, tradicijas išlaikė ūkininkai. „Meilė kaip seilė, nurijai ir nebėra, o gyventi 
reikia“, – sakydavo tėvai. 

Piršlys pagal savo ir tėvų nuožiūrą atveždavo jaunikį į mergaitės tėvų 
namus. Piršliai važinėdavo po Kalėdų ketvirtadieniais. Jei atvažiuodavo marčios, 
sakydavo, kad ieško žąsytės, o jei atveždavo jaunuolį užkuriom, sakydavo, kad 
atvažiavo žemės pirkti. 

Piršlybų senos tradicijos. Važiuodavo priešpilnyje, dar geriau – per pilnatį. 
Tikėta, kad senugalyje bus nelaiminga pora. Vestuvės vykdavo žiemą, po Kalėdų, 
per mėsiedą – iki gavėnios, kada visi darbai nudirbti ir žmonės turi laiko puotauti. 
Vasarą vestuves keldavo tik senajai gaspadinei susirgus ar numirus, o namai be 
gaspadinės būti negali. Dar vestuves buvo galima kelti per šv. Juozapą, kovo 
19 d., nes tą dieną Švč. Mergelė ištekėjo už Juozapo. 

Piršlys su jaunikiu atvykęs į merginos tėvų namus buvo tinkamai prii-
mamas. Jis turėjo pastatyti pusbutelį ant stalo. Būdavo, nosinės dydžio drobulę 
patiesia ant stalo ir stato buteliuką. Prieš dėdamas butelį ant stalo nori suži-
noti jaunikio nuomonę. Mergina gali ir nepatikti jaunikiui. Tada pasikalbės ir 
važiuos namo. Piršlys sutrypia kojom, atseit šildosi, ir klausia jaunikio, ar jam 
kojos sušilo. Jei jaunikis pasako, kad sušilo, tada piršlys stato butelį ant stalo, 
nes mergina patiko. Motina neša vaišes. Pasivaišina ir eina prie reikalo – dera 
pasogą. Labiausiai tekdavo derėtis dėl pinigų. Užsiprašo daugiau, o tėvas bando 
nusiderėti. Dėl gyvulių, drobių bėdos nebūdavo. Arklys pakinkytas, dvi karvės, 
kelios avys, kiaulės – pagal galimybę ir skrynia su drobėm. Piršlys užsiprašo ir 
išeina su jaunikiu į kiemą atseit arklių pažiūrėti, kad tėvai vieni galėtų apsitarti. 
Sutaria, o merginos niekas neklausia, reikia tekėti, ir viskas. Ūkis tvarkingas, 
vyras – darbininkas, ir to užtenka. 

Išvažiuojant piršliams jaunoji įdėdavo drobės stuomenį jaunikio motinai, kaip 
sutikimo ženklą. Piršlys su tėvais sutaria, kada atvažiuos į jaunikio pusę apžvalgų. 

Jei sutarė, piršlys pasiima tuščią butelį, stikliuką, drobulę ir išvažiuoja. Jei 
galutinai nesutarė, palieka tuščią butelį. Per tris dienas tėvai privalėjo apsispręsti 
ir grąžinti butelį piršliui. Jei grąžindavo tuščią, reiškia vestuvės bus. Jeigu tėvai 
grąžina pilną butelį – vestuvių nebus. Būdavo, kad grąžindavo pinigus ir išgertą 
butelį. Jei iš karto nesutaria, tai jau piršlybų vakarą merginos tėvai atiduoda 
piršliui pinigus. 

Pagal susitarimą jaunosios tėvai važiuodavo į jaunikio namus apžvalgų.
Piršlys galėdavo meluoti, girti jaunikio namus, kartais atvažiuodavo net 

skolintais arkliais. Tėvai apžiūri, apsitaria su jaunikio tėvais ir nutaria, kada kels 
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vestuves. Tuomet jaunieji eina pas kleboną „ant poterių“. Sutaria, ar vestuvės 
bus su indultu, ar su užsakais. Indultas kainuodavo 25 litus. Jei su užsakais, tai 
tris savaites iki vestuvių kunigas iš sakyklos skelbia, kad tokie jaunuoliai ruošiasi 
priimti moterystės sakramentą. Tai geras paprotys, nes jei yra kokia kliūtis, ku-
nigas praneša viešai. Susitarę šeimos ruošiasi vestuvėms. 

Vestuvės būdavo antradieniais, o pirmadienį – mergvakaris. Dar prieš mer-
gvakarį būdavo pragertuvės-sužieduotuvės. Jaunikis atveždavo žiedus ir baigda-
vo tartis dėl vestuvių ir pasogos. Motina padėdavo rūtom papuoštą lėkštutę, o 
jaunikis į ją dėdavo aukso žiedus. Žiedus jaunieji užsimaudavo ant kairės rankos 
bevardžio piršto, jiems būdavo leidžiama pasibučiuoti. 

Pirmadienio mergvakaris vykdavo jaunosios tėvų namuose. Susirinkdavo 
draugės, puošdavo stalą rūtom, gražiai išdabindavo gerąjį kampą, kėdę, į kurią 
sodindavo jaunąją, apipindavo žalumynais, rūtom, išpindavo jos kasas. Motina 
uždėdavo dukrai rūtų vainiką. Jis – labai svarbus. Vainiką praradusi mergina 
būdavo pasmerkta visam gyvenimui. Pamergės ruošdavo savo pabroliams kaspi-
nus – rožytes iš balto karpinio su rūtų šakelėmis. Dainuodavo graudžias dainas.

Vestuvės
Vestuvės vykdavo antradieniais per mėnulio priešpilnį ar pilnatį. Svečiai 

rinkdavosi jaunosios tėvų namuose. Būtinai su dovanomis – kas drobės stuomenį, 
lovatiesę, staltiesę arba rankšluostį atnešdavo. Pačius gražiausius, raštuotus. Nešti 
prastą dovaną – negarbė, nesolidu. Atnešdavo ir maisto – dešrų, kumpio, sūrį, 
pyrago, sausainių. Kieme muzikantai su maršu sutinka svečius, o šie muzikan-
tams į kišenę deda pinigų – kiek kas gali. Muzikantų būdavo nedaug, daugiausia 
trys – armonika, smuikas ir būgnas. Jeigu geras muzikantas – užtekdavo ir vieno. 

Prieš išlydint į bažnyčią pamergės puošia jaunąją, svečiai dainuoja graudžias, 
jaunąją virkdančias dainas. Jaunoji per savo vestuves turi verkti: „Jei neverks prie 
grotelių, verks kūtėje prie gardelių.“

Jaunikis su piršliu ir brolaičių (pabrolių) pulku atvažiuoja į jaunosios na-
mus. Jaunojo pulką sutinka muzikantai ir svečiai. Nepripažįsta, nenori įsileisti į 
kiemą svetimų. Klausia, iš kur jie atvažiavo, ar turi raštą. Nepripažįsta svečiais, 
girdi, nėra antspaudo ant rašto. Piršlys duoda butelį degtinės, tikrasis pabrolys – 
moterims saldainių. Tada muzikantai užgroja ir praleidžia.

Pamergės slepia jaunąją. Svečiai dainuoja vestuvines apeigines dainas. Į gry-
čią ateina jaunojo pulkas. Jį veda piršlys. Atvyksta jaunikis, tikrasis pabrolys ir 
pabroliai. Jaunikis kalbėti negali, už jį kalba tikrasis pabrolys: 

„Ramybė tiems namams, tėvui, motinėlei, broliams, seserims ir 
visiems svečiams. Ir tom galvom nuometuotom, ir tom panelėm 
vainikuotoms, ir tam baltam stalui. Bernelis Jaronimas išsirinko pačią 
geriausią, pačią gražiausią mergelę Verutę, gražiai šiuose namuose 
tėvo ir motinėlės užaugintą. Bet pats negalėdamas siunčia mane, 
savo prietelių, su geru žodžiu ir rūtų vainikėliu. Pažiūrėkit, ar žalias 
rūtų vainikėlis, ar ne ant karnos pintas, ar ne siūlais vyniotas.“ 
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Visi svečiai žiūri, ar tikrai žalias, ar gražus, nenuvytęs. Būdavo, kad jaunikis gyveno 
viename kaime, o jaunoji kitame. Vainikėlį atveždavo jaunasis, ir būdavo gėda, 
jei atveždavo nuvytusį. Apsaugai paimdavo bulvę, išgremždavo vidurį ir į bulvę 
įdėdavo vainikėlį. Bulvė perpjaunama per pusę, išgremžiama, o kai įdedamas vaini-
kėlis, ji suvožiama ir susmeigiama mažučiais pagaliukais. Vežk kur nori, nenuvys. 

Kai nuveža vainikėlį pas jaunąją, pabroliai išima jį iš bulvės, padeda ant 
lėkštutės, apdengtos balta skepetaite, ir paduoda tikrajam pabroliui. Jaunajai 
vainikėlį iš pačių rūtų širdelių, nedidelių kaip šliubinis žiedas, pindavo jaunojo 
seserys arba motina. Sakydavo, kad vainikėlį pindavo ant motinos vestuvinio 
žiedo. Matyt, tokio didumo, nes žiedo motina neatiduodavo.

Tikrasis pabrolys vainikėlį turi įteikti tikrajai pamergei. Ta nenori perimti, peikia: 

„Ne iš grynos širdies tas vainikėlis ir nupintas iš nuvytusios dil-
ginės. Tokio vainikėlio mes savo sesutei ant galvos dėti negalime. 
Prašome nepykti, bet klaidą ištaisyti.“

Tikrasis brolaitis padeda pinigėlį po balta skepetaite ant lėkštutės ir sako: 

„Šitas vainikėlis nupintas iš rūtų šakelių, mėlynu šilku vyniotas, 
deimantais puoštas, aukso kupkoje laikytas, žaliame vyne mirkytas, 
balta skarele dengtas, nesušlapo, nenuvyto. Niekas jo blogu žodžiu 
neapkalbėjo, palaimino jį tėvas ir motinėlė. Nuolankiai prašome 
priimti šitą vainikėlį iš mano rankų neilgam, tik šitam mielam 
vakarėliui, kol saulutė patekės ir raselė nubyrės.“ 

Tikroji pamergė priima vainikėlį, o piršlys ieško jaunosios. „Priimdama šitą 
rūtų vainikėlį mainais duodu rūtų šakelę išsaugotos skaistybės.“

Rūtų šakelę, prisegtą prie balto kaspinėlio arba baltos roželės, tikrasis pabro-
lys prisega jaunajam prie švarko kairiojo atlapo. Tikroji pamergė prisega vainikėlį 
jaunajai prie nuometo arba kasų prie kairės pusės, virš ausies.

Svočia paima jaunąją iš pamergių pulkelio ir pasodina į krikštasuolę. Pa-
sodinusi sako: „Laiminga skynėja, laiminga pynėja ta mergaitė, kuri krikštasuolėje sėdi 
ir taip gailiai verkia.“

Jaunajam atsisėsti prie jaunosios dar negalima. Jis sėdi prie piršlio, tikrojo 
brolaičio ir brolaičių tėvo pusėje. Piršlys suduoda lazda į lubas tris kartus ir 
ragina pabrolius rinktis pamerges. Tie eina prie mergaičių ir nusilenkę kviečia 
apeiginiam šokiui. Merginos prisega savo brolaičiams kaspinėlį (roželę) prie švarko 
kairiojo atlapo, o brolaičiai duoda išsirinkti pamergei kokią dovanėlę – nosinę, 
skarelę, saldainį ir eina šokti. Būdavo, kad ne visas merginas berniukai išveda 
šokti. Jeigu kuri lieka neišvesta, svočia ją ramina: „Nenusimink, dukrele, ateis ir pas 
tave Benediktas nuo Dievo liktas eželėmis, apsiavęs vyželėmis, atras ant pečiaus kertelės.“

Pašokęs jaunimas eina į pulkelį, o motina ragina svečius vaišintis. Piršliui 
rūpi gauti pasogą, užtat jis peikia maistą, sako, kad be druskos. Svečiai dainuoja 
apeigines vestuvių dainas. Motina pasivadina tėvą, pasikalba, atskaičiuoja pinigus 
ir eina į kambario vidurį. Ateina prie jų ir piršlys. Tėvai visų svečių akivaizdo-
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je atiduoda piršliui sutartus pinigus. 
Piršlys perskaičiuoja ir atiduoda jau-
najam. Tas perskaičiuoja ir įsideda į 
kišenę. Jaunojo pulkas išeina, ruošiasi važiuoti į bažnyčią. Svočia patiesia gūnią 
prie dviejų pastatytų kėdžių, veda tėvus ir pasodina. Svečiai dainuoja graudžias 
atsisveikinimo dainas. Svočia ima jaunąją už rankos, priveda ir paklupdo prieš 
tėvus sakydama: „Eik, dukrele, padėkok tėveliams, kad užaugino ir gyventi išmokino.“

Motina atsisveikindama rauda: 

„Eik, mano dukrele, mano jaunoji, į rūtų darželį. Ko gi tavo rū-
telės, tavo gebenėlės nuleido šakeles ligi pažemėlės. Nuskink, mano 
dukrele, mano jaunoji, darželio rūtelę. Jau pilnas kiemas svetelių 
privažiavo, apsėdo baltuosius stalelius. Išvažiuos mano dukrelė, 
mano jaunoji su sveteliais į svetimą šalelę. Negirdės, kaip verkia 
tavo motinėlė, kaip dūsauja tavo tėvelis. Nematys, kaip šoka tavo 
seselės. Tik girdės, kaip kukuoja raiba gegutėlė.“

Jaunoji: 

„Pastatyčiau sidabro tiltelius, kad galėčiau sugrįžti pas savo motinėlę, 
į savo jaunystėlę. Sužaliuos rūtelė, sužydės roželė, tik nebepamatys jau  
daugiau savo jaunystėlės. Jau niekad nesugrįš pas savo motinėlę. Kas  
sušildys man rankas, kojeles, kas paguos mane švelniais žodeliais? Tė - 
veli mano, mielasis mano. Nepasėsi linų siekelio mano rūtų darželyje. 
Nepastatysi žirgelio mano kraičio vietelėje. Ar nesikėliau anksti rytelį, 
ar nedirbau sunkių darbelių, kad taip greitai tėveliui nusibodėjau.“

Prieš išvykstant į bažnyčią. Jaunosios pusėje už 
stalo – jaunieji, svočia, tikroji pamergė. 1987 m. 
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Tėvas ramina dukrą: „Neverk, dukrele, tokia visų mergaičių dalis. Užaugai ir 
eik į svietą, tokia Dievo valia.“

Tėvai stojasi, laimina dukrą. Svočia pasiima jaunąją, apveda apie stalą. Jaunoji 
patraukia staltiesę, kad kitos mergaitės ištekėtų, atsisveikina su jaunimu, svečiais 
ir skambant apeiginėms dainoms išeina, sėdasi į roges ir važiuoja į bažnyčią. Ji 
važiuoja vienose rogėse su pamergėmis, jaunasis – su piršliu ir pabroliais. Muzi-
kantai griežia maršą ir išlydi parėdką į bažnyčią. Išeidama iš kiemo jaunoji sustoja 
prie rūtų darželio, nors jis ir užpustytas, prie klėties ir tik tada lipa į roges. 

Kaimo žmonės, vaikai sugrįžtantiems iš bažnyčios užtveria kelią, kurį tenka 
išpirkti piršliui. Anksčiau iš bažnyčios užsukdavo pas svočią ir ten pasivaišindavo. 

Tėvai sutinka jaunuosius prie durų su duona, druska ir vandeniu. Jie lin-
ki jauniesiems: „Prašome Dievo, kad Jūsų namams niekad netrūktų duonos, vandens, 
druskos, kantrybės ir gerų žodžių.“

Jaunieji eina į seklyčią, bet ten stalas užsėstas persirengėlių, vyrai apsirėdę 
moteriškai, moterys vyriškai. Sėdi jaunieji persirengėliai, svočia, piršlys pardavi-
nėja sodą, derasi, bando mesti kepurę. Jei persirengėliai nepagaus, reikės tuščiom 
apleisti kampą. Jei pagauna kepurę, derasi toliau. Gavę ko prašę persirengėliai 
išeina iš užstalės. Dovanoms susidėti padėdavo bulviakasį krepšį. Persirengėliai 
ne dėl humoro sėdėdavo. Visi žino, kad blogosios jėgos tik ir taiko pakenkti 
jaunai šeimai. Jos pamano, kad čia ta tikroji vestuvė, ir visą blogį išpila ant jų. 
Jiems šis blogis nepavojingas, o blogosios jėgos išbėga. Tikri jaunieji jau yra ap-
saugoti nuo blogio. Žmonės šiaip sau nieko nedarė. Jaunieji jau abu sodinami į 
krikštasuolę. Kol išperka sodą, jaunasis stovi su sodą išpirkinėjančiais brolaičiais, 
o jaunoji stovi pulkelyje su pamergėm. 

Motinos atsisveikinimas su dukra išleidžiant į bažnyčią. Motina Emilija 
Kuprinskienė, jaunoji Rita Urbštavičiūtė, jaunasis Valdas Stuknys,  
piršlys Albertas Pranskėtis. 1987 m.
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Kai persirengėliai išeina, tada ti-
krasis brolaitis eina kviesti jaunosios: 
„Koks gražumas mergelių, kaip žalios rū-
telės. Duokit mums vieną rūtelę.“ Tikroji 
pamergė atsako: „Neduosim skint žalios rūtelės.“ Tikrasis pabrolys: „Mes jos neskinsim, 
tik persodinsim į naują darželį, prie žalio jovarėlio.“ Pamergės sutinka ir liepia rinktis. 
Tikrasis pabrolys sako: „Mes jau išsirinkom. Prašome neatsisakyti mūsų pakvietimo.“

Piršlys ir tikrasis pabrolys nuveda jaunąją ir pasodina prie jaunojo išpuoš-
tame krikštasuolės kampe. Nešamos vaišės, apdainuojami brolaičiai, pamergės, 
svočia, piršlys, giriami jaunieji. Dainų visiems užtenka. Brolaičiai deda saldainius, 
piršlys degtinę, o svočia gražiai išpuoštą, skanų vestuvinį kringelį. Moterys klausia 
svočios, kaip per santuoką bažnyčioje degė žvakės. Jos parodo, koks bus jaunųjų 
gyvenimas. 

Vestuvių dalyviai vaišinasi, dainuoja, juokauja. Šokti turi pradėti piršlys su 
jaunąja, o tik po to visi kiti. Piršlys juokauja, kad neįsižiūrėjo, gal jaunoji šluba. 
Ateina laikas, kada jauniesiems reikia visų akivaizdoje pasibučiuoti. Kaltas alus, 
nes labai kartus, gerti neįmanoma. Uždainuoja: „Koks čia balius, subuvimas, mūs 
jaunikio apkiautimas. Nei jis geria, nei dainuoja, nei jaunosios pabučiuoja.“

Linksminasi visi. Anksčiau į vestuves rinkdavosi ir nekviesti. Jiems būdavo 
galima įeiti tik iki pirmo balkio. Juos pavaišindavo, o šokti galėjo kiek tik nori. 
Sakydavo: „Prašalaičiai, siuskit, siuskit, brolaičiukai – bulves skuskit.“ Jei ant stalo 
mažai maisto, svečiai uždainuodavo: „Tai vesele, tai dalykas, galva ūžia, pilvas dy-
kas...“ Alų pilstė ir nešiojo aludaris. Jei tik ąsotis tuščias, svečiai šaukia: „Vabalas, 
vabalas uzbone!“ Moterys bardavo vyrus, kad nerėktų, nes gaspadorius atneš volę 
ir balius baigsis. Volę atnešdavo tik tada, kada vestuvės tikrai baigdavosi. 

Persirengėliai laukia iš bažnyčios grįžtančiųjų. 
1996 m. Vestuvių nuotraukų autoriai –  
Buivydas ir kt. 1987 m. 
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Prie stalo berniukai sėdėdavo vienoje pusėje, mergaitės – kitoje pusėje, kaip 
prieš važiuodami į bažnyčią. Keistis negalima. Prie jaunosios – pirmoji pamergė, 
už jos – antroji, trečioji, ketvirtoji ir visos kitos. Jas ir apdainuoja pagal numerį. 
Ketvirtoji pamergė ir ketvirtasis pabrolys būdavo pagiriami, kitus pajuokdavo. 
„Tasai brolaitėlis iš numerio pirmas, nė karto nevedęs, jau pasenęs, širmas. O tie mor-
cavi (morčiniai) pasenę dėl savęs, mergaitės negavę.“ Ketvirtąjį brolaitį pagirdavo, kad 
yra gražiausias, tik negerai, kad „kairiąja akimi mirkčioja, jaunas mergužėles vilioja“. 
Visiems yra skirti dainos posmai pagal numerį.

Gerdavo iš vienos stiklinės, ji eidavo aplink stalą pagal saulę. Užsveikina 
kaimyną, išgeria ir pripildo šalia sėdinčiam alaus. Kad stiklinė nestovėtų pilna, 
būdavo dainuojamos raginančios išgerti dainos: „Judyk, judyk ir stiklelio nemarudyk“ 
arba „Oi Petriukai, kas gi tau, kad aš geriant nematau“, arba „Išgerk stiklelį ir parodyk 
dugnelį“. Išgeriant reikia palikti „ant bičių“. Jei daug palieka, sakydavo, kad to bitės 
ilgom kojom. Jei ateidavo pavėlavęs, reikėdavo išgerti „rožę“ – keturias stiklines. 
Jei neišgersi, supils už apykaklės. Norėdavo, kad pavėlavęs nebūtų blaivesnis už 
kitus. Pasigerti nebuvo lengva, nes kol stiklinė apeina apie stalą, pirmasis išsiblaivo. 

Maistas vestuvėms buvo aiškus: dešros, keptas kumpis, sūris, sviestas, 
karšti troškinti kopūstai su rūkytomis pirtyje kadagio dūmuose dešromis, pyra-
gai, pikliuota duona, sausainiai, gruzdai, spurgos. Skaniausias būdavo vestuvinis 
svočios kringelis. 

Naktis ne be galo. Piršlys ragina jaunikį vestis žmoną į paskirtą vietą mie-
goti. Būdavo galima tą naktį miegoti ir atskirai, pagal susitarimą. Kartais jaunikio 
motina reikalaudavo parvežti marčią vainikuotą. Piršlys stengdavosi, kad eitų 
miegoti kartu, mat jis palydės, nes jam priklauso pirma naktis, arba turi duoti 
jam chromo batus, arba kviečių centnerį. Juokauja visi, nes visi įkaušę, smagūs. 
Tėvus ragina eiti pailsėti, nes rytoj reikės anksti keltis ir visiems išleisti Verutę į 
svetimą šalį. Žiemą anksti temsta ir bus negražu į aną pusę nuvažiuoti vidurnaktį. 
Motina graudinasi, kaimynės ramina: „Taip radom, taip ir paliksim.“ 

Kitos dienos rytą svočia sėdasi už stalo svočios pietums. Dengia stalą svočia 
kuo turtingiau (tai išdidumo reikalas). Ja būdavo dažniausiai jaunosios krikšto 
motina. Valgių ir alaus užteko visiems. 

Pasivaišina ir prasideda jaunosios išpirkimas. Dainuodavo apeigines vada-
vimo dainas:

Sukliko gulbelės ant marių,
Pravirko dukrelė nevalioj. 

Eik, eik, tėvužėli, atvaduok.
Turi šimtą rublių atiduot. 

Tėvas neša pinigus ir paduoda tikrajai pamergei, kuri renka dovanas ir 
deda į skrynią. Prašo motinėlės, brolelio, sesutės, kad vaduotų. Visi neša do-
vanas – vaduoja. Apdovanoja ir svečiai. Jaunikio pulkas taip pat renka pinigus 
nupirkti jaunąją: 
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Eik, eik, bernužėli, atvaduok, 
Turi aukso žiedelį atiduot.

Tikrasis pabrolys atneša tikrajai pamergei lėkštutę su pinigais. Pamergė 
nenori priimti, atseit mažai, šykštus. Piršlys dar prideda, ir jaunoji nupirkta. 

Pasibaigus apdovanojimui jaunoji atsisveikina su tėvais, broliais, seserimis, 
giminėmis, kaimynais ir ruošiasi važiuoti į vyro pusę. Kieme arkliai sukinkyti, 
jaunimas ką tik randa deda į roges jaunajai. Merginos būtinai įmeta į roges šluotą. 
Tada visos kaimo merginos ištekės, bus kaip šluota iššluotos. 

Gryčioje jaunoji atsisveikina su tėvais, dainuojamos apeiginės dainos. Jaunoji 
klaupiasi prieš tėvus, šie laimina dukrą: 

„Dukrele mano, jaunoji mano, laiminame tave išleisdami iš tėvų 
namų, tavo gimtos tėviškėlės. Prašome Dievo, kad Jis tau duotų 
sveikatos, kantrybės ir sutarimą šeimoje.“ 

Dukters atsakas: 

„Motinėle mano mylimoji, auginai, gražiai mokinai ir išleidai į 
svetimą šalį už jūrų marelių, už žaliųjų girelių. Aš pasiversiu 
raiba gegutėle, atskrisiu į tėvučio sodelį ir kukuosiu, rokuosiu savo 
vargelius. Tik ar girdės mano motinėlė?“ 

Motina paduoda dukrai kepalą duonos ir drobės stuomenį. 
Jei į vyro pusę važiuoja dar skaisti, tai ant duonos kepalo 
uždeda rūtos šakelę.

Skamba apeiginės atsisveikinimo dainos. Svočia išveda 
jaunąjį iš gryčios. Sustoja prie darželio, nors žiema ir už-

Vestuvininkai  
vyksta į jaunikio 
tėvų namus.  
2000 m.
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pustyta, prie klėties ir eina prie rogių. Į vyro pusę važiuoja tik svočia ir tikroji 
pamergė. Jaunąją apgaubia balta drobule. Ji iš kaimo išvažiuoja stovėdama, kad 
kaimo merginos ištekėtų. Motina rauda ir žegnoja kelią. 

Išleidęs jaunuosius tėvas kviečia į vidų svečius, vaišinasi dar, bet jau be 
nuotaikos. Motina verkia, kaimynės ją ramina. Dar kiek pasivaišinę skirstosi iki 
sugrąžtų, kada vėl sueis. Tada atvažiuos ir jaunikio tėvai. 

Atsisveikinant ne visada būdavo kalbami žodžiai. Tiek motinai, tiek dukrai 
būdavo labai sunku atsiskirti. Išeina dukra nuo tėvų, palieka gimtuosius namus. 
Užtenka ašarų, nes žodžio pasakyti neišeina. Motina išleidžia dukrą – žodžių nėra. 

Jaunojo pusėje
Tėvai ir svečiai laukia parvažiuojant jaunųjų. Kalbasi, aptarinėja, kaip pasi-

keis gyvenimas atėjus į šeimą marčiai. Dar prieš parvažiuojant atveždavo marčios 
kraičio skrynias. Atveža kraičvežiai iš jaunosios pusės. Nemeiliai jie būdavo pri-
imami, reikėjo parodyti raštą, o jei nėra antspaudo, turėjo uždėti – statyti butelį 
degtinės. Tėvas įleidžia, bet motina pasako, kad klėtyje nėra vietos, kad klėties 
raktai aukštai pakabinti, o, be to, neatsirakina. Kraičvežiai turi apdovanoti motiną 
marčios drobėm, skarom, kurias motina ne itin giria. Kraičio skrynias suneša į 
klėtį. Motina bara kraičvežius, kad skrynias neštų atsargiau, nesudaužytų lankstų, 
neišbarstytų baltų rankų darbo. Kraičvežius pavaišina ir išleidžia.

Netoli kaimo, prie kelio dega laužai. Juos kūrena vaikai. Sodyboje ant 
tvoros, svirties arba karties dega burokinės žvakės. Išgremžia buroką, prileidžia 
lajaus, o viduryje buroko įtaiso dagtį. Lajui sušalus uždega dagtį, ir pasidaro ilgai 
deganti, vėjo nebijanti žvakė. Prie laužo vestuvininkus pasitinka vietiniai žmonės, 
jaunimas, nepraleidžia, reikalauja išsipirkti kelią: „Iš kur, sveteliai, važiuojat? Ar 
galima paklausti?“ Tikrasis pabrolys aiškinasi: 

„Važiuojame iš Pakalniškių kaimo. Pravažiavome devynis laukus, 
devynias upes, devynias girias ir privažiavome alyvų medelį. Tame 
medelyje paukštelis čiulbėjo. Žiūrime, kelias obuoliais grįstas, žaliomis 

Motina Janina  
Stanevičienė nepriima  
kraičio skrynios.  
2000 m. 
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rūtomis ir diemedžio šakelėmis nubarstytas. Važiavome tuo keliu ir 
privažiavome Kurklių kaimą.“ – „Ar surinkote rūtų ir diemedžių 
šakeles?“ – klausdavo kaimo žmonės. – „Surinkom ir vežamės 
kartu“, – atsako brolaitis arba piršlys. – „Priimam!“ 

Vestuvininkai vaišina jaunimą. Jaunoji mergaitėms dovanoja po nosinę, berniukai – 
pirštines ir visi važiuoja į sodybą. 

Privažiavus kiemo vartus, vienas iš pulko pakloja ant žemės avikailį. Jaunoji 
greitai iššoka iš rogių, deda juostą ant vartų ir ant kieme esančio kryžiaus. Iššoka 
iš rogių greitai, kad nebūtų gyvenime liurbė. Jaunoji dar apsigobusi drobule ir jai 
padeda tikroji pamergė, kuri nuo jaunosios per visas vestuves neatsitraukdavo. 

Maršas. Jaunieji prieina prie verandos (prieangio). Ten laukia tėvai. Tėvas 
rankoje laiko degančią žvakę, motina rankose turi lėkštutę su duona, druska ir 
vandeniu. Stikliukas jau vienas ir abu jaunieji atsigeria jau iš vieno stikliuko 
vandenį. Paragauja duonos su druska, užgeria vandeniu, bučiuoja tėvams rankas 
ir eina į trobą. Jaunieji susėda už stalo, tik ne į krikštasuolę. Motina atneša 
dubenėlį su kiaušiniene ir padeda ant stalo prieš jaunąją. Jaunoji prie dubenėlio 
deda juostelę. Krikštasuolėje sėdi tėvai. Anyta nuima drobės apdangalą nuo mar-
čios galvos. Vaišinasi, dainuoja apie skaisčius veidelius, gražius rūbus ir mėlynas 
akeles. Tuo tarpu jaunosios svočia eina į klėtį kloti jauniesiems lovos. Ant lovos 
sėdi moterys ir neleidžia kloti, nepripažįsta svetimos moters, prašo išpirkos. 
Svočia pasisveikina ir klausia, ar čia Budrio klėtis. Moterys pasako kad čia, „bet 
ko, tamsta, tokioje vėlumoje ieškai po svetimą klėtį? Iš kur tokia esi?“ Svočia atsako: 

„Aš atvykau su pasiuntiniais pagal Šeduvos karaliaus parėdymą. 
Per devynis kalnus plaukėm, per devynias upes jojom, niekur 
nesustojom ir nenakvojom. Pavargom. Labiausiai pavargo jaunieji. 
Atėjau jiems patalėlio pakloti. Atvežiau va savo patalus, tik lovą 
užleiskit!“ 

Jaunoji atvyksta  
į jaunojo pusę.  
Su lazda – piršlys. 
2000 m.
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Moterys klausia: „Ar turite pasą?“ Svo-
čia sujuda ir atsako: „Turiu, turiu, kai 
neturėsiu“ ir paduoda krepšį su vaišėm. Moterys atsikelia nuo lovos ir sako: „Jei 
neturite savo patalų, galime duoti užsikloti vienam akėčias, kitam kopėčias.“ Svočia 
neigia: „Ne, ne, nereikia. Viską savo atsivežėm. Ne iš prastų namų Verutė paeina.“ 

Moterys išeina. Svočia nuima motinos patalus, suriša su juosta arba rankš-
luosčiu ir padeda ant suolo. Paklojusi marčios patalais lovą, svočia dengia balta 
staltiese stalą, deda iš jaunosios pusės atsivežtos duonos kepalą, sūrį, uždega žvakę 
arba dvi. Pasižiūri, kaip dega žvakės, nes jos rodo, koks bus jaunųjų gyvenimas, 
ir išeina. Nuėjusi į trobą praneša motinai, kad lova paklota. Motina pasako, kad 
jaunieji pavargo ir, kol dar gaidžiai nepragydo, reikia jiems eiti pailsėti. Jaunimas 
nesutinka skirstytis, bet motina nuramina: 

„Jei tik turite noro ir sveikatos, tai šokit, dūkit, dainuokit, nes 
reikia apsaugoti jaunuosius nuo blogų jėgų. Tuojau dvylika – pats 
velnių paleidimas. Reikia juos išvaikyti, kad nepakenktų jauniesiems.“

Jaunieji piršlio lydimi eina į klėtį miegoti. Motina su žvake eina pirmoji. 
Piršlys veda jaunuosius, šalia jaunosios svočia. Su jaunaisiais eina tikrasis brolai-
tis ir pamergė. Klėtyje jaunuosius palieka vienus. Piršlys pasisiūlo likti, nes jam 
priklauso pirma naktis. Motina klėtį užrakina ir raktą įsideda į sijono kišenę. 

Jaunimas tarškina, barškina, šoka, dainuoja, velnius vaiko. 
Ateina jaunikio motina ir jaunosios svočia. Motina atneša geldelę su pašil-

dytu alumi arba vandeniu. Motina atrakina klėties duris ir įeina į klėtį. Svečiai 
dainuoja apeigines dainas. Motina sako sūnui: 

Jaunojo svočios sutikimas. 2000 m. 
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„Kelk, sūneli, ilgai miegi. Žvengia tavo žirgelis baltų avižėlių. Kelk 
ir tu, martele, pečius nekūrentas, indai nemazgoti, gryčia nešluota, 
karvės nemelžtos.“

Marti su sūnumi nusiprausia. Marti motinai uždeda 
rankšluostį. Sūnus įleidžia į vandenį sidabrinį pinigėlį. Atva-
žiuoja jaunojo svočia. Prie rogių prikabinti karučiai, pridėta šiaudų, užklota gūnia, 
karučiai apkaišyti eglišakiais. Svočia sėdi karučiuose, barsto vaikams saldainius. 
Sustoja prie vartų. Maršas. Svočia vaišina susirinkusius svečius, muzikantus. Ji 
eina į klėtį pas jaunuosius: 

„Kelkis, mergužėle, balta lelijėle. Nebėra tavo vainikėlio ant gelsvų 
kaselių. Kelk ir tu, bernužėli, baltas dobilėli. Nebėra tavo jaunų 
dienelių, nebėra pentinėlių ant kojelių.“

Svočia sodina jaunąją ant duonkubilio, nuima vainiką ir paduoda vyro 
motinai. Ji šukuoja jaunąją, nukerpa plaukus. Jeigu sutaria, tai nukerpa truputį. 
Uždeda čepčių arba nuometą ar skarutę. Jaunoji kelis kartus nusiima ir numeta 
nuometą arba skarutę. Jaunikis prieina prie žmonos, pabučiuoja ir pats uždeda jai 
nuometą, skarutę ar čepčių (kepurėlę). Tada jau svočia užriša nuometą. Svečiai 
dainuoja apeigines dainas. 

Užrišus jaunajai nuometą, ji vedama į trobą. Takas turi būti nuklotas šiau-
dais arba drobule. Maršas skamba tol, kol jaunoji įeina į trobą. Abipus tako stovi 
vaikai, rankose laiko šiaudų grįžtes. Jaunoji deda ant jų juostas. Jaunąją į trobą 
veda jaunosios svočia. Priėjusi slenkstį jaunoji sutrepsena ir deda ant slenksčio 
juostą. Eina prie pečiaus, kur stovi žaluma apipintas žarsteklis, ližė. Jaunoji deda 

Jaunoji  
M. Jankauskaitė  
po pirmosios nakties. 
Dešinėje – vaikai. 
2000 m.
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juostas ant žarsteklio ir ližės. Ateina 
jaunosios svočia su katiliuku, kuriame 
rusena gyvos anglys, atvežtos iš tėvų 
namų. Ji paduoda anglis jaunajai, o ši 
įkuria pečiuje ugnį, pamaitina ugnį grūdais, druska ir pagarbina ugnelę: „Garbė 
Jėzui Kristui!“ ir eina prie stalo. Už stalo krikštasuolėje ant pagalvėlių sėdi tėvas 
ir motina. Tikroji pamergė atneša rankšluostį ir pakabina krikštasuolėje. Marti 
duoda dovanas motinai ir tėvui. Motina priėmusi dovanas atiduoda marčiai samtį. 
Tėvas sūnui įteikia sietelį su grūdais. Jis sako: 

„Skelbiame ir sveikiname jaunus šių namų gaspadinę ir gaspa-
dorių. Laukiame, kad šiuose namuose netrūktų santarvės, meilės, 
susiklausymo ir kasdieninės duonos.“

Tėvai užleidžia vietą krikštasuolėje jauniesiems. Jaunosios svočia deda ant 
stalo marčios atsivežtą duonos kepalą, padėdama sako: „Dabok, kad duonelė iš 
namų neišeitų. Saugok raugą ir skalsą!“

Jaunoji paima į rankas duonos kepalą, pabučiuoja ir sako: „Padėk Dieve!“ 
Duoną padeda ant stalo ir prašo svečių ragauti. Pagal duonos skonį moterys 
nuspėja marčios charakterį, nes kiekviena gaspadinė iškepa kitokią duoną. Prasi-
deda marčios pietūs. Tą rytą viskas turi būti tik marčios. Uošvienė nei šakutės, 
nei druskos neduos. Neatsivežei ir raudonuok. 

Kaimynai stebisi, kad toks turtingas stalas, sako, gal uošvienė prisidėjo, bet 
prisimena, kad uošvienei nepriklauso. Tą rytą vaišės, alus tik iš marčios namų. 
Kaip radome, taip ir paliksime. Vaišinasi, linksminasi, juokauja, šmaikštauja: 

Už vaišių stalo jaunojo pusėje. Centre – jaunojo  
tėvai Petras Valinevičius ir J. Stanevičienė,  
dešinėje – pabroliai. 2000 m. 
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„Bet Jaronimas nuo Verutės akių nenuleidžia, matyt, Verutė jam 
labai tinka. Negi ne. Verutė tinka ir prie tanciaus, ir prie ro-
žančiaus. Ant gero žiedo ir bitė sėdas. Tol, kol pagauna, kuziute 
kuziute, o kai pagaus – stok, rupūže!“ 

Svečiai apdainuoja visą parėdką, jaunuosius giria, brolaičių prašo saldainių, o 
muzikantams liepia nemarkatnuoti, o groti, nes brolaičiai mergaičių nešokdina, 
nemyli. Alus geras, gerk ir norėk, išgėrei – kaip basas angelas per širdį perėjo. 
Daina muzikantus pajuokia, kad juos katės papjovė, „po pečka pavilko, kojos netilpo“.

Visi eina į trobos vidurį. Jaunąją išveda šokti tikrasis brolaitis. Apsisuka 
kelis kartus ir vilioja, suploja rankomis kitas brolaitis. Tikroji pamergė stovi su 
dovanomis. Pašokdinęs jaunąją brolaitis apdovanojamas. Kol pašoka su brolaičiais 
ir visa vyro gimine, išdovanoja visas dovanas, atsivežtas iš namų. Jaunoji šokdama 
su kitais pašlubuoja. Girdisi sakant: „Žiūrėkite, jaunoji šluba.“ Kai visi pašokdina, 
eina šokti su vyru. Tada nešlubuoja. Po šokio lieka stovėti asloje, uždainuoja: 
„Ar tu žinai, ponia svočia, ko mes čia stovim, ko iš tavęs norim?“ Dainuoja, kad per 
naktį nemiegojo, laukė svočiutės su baltais pyragais, su saldžiu midučiu. Sako: 
„Jeigu duosi, dėkavosim, jei neduosi – išlojosim, bus svočiutei gėda už stalo sėdėti!“ 
Piršlys suduoda su lazda tris kartus į lubas, ir brolaičiai atneša svočios pyra-
gą – kringelį, ant kurio dega žvakutė. Jis išpuoštas gėlėmis, paukšteliais ir yra 
aštuoniukės formos. Aštuoni – tai begalybės skaičius, taip jaunajai porai linkima 
begalinės meilės. Per vidurį pyrago yra tiltas. Jis būna labiausiai išpuoštas, nes 
juo jaunieji pereina į kitą gyvenimo statusą. Šalia tilto yra marios. Į tas tuščias 
vietas įstato midaus arba degtinės butelius. Būna gražu, kai tėvai gimus vaikui 
butelį degtinės įkasa į žemę, o per vestuves atkasa ir deda ant stalo. Kringelyje 
yra du tarpai įstatyti jaunosios ir jaunojo gandrinės buteliams. Žvakių reikia degti 
nors tris. „Užsidega tris žvakeles, pažiūrėk į akeles, ar skaistūs veideliai.“ Jaunoji deda 
ant kringelio rankšluostį, kurį atiduoda svočiai. Svočia pjausto pyragą, o piršlys 
lėkštutę su pyragu pirmiausia duoda jaunajai, pašaukia vyro pavarde ir prašo: 
„Prašom paragauti kviečio grūdą.“ Toliau dalina jaunajam, brolaičiams, visai jaunojo 
giminei, svečiams ir vis prašo paragauti kviečio grūdo. Svečiai giria, kad skanus, 
net burnoje tirpsta. 

Piršlys vėl suduoda tris kartus į lubas su gražiai papuošta lazda ir sako:

Labas vakaras ponui Dievui.
Antri žodžiai tamstoms mieloms giminėlėms ir kaimynėliams.
Nedaug norime, nedaug prašome
Ant pradžios gyvenimo Verutei ir Jaronimui.

Piršlio lazda ilga, išpuošta kaspinais, mirtomis. Jis iš rankų lazdos nepade-
da, vadovauja vestuvei ir, jei nori duoti parėdymą, suduoda tris kartus į lubas 
lazda. Tikrasis brolaitis su piršliu paima lėkštytę, ant kurios pastatytas stikliukas, 
o brolaitis turi butelį su gėrimu – žaliuoju vyneliu. Abu eina apie stalą, renka 
dovanas. Jeigu įdeda pinigėlį, garsiai pasako „ačiū“ arba „dėkui“, duoda išgerti 
stiklelį ir eina toliau. Gali duoti pinigais arba pažadėti gyvulį, javų, paukščių, 
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audeklų. Pažadėjai ir reikės atiduoti. Žodį duoti buvo labai atsakinga. Giminaitis 
sėdėdamas už stalo užrašinėja, kas ką duoda. Davėjas duoda arba prižada duoti: 
„kad viskas eitų į kaupą ir gyvenimas kaip tas pilnas stikliukas, skausmo – nė lašo“. 
Piršlys dėkoja. Po apdovanojimo žmonės vėl vaišinasi, dainuoja, o piršlys dingsta. 
Persirengia ir dirba kieme kaip niekur nieko, kaip pašalinis asmuo. 

Svečiai pasigenda piršlio. Dainuoja, kad piršlys melavo, senus tėvus apgavo. 
Visko prižadėjo, išgyrė gyvenimą, gyvulius, laukus, namus, o kai pažiūri – arklys 
pats nepaeina, o sakė, kad neužturimas. „Malkų nėra, gryčia šalta, guli prie pečiaus 
kalė balta.“

Visi eina į kiemą ieškoti piršlio ir jį pakarti už melavimą. Randa bedirbantį 
senelį, pradžioje neatpažįsta, bet vėliau supranta, kad tai persirengęs piršlys. Su-
gauna ir veda į teismą kiemo viduryje. Laukia teisėjas su raudona mantija. Vietoje 
ženklo svogūnas kabo, ant galvos įdomi kepurė. Stovi ir budeliai su kaukėm, 
apsivilkę pakulnio liemenėmis, apsiavę juodomis kojinėmis. Piršlys spyriojasi – 
kaip tai imti žmogų be teismo ir pakarti. Skaito nuosprendį, o kaimo merginos 
verkia – be piršlio jos liks senmergės, niekas vyrų neišpirš.

Piršlio teismas
„Šitas nuosprendis bus skaitomas Piršliui – Melagiui – Dideliam 
Vagiui, katras pavogė žmogų. Prašau jūsų, mielieji sveteliai, išklau-
syti. Šitas nuosprendis padarytas paties Šeduvos karaliaus, kai katės 
šunis pjovė, kai senos bobos jaučius kirpo ir lapės iš jų juokėsi. 
Kai pušys žydėjo, kai pyragais snigo, riešutais lijo, kai vilkas su 
ožka vienose vestuvėse šoko. Kai barsukas virėju buvo, žvirblis 
piršliu buvo, šarka alų darė, genys malkas kirto, kiškis būgną 
mušė, kiaulės ožio ragą pūtė, lakštingala dainavo. Šernas su ožka 
kadrilį šoko, arklys dantimis skambino, meška dūdą pūtė, gaidys 
lojo, gegutė burkavo, balandis kukavo, driežas į gegutę žiūrėjo, o 
pelės katiną barė. Tada buvo tas nuosprendis surašytas piršliui – 
melagiui, tam dideliam vagiui, katras ir pats tuo laiku į pasaulį 
atsirado. Šitas mažutis vaikiukas-melagiukas ir vagis kaip kojos 
bėga sugriebė vilką už uodegos ir pasileido bėgti. Kai jis bėgo per 
Kurklių kaimą, vaikas nutrūko su visa vilko uodega. Tas vaikiukas 
užaugo Kurklių kaime. Jį pavadino vagies vardu, melagio pavarde. 
Užaugo jis didelis, storas, visų vagių vagis. Jis apvogė ūkininką 
Joną Indrišiūną, sudraskė visas ožkas Pakalniškių kaime, Šeduvoje 
išvogė lašinius ir žirnius. Jis buvo greitas ir drąsus. Visos mergos 
prašė išpiršti joms vyrus. Nuėjo jis pas Joną Indrišiūną, apgavo 
juos. Sakė, eik, Verute, į Kurklius už Jaronimo. Ten rasi sūrio 
tiltus, pieno tvenkinius, smetonos šulinius, tvoros dešromis tvertos, 
stogai lašiniais dengti, pečiai iš vaško, medaus užpečkis, klėtys 
pilnos grūdų. Dabar, kai mes čia atėjom, pamatėm, kad nėra nei 
ką ant stalo padėti, nei ant danties uždėti. 

Pagal šitą nuosprendį reikia: suvynioti piršlį į kaldrą, botagais 
išvanoti, pastačius už trijų sienų sniego gniūžtėmis užmušti, ant 
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pečiaus užkėlus – sušaldyt, paleisti į lauką ir senomis mergomis 
užpjudyti – kad jį senos mergos suplėšytų, bet geriau nuvesti į 
daržą ir ant medžio šakos pakarti.“

Piršlys verkia, išvardija, kam ką palieka po savo mirties. Plaukai – šepečiui 
daryti, nosis – triūbai, žarnos – stygoms, rankos – vietoje žarsteklio, kojos – kū-
liams tvorai tverti, akys – sagoms, ausys – lopams, pilvas – būgnui. Tik kraujo 
negerkit. Jį galima gerti, jeigu pats piršlys duos stiklelyje. Pakabinamos ant medžio 
kartuvės, piršliui deda ant kaklo kilpą. Skubiai ateina jaunoji ir uždeda piršliui 
ant peties rankšluostį. Išvaduotas. Atneša kaliausę, šiaudais prikištus vyriškus 
rūbus, ir pakaria. Piršlys vaišina vestuvių svečius degtine – piršlio krauju. Visi 
linksminasi, šoka, dainuoja, ir vestuvė baigta.

Svečiai ruošiasi važiuoti namo, žmonos įkalbinėja vyrus eiti namo. „Duoną 
valgyk, Dievą garbink, bet namų neminėk“, – atsako vyrai. Dar svočia šoka, pokš-
tauja, vadinasi, dar vestuvė nepasibaigė, dar gaspadorius neatnešė volės. Svečiai 
sugriebia svočią, įsodina į geldą ir išveža dainuodami: „Mūsų svočia girta, į geldą 
įvirto, baltas akis varto, rodo didį žertą.“ Jaunikis pasiveja ir apgobia svočią skara.

Gaspadorius atneša volę ir parodo – alaus nebėra. Svečiai skirstosi, dainuoja: 
„Imkite maišus, kiškite vaikus, važiuokite namolei.“

Laidotuvės
Žmogus ne amžinas, ilgai jam Žemėje gyventi nevalia. Ateina laikas ir mirčiai. 

To pakeisti niekas negali. Mirtis turi būti natūrali, bet pasitaiko ligų, nelaimingų 
atsitikimų, ir žmogus turi išeiti per anksti iš šio pasaulio. Tai nenatūrali mirtis. 

Piršlio teismo epizode – piršlys A. Plungė ir jaunoji M. Jankauskaitė 
(gali būti ir teisėjas Vaclovas Juška, budelis – Rimantas Čepaitis).  
2000 m. Vestuvių nuotraukų autorė E. Karaliūtė 
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Žmogus miršta, kai jo dvasia atsiskiria nuo kūno. Mirštant žmogui už-
degama grabnyčių žvakė, žmonės meldėsi, kad lengviau numirtų, skambindavo 
šv. Benedikto varpeliu. Varpelis paprastas, varinis, bet pašventintas bažnyčioje 
šv. Benedikto dieną (kovo 21 d.). Varpelio skambesys turi sutapti su mirštančio 
žmogaus širdies dūžiais. Tai palengvina žmogui atsiskirti nuo šio pasaulio. Kai 
pasigirsta pirmas atsidusimas iš krūtinės, antras iš gerklės, tada žmogus jau mi-
ręs. Žmonės dar prie burnos, nosies prideda veidrodėlį ir žiūri, ar nerasoja. Jei 
rasoja – žmogus dar gyvas. Kai įsitikina, kad tikrai miręs, ruošiasi šarvoti.

Mirusio žmogaus negalima judinti dvi valandas. Reikia atidaryti duris, 
langus, kad mirusiojo dvasia netrukdomai išeitų pas Dievą. Į mirusiojo rankas 
įdėti degančią grabnyčios žvakę. Tegul ramiai guli, o gyvieji turi melstis, padėti 
sielai rasti kelią pas Dievą. 

Šarvodavo tik namuose. Pradžioje guldydavo ant lentos. Lentos pakeltos 
„ant ožiukų“, apdengiamos balta drobule. Po lentom padėdavo kibirą šalto van-
dens, nes vanduo sutraukia negerą kvapą. Numirėlį aprengdavo jo šventadieniais 
rūbais, kojas apaudavo specialiai pasiūtais bateliais-šlepetėmis. Moterims siūdavo 
šilko suknelę, baltą skarutę ir tokius pat tik mirusioms skirtus batukus. Suknučių 
spalva pagal amžių, senoms – tamsi, jaunesnėms šviesesnės, o jaunoms – baltos, 
joms nerišdavo skaručių, o puošdavo rūtom. Po galva dėdavo pagalvėlę. Į impilėlį 
prikišdavo smulkių skiedrų, dirbant karstą jų būdavo. Į pagalvėlę įdėdavo Devin-
tinių arba Žolinės džiovintų žolelių. Karstas būdavo daromas, retai kas turėjo iš 
anksto pasidaręs, nors pasitaikydavo. Kai lavoną paguldo į karstą, senesnį papuošia 
kambarinėm eglutėm, o jaunimui ir vaikams – rūtom. Uždegamos keturios arba 
šešios žvakės. Į rankas numirėliui įdeda jo globėjo šventojo paveikslėlį ir uždeda 
jo rožinį. Pašarvojus reikia būtinai giedoti „Viešpaties Angelą“. Vakare rinkdavosi 
kaimynai, giminės su kantičkomis rankose ir giedodavo, melsdavosi visi. Samdomų 
giesmininkų nebuvo. 

Namiškiai daro alų, pjauna kiaulę – reikia būtinai pavaišinti susirinkusius 
į šermenis, o palaidojus patiekti gedulingus pietus.

Numirus žmogui pirmiausia eina į bažnyčią susitarti su kunigu dėl laidoji-
mo, o svarbiausia – paskambinti varpais „po dūšių“. Tai padeda sielai rasti kelią 
pas Dievą. Varpo skambėjimas kitoks negu Mišioms, ir visai pašalinis žmogus, 
išgirdęs skambinant „po dūšių“, sukalba poterį, pasako „Amžiną atilsį“. Kažkodėl 
dabar taip nebedaroma. 

Laidodavo tik iki 12 val. dienos. Jei nespėjo atvežti lavono iki 12 val., jį 
palikdavo šopėje (lavoninėje). Šeduvoje ir dabar yra šopė, bet ji paversta sandė-
liu, nes dabar laidoja kada nori. Jeigu šopėje nebūdavo vietos, lavoną palikdavo 
bažnyčioje ant morų. Turtingesnius keldavo ant katafalko, o vargšą tik ant morų, 
ant paaukštintų neštuvų. Kaip pasakojo a. a. senas bažnyčios tarnas Mečislovas 
Radinskas, visi numirusieji buvo šarvojami vienodai, o bažnyčioje išskirdavo. 
Neturtingam vienos Mišios ir mažai žvakių, o turtingam – „Kryžiavos Mišios“. Jos 
laikomos trijų kunigų ir prie trijų altorių. Tai Dievo akyse nieko nereiškia, tik 
žmonėms pasirodyti.

Jei kaime yra numirėlis, žmonės didelių darbų dažniausiai nesiimdavo dirbti. 
Geriau jau tom dienom nesėk, nesodink, nes išeidamas numirėlis gali išsinešti 
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savo darbą. Žmonės rinkdavosi į šermenis, giedodavo, melsdavosi. Šeduvojê prie 
numirėlio giedodavo Kalvarijas, o jau už Nev¸žio – rožinį. Kadangi Šeduvâ pri-
klausė Va»nių vyskupijai, tai kalnai, giedami Žemaitíjoje, buvo giedami ir Šedu-
voje. Gaila, kad baigia išnykti senovinis giedojimas. Vesdavo giesmes kokie trys 
vyrai paeiliui ir trys moterys pasikeisdamos, visi kiti tardavo. Nežiūrėjo, ar labai 
gražiai, bet būdavo giedama nuoširdžiai, nes visi pažinojo tą žmogų, bendravo 
su juo. Ne taip kaip dabar už pinigus giedama ir visai giedotojams nerūpi, kas 
karste guli. Liūdna, bet taip yra. 

Pirmą vakarą giedodavo šermenines giesmes, o jau paskutinę dieną giedo-
davo Kalvarijas ir minėdavo giminės mirusiųjų vardus. Paskutinę naktį saviškiai 
nemiegodavo, budėdavo per naktį, melsdavosi. Tikėjo, kad miręs žmogus tris 
paras iš namų neišeina, todėl apdengdavo drobėm veidrodžius, stiklinius daiktus, 
langus, nes gali pasirodyti mirusio žmogaus atvaizdas. 

Negalima mirusio žmogaus apkrauti gėlėm, vainikais. Jam yra labai sunku. 
Pastatydavo prie karsto didesnę kambarinę gėlę, o ateidami kaimynai ar giminės 
atnešdavo žvakių. 

Pagiedoję giesmininkai kviečiami pasivaišinti. Tas būdavo apie 12 val. nak-
ties, nes Kalvarijos ilgos, o dar vardai, jei plati giminė. Vaišinti žmones reikia, 
nes kitaip pats numirėlis pasiims savo dalį – dvės gyvuliai, bus blogas derlius, 
apstos šeimą visokios bėdos. Geriau su mirusiuoju atsiskaityti gražiuoju.

Gobšūs, nedori žmonės sunkiai miršta. Atrodo, jau numirė – ir vėl atgyja. 
Dieną žmonės retai miršta, daugiausia naktį arba prieš rytą, dažniau – per mė-
nulio pilnatį. 

Jei namuose tankiai barasi, triukšmauja, į tokius namus negali ateiti nei 
Angelas Sargas, nei Šventoji Dvasia. Ateina piktos dvasios, o su jomis ir mirtis. 

Kūdikių mirtį gali prišaukti prie lango pasodintas kadagys. Tarp kadagio 
gali apsigyventi mirusiųjų vėlės ir jos gali keršyti.

Su mirusiuoju giminės, namiškiai atsisveikina namuose ir tuojau išneša visa, 
ant ko gulėjo numirėlis. Atsisveikinant vaikai bučiuoja tėvams kojas, negalima 
bučiuoti į veidą. Į bažnyčią lydėdavo visas kaimas, kas tik galėjo išeiti iš namų. 
Veždavo arkliniu vežimu, vasarą beržiukais, žiemą eglutėm išpuoštame vežime. 
Lydėdami giedodavo Visų šventųjų litaniją. 

Bažnyčioje po gedulingų pamaldų karstą dar kartą atidarydavo prie baž-
nyčios didžiųjų durų ir artimieji nusifotografuodavo kartu su kunigu. Į kapus 
karstą nešdavo sūnūs, anūkai, keturi, šeši ar aštuoni vienodo ūgio vyrai. Jei 
jų nėra, neša kaimynai. Lydėdavo kunigas, priešais nešdavo kryžių ir dvi juo-
das gedulingas vėliavas. Palaidoję mirusįjį visi grįždavo namo. Ten laukė jau 
padengti stalai, stovėjo kryžius, žvakė arba dvi. Sugrįžusieji dar pasimeldžia, 
pagieda. Kadangi būdavo iš vakaro atgiedamos Kalvarijos ir paminėti mirusiųjų 
giminės vardai, tai grįžę iš kapų paminėdavo tik mirusiojo vardą ir sugiedodavo 
Amžiną atilsį.

Jei reikėdavo laidoti savižudį arba nekrikštytą kūdikį, jį keldavo per tvorą, 
laidojo ne bendruose kapuose, bet pamūrėje. Būdavo, kad po vaikelio mirties 
kunigas atlieka krikšto apeigas, o krikšto drabužėlis užkasamas vaikelio kapo 
duobutėje.
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Apie 1935 m. 
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laidotuvių procesija. 
1979 m.  
Laidotuvių  
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iš str. autorės  
E. Brajinskienės 
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Kryžius kapuose statydavo medinius. Ant mirusio tėvo kapo kryžių statyda-
vo sūnus. Kapus lankydavo kada reikia. Rėkauti, garsiai kalbėtis, aptarinėti savo 
reikalus su kaimynais buvo griežtai draudžiama. Po Visų Šventų, po Vėlinių į 
kapus neidavo, nebent vykdavo laidotuvės. Visų Šventųjų dieną melsdavosi baž-
nyčioje, o vakare eidavo į kapus ir degdavo žvakes. Žiemą kapų nelankydavo. 
Kapus puošdavo ne brangiom gėlėm, bet eglės šakutėm, baltais burbuliukais nuo 
krūmo, takelius barstė smėliu. Labiausiai tą vakarą meldėsi, giedojo kapuose. 
Vėlinių dieną bažnyčioje pamaldos už mirusius tėvus, giminaičius. Eidavo į kapi-
nes ir Vėlinių dieną, bet jau nebe taip kaip Visų Šventųjų dieną. Menu, Vėlinių 
dieną tėvai darydavo gedulingus pietus. Parėję iš bažnyčios kartu su giminėmis 
melsdavosi, giedodavo giesmes, o paskui vaišindavosi. 

Kapai buvo ir yra arti kelio, – kad praeidamas ar pravažiuodamas žmogus 
pamąstytų, kad jo tikri namai kapuose, ir sukalbėtų poterius arba bent pasakytų 
Amžiną atilsį visiems čia besiilsintiems. Mirusių motinos ir tėvo gedėdavo metus, 
brolio ir sesers – pusę metų. Kiti sakydavo, kad tik už motiną gedulo reikia 
laikytis metus. Per mirties metines – Mišios, kapo lankymas, Kalvarijų giedojimas. 
Keturnedėlių anksčiau nebuvo. 

Kol dar žmogus gyvas
Labai svarbu mirštančių tėvų palaiminimas vaikams, broliams, seserims. 

Paskutiniai mirštančiojo patarimai yra labai svarbūs. Atsisveikina su kaimynais, 
atsiprašo, jei kuo nors gyvendamas nusidėjo. Jei mirštantis nekalba, be sąmonės, 
viską išsako giminės, artimieji. Gyvieji taip pat turi atsiprašyti mirštančiojo už 
jam padarytas nuoskaudas. Turi būti visapusiškas susitaikymas. Tada mirštantysis 
ramiai išeina ir keliauja pas Dievą. Jei mirštančiajam neatleidžia, jis blaškosi, negali 
eiti ten, kur jam skirta. Mirštančiojo vieno palikti negalima. Negalima triukšmauti, 
garsiai verkti. Atsisveikinant turi būti ramybė ir rimtis. 
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Api duo no kas die ni nė i švėn ti nė
EmilijaBrajinskienė

„Juodduonnebads“, teip sa ka mū
sų se no lė. Lie tuvs rams, jei gu ja na muos 
už tenk duo nos. Duon – maists, vaists, 
do van i pa garb tam žmo gu, kat ras  
su tion kams su duon. Že me šviont, duon 
šviont. Gerb kim to, kas lie tu viu šviont!

Duon. Duo no mai šy da va terp 
duon ku bi le1. Duon ku bils/ ne aukšts, 
plats me dins/ ku bils. Duon ku bil/ da
ry da va iš oža la. Pri duo nos ke pi ma 
rei ka liong li že, pu ši nė šluot su jolg 
kot. Li žė pa ded ont dve jų ta bu riet kų, 
pa bars ta ru gie nės miltės, už ded aja rų 
abu sau so ku pūs ta la po i ded pa ki lu sio 
tešlė. Ne tol/ ont sta la abu ont suo la 
pa ded van de ne bliū del/. Terp ja šla pin 
ronks i glos ta teš lė/, kol/ pa si da ra gražs 
pailgs ke pals. Meilės įded glos tunt, bo 
nor/, kad ke pals bū tų gražs. Įded meilεs 
i min kunt duo no. Kai ke pals pa ruošts, 
su piorštεs įspaudž/ ont ba ka na ga lų 
pu ru žiu ko, u par šons pu do ru žioks. 
Ont pir ma ba ka na įspaudž/ kryž/, jos 
va di nas „gas pa dors/“. Jei pa da rė tuos 
ru žioks, kep dam duon ne skyl.

Duo nos ke pi mu ko pūst laps/ i 
ajars pa si ruoš/ iš ru de ne. Pri skin ko
pūs tų la pų i ded ont šiau dų pu vie no 
la po, ont vior šos vė už ded šiauds. Vė 
ded on tro ai lio la pų abu aja rų i vė 
už ded šiauds – pri sluoks niuoj/ kiek tau reik/. Teip pa ruošt/ ku pūs tų lapė abu 
ajarė ne su džiūst, u pa si da ra mėnkšt/ kaip dro bės ga ba liukė. Rei ka liong ka čerg, 
be jos on glių iš pe čios ne iš trauks/, ne iš žars tys/, ni duo nos ke pa lų tion kamε pu 
peč ne su tvar kys/. Pečs iš si kū ren, tad su ka čerg ongls iš žars ta, kad vi nodε įkais tų 
pe čios pads. Kai onglɛs pra ded blεst/, tad su ka čerg juos su trauk/ į pe čios prieš
kakt/, u su pu šėn pa šla pyt2 šluot šva rė 
iš šluoj pe čios pa do, da pa ban da pe čios 
karšt/. Reik pa bert ru gie nių mil tų pu 
peč/ i žiū rėt/ – jei ru duoj – gerε, jei 
deg, ju duoj miltė, reik iš traukt ongls i 
su pilt/ par rėnks į le žan ko3, su šlap/ 

1 Duon ku bi ly je. Kon struk ci ja terp+ kilm. Še du vos 
šnek to je reiš kia mas ir vie ti nin kas.

2 Ten, kur lie tu vių ben dri nė je kal bo je yra prie sa gos 
-in,-inink, šnek to je tu ri mos prie sa gos -y,-ynink.

3 Ležanka – prie kros nies esan tis mū ras, skir tas ug niai 
kū ren ti ir val giui vir ti.

IšP.Dundulienėskn.„Duonalietuviųbuityje
irpapročiuose“,V.,1989,p.17.Dail.Justas
Tolvaišas
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pu ši nė šluot da iš šluot/ pe čios pa do i su lyž/ šaut/ ba kans pu peč/. Kept/ duo no 
reik/ dvė va lunds abu pus tre čios, žiū rėnt, ko ke di du ma ba kanė. Pa keps duo no 
gas pa di ne iš gran da duon ku bil/ i iš minkš tes nės tešlės pa da ra an ty tė. Pa vu lioj 
runkõs4 tešlė, par riš, par suk, iš vie na ga la pa da ra gal vy tė, iš ki ta – uo de gy tė. 
Kie tes ne teš la pa liek duon ku bi ly kitai duonė. Da ba rau gel/ lai ka šal dy tu vuos. 
Unks čiau šal dy tu vų ne bu va, i tas su gran dyts tešlɛs gniu žu lėls/ i bu va rau gels/. 
Pats duon ku bils bu va pa ga vės rūgšt/, ja nieks ne plau da va – iš granda, i vis kas. 
Pa keps duo no, peč/ par žeg noj i už darɛ su peč dongt. Ši ber/ reik/ pri da ryt/, bo jei 
už da rys/, ga lem nu ga ruot/ i nu mėrt/, ap si nuo dyt/.

Nau jam duon ku bi ly ska nios duo nos ne iš keps/. Kol/ duon ku bils/ ne įgaun 
sa va rūgš tės, duon bos be sko ne. Nauj duon ku bil/ reik/ iš pli kyt/ karšt van den/, 
iš šveist/ su ber žėn vant, iš trint ci bol/ i drosk. Par kels/ ke pioms duon tai sas, da
ras ska nes ne. Kiek vie nos gas pa di nės ki tok/ rūgšts/. Vi no dos duo nos da ni vien 
gas pa di ne ne iš ke pe. Sa ka, kad piok tos gas pa di nės duon rūgšt/. Ne ga lem duo nos 
raugt/, min kyt/ asunt mo te rė ne šva rė (kai serg mė ne si nėm).

Jei duon ku bils/ su gend, pra rand rūgšt/, reik/ pli kyt/, šveist/ su ber žėn abu 
ožalėn/ vant, trint ci bol/, drosk. Su gend, jei duon ku bil/ tronkė, mėtė. Iš ėmė tešlė, 
iš gran dė, už rišk dro bul/ i – į ka ma ro. Trun kyt ne ga lem. Už din gi mu dro bu la tur/ 
būt/ tik duon ku bi liu už dėngt, ki tam rei ka lu ne ga lem jos nau dot/.

Mū sų na muos/ kep da va pli ky to duo no. Jon sal des ne, ska nes ne, ne pe lij. 
Mū sų šeim bu va ne di de la, u kor di delɛs šei mos, kep da va ne pli ky to duo no. Jon 
ne tok/ skan/, ale skals/. 

Pli kytė duonė reik milts už pilt/ labė karšt, ale ne ver dunč van den, tik li gi vi
ri ma, už dėngt dro bul/ i laist/ pra aušt/. Kai pra aušt, pėl/ sau jalė mil tų, pa plak/ su 
me dėn/ men tial. Pu kiek lai ka vė pa plak/. Plakt reik/ koks/ trios karts. Vi liau su ded/ 
rau gel/, iš maišė su men tial, už dėng/ i pa liek/ rūgt/ li gi ry ta. Ry to at skir/ rau gel/ kitai 
duonė i minkė. Min kyt/ reik/ jolgė, kol/ teš la ne be liomp pri ron kų. Pėl/ milts i vė 
minkė. Mil tų reik/ dėt/ su prot. Teš la ne tur/ būt/ labė kiet – bos duon ne skan/, ne tur 
būt i pliur ze – iš eis ne duon, ale blyns. Iš minks/ su ly gyt/ pa vėrš/ i par braukt/ 
kryž/ ont tešlės. Čė švionts ženkls i pa ro da, kad teš la įrūgs, kai kry žios ne be si ma ta. 
Kai duon įrūgst, reik/ jo par min kit/. Tad jo su ded/ už pli kyts i nu sau syts kmyns, 
drus kos li gi sko ne, tik ne daug, kėt da cuk ros įber/. Ga lem da įdėt/ kels/ viorts 
par malts bulbs dėl mionkš tu ma, i vė min kyt pa bars tunt miltės. Min kyt reik/ jolgė, 
kad ne si ma ty tų sau sų mil tų, bo bus di de la sar mat min ky to jė, kai terp duo nos bos  
li kė sau sų mil tų. Van de ne į duo no pilt/ ne ga lem. Par minks/ duo no, reik/ kurt/ peč/, 
bo gerė iš min kyt duon grait iš kyl. Va karės duo nos ne kep da va. Jei vi liau par minkė, 
vė su ly gin/ tešlė, iš brauk/ kryž/, už dėng/ dro bul/, u ont jos da už kloj kai li nės i 
pa statė pri pe čios abu šiol tos sie nos, – te gu rūgst. Iš kept/ duo no reik/ trejų
die nų. Onkst ry to kor/ peč/ ber ži nėm mal kom. Kai pečs/ iš si kū ren, pa ruoš/ jį ke pi
mu, dar ba kans i šaun/ pu peč/, par žeg noj i už darė. Pa keps duo no ne ga lem du rim 
trun kyt/, mal kų skal dyt, mė tyt/, triukš maut/: „Negozdikduonos,buduonsusmegs.“

Duo no kept/ reik/ at sa kiongė. Reik ap si rengt šva rės rūbės, gal vo ap si rišt/ 
ska rial, su mail gerė nu si plaut/ ronks, nags nu si kar pyt/. Kvar tuks tur/ būt/ švars, 
tik to die no už rišts. Teip pa si ruošs gal/ 
ti kėts, kad duon bus skan/. Duon pa ro 4 Ran ko se (dgs. viet.). Kir tis – žo džio ga le.
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da, kok/ na muos/ gas pa di ne. Jei at ėjės kai myns ras da va ke punt duo no, sa ky da va: 
„Skals,brandimanband5.“

Duo no min ky da va gas pa di ne abu som dyt mer gai te (jei ūky bū da va som di
nių). Duo no min kyt ne juokė, lab sonk. Duon ku bils/ plats, tešlės daug, u iš min
kyt/ reik/. Jei gu duon di de la i pu peč/ kep šešs/ ba kans, ne juokė to kio duo no 
už min kyt. Reik/ įpra ti ma. Abiem ron kom su spauds kū loks minkė, u teš la li gi 
al kū nių. Sonks darbs. Jau nos mer gai tės, pa auglės duo nos ne iš min kys i ne iš keps. 
Kai dok te su aug, jei duod min kit duo no mo tinė pri žiū rėnt. Pir mo duo no iš keps, 
dok te vai šin vi so šei mo i klaus/, a pa ti ka rūgšts/. Dukrė už pior mos duo nos iš
ke pi mo ati duo da va duo nos kum pel/, kad, kai iš te kės, Dievs duo tų pir mo sū nel/. 
Jos duon ne bos tok/, kaip mo ti nos ke pi ma. Abiem ron kom duo no min ka, abiem 
ron kom ba ka no riek/, abiem jo i už dirb.

Duo no iš trauks iš pu pe čios ded ont sta la (ont lon tialɛs), su vil ga van den/, 
už kloj dro bul/ i da stor ab rūs abu dro bės ga bal, kad ne iš ei tų garė i duo nos plot 
bū tų mionkšt. Bū da va, ke punt duo no pu peč/ pa sta ta puo do su van den/. Vand va 
ga ruoj, i plot ne su kep par daug. Karš tos duo nos pra pjaut ne ga lem, tur/ pat/ ataušt/ 
i su si sto vėt. Duo nos ne kep da va pink ta die nės i Pe la nų die no. Jei par mets dvy lek 
kar tų keps/ duo no pink ta die nės, į tuos nams gal/ trėnkt per kūns. Pe la nų die no 
kep to duo no pols žiur kės. Duo no lai ky da va ka ma ro ont lan ty nos. Vie no ba ka no 
pra pjaun tėvs. Ne ga lem duo nos pra pjaut/ va karės. Pra pjau tos duo nos ne ga lem 
lai kyt/ pra pjaut gal į dors/ – duo nia la iš eis. Ne ga lem ba ka na lai kyt/ par vers ta 
pad į vior šų – gal/ būt ne lai mių na muõs/ i gamtõ – sausr, vė jė, lietė. Pra riek to 
duo no lai ke šipõ6. Kiek vie no gry čio bū da va ne aukšt vie nų du rų šėp su lun ty nom, 
ont kat rų dė da va pie na puo dy nė, sūr/, svies to, la šė nių ga ba lo, kiau ši nių, cuk ro, 
drus ko – kas die ni niam var to ji mu. Šeip maists bū da va ka ma ro, bo ti nai šal čiau, 
tum siau. Iš trauks duo no iš pe čios, pa kep da va da bul bin bly no. Tuš če pe čios lai
kyt ne ga lem, iš keps bly no a sir niks7, da obe liu kų pri pjaus ty tų pa ded abu mal kų.

Duo nos, bū da va, pa si sko lin iš kai my na, jei sa va ne spė je iš si kept. Iš ke pė gru
žin da va skolė sa va duon. Rau ge le ne labε no rė je gas pa di nės sko lyt. Kiek vien tu rė je 
sa va, jei pri trū ka, pa si da ry da va pa čios. Drus kos skolεs ne reik ati duot/, ne ga lem.

Duon bu va mo ti nos ži niõ, ale rai ke tik tėvs. Sa ky da va, kas ne mok tie sė 
duo nos at riekt/, tas ne mo kės ni tie sė va gos iš va ryt/. Da žiū rė da va, ko kio rie kė 
at rie ke. Skūps žmogs at rieks čiut nepar si švie čion čio plo no rie kė. Jei at rie ke sto ro 
abi šalė8, – tas ge ros šėr dės žmogs. Jei riekė i su tru pi na, tas žmogs lėng va būds/, 
ne at sa kings. Gas pa di ne pa si ro da pa gal duo nos ke pi mo, u gas pa dors/ pa gal duo nos 
rie ki mo. Jei val gunt duo nos ga ba liuks nu kri ta, reik/ pa kelt/, pa bu čiuot/ i pa dėt 
ont sta la. „Duonyrašviont,bejosnegyvens/,nonsauksosurieškučiomsems“, – sa ka 
žmons/. Duo no iš kept/ ne juokė, reik' daug pa ty ri ma, ži not/ sa va pe čios ka rak ter/9.

Pli kyt duon bū da va, kai miltė 
už pli kam/ i iš ke pam tik par trios diens. 
Jon skan/ i ne pe lij.

Kas die ni nė duo no kep da va kas 
on tro die no. Vie no pa kep, ki to už raug/. 
Milts už pil/ šalt van den/, ded rau ge le, 
u kai įrūgst, ded drus kos, par min ka, 

5 Bandus– ska nus.
6 Spin to je.
7 Sirnikas – vir ti nis su varš ke.
8 Abišalė – rie kė per abi ke pa lo ša lis, di de lė rie kė 
per pu sę ke pa lo.

9 Cha rak te rį. Tra di ci nė šnek ta prie bal sių ch, fne tu ri. 
Vie to je jų ta ria mi prie bal siai k,p.
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u kai iš kyl, da ra ba kans i kep. Ne labė skan/, grait senst, žie dij, ale skals/. To kio 
duo no kep da va, kor di de la šei myn i sa vų, i sum dy tų.

Bi ra li ne duon. Jo kep da va ka ra met, ne der lios metės. Ro gių žmons tu rė je 
mažė, už tat į tešlė dė da va i viorts, i žals tar kuots bulbs/, bu ro kų pa tar kuo da va, 
net pe lų dė da va. Pels už pli ka ušėčk/, i kai mėnkšt/ žo lių la pelė a sėklɛs su plionk, 
ded į duo nos mai šin/. Yra i dai nia la: „Valgamjuodopelųduono,ašarėlsliedam.“

Vogt duon bu va ke pam, kai ro gė da ne pjau nam/, u na muos/ duo nos/ ne bė
ra. Nu pjau da va kels/ pra dalgs/ ro gių, par si ne šė pa džiu vin i blošk/. Klu jėm pa ties/ 
gū nio, ont jos pa sta ta di del/ ku bi lo, kor alų raug/, i duod ro gių pėd par ku bi la 
kraš to. Su sem/, nu vė ta, mal gir nom i kep duo no. 

Pit lia vot duon skan/, balt, su kmynɛs pa gar dyt duon. To kio duo no kep da va 
švėn tėm, ves tu vėm, krikš ty nom. Milts pli ka i rau gin kaip pli ky tė duo nė. Miltε 
pit lia vot/, balt/, i duon būn skan/.

Kep da va i iš pus pit le mil tų. Jon būn tam ses ne, ale skan/. Iš ru gie nių mil tų 
da ry da va rūgš tia la. Me di niam ind/ pri pe čios sto vė da va rūgš tia la. Jon tik da va 
dėt/ į barščs/, į švie žių ku pūs tų sriu bo, at si gert/, vais tam. Jei skau duls/ ont kū na, 
ded rūgš tia lės kom pre sis – ma žin karšt. Kar vėm pu ap si ver šia vi ma trin da va su 
vio sės tėrš čės teš men. 

Duon bu va pa gar bo. Mart/ at ei dam į vy ra nams at si neš da va iš tė vų na mų 
duo nos ba ka no. Svoč/ par mar čios piets, jau ni ke pu sė, pa ded mar čios at si vež ti nė 
duo no ont sta la i sa ka: „Saugokraugoiskalso.“ Sve čė ra gau da va i spė da va, koks 
mar čios ka rak ters/10 i a ger gas pa di ne. Li že, ka čerg par ves tovs/ stov/ pri pe čios, 
kamp/. Jau noj, atėjs į vy ra nams, ded juos to ont li žės i ka čer gos. Vai kam ju di nėt 
ont ka čer gos a ly žės bu va griežtė drau džiam. Čė ne za bov. Ki tur Lie tu vo par 
merg va kar/ su din da va jau no jo ont duon ku bi le i šu kuo da va plauks,  jė. Še du vo 
ont duon ku bi le su dint' žmo gų ne ga lem. Duon ku bils ne at si sė di mu, u duo nos ke
pi mu. Jau nuo sis tėvė su tionk su duon, drusk i van den/. Iš ve žunt vai ko krikš tyt/ 
ont sta la pa dėts duo nos ba kans. 

Ai nunt kėrst/ ro gių neš da vas į lau ko duo nos i jo su val gy da va lauk/, kai 
su riš pir mo pė do. Rogs reik nu pjaut li gi švion ta Jo kū ba – lie pos 25 d. Tad duo
nos tu rės, jei ne spės, tad į ter bo žiū rės. Gas pa dors nu si jė mės ke pu rė par brend par 
ro gių lau ko. Jei ro gė byr į ke pu rė, laiks pjaut/ rogs/, jei ne byr, da reik/ pa laukt/. 
Pir mo pė do su riš di del/, i pas ku tin di del/, kad vio sis mets duo nos už tek tų. Kad 
duon bū tų bal tes ne, pas ku tin pė do reik/ su rišt da saulɛ ne nu si laids.

Pra de dunt ari mo gas pa dors neš da vas į lau ko duo nos ke pa lo. Gas pa di ne į 
ke pa lo įkep da va pėnks abu nons vie no kiau šin. Apein lau ko, dal/ duo nos už kas 
į Že mė, u ki to dal/ par si neš na mo i su šei myn su val ga. Rogs/ sė da va nu rug sė
je 8 d. Žiū rė da va į don gų, ste bė da va žvaigžds/ i paukščs/. Kai ger vės bū riuo jes, 
til viks rėk pilk,pilk.Žiū rė da va, kad pūs tų šiau rins vėjs, ont don gos bū tų smul kių 
de be sė lių, ry to rūks, gail/ ras. Sė jėjs ap si violk da va bal tins i ne nu si violk da va li gi 
sė jos pa bai gos, ne si skus da va barz dos, ne ida va į pėrt/, dir ba viens. Sė jos met nie ka 
nie kam ne sko ly da va, ne kep da va duo nos, ne kior pa ave lių. Ge riau sis laiks sėt rogs 
tre čio die no mė nu le pil na tės i da to sa
vai tės die no, kat ro sė jėjs yra gi mės. Sė jo 
baig da va, kai beržε pra dė da va gelst/. 10 Cha rak te ris. Žr. iš na šą nr. 9.
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Va sa re 5 d. šviont Agat. Baž ny čio švėn tin duo no. Par si ne šė pa ded ge ra jam komp/ 
ont lun ty nėls, kor stov/ kry žels. Švion tos Aga tos duon sau goj nams nu gais ra, ai nunt 
į miš ko uo gaut/ a gry baut/ reik/ įsi dėt ga ba liu ko Aga tos duo nos – gy va te ne kiors.

Kartės ont duo nos bū re i gy va tės įkun di mo. Duo no su pjaus ta į tiek ga ba liu kų, 
kiek rai džių yra li go ne vard. / Su ded ont po pe riu kų su rai dėm i kalb/ mal dialė.

Karš tos duo nos garɛs gy da gerkls skaus mo. Jei už tvion ka pioršts, pa krom ta 
duo nos su la šė nės, už ded ont dro bi ne škur liu ka i už riš skau da mo piorš to. 

Su duo nos plot, kai mil te lių ni pa stos ne bu va, žmons/ va ly da va dončs/. 
Ma žiem vai kam iš duo nos i biš kel/ cuk ros da ry da va tošks.Duo nos minkš

ti ma i biš kel cuk ros su ded į plo no dro bin/ škur liu ko, su riš i duod vai ku žyst. 
Čė vie to sos kės. Duo nos ba ka no – pavirže– įdė da va som di niam i pie me nė liu, kai 
baig/ dar bo pa gal su tart/. Be duo nos, įded i la šė niu, i kil ba sos. 

Uba gam duo da va duo nos, bo uba go iš laist/ iš na mų nie ka ne davs – ne ga
liam. Ubags yra tar pi nyks terp Die va i žmo nių. Par švėn to Jurg/ neš da va žmons 
auks į baž ny čio, u pri baž ny čios bū da va daug uba gų. Žmons jiem duo da va duo
nos, la šė nių i pra še pa si melst/ už mi ru sis.

Py rags min ke gel do. Gel dų bu va įvai ros dy dže. Terp ma žų min kam teš la 
ra guo lem, klec kam, vir tie nem, lak ši niam11, par pa liu12. Jon ka bė da va pa ka biont ka
ma ro ont sie nos. Di desns/ géldos13 min ke py ra go, ra gaiš/. Gel dos mais tu ga mint 
bu va da ra mos iš kle va abu lie pos. Jų meds/ ne pri duod pa ša li ne sko ne i longvs.

Py ra go kep da va retė, tik švėn tėm. Miltė val ciuot/. Su pil/ į gel do milts kiek reik/, 
už vi rin/ pie no, už pliokė i duod/ at vėst. Miels su ded į bliū del/, įpil/ biš kel/ mil tų, cuk 
 ros, pie na i pa liek/. Kai jos pra ded gy vent/, tad minkɛ py ra go. Su ded/ žu sie nos abu 
viš tie nos tauks, kiek jo skirt, cuk ros, grie tie nės, biš kel/ drus kos, iš plak tų kiau ši nių 
try nių. Kas mėgst, įded va ni li ne cuk ros i ra zion kų. I minkɛ vis įpil dam mil tų. Kie
tos tešls ne reik/, tur būt mionkšt, tik ne skyst. Vi sur reik/ pro ta. Min kyt/ reik jolgė, 
kol teš la pri ron kų ne be liops. Kuo il giau min kys, tuo grai čiau pa kiols, i py rags bos 
ska ne sins/. Kai pa kyl, reik at min kyt/, tik ne jolgė, i duot/ pa kilt/. Kai pa kyl, da ryt/ 
bulks, a ap skrits, a ker tuos, i dėt/ ont pa ruoš tos bli tials, laist/ pa kilt/. Labė grait 
pa kyl. Tad ap tept/ plakt kiau šėn – i pu peč. Kol py rags ne pa kilės, tept/ kiau šėn 
ne ga lem – stab da ki li mo. Ga lem da pa mai šyt/ mil tų su sviest, pa da ryt/ tru pins/ 
i api bars tyt py ra ga vior šų. Kept va lun do, pu son tros, va lug14 bul kų di du ma. Pečs/ 
ne toks būn karšts/ kaip duonė. Ga lem pa jėmt smai lo me din/ pa ga liu ko i pra durt/ 
bul ko. Jei gu pa ga liuks sau sis – reišk py rags iš ke pės, jei ve lias – trūkst ke pi ma. Iš
keps bulk būn longv/, i pa barš kins į apa čio, bulk baršk, – reišk iš keps/. Ded/ bul ko 
ont sta la i už dėng/ balt dro bul/ i da kok/ sto re sni ab rūs. Bul kos vior šos ne reik/ 
šla pyt kaip duo nė. Jei gerε už dėngs/, plot bos mionkšt. Karš ta pjaus tyt ne ga lem.

Mie žins ra gaišs. Ke punt mie žin ra gaiš/, reik ža lių tar ka vo tų bul bių. Su tar kuoj 
i už pliokė ver dunč/ pien. Dau giau dėt/ milts i mai šyt/ su men tial. Įdėt/ drus kos 
li gi sko ne, rie ba la i, kai pra aušt, su pilt/ 
iš laists miels i laist/ pa kilt/. Kai pa kyl, 
dėt/ milts i at min kyt/. Pa da ryt/ ap skrits 
ra guols/, dėt/ ont pa ruoš tos bli tials i 
duot/ pa kilt/. Kai pa kyl, ap tept/ plakt 
kiau šėn i – į peč/. Kil dyt jolgė ne reik/, 

11 Lakš ti niams (to kia ma ka ro nų rū šis).
12 Parpalis – mil ti nis tar kai nis (per bu ro ki nę tar ką 
su tar kuo ta kie tai už min ky ta teš la, ku ri de da ma į 
ver dan tį van de nį, ver da ma ir ba li na ma su pie nu).

13 Dau gis kai tos vie ti nin kas.
14 Valug – pa gal.
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bo iš plers. Iš trauks iš pe čios, dėt/ ont lun tialės, už dėngt/ i te gu pra aušt. Mie žin 
ra gaiš/ val ga da šiol to su spirgɛs. Pa to vė jės jis ne skans.

Kvie tins pras ta ma li ma mil tų – ru dza vų15 ra gaišs/. Ra gaiš/ mai ša gel dialė, 
šva rio iš plau to, iš džiu vin to. Ke punt ra gaiš/ iš ru dza vų mil tų, reik/ dėt vior tų par
mal tų bul bių. Dal/ mil tų už pliokė ver dunč/ pien i pa liek/ pa maišs/ me dėn men tial. 
Ra gaiš/ reik pri dėngt dro bul/. Kai at vėst, par malt vior tų bul bių i su dėt miels, įpilt 
grie tie nės abu rūgš ta pie na, cuk ros ne daug, biš kel/ drus kos i rie ba la. Vis ko iš mai šyt/, 
pilt/ milts i min kyt, kol teš la ne be liops pri ron kų, i laist/ pa kilt/. Pa kils par min kė, 
darė ap skrits ra guols, ded ont bli tials. Kai pa kyl, ap tept/ plakt kiau šėn i – į peč/. 
Kept/ vie no va lun do abu pu son tros – jei ra gaišs/ ont vio sos bli tialės. Iš kep to dėt/ 
ont lun tialɛs, už dėngt dro bul/ sto re sn/ i, kai pra aušt, val gyt su spirgės, pien. Jolgė 
lai kyt/ ne reik/, bo bos ne be skans. Skan toks ra gaišs/ su ko pūstės, rūgšč/ pien, grie
tėn, sviest. Bo bos ont ra gai še svies to tep da va su pioršt. Labė skan bu va. Ra gaiš/ 
kep da va kiek vie no sa vai tė sek ma die ne ry to. Iš trauks iš pe čios ra gaiš/, pa kep da va 
sir niks. Jiem iš keps, su dė da va į puo do, už pil da va grie tien, svies ta pri dė da va, puo do 
už dėng/ i – pu peč/. Sir nikė – miltė, varš ke, mielės, kiau šins. Ry to val gy da va ra
gaiš/ su spirgės u grį žė iš baž ny čios iš trauk/ puo do a bliū do su sir nikės. Ska ny be 
ne iš pa sa kyt. Sir nikė pri si ger grie tie nės i svies ta, net čiurk šij, kai kond/.

Ra gaišs pa prasts ne brangs16, ale šviežs labė skans. Di de lių ra guo lių ne kep da
va, bo grait sen da va. Py rags bran giau kai nuoj, u ra gaišs/ ne brangs, skans i sots.

Pa keps py ra go a ra gaiš/, teip pat ne ga lem trun kyt du rim, skal dyt/ malks, 
mė tit/, bo py rags a ra gaišs/ su pols.

Ves tu vėm kep da va pa ge ri to py ra go, u ska niaus/ bu va ves tu vins krėn gels/. 
Krikš ty nom – tik skans py rags, Ve ly kom – bob, Sek mi nėm – py rags su varšk/, 
u Žo li nė – obe lių py rags.

Py rags kep da va sa va na muos. Vės/ tu rė je sa va pečs/. Jei iš ke pe py rags a 
ra gaišs/, pe čios dy ka lai kyt/ ne ga lem. At si neš da va i kai my nės obe liu kų pa si džiu
vint a su ko rių17.

Ve ly kom kep da va bo bo. Teš la mie li ne pa ge rit. At skir da va tryns/ nu bal ty mų. 
Tryns su cokr iš suk da va li gi bal tu ma. Di džiaus bėd bū da va su bal ty mų pla kiom. 
Da ba mik se rė, u unks čiau su ber žėn šluo tial abu dviem su ner tom, tik ne aliu mi
nėm, ša ku tėm plak da va. Vi liau at si ra da dra ti ne šluo tia la. Plak da vam, kor šal čiau. 
Kartės i į kie mo iš ei da vam. Į tešlė dė da va svies ta, va ni li ne cuk ros, grie tie nės i 
iš sukts tryns/, bal tymė iš plakt/ tik liuk ru da ryt/, į tešlė ne dė da va, bo teš la ne bus 
por/, su smegs. Bap ko kep da va aukš to mo li nė por mo18. Tešlė reik/ duot pa kilt/ i 
vė at min kyt/, jon būn skys tes ne, long ves ne ne gu py ra gam. Jon kep terp por mos19. 
Iš keps i išėms bo bo iš por mos, liuk ruoj. Liuk ro da ra iš iš plak tų bal ty mų. Iš plakt/ 
reik teip, kad gal tum su peil pjaut/, ded rūgš tialɛs, jei ne bū da va, dė da va i ac ta. 
Nu liuk ruoj bo bo i da pu peč/ pa sta ta, kad ap džiū tų. Bob brang/, ale skan/. Puoš
da va tik ne daug, ne teip kaip krėn gel/. 
Bob kep da va vie no va lun do, pu son tros, 
kaip i py rags.

Kep da va įvai rių bun de lių. Su la
ši niukės – pail gos abu ap skri tos bun
dialės – špo kiu kė. Bun dialės su varšk/, 

15 Ru piai mal tų kvie ti nių mil tų.
16 Gal būt to dėl, kad tai pa ly gin ti nau jas žo dis, an 
ne virs ta į on.

17 Džiū vė sių.
18 For mo je. Žr. iš na šą nr. 9.
19 Žr. iš na šą nr. 17.
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kom pi tūrεs20, obelės, ci na mun. Iš ku čioj 
tešlė, su pjaus ta kvad ra tėlės, į vi dų ded 
ko su ma ne gas pa di ne, su lonks ta, ont 
vior šos tešlės kamps i gau nas kaip 
krep šiuks. Jei kep su ci na mun, reik/ 
tuos kvad ra tėls iš tept/ šil dyt sviest, 
pa bars tyt/ ci na mun, cukr i su vy niot/. 
Ga lem da su vy niojs par lonkt/ i par vi
dur/ parp jaut vie no a do karts. Pra sket/ 
tešl i gau nas kaip gė ly te. Bun dialės, 
kai pa kyl, reik/ ap tept/ plakt kiau šėn. 
Kep ne pu lab karšt peč/. Ga lem to 
kvad ra tėl/ da ryt di de sin/ biš kel/, iš tept/ 
ly dyt sviest i parp jaut/ trios ke tors karts 
par vi dur/. Paim/ į ronks, da pa tėmp/ 
i su suk/, gau nas ro že. Kep da va i be 
įda rų. Ap skriot bun dia la ap tept/ plakt 
kiau šėn i api bars tyt/ su cokr. Va di nas 
pie niš kos bun dialės.

Da ry da va vy nio tins. Tėšlė iš
ku čioj, pa tep/ ly dyt sviest, ded/ abu 
aguons, abu varš kė, abu kom pi tūrs, 
abu la ši nioks – pa gal' gas pa di nės' su
ma ny mo – i vy nioj. Gau nas vy nio ti nė i su aguo nom, i su varšk/, i kom pi tūrės. 
Ge riaus/ iš kep su la ši niukės. Su vy niojs ded/ ont bli tials, ap tep/ kiau šėn i kai 
pa kyl – į peč. / Ga lem da api bars tyt/ svies ta i mil tų tru pi nėlės. 

Jei teš la ne mie li ne, ale kaip sau sai nių – pi pir ny kų, tad jo iš ku čioj stu riau 
i ded/ į bli tialė. Ont vior šos ded/ uo gie nė, pa da ra kie tes nė teš lė i par bu ro ki nė 
tar ko tar kuoj ont vior šos. Pri tar kuot/ reik daug, ale tur/ da ma tyts/ uo gie ne. Kėt 
da ra ap skrits klec kioks i jais už dėng/ uo gie nė. Tept/ kiau šėn/ ne reik. Kai iš kep, 
išim/ iš blėtės, pa ded/ ont lun tialės i su pjaus ta teip, kaip nor/. Ga lem i pa čio 
bli tialė parp jaut/ par pu se, bus lung viau išėmt. 

Py rags su varšk. / Iš ku čioj ap skri to bly no, ont vior šos ded/ pa ska nin to 
varš kė, pa darė juos tials i pri kry žia voj ont varš kės. Vie nos juos tialės iš jolgė, ki tos 
skersė. Pa tep/ kiau šėn i – pu peč/. Ga lem ont ap skrio tų bly nų dėt/ ne varš kė, 
ale obels/. Su obelės kep da va Žo li nės švėn tėm, su varšk/ – Sek mi nėm.

Gun dri nėm (03 25) kep da va bun dials iš vi so kių ja vų mil tų. Jos ne sal džios, 
ne labε ska nios, ale val ga, kad vės ja vė už de rė tų. Švie žios ne blo gos, tik reik/ grai
čiau su val gyt/, kol ne su žie di je.

Vio sų čė ne su ra šys/. Kat ra gas pa di ne kaip su gal vo je, teip i da re. Vie niem 
tas pa tionk, ki tam kits pa tionk. Unks čiau re cep tų kny gų ne bu va, jų ne rei kė je, u 
jei ger gas pa di ne, – jos galvo vės re ceptė, jos ron kos jaut rios, pa čios ži na, kiek 
i ko su dėt/, kad bū tų skan.

Spec. redaktorė kalbininkė Aušra Kaikarytė. 20 Uo gie nė mis.

E.Brajinskienėkepavestuvinįpyragą,
kokįkepdavotikŠeduvoje.Apie2009m.
Išstr.autorėsalbumo
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Šeduvos krašto gražiadarbiai
Kristina Kacevičienė

Bendraujant su buvusio Šeduvõs valsčiaus teritorijoje gyvenančiais ir ku-
riančiais tautodailininkais, liaudies menininkais, meistrais gražiadarbiais, galima 
pastebėti, kaip pastaraisiais dešimtmečiais pasikeitė jų sudėtis ir veiklos turinys. 
Sumažėjus jų darbų poreikiams ir paklausai, šiandien kiek pastebimiau reiškiasi 
medžio drožėjai ir mezgėjos, o kitų sričių – vienas kitas. Ypač audėjų, kurių 
staklės pokšėjo daugelio tarpukario meto kaimų gyventojų namuose. „Versmės“ 
leidyklos surengtos ekspedicijos metu lankantis bendruomenėse, teko susipažinti 
su gražiadarbiais, jų kūriniais ir problemomis. Daugelis jų amato išmoko iš savo 
artimųjų, eina tėvų pėdomis, tęsia šeimos tradicijas. Straipsnyje pristatome pačius 
aktyviausius, plačiau besireiškiančius visuomenėje, dalyvaujančius parodose. Daug 
moterų, mezgėjų, pynėjų, dirba savo malonumui, vien šeimos poreikiams. Tai 
pagirtina, bet apie jas – atskira kalba. 

Audėjos
Vida Kubilickienė (gim. 1957) gimė Sibire, Irkutsko apskrityje. 

Nuo 1985 m. gyvena V¸riškių kaime. Mama buvo audėja, priklausė 
Kauno dailės Šiaulių filialui. Vida išmoko austi iš savo mamos, 
savarankiškai austi pradėjo 1980 m. Audė rankšluosčius. Audimo 
stakles sumeistravo kaimynas Umbrasas. Darbo įrankiai: elektrinis 
šeivų privyjėjas (privyti siūlams), žirklės, senoviška rumbė rankšluos-
čiams kočioti (lyginti), naudojami lininiai ir medvilnės siūlai. Audė 
aštuoniomis nytimis (aštuonnytai). Rankšluosčiai turėjo sverti iki 300 
gramų, ilgis – du metrai. Buvo patogu – darbas namuose: ir vaikus 
prižiūri, o šeimoje augo sūnus ir dukra, ir atlyginimas geras. Anks-
čiau būdavo nemažai užsakymų. Tai tuo metu buvo didelė paspirtis 
pragyvenimui, be to, audėjai tas darbas buvo malonus. Šiais laikais 
tokiai produkcijai nebėra nei poreikio, nei paklausos. 2005 metais 
Vidos darbai buvo pristatyti parodoje Šiauliuose. 

Vidos Kublickienės 
rankšluosčiai
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Virginija Sargūnienė (gim. 1962) į 
Vėriškius iš Telšiÿ atsikėlė 1995 m. Austi 
pradėjo 1986 m., priklausė Kauno dailės 
Šiaulių filialui. Austi, siuvinėti, rišti kilimė-
lius išmoko iš savo mamos. Kilimėlius riša 
rankiniu būdu, eilutėmis. Naudoja žirkles, 
šaudyklę. Siūlai – spalvoti kiliminiai, iš 
Lentvario, jų storis vienodas. Kilimėlio plotis 
priklauso nuo audimo staklių dydžio, o 
ilgis – nuo norimo dydžio. Pirmiausia ant 
milimetrinio popieriaus nusipiešia raštus, 
kuriuos sukuria pati (tulpių motyvai ir kt.). 
Siuvinėja kryželiu (tikruoju siuvinėjimu). Iš 
vilnos velia sages, riešines. Spalvotos vilnos 
perka parduotuvėse. Dirba laisvalaikiu arba 
žiemą, kada turi daugiau laiko. Dalyvavo 
parodoje Šiauliuose.

Akmentašys
Henrikas Žilinskas (gim. 1957) kilęs 

iš Radvíliškio miesto. Šeduvoje gyvena nuo 
1979 m. Mokydamasis vidurinėje mokyklo-
je, būdamas paauglys, lankė medžio dailės 
būrelį, kurio vadovas buvo mokytojas V. Va-
liukas. Vėliau trejus metus mokėsi Klaipėdos 
41-oje menų mokykloje. 1978 m. grįžęs iš 
Tarybinės armijos, pradėjo dirbti akmentašiu. 
Įsirengė dirbtuvę. Įrankiai: kaltai akmeniui, 
bučardas (metalinis plaktukas), elektriniai 
prietaisai – šlifavimo, pjovimo, gręžimo. 
Įrankius (užsienio gamybos) pirko iš įvairių 
tiekėjų. Akmenį perka lietuvišką ir karelišką. 
Gaminiai jo vienetiniai. Pagaminęs per 50 vnt. 
įvairių akmeninių skulptūrų. Turi iš įvairių 
rajonų užsakymų. Gaminiai priklausomai 
nuo darbo ir skulptūros sudėtingumo būna 
nuo šimto iki kelių tūkstančių litų vertės. 
Šis amatas Henrikui ir hobis, ir pragyvenimo 
šaltinis. Jis su žmona Goda užaugino du sū-
nus. Jaunėlis Vitalijus pasuko tėčio pėdomis, 
nuo 14 metų jis taip pat akmentašys. Tėtis 
džiaugiasi, kad sūnus tęsia šeimos tradicijas. 

Medžio drožėjai
Juozas Gvazdauskas (gim. 1957 m. Kaliningrade) augo Šilålės 

rajone, Upônos seniūnijoje. Drožinėti išmoko pats. Pirmas jo drožinys 
buvo močiutės lazda. Patiko drožinėti, o be to, jį labai traukė medis. 

Virginijos Sargūnienės kilimėlis ir pagalvėlės 

Henriko Žilinsko akmeninis „Rūpintojėlis“
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1979 m. grįžęs iš tarnybos armijoje pradė-
jo drožinėti švilpukus, po to – pelenines, 
įvairius suvenyrus, lazdas, lauko baldus. 
Juozas dirba statybininku. Nuo 1982 m. 
gyvena Pavartyčiuose. 2010 m. pastatė kieme 
akmeninį židinį. Turi dirbtuvėlę, tekinimo 
stakles. Peiliukus drožinėjimui pasigamino 
pats, kaltus nusipirko parduotuvėje. Lie-
pos, drebulės medieną naudoja mažiems 
dirbiniams, o ąžuolo, uosio – skulptūroms. 
Medienos prisirankioja miške, ją išdžiovina 
palėpėje. Drožinių ornamentai įvairūs, juos 
sukuria pats. Išskaptavo dideles skulptūras: 
„Neptūnas“, „Trys nykštukai“, „Pelėda“, 
„Gyvybės medis“. 2012 m. savo tėviškėje 
pastatė ąžuolinę 2,5 m aukščio skulptūrą 
„Marija“, yra išskaptavęs per 10 vnt. dide-
lių skulptūrų, 6 vnt. lazdų su skirtingais 
ornamentais, paveikslą „Trakų mūšis“. 
Drožinėti iš tėčio išmoko sūnus Vladas. 
Baigęs Šiaulių pedagoginio universiteto 
Menų fakultetą, jis turi svajonę mokytis 
akmens apdirbimo amato.

Irmantas Adomavičius (gim. 1972 m. Baisógaloje). Pavartyčių 
kaime gyvena nuo 1981 m. Savarankiškai pradėjo drožinėti prieš 
šešerius metus. Pirmieji dirbiniai: druskinė, lentynėlės, rėmeliai pa-
veikslams ir veidrodžiams, įvairios suvenyrinės dėžutės papuošalams 
dėti. Naudoja medį liepą, nes jis minkštas ir lengviau yra dirbti. 
Ornamentus susikuria pats. Įrankiai: pasidarė pats peilį drožinėjimui, 
turi dirbtinių ir pirktinių kaltų skaptavimui, naudoja rankinį pjūklą 

Juozas Gvazdauskas prie savo dirbinių 

Irmanto Adomavičiaus  
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ir kt. Dirbtuvėlės neturi, todėl visus darbus dirba virtuvėje, kai lieka 
vienas, kiti jau miega. 

Žmonos Vaidos sesė pasveikino Irmantą su gimtadieniu ir pa-
dovanojo medinį laivą. Nuo to laiko prasidėjo Irmanto laivų gamyba. 
Laivų dydis nuo pieštuko iki 0,60 cm. Medieną, liepą, juodalksnį ir 
drebulę, renka iš malkų, kai kas dovanoja. Medieną žiemą dvi paras 
džiovina virtuvėje ant pečiaus, o vasarą savaitę ant garažo stogo. 
Laivus daro natūralios medienos spalvos, o kartais padengia beicu 
(spalvinė medžiaga), taip išgaudamas rusvą atspalvį. Burėms naudoja 
lininę drobę, krakmolą, kad linas būtų standus. Pagaminęs per 100 
laivų, dauguma jų iškeliavę į Švêdiją, Vilnių, Marijãmpolę, Šiauliùs. 
Laivai namuose neužsibūna, nes padovanoja įvairiomis progomis. 
Būna, kad paprašo pagaminti kaip suvenyrą už pinigus, simbolinė 
laivo kaina 50 Lt. Daugiausia dirba savo malonumui. Didžiulė Irmanto 
svajonė – padaryti 2 metrų laivą. Jis dirbdamas vis save tobulina. 
Šeima ir giminės Irmantą palaiko ir džiaugiasi jo darbais.

Adolfas Pranas Kartanas (gim. 1943 m. Panevėžyje) 1990 m. 
persikėlė gyventi į Vaidulonių kaimą ir jame iki šiol tebegyvena. 
Drožimu susidomėjo nuo mokyklos laikų. Pirmieji darbai: rankš-
luosčiams kabyklos, vazos vaisiams, ažūriniu raštu išpjaustytos 
druskinės. Naudojo medį liepą. Yra išdrožęs įvairių dydžių kryžių, 
rūpintojėlio skulptūrėlių. Įrankiai: įvairūs kaltai, plaktukai, pjūklai, 
jau turi elektrinį pjūklą, rankų darbo tekinimo stakles. Ornamentai: 
pats kuria ir pasirenka iš liaudies kūrybos knygų. Pastaruoju metu 
drožia skulptūras iš ąžuolo. Didžiausias jo išskaptuotas dirbinys iki 5 
metrų koplytstulpis Šventam Kazimierui, pastatytas 2007 m. Ariógalos 
kapinėse. Skulptūra „Dzūkas grybautojas“ pastatyta kaimo sodybo-

Adolfo Prano 
Kartano kryžius 
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je prie Drùskininkų, Česlovo Milošo tėviškėje pastatyta skulptūra 
„Kipšas“, Panevėžio mieste – skulptūra „Kaukas“, Kùpiškio rajone 
Pakalnės sodyboje pastatyta skulptūra „Gaspadorius“. Išskaptavo iki 
20 įvairių skulptūrų. Tarptautiniame medžio drožėjų plenere Šetìnių 
kaime, Česlovo Milošo gimtinėje, Kėdãinių rajone dalyvavo 12 skulp-
torių iš įvairių šalių, tarp jų Adolfas Pranas Kartanas. Apdovanotas 
Padėkos raštais (6). Skaptuoja savo malonumui, padovanoja giminėms, 
pažįstamiems, kurie išsiveža į užsienio šalis.

Adolfo Prano šeimoje du vaikai: sūnus ir dukra. Sūnus tęsia 
tėčio tradicijas. Tik laisvalaikiu drožinėja iš medžio, kala akmens 
skulptūrėles, nes pagrindinė profesija pedagogas. Senelis Adolfas 
Pranas džiaugiasi, kad trečia karta tęsia šeimos tradicijas. 

Viktoras Šiupinys (gim. 1953) kilęs iš Bebrujų kaimo. Atsi-
kraustė gyventi į Radvilonių kaimą 1978 m., o nuo 1993 m. gyvena 
Alksniupiuose. Dirbo „Draugo“ kolūkyje mechanizatoriumi. Viktoro 
tėtis buvo kalvis, bet mėgo dirbti ir staliaus darbus, todėl Viktoras 
ir paveldėjo iš tėčio potraukį medžio darbams. Pradžia buvo namų 
apyvokos rakandai, kas būtina namų ūkyje (pakabos, lentynėlės ir 
kt.). Medieną naudoja, kokią gauna (beržas, liepa, eglė). Ornamentus 
kuria pats, labai kruopštus ir kantrus žmogus. Turi savo dirbtuvėlę. 
Naudoja įrankius: kaltus, plaktukus, pjūkliuką. Nusipirko pjovimo-
obliavimo stakles, kai dar buvo talonai, tekinimo stakles pasigamino 
pats. Pažįstami užsisako žvakidžių, padėkliukų, pakabukų raktams ir 
t. t. Padarė tris įvairaus dydžio labai gražias kraičio skrynias iš pušies 
medienos. Viena kraičio skrynia primena sendintos medienos išgautu 
atspalviu, metalo apkaustus skryniai padarė pats. Naudojo pušies 
medieną. Pagamino tartum ant vištos kojelės barą-namelį (atidaromu 

Viktoro Šiupinio 
baras-namelis 
ant vištos kojelės
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stogeliu, žemiau durelės, kurias atidarius 
ištraukiami stalčiukai). Ornamentai – kokie 
šauna į galvą, tokius ir daro. Padarė foto 
rėmelius iš uosio medienos, stovas – iš el-
nio rago. Kėdutė – mažyliui (anūkėliui) iš 
pušies ir faneros, nulakavo medienai skirtu 
laku. Vyno staliukui naudojo tuopos, obels, 
ąžuolo medieną, lentynas pagamino iš eglės 
ir padengė beicu (ruda spalva), karnizus iš 
medžio šakų (gudobelės šaknų). Medieną 
džiovina natūraliai namų sąlygomis. Vikto-
ras ne tik medžio drožėjas, jam patinka ir 
dailidės darbai. Pats įsirengė savo namus. 
Šeima labai palaiko ir džiaugiasi jo darbais. 
Žmona Ona ir patarėja, ir pagalbininkė. Abu 
labai šilti ir malonūs žmonės. Užaugino du 
sūnus ir dukrą. Vyriausiajam sūnui Ramūnui 
patinka gaminti dirbinius iš gipso. Dukra 
Viktorija turi meninę gyslelę fotografijai. 
Sūnus Elmaras dirba dailidės darbus, bet 
turi pomėgį akmens apdirbimui. Visi šeimos 
nariai yra meninės sielos. Džiugu, kad vaikai 
perima ir tęsia šeimos tradicijas. 

Vidmantas Skestenis (gim. 1963) gimęs ir augęs Šeduvoje. 
1981 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą. Studijuojant Vilniaus pe-
dagoginiame institute 1983 m. jam teko susidurti su medžio drožyba, 
drožybos būdais bei įrankiais. Visa tai jam patiko ir nuo to laiko 
pradėjo savarankiškai drožti. Vidmantui teko dirbti su liaudies meis-
tru K. Samalioniu. Turi namuose mažą dirbtuvėlę ir joje elektrinių 
įrankių medžio apdirbimui: siaurapjūklį, elektrinių grąžtų, oblius ir 
obliavimo stakles, pjovimo diskines stakles, reismusines medžio ap-
dirbimo stakles. Medienos ieško ir perka: liepa verpstėms gaminti, o 
skulptūroms – ąžuolas. Ornamentai: geometriniai, verpsčių – augali-
niai, paukščių ar gyvulių motyvai. Dalyvavo parodose: Radviliškyje, 
Šeduvoje, Šiauliuose, Prancūzijoje. Apdovanotas įvairiomis padėkomis. 
Pats organizuoja per metus po dvi mokinių parodas. Vidmantas 
išleido nemažai savo auklėtinių į gyvenimą – Justinas Večerskis, 
Mindaugas Šidlauskas tarpusavyje lenktyniaudavo darbais, Gytis 
Lazauskas, Edmundas Poška, Julius Žakas tęsia mokykloje pradėtus 
drožybos darbus. 

Kalvis
Ignas Petronis (gim. 1984) gimęs Šeduvos mieste. Baigė Rau-

dondvario aukštesniąją žemės ūkio mokyklą. Dirbdamas kalvėje iš 
vyresniųjų kalvių išmoko kaldinti iš juodojo metalo ir skardos menines 
gėles. Nuo 2009 m. pradėjo pats savarankiškai kaldinti gėles, gėlėms 

Vidmanto Skestenio 
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stiebelius ir lapelius. Įrankiai: replės, plaktukai, kaltukai, spaustuvai. 
Ignas su savo dirbiniais dalyvavo parodoje Radviliškyje. Šis amatas 
jam yra hobis ir laisvalaikio praleidimas.

Mediniai lauko papuošalai
Daiva Valiušaitytė (gim. 1966) kilusi iš Keµmės. 1988 m. baigė 

Telšių kultūros mokyklą. Per 20 metų gyvena Vėriškių kaime ir visą 
tą laiką dirba kultūros srityje. Įvairius rankdarbius pradėjo daryti 
nuo mažens, pirmoji jos mokytoja buvo mama. Daiva neria, mezga, 
siuvinėja, velia iš vilnos spalvotus paveikslus. Vaizdus išgauna su 
vilnos vėlimo adata, vilną sušlapindama ir iš jos formuodama pa-
veikslus. Pastaruoju metu Daiva ir Jelena Janauskienė daro medinius 
lauko papuošalus: gėlėms sodinti lovelius, ežius, driežus, sraiges, 
vėžliukus, skruzdėles ir kitokius vabzdžius. Naudoja pjovimo stakles, 
elektrinį grąžtą, plaktuką, reples, medienos impregnatorių. Prisipjausto 
įvairaus dydžio medienos gaminių, pvz., apskritimus, juose išgręžia 
skylutes. Pagrindas yra forma, ant kurios 
formuojamas ežys ar kitas gyvūnas. Supjaus-
tytą medieną impregnuoja atsparumui nuo 
oro permainų. Sukala vinutėmis paruoštą ir 
supjaustytą norimo dydžio medieną, sufor-
muodamos norimą gyvūną. Naudoja vielą, 
ant kurios suveria skrituliukus, ir gaunasi 
nariuotakojai vabzdžiai. Mediena – alksnis. 
Medinių papuošalų aukštis ir ilgis priklauso 
nuo norimo dydžio. 

Asta Monkuvienė (gim. 1966) gimusi 
ir augusi Šeduvoje. Baigė Šeduvos vidu-
rinę mokyklą. Dirba Šeduvos gimnazijos 
valgykloje. Pamatė mugėje pintus vazonus 
gėlėms ir nuo 2005 m. pradėjo pati pinti 
tokius iš svyruoklio beržo šakelių. Iš žalių, 
nedžiovintų svyruoklio beržo šakelių supina 
norimo ilgio ir storio pynes, jas apvynio-

Igno Petronio rožė 
iš juodojo metalo
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ir Jelenos Janauskienės  
„Skruzdėlės“



280

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

ja valu, kad laikytųsi, po to sukala vinutėmis ir taip suformuoja 
vazoną. Pradeda nuo apačios ir kyla į viršų iki reikiamo vazono 
aukščio. Toks vazono papuošimas yra praktiškas, nes apsaugo gėles 
nuo žemės išdžiūvimo ir gėlės gerai auga. Pina iš žalių nedžiovintų 
šakelių, nes jos netrupa ir ilgiau laikosi. Yra pagaminusi pintinės 
pavidalo vazą su rankena. Mėgsta ir smulkesnius darbus. Yra pa-
dariusi ne vieną medelį vazone. Medelio kamienas iš šakos ir iš 
vielos, jį padengia plytelių klijais ruda spalva. Ant vielos, iš kurios 
išlankstytos šakos, suveria karoliukus, daro mažas šakeles. Taip 
sukūrė gražų medelį, kurį pavadino „Bonzai“. Asta tai daro tik dėl 
savęs ir savo malonumui.

Alvita Šilinskienė (gim. 1959) kilusi iš Šilutės rajono Šetupaičių 
kaimo. Nuo 2000 metų gyvena Butėnuose. Dar mokydamasi mokykloje 
labai mėgo įvairius darbelius: mezgė, nėrė. Paskutiniu metu iš me-
džių šakelių daro įvairius suvenyrus. Medis – liepa, alyvos, gluosnis. 
Kiekvieno medelio žievė duoda vis kitokią spalvą, tiksliau išgauna 
atspalvį. Įrankiai: žirklės, įvairūs peiliai, karšti klijai. Iš molio lipdo 
įvairius suvenyrus. Molį perka parduotuvėse ir naudoja natūralų, be 
jokių atspalvių. Daro vazas, dėžutes smulkiems daiktams susidėti. 
Pina įvairaus dydžio krepšius iš žilvičių (karklų). Alvita yra padariusi 
pelėdą, į kurios sparnelį sudėta daugiau kaip 300 kriauklelių, nugara 
pelėdos taip pat iš kriauklelių, o priekinė dalis priklijuota iš sutrintų 
kriauklelių. Pelėdos aukštis 40 cm. Kuria viską pati. Turi užsakymų 
nupinti įvairių daiktų iš vytelių. Dauguma Alvitos darbų puošia 
kitų žmonių sodybas. Dukra Giedrė įvairių darbelių išmoko iš savo 
mamos, nes nuo mažens kartu su mama įvairius darbus dirbdavo. 
Lipdo iš molio, piešia, nes jos mama labai gražiai piešia. Džiaugiasi 
Alvita, kad dukra tęsia tradicijas. Alvita 2010 m. apdovanota padėkos 
raštais už gražius darbus bei dalyvavimą konkursuose diplomais: 2004, 
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2006, 2007 ir 2009 m. 2007 m. Radviliškyje Suaugusiųjų ir jaunimo 
neformaliojo ugdymo centre buvo vykdomas projektas „Ruošiame ir 
suteikiame darbo galimybes: sakome NE atskirčiai ir ksenofobijai“, 
kuriame Alvita dalyvavo ir gavo pažymėjimą. Paskatinimui buvo 
gavusi kelionę į Maltą. Joje dalyvavo Lietuvos, Vokietijos, Maltos, 
Italijos šalių atstovai. Alvita labai džiaugėsi šia kelione ir yra labai 
dėkinga Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centro direk-
torei Ritai bei darbuotojams.

Mezgėjos, nėrėjos vąšeliu, siuvinėtojos,  
siuvėjos
Emilija Ožalienė (gim. 1923) kilusi iš Rozalímo (Pakrúojo r.). 

Megzti pradėjo būdama dešimties metų. Išmoko megzti iš savo 
seserų, nes visos seserys mezga virbalais ir neria vąšeliu. Pats gy-
venimas paskatino imtis šio amato, kadangi anksti neteko tėvelių, 
reikėjo gyventi, apsirengti. Būdama šešiolikos metų atvyko gyventi į 
Pavartyčius tarnauti pas Ožalus. Būdama aštuoniolikos metų ištekėjo 
už Mečislovo Ožalo, pas kurį tarnavo. Mezga staltieses, sukneles, 
kojines, kumštines ir pirštuotas pirštines. Mezga iš vilnonių siūlų. 
Anksčiau augino avis, todėl turėjo savo paruoštų vilnonių siūlų. 
Pati suverpdavo vilną verpimo rateliu. Dabar siūlus perka. Įrankiai: 
žirklės, adatos ir virbalai pagal siūlų storį. Neria vąšeliu patalynei 
papuošalus. Aprengia savo mezginiais visus kaimynus, anūkes ir 
anūkus. Išmokė megzti dukrą Palmyrą, kuri mezga kojines, piršti-
nes, o sudėtingesnių mezginių prašo numegzti mamos. Emilija savo 
mezginių yra išdovanojusi giminėms. Anksčiau klientai atnešdavo 
savo siūlų ir prašydavo numegzti tai, ko jie norėdavo. Kartais sumo-
kėdavo rubliais už šalikus, skaras, sukneles, o iš pažįstamų pinigėlių 
neimdavo. Sudėtingesnius ornamentus pasirenka iš knygų, žurnalų. 
Emilija mokėjo austi aptiesalus, rankšluosčius, paklodes, drobinį 

Alvitos Šilinskienės 
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audeklą. Audė keturnytėmis lininiais siūlais. Išmokė dėdina, kuri 
augino Emiliją mirus tėveliams. Dabar mezga savo malonumui, turi 
užsiėmimą ir laikas greičiau prabėga.

Bronė Ožinskienė (gim. 1949) kilusi 
iš Vabalių kaimo. Nuo 2005 m. gyvena 
Pavartyčiuose. Dirbo kolūkyje. Šiuo metu 
pensijoje. Pradėjo megzti 1999 m., išmokė 
dukterėčia. Siūlus nėrimui naudoja irisus, 
o mezgimui vilnonius, sintetinius pirktinius 
arba išardo iš senų mezginių. Neria servetė-
les, staltiesėles, takelius. Nėrinių ornamentai 
gėlių motyvais. Mezga kojines, pirštines, 
šalikus. Šalikus mezga kombinuotu mezgi-
mu – vąšeliu ir virbalais. Virbalus naudoja 
įvairaus storio ir ilgio. Raštų pasirenka 
iš žurnalų ir knygų. Turėjo užsakymų: vaikams kepuryčių, įvairių 
servetėlių. Daugumą mezginių dovanoja giminėms, šeimos nariams. 
Užaugino keturias dukras, turi keturis anūkus ir dvi proanūkes. Dukros 
išmoko megzti iš mamos. Mezga tik laisvalaikiu, po darbo. Mezga 
pastaruoju metu daugiausia savo anūkams, proanūkėms. Mezga savo 
malonumui, nes patinka megzti – tai puikus laisvalaikio praleidimas. 

Aldona Jurpalytė Valterienė (1931–2011) kilusi iš Prastavonių 
kaimo. 1945 m. visa šeima buvo ištremta į Komiją. Aldonai tada 
buvo 14 metų. Kaip vyriausiajai atžalai, tremtyje teko rūpintis šeima. 
Sunkiai dirbo miške, naktimis siuvinėdavo, megzdavo, taip padėdama 
jaunesniems sesei ir broliui. 1960 m. šeima grįžo į Lietuvą. 1965 m. 
neakivaizdiniu būdu pradėjo studijuoti Šiaulių pedagoginiame institute. 
Įgijo pradinių klasių mokytojos diplomą. Rankdarbiais susidomėjo 
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ankstyvoje vaikystėje. Aldonos mama, buvusi Dotnuvos Akademijos 
rankdarbių mokytoja, daug siuvinėdavo ir namuose. Yra išsiuvinėjusi 
plonais „troja“ siūleliais ne vieną stulą, arnotą aplinkinėms bažny-
čioms. Siuvinėdavo vėliavas. Smetoniniais metais už tą darbą ji gavo 
300 Lt. Ji išmokė austi, siuvinėti, nerti tinklines užuolaidas ir kt., 
megzti. Aldona išmoko megzti pirštines, kojines. Kol dukros paaugo, 
daug siuvinėjo, šeimą apsiūdavo. Medžiagos – pačios pigiausios, bet 
pasiuvinėtos, gražiai pasiūtos suknelės traukdavo daugelio žvilgs-
nius. Išmokusi iš vienos tremties draugės, ėmėsi klijuoti iš šiaudų 
paveikslus. Vėliau ėmėsi ir skiautinių meno. Naudodama skiautinių 
techniką yra sukūrusi pagalvėlių, lovatiesių. Yra prinėrusi be galo 
daug skarų, kepurių, šalikų, skrybėlaičių. Svarbiausia – rankdarbių 
išmokė keturis anūkus. Tie keturi berniukai noriai sugalvoja, pripiešia 
raštų. Vienas rišimo būdu prigamino pagalvėlių, kitas porą kilimėlių, 
trečias siuvinėja, ketvirtas drožinėja. Džiaugėsi Aldona savo anūkais, 
kad tęsiamos šeimos tradicijos. Jos rankdarbių galima rasti daugelio 
šeduviečių namuose, pas gimines, draugus, darželiuose, mokyklose, 
Kupiškyje, Klaipėdoje, Kėdainiuose, Kråkėse, Dotnuvoje, Kaune. Daug 
darbų iškeliavo į Italiją, JAV, Ispaniją. Ypač daug į Vokietiją. Ten iš 
36 giminių šeimų nėra nė vienos be jos rankdarbių. 2002 m. kovo 
mėnesį Aldonai suteiktas tautodailininkės vardas. Dalyvavo parodose, 
lankė kitų parodas. 

Snieguolė Bukinienė (gim. 1969) kilusi iš Beinoråvos kaimo 
(Radviliškio r.). Jau dvidešimt dveji metai gyvena Butėnuose. Snieguolė 
megzti, nerti pradėjo dar mokydamasi mokykloje. Megzti išmoko iš 
savo močiutės ir tetos. Snieguolė turi sūnų ir dukrą. Dukra Toma 
siuvinėja kryželiu, labai gražiai piešia gamtos peizažus. Ji mokosi 
Vilniaus pedagoginiame universitete paskutiniame kurse. Mama 
džiaugiasi, kad dukra linkusi į meną, tęsia tradicijas. Snieguolė dau-
giausia mezga savo vaikams šalikus, megztinius. Ornamentus kuria 

Aldonos Valterienės 
paveikslas iš šiaudelių
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pati, retkarčiais renkasi iš žurnalų. Mezgimui naudoja įvairius siūlus. 
Įrankiai: įvairaus storio virbalai, nėrimo kabliukai, žirklės, adatos.

Prieš dvejus metus į bendruomenę atvykusi moteris mokė verti 
iš karoliukų dirbinius. Nuo tada ir įniko verti bei nerti iš karoliukų 
papuošalus. Pati susikuria papuošalų ornamentus. Karoliukus perka 
Panevėžyje, nes ten labai didelis karoliukų pasirinkimas. Veria ant 
valo, siūlo, vielutės. Suveria karoliukus, po to nėrimo kabliuku suneria 
ir štai sukurtas kelių spalvų papuošalas – vėrinys ant kaklo. Visus 
šiuos darbus be galo pamėgo ir su malonumu juos dirba laisvalaikiu.

Adelė Žilinskaitė (gim. 1947) gimusi ir augusi Rokonių 
kaime. Baigė Sidabråvo vidurinę mokyklą. Adelės prosenelė mezgė 
raštuotas pirštines, o atlygis už darbą tuomet buvo mokamas maistu. 
Adelė megzti išmoko pati iš žurnalų. Dirbo UAB Šeduvos siuvimo 
įmonėje „Lelija“, megzdavo tik laisvalaikiu. Ornamentus renkasi iš 

Snieguolės Bukinienės 
sukurti papuošalai

Adelės Žilinskaitės 
mezginiai
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paveiksliukų, žurnalų, kartais nusibraižo pati. Jokių kursų nelankė. 
Siūlų nusiperka parduotuvėse. Adelė ne tik mezga savo malonumui, 
bet mėgsta ir kulinariją. Kepa tortus, daro „skruzdėlynus“. Senovinį 
„skruzdėlyno“ receptą gavo Adelės sesuo iš Vytauto Landsbergio 
pusseserės Vandos Malčiauskienės. Mums atvykus į jos namus, ji kaip 
tik tuo metu iškepusi formavo „skruzdėlyną“ ir, žinoma, pavaišino 
mus. Neapsakomai skanus kepinys. Adelė pasidžiaugė, kad anūkė 
Gitana piešia įvairaus dydžio paveikslus, o jos svajonė studijuoti dailę. 

Aldona Janina Gedminaitė (gim. 1931) gimusi Kėdainių rajono 
Montviliškio kaime. Baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, vėliau Kauno 
finansų-kredito technikumą. Šileikoniuose gyvena nuo 1958 m. Išmoko 
megzti būdama paauglė. Jau labai daug metų mezga ir neria. Mezga 
liemenes, sijonus, megztinius. Neria staltiesėles, užtiesalus, staltieses. 
Raštus rinkosi iš senovinių žurnalų. Naudoja siūlus: mezgimui vilna 
ir akrilanas, nėrimui medvilnė ir linas. Siūlų nusiperka parduotuvėse. 
Vienam kostiumėliui siūlų yra gavusi dovanų iš Australijos. Nėrimui 
vąšelių turi iki 20 vnt. ir naudoja pagal siūlų storį. Aldonos mama 
taipogi megzdavo. Abi moterys tarpusavyje dalydavosi patirtimi, raštais. 
Sukaupusi labai daug mezgimo literatūros. Kai tik pamato gražesnį 
raštą ar mezginį, tuojau pat panaudoja savo mezginiams. Dabartiniu 
metu ji daugiau neria nei mezga. Nerti sėda daugiausia vakarais, po 
visų darbų, o jų tikrai daug, nes gyvena nuosavame name. Neria savo 
malonumui. Labai daug darbų yra padovanojusi giminėms, draugėms. 
Klasės susitikimo 50-mečio proga visiems bendraklasiams nunėrė po 
komplektą servetėlių (25 komplektus) ir padovanojo prisiminimui. 
Aldona yra dalyvavusi parodoje Šiauliuose. Yra surengusi personali-
nes parodas Pakruojyje, Alksniupiuose. Apdovanota padėkos raštais.

Elžbieta Masiliūnienė (gim. 1938) gimė Rokoniuose. Mokėsi 
Baisogalos vidurinėje mokykloje. Būdama dešimties metų, megzti ir 
nerti ji išmoko iš knygų, žurnalų. Mezga ir neria įvairius šalikus, 

Aldonos Gedminaitės 
megztos raštuotos 
pirštinės
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servetėles, staltieses, rūbus. Ornamentus renkasi iš knygų. Siūlai: iri-
sai, lininiai, vilna. Įrankiai: įvairaus storio kabliukai, virbalai, adatos, 
žirklės. Elžbieta siuvinėja kryželiu servetėles įvairiomis rožytėmis, 
papuošimus. Mezga ir neria savo šeimai, anūkams rūbelius. Užaugino 
tris sūnus, marčios Virginija ir Inga mezga ir neria tik laisvalaikiu, 
nes dirba įstaigose.  

Vaida Gabenytė-Zacharevičienė (gim. 1982) kilusi iš Pavar-
tyčių. Vaida siuvinėti pradėjo dar mokydamasi Šeduvos vidurinėje 
mokykloje. Pirmoji jos mokytoja buvo mama. Siuvinėja kryželiu, 
audinį renkasi įvairų – pagal struktūrą. Siūlai: mulinė, irisai, liurek-
so (dirbtinis pluoštas su blizgesiu). Įrankiai: įvairios adatos, žirklės, 
siuvinėjimo lankelis. Išsiuvinėjusi yra kvietimų, sveikinimų, raidžių, 
žodžių, monogramų. Siuviniai yra įvairaus dydžio. Didžiausias 0,60 cm 
aukščio ir 1 m pločio, o mažiausias 0,20 cm. Vaida yra išsiuvinė-
jusi per 30 darbelių, proginių siuvinių: krikštynoms, vestuvėms ir 
t. t. Pagrindui naudoja drobinę medžiagą. Pati sukuria paspartukus 
(ovalius, apvalius) – įvairias formas rėmeliuose. Ji ne tik siuvinėja, 
bet ir dekopuoja (kai dekoruojamas objektas apklijuojamas popieriaus 
iškarpomis, o galutinis rezultatas panašus į tapybą) smulkesnius 
dirbinius: jūros akmenėliais vazeles, papuošalų dėžutes, puodelius, 
vazonėlius gėlėms. Didžiausias dirbinys buvo stalo dekopažas (1 m × 
0,60 cm). Dekopuoti daiktai: veidrodis, dujinė viryklė, spintelė, rė-
meliai. Visai neseniai pradėjo siuvinėti paveikslus-triptikus (tai trys 
paveikslai: vidurinis didesnis, o kraštiniai du mažesni, bendrą išsiu-
vinėtą vaizdą apjungia visi trys paveikslai). Vaida mėgsta dovanoti 
savo dirbinius giminėms, draugams įvairiomis progomis. Pagrindinis 
Vaidos užsiėmimas – choreografijos mokytoja, o darbelius daro savo 
malonumui ir tik laisvalaikiu. Tėvai ir giminės labai džiaugiasi jos 
dirbiniais ir visapusiškai ją palaiko.

Aleksandra Jakavičienė (gim. 1941) kilusi iš Joniškio rajono 
Gudaičių kaimo. Nuo 1968 m. gyvena Alksniupiuose. Daugelį metų 
dirbo pradinių klasių mokytoja. Siuvinėti pradėjo paauglystėje. Išsiu-

Vaidos Gabenytės- 
Zacharevičienės  
siuvinys kryželiu 
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„Paskutinė vakarienė“



287

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

vinėjo specialia adata kilimėlį. Siuvinėja kryželiu gamtos paveikslus. 
Išsiuvinėjo šventą paveikslą „Paskutinė vakarienė“. Mėgsta siūti siuvimo 
mašina įvairius buitinius bei aprangos siuvinius. Aleksandros mama 
nėrė vąšeliu. Pirma mokytoja buvo jos mama, kuri ir perteikė grožio 
supratimą. Aleksandra tą pomėgį perėmė iš savo mamos. Siūlus ir 
medžiagas perka parduotuvėje. Yra apnėrusi tautinių rūbų prijuostes. 
Ornamentus kuria pati. Siūlai mulinė įvairių spalvų. Perka specialią 
medžiagą siuvinėjimui. Alksniupiuose, Pakiršinio amatų centro mo-
terys vedė seminarą, kuriame mokė, kaip tuščiavidurius kiaušinius 
puošti siūlais. Aleksandra išmoko įvairiaspalviais medvilniniais siū-
lais apvynioti kiaušinius, išeina labai gražūs margučiai. Aleksandra 
asmeninei šventei savo vaikų prašo, kad padovanotų būtent siūlų ir 
jokių kitokių dovanų jai nereikia. Gražiadarbė savo dirbinius dau-
giausia dovanoja giminėms, draugams, pažįstamiems. Ji pati mėgsta 
pasigrožėti savo darbais. Siuvinėja ar mezga ji vakarais, todėl pati 
save vadina pelėda. Žiūrėdama televizorių, taip pat siuvinėja arba 
mezga, būtinai ką nors dirba. Negali šiaip sėdėti ir nieko neveikti. 
Visa šeimyna savo mamą palaiko ir džiaugiasi jos darbais.

Jelena Janauskienė (gim. 1969) gimusi Irkutsko srityje, Vėriš-
kiuose gyvena nuo 1990 m. Siūti pradėjo dar mokydamasi mokykloje. 
Siuva įvairius rūbus, rankines, lėles. Medžiagos įvairios ir pagal 
poreikį. Siūlus ir medžiagas perka parduotuvėje. Įrankiai: elektrinė 
siuvimo mašina, siūlai pagal audinio storį ir struktūrą, liniuotė, 
kreida, muilas, žirklės, žiogeliai, lygintuvas. Savo siuviniais puošia 
Vėriškių pramogų ir šokių salę. Siuva siuvinius įvairiems prizams, 
suvenyrams, atrakcijoms, įvairaus dydžio lėles. Siuvinius dovanoja 
įvairiomis progomis draugams ir giminėms. Šis darbas teikia didelį 
malonumą.

Jelenos Janauskienės 
siūtos lėlės
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Valerija Plungienė (gim. 1933) kilusi 
iš Pasvalio rajono, Vaškų miestelio. Nuo 
1958 m. gyvena Šeduvoje, per keturiasdešimt 
metų dirbo ligoninėje medicinos sesele. Dar 
būdama paauglė iš savo draugių išmoko 
siuvinėti paprastu kryželiu. Jos mama Elena 
be galo mėgo siuvinėti. Dukra išsaugojusi 
mamos siuvinėtą staltiesę, o kita liko ne-
baigta siuvinėti, todėl Valerijai teks užbaigti 
mamos pradėtą darbą. Valerija siuvinėja 
ne tik paprastu kryželiu, bet ir bulgarišku 
kryželiu (tai iškilusis kryželis, nes yra dvi-
gubas). Siuvinėja pagalvėles, takelius, paveikslus. Siuvinėjimui perka 
drobę bei specialią medžiagą siuvinėjimui. Siūlai spalvoti mulinė. 
Ornamentus nusipiešia ant drobės. Valerijai labai patinka siuvinėti. 
Labai daug darbų padovanojo dukroms, anūkams. Ji nusprendusi 
visus savo dirbinius palikti dukroms prisiminimui.

Lėlių gamyba
Jurgita Navagrudskienė (gim. 1984) gimusi Pagėgių mieste 

(Šilutės r.). Alksniupiuose gyvena nuo 2008 m. 2008 m. baigė Šiaulių 
universitetą, įgijo pedagogės specialybę. Nuo 2009 m., internete radusi 
rašinių apie lėlių gamybą, susidomėjo tuo užsiėmimu ir pradėjo pati 
jas gaminti. Pirmiausia pasidaro karkasą iš vielos figūros proporcijoms 
formuoti. Po to užpildo kūno formas putplasčiu, apsukdamą jį folija, 
kad neišbyrėtų, ir aplipdo specialia lėlėms lipdyti mase (veidą, kaklą, 
rankas, kojas ir pėdas). Džiovina 1–2 paras, paskui šlifuoja stambesniu 
ir smulkesniu švitriniu popieriumi. Kojas ir rankas apsuka siūlais 
(bet kokiais, nes jų nesimato), kūną formuoja iš sintepono. Lipdytos 
kūno dalys tonuojamos, t. y. dažomos akriliniais dažais, kadangi jie 
greitai džiūsta, po to lėlės aprengiamos pačios pasiūtais rūbeliais. 
Rūbeliams siūti naudoja įvairias medžiagines 
skiautes. Įrankiai: replės, žirklės, siūlai, viela, 
adatos, teptukai. Medžiagos: įvairūs siūlai, 
vata, vilna plaukams, įvairūs karoliukai, 
akriliniai dažai, popierius, sinteponas, oda, 
lipdymo masė. Rūbelius kuria pati, kas tik 
šauna į galvą, ir būtinai įgyvendina savo 
sumanymą. Lėles gamina savo malonumui. 
Yra gavusi užsakymą padaryti lėlę-angelą 
namų sargą. Nemažai lėlių yra padovanojusi. 
Jurgita mėgsta siūti. Pasiuvo ir išsiuvinėjo 
lininius krikšto rūbelius (berniukui). Siuvi-
nėja kepurytes. Daro suvenyrines dėžutes 
iš kartono, aptrauktas įvairiomis spalvoto-
mis medžiagomis. Į dėžutę įdeda pačios 
pagamintus papuošalus (auskarus, sages, 

Valerijos Plungienės 
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meškiukus), kurie papuošti nėriniais, karoliu-
kais. Mėgsta daryti floristines kompozicijas. 
Pati yra labai kukli ir kruopšti. Todėl labai 
mėgsta kruopštumo reikalaujančius darbus. 
Labai daug darbų yra sukūrusi Alksniupių 
kultūros namų salės papuošimui. Jurgitos 
vyras gėrisi ir didžiuojasi žmonos darbais.

Kilimėliai, paveikslai 
kabliuku išnerti  
ant medžiagos
Stanislava Giedrė Mančiauskienė 

(gim. 1935) gimusi ir užaugusi Šeduvoje. Siu-
vinėti pradėjo būdama 12 metų. Vėliau pati 
pabandė vąšeliu nerti kilimus ant maišinės 
medžiagos. Nusiperka maišinės medžiagos, 
ant jos pasižymi vaizdo kontūrus, kabliuku 
užkabina siūlą ir neria į kiekvieną nėrimo 
akį, ištraukia siūlą, užmezga ir nukerpa. Taip 
kartoja, kol užpildo visą audinį. Rezultatas – 
spalvotas paveikslas, vaizdas. Ornamentus, 
vaizdus sukuria pati. Mažiausias paveikslas 
A4 formos dydžio, o didžiausias 2,5 × 2,00 m kilimas, kurį padarė per 
keturis mėnesius. Kai neria kilimą, ji galvoja, kad tik niekas neateitų 
ir nesutrukdytų. Yra nunėrusi iki 30 įvairių dydžių kilimėlių. Tai 
be galo kruopštus darbas, todėl ji visą savo širdį įdeda į darbą. Yra 
išaudusi, pasiuvusi ir išsiuvinėjusi dvejus tautinius kostiumus savo 
dviems anūkėms. Šeimos nariai džiaugiasi jos nuostabiais dirbiniais. 
Dalyvavo parodose Šeduvoje, Vilniuje. Apdovanota padėkos raštais.

Odiniai dirbiniai
Jūratė Karalienė (gim. 1963) kilusi iš Šeduvos miesto. Rankdar-

bius kurti pamėgo nuo paauglystės, o rimtesnius kuria nuo 1980 m. 
Iš špagato pynė įvairius dirbinius: kilimėlius, kilimus, krepšelius, 
pintines. Odos gaminiais susidomėjo nuo 2005 m. Pamatė dukros 
Elžbietos (tuo metu ji buvo dar mokinė, 
dabar ji yra Radviliškio rajono savivaldybės 
etninės kultūros ir amatų centro Pakiršinyje 
direktorė) darbelį. Labai patiko, pabandė 
daryti pati ir, kaip ji sako, prilipo prie 
rankų. Pirmieji buvo smulkesni darbeliai, 
vėliau ėmėsi stambesnių: šviestuvai, knygų 
apvalkalai, laikrodžiai, įkomponuoti oda, 
paveikslai, dėžutės papuošalams, įvairūs 
diržai, apyrankės, batai. Įrankiai: žirklės, 
įvairūs kaltukai, adatos, litavimo lempa, 
skylamušis, žymekliai, gulsčiukas, plaktukas, 
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replės, zigzaginės žirklės, klijai, kreidelė. Medžiaga: oda tik natūrali, 
spalvota arba atspalvį išgauna akriliniais dažais, pinoteksas, acetonas, 
batų kremas, vaškas blizgesiui. Rėmelius, vazas gaminasi iš antrinių 
žaliavų. Odą perka iš gamintojų arba turgelyje. Vyžoms gaminti 
odą perka iš Raseinių, baldinę odą, ji storesnė, perka iš Klaipėdos. 
Teko tobulintis Raseiniuose pas tautodailininkę, turinčią didelę pa-
tirtį. Ornamentus knygų apvalkalams, eskizus paveikslams piešia 
markeriu, o po to išdidina iki norimo dydžio. Jūratė gauna įvairių 
užsakymų įvairioms progoms. Būna ir mokamų, kartais padovanoja. 
Darbo kambariu dalijasi su paaugliu sūnumi Mindaugu, kuris užsi-
ima keramika, medžio drožyba ir iš žalvario daro pakabukus, labai 
gražiai piešia. Jūratė dalyvauja tautodailininkų parodose: Šeduvoje, 
Pakiršinyje, Radviliškyje. Šiauliuose parodose dalyvauja jau penkeri 
metai. Pakiršinyje, amatų centre, vadovauja odininkų būreliui. 2012 m. 
jai suteiktas tautodailininkės vardas. 

Didžiausias Jūratės darbų ekspertas yra jos vyras Kęstutis. 
Visa Karalių šeima yra menininkai, seneliai, dėdės buvo menininkai, 
ir šios tradicijos puoselėjamos iš kartos į kartą. 

Elžbieta Karaliūtė (gim. 1987) gimusi ir augusi Šeduvos mieste. 
Mokydamasi Šeduvos vidurinėje mokykloje, pamatė darbų mokytojos 
Ingos Hokušienės odinius papuošalus, jais susidomėjo ir nusprendė 
gaminti pati. Pagamino odinį kaklaraištį, kurį pateikė respublikinėje 
technologijų olimpiadoje Kaune, jis buvo įvertintas pirmąja vieta ir 
padėkos raštu. Tai ir paskatino imtis naujų dirbinių. Darbo įrankiai: 
plaktukas, kaltukai, žirklės, adatos, yla, peiliai odai pjaustyti. Oda 
įvairių spalvų ir įvairaus storio. Ją perka iš išdirbėjų, kartais padova-
noja žmonės. Ornamentus kuria pati, kartais renkasi iš liaudies meno 
knygų. Jeigu kuria paveikslą, tai pirmiausia 
nusipiešia ant popieriaus, o po to perkelia 
piešinį ant odos. Jeigu daro dėžutę, tuomet 
piešia iškart ant dėžutės. Yra pagaminusi 
įvairių papuošalų: diržų, apyrankių, sagių, 
auskarų, buities dirbinių (įvairių knygučių, 
vazų, pieštukinių su emblemomis ir daugelį 
kitų). Elžbietai teko tobulintis pas odininkus 
Šiauliuose. Užsakymų gauna daug ir įvairių. 
Dalyvauja tautodailės parodose Radviliškio 
rajone, Šiauliuose, Vilniuje, Panevėžyje. Kai 
tik pakviečia, visuomet stengiasi neatsisa-
kyti. Šis amatas Elžbietai – atgaiva sielai, 
nu siraminimas, didžiulis malonumas ir lais - 
valaikio praleidimas.

Elžbieta yra baigusi Šiaulių univer-
sitete dailės ir technologijų pedagogiką. 
2005 m. rudenį ji pradėjo dirbti Pakiršinio 
kultūros namų direktore. Tuomet ir pradėjo 
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veikti amatų būreliai, o 2011 m. birželio mėnesį atidaromas Radviliškio 
rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Pakiršinio dvare, 
buvusiuose kultūros namuose. Elžbieta tapo šio centro direktore. Ji 
vaikams ir suaugusiesiems veda edukacines programas: žvakių lieji-
mas, odiniai dirbiniai, kūčiukų kepimas, kartais ir keramika. 2012 m. 
Elžbietai suteiktas tautodailininko vardas.

„Sodai“ iš šiaudelių
Vitalija Balionienė (gim. 1938) gimusi Panevėžio rajone, 

Antanopolio kaime (dvare). Vitalijos mama mokėjo austi, verpti, 
megzti. To mokė ir savo vaikus. Nuo 1962 m. su šeima persikėlė 
gyventi ir dirbti į Šeduvą. Dirbo 11 metų Šeduvos vaikų darželyje 
auklėtoja, o 1972 m. jau Šeduvos vidurinėje mokykloje. Nuo to laiko 
pasipylė kaip iš gausybės rago darbai iš šiaudų: „sodai“, paveikslai 
ir kitokie darbai. Šių darbų įkvėpėjas ir mokytojas – sūnus Aivaras. 
Daug Vitalijos darbų iškeliavo į užsienį: Daniją, JAV, Vokietiją, Šve-
diją. „Sodai“ siūbuoja įvairiose Lietuvos vietovėse: Kaune, Vilniuje, 
Utenoj, Ukmergėj, Raguvoje (per 200 vienetų). Paskutinieji „sodai“ 
puošė televizijos „Duokim garo“ studiją. Iš šiaudų riša paukštelius, 
malūnus, žvaigždutes, suvenyrus, žaislus eglutei. Ji visą laisvalaikį 
skiria šiaudeliams. Pati sėja, augina ir paruošia juos darbui. Vitalija 
pripažįsta, jog gamtos sukurta avižos, kviečio ar rugio šiaudo spalva 
jai pati artimiausia. Nudažyta medžiaga ne tik neturi gyvybingumo, 
bet ir atrodo nenatūraliai, nebelieka šilumos, kurią skleidžia tikros 
saulės energijos prisigėręs geltonas šiaudas. Šiaudai itin jautri bei 
trapi darbo medžiaga: vienas neteisingas judesys, ir išdžiovintas 
šiaudas gali perlūžti, suskilti, sutrupėti. Kad taip neatsitiktų, būtina 
pažinti šiaudą, įprasti jį valdyti. Tai nelengvas, didelio kruopštumo 
reikalaujantis darbas. Vitalija sako „sodus“ nei daranti, nei kurianti. 
Ji tiesiog juos augina.

Vitalijos Balionienės 
„Sodas“
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Šeduvos apylinkių kapinės
Rita Garškaitė
Aleksandro Stulginskio universitetas

Kapinės, kaip sakrali vieta ir gimtojo krašto 
metraštis, yra viena labiausiai gerbiamų ir puoselėjamų 
vietų. Tačiau laikas naikina ne tik žmonių atmintį, bet 
ir jų paliktus pėdsakus. Nykstant kaimams, keičiantis 
istorinėms ir politinėms sąlygoms, užmarštis apgaubia 
senąsias miestelių ir kaimų kapines. Kapinės nyksta. 

Kas yra kapinės? Pagal Lietuvos Respublikos 
Žmonių palaikų laidojimo Įstatymą1, priimtą LR Sei-
mo 2007 m. gruodžio 20 d., kapinės – žemės plotas 
žmogaus palaikams, taip pat kremuotiems ar balza-
muotiems, laidoti kapuose, rūsiuose, kolumbariumų 
nišose ar kitose vietose, kuriose išbarstomi arba už-
kasami kremuoti žmogaus palaikai. Kapas – vieta, 
kurioje užkasti žmogaus (žmonių) palaikai. Tačiau 
šis kapinių apibrėžimas mums atrodo nepakankamas, jame trūksta kažko, ką 
sunku įvardyti, apibūdinti. Kapinės mums yra kažkas daugiau negu specialios 
paskirties žemės sklypas. Jos suvokiamos kaip su kitu pasauliu susijusi erdvė, jos 
turi sakralų matmenį. Taigi kapinės yra dvasinės kultūros paveldo dalis. Kapinių 
elementai – antkapiai, kryžiai, koplyčios, tvorelės ir kt., yra materialusis kultūros 
paveldas. Tuo pat metu kapinės yra objektas, konsoliduojantis kaimo, miestelio 
bendruomenę. Kapų ir kapinių tvarkymas, Vėlinės ir kitos kapinių šventės telkia 
ne tik kaimo žmones, bet ir skatina giminystės ryšių išlaikymą bei sutvirtinimą. 

Dėl kultūrinio daugiasluoksniškumo aprašyti, analizuoti kapines yra su-
dėtinga. Gal todėl kapinės, kaip sinkretinis kultūros reiškinys, dar nesulaukė 
pakankamo mokslininkų dėmesio. Apie Šeduvõs ir jos apylinkių kapines yra 
rašę A. Venslovas ir G. Vengrienė2, A. Bukauskas3 ir kt. Gėlių įvairovę Šeduvos 
kapinėse 2010 m. bakalauro baigiama-
jame darbe aprašė Šiaulių universiteto 
studentė I. Šerkšnytė.4  

Tyrimo tikslas – apibūdinti Še-
duvos apylinkių kapines.

Tyrimo uždaviniai: 1) išskirti ir 
apibūdinti kapinių bruožus; 2) išskirti  
vyraujančius kapinių paminklus; 3) api-
būdinti kapų puošybą; 4) apibūdinti 
tekstus antkapiniuose paminkluose.

Tyrimo objektas – Šeduvos mies-
to ir apylinkių kaimų kapinės.

Tyrimo metodai – mokslinės lite-
ratūros, oficialių dokumentų, Lietuvos 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2012 07 10, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2012 08 21, pirmą 
kartą paskelbtas 2013 02 28 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2013-
2/46-207/EL.

1 Lietuvos Respublikos Žmonių palaikų laidojimo 
Įstatymas, Valstybės žinios, Vilnius, 2007, nr. 140-
5763.

2 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas, 
Kaunas, 2009.

3 Bukauskas A. Trumpa Šeduvos miesto istorija, Utena, 
1992.

4 Šerkšnytė I. Gėlių įvairovė Šeduvos kapinėse, 
2011, prieiga per internetą: wddb.laba.lt/Fedora/
get/LT-eLABa-0001:E.../DS.005.0.01.ETD.

Kaltas kryžius Šeduvos  
bažnyčios šventoriuje
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valstybės istorijos archyvo duomenų ir faktinės medžiagos, surinktos ekspedicijos 
į Šeduvos apylinkių kapines metu, analizė.

Dauguma kapinių buvo įkurtos per Valakų reformą susiformavus kaimams. 
Kai kurios konfesinės kapinės įkurtos susiformavus religinėms bendruomenėms. 
Kaimo kapinės dažniausiai įrengtos kaimo pakraštyje ar toliau nuo kaimo, pakiles-
nėje vietoje ar kalvoje, prie vieškelio ar kaimo kelio, kartais pamiškėje ar miške. 
Jei kapinės yra ne miške, tai jos dažniausiai apaugusios medžiais, ypač būdingi 
beržai, pušys, eglės, liepos. 

Kapinėms būdingas jų teritorijos fiksavimas. Kaimų kapines dažniausiai 
juosia akmeninės tvoros. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje tveriamų tvorų dideli 
akmenys būdavo sulipdyti kalkėmis, kurios per ilgą laiką ištrupėjo, tvoros suiro 
(Užuožerių, Dargužių kaimų kapinės). XX a. vidury ir 
antroje pusėje tvertų tvorų skaldyti akmenys sulipdyti 
cemento skiediniu. Akmenų tarpai užpildyti skaldytais 
akmenėliais. Šių kapinių tvorų viršus betonuotas, jų 
šlaitas nuleistas į vidaus arba išorės pusę (Alksniu-
pių, Šeduvos, Velžių, Gimbogalos kapinės). Sovietinių 
karių kapinės aptvertos vielos tvora ir gyvatvore. Kai 
kurias kapines juosia įvairios tvoros: Šeduvos žydų 
kapinių pietų pakraštyje yra išlikusi dalis senosios 
akmenų mūro tvoros, o kita – vielos tinklo tvora ant 
betoninių stulpelių. Šileikónių, Sliekiÿ, Baukÿ ir kitos 
baigiančios išnykti kaimų kapinaitės – tai medžiais ir 
krūmais apaugę lopinėliai javų laukų vidury ar šalia 
tvartų ir kitų ūkinių pastatų.

Kapinių tvorų varčios yra sumūrytos iš akmenų 
(Velžių, Gimbogalos ir kt. kapinės), kitos – iš plytų (Še - 
duvos kapinės). Kai kur varčios viršuje sujungtos lenk - 
ta arba smaila arka (Šeduvos, Alksniupių kapinės). Rau-

Šeduvos kapinių 
vartai

XX a. kaltas stiebinis kryžius 
Gimbogalos kapinėse
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donų plytų Šeduvos kapinių arkos užsibaigia bokšteliais, kurių viršūnėse – kalti ge - 
ležiniai kryžiai. 1845 m. parapinės Šeduvos bažnyčios vizitacijos dokumentuose5 ra -
šoma, kad parapijos kapinės aukštu skaldytų ir apvalių akmenų mūru aptvertos. Yra 
trys vartai (bramy), sumūryti ir papuošti aliejumi dažytais varteliais. Visa tai pada -
ryta vietinio klebono Jozefo Monkievičiaus dėka iš savanoriškų parapijiečių aukų.

Alksniupių kaimo senosiose kapinėse, esančiose ant neaukštos kalvelės, kurią 
iš visų pusių supa lyguma, yra koplyčia. Padavimas byloja, kad kalnelis susidarė 
tame krašte siautusių maro epidemijų metais. Esą tada mirusieji buvo guldomi 
tiesiog ant velėnos, juos užpilant iš kitur atvežtomis žemėmis.6

Aµksniupių kapinėse buvo laidojami ne tik šio, bet ir kitų kaimų – Baukÿ, 
Daukšÿ, Dervìlių, Šileikónių, Žybartÿ – mirusieji, nes Alksniupių koplytėlėje buvo 
galima mirusįjį pašarvoti.

1941 m., A. Venslovo teigimu, alyvomis ir kitokiais krūmais apaugusioje 
kalnelio viršūnėje stovėjusi sunkiai apeinama akmeninė koplytėlė buvo panaši į 
dvaro svirnelį, kapinėse daugelis kapaviečių buvo aptvertos medinėmis tvorelėmis, 
prie nedideliais medžiais apaugusios kapinių tvoros kapavietės buvo retos. Karo 
ir pokario metais beveik nebeprižiūrimų kapinaičių teritorija apaugo krūmais, 
koplytėlė apgriuvo, tačiau kapinėse vis dar buvo laidojama.7 1990–1991 m. res-
tauruota koplytėlė bei sutvarkyta kapinių teritorija.

Kapinės pagal statusą skirstomos į neveikiančias, riboto laidojimo ir veikian-
čias. Veikiančiomis kapinėmis laikomos visos kapinės, kuriose gali būti formuojamos 
naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojant į jau esamus, taip 
pat laidojant kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose, arba išbarstant kremuotus žmo-
gaus palaikus pelenų barstymo lauke. 
Neveikiančioms priskiriamos kapinės, 
kuriose negalimi nauji laidojimai dėl 
nustatytų visuomenės sveikatos saugos, 
kultūros paveldo apsaugos ar aplinko-
saugos reikalavimų.8 

5 Bažnyčių vizitacijos aktai, Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 595.

6 Venslovas A., Vengrienė G., Alksniupių kraštas, 
Kaunas, 2009, p. 520.

7 Ten pat, p. 522.
8 Kapinių tvarkymo taisyklės, Valstybės žinios, Vilnius, 
2008, lapkr. 29, nr. 137.

1990–1991 m.  
restauruota  
Alksniupių  
kapinių koplyčia
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Neveikiančios kapinės skirstytinos į dvi grupes: 1) kapines, kuriose dalis 
kapų dar prižiūrima; 2) baigiančias išnykti apleistas kapines. Šeduvos miesto 
seniūnijoje 2011 m. įregistruotos šios neveikiančios kapinės: Karių kapinės, Bro-
lių kapinės, Žydų kapinės Šeduvojê bei Kaulìliškių kaime, Užuožeriÿ, Velžiÿ, 
Va¤dulonių, V¸riškių kaimų kapinės. Tačiau Šeduvos apylinkėse yra ir daugiau 
neveikiančių kapinių – Žybartÿ, Sliìkių, Šileikónių, Nemani¿nų, Baltósios ir kt. 
kaimų. Neveikiančioms ir jau baigiančioms išnykti kapinėms būdinga tai, kad jos 
yra miškelyje arba laukuose. Kelio ar tako į kapines nėra. Tvoros nėra. Kapinės 
apaugę žolėmis, įvairiais medžiais ir krūmais. Kapų žymių nelikę. 

Ne visose tyrinėtose kapinėse yra išlikusių XIX a. statytų antkapinių pa-
minklų. XIX a.–XX a. vidurio antkapiniai paminklai pagal medžiagą, iš kurios 
jie pagaminti, gali būti mediniai, akmeniniai, mūriniai, geležiniai, betoniniai ir 
kalkiniai. 

Mediniai paminklai yra archainės tradicijos išraiška. Medis yra sakrali me-
džiaga. Iki XIX a. pabaigos–XX a. pradžios prioritetas buvo teikiamas mediniams 
paminklams, o akmeniniai ir geležiniai, kaip pagaminti iš nesakralios medžiagos, 
buvo tik pakaitalai. Mediniai paminklai skirstomi į tris grupes: lentinius (krikštai), 
stulpinius ir dėžinius (koplytėlės prie medžių, ant žemės). Stulpiniai paminklai 
skirstomi į stogastulpius, koplytstulpius ir kryžius.9 Stogastulpiai ir koplytstul-
piai – seniausi ir būdingiausi Lietuvai paminklai, tačiau Šeduvos ir jos apylinkių 
kapinėse jų, kaip XIX a. pabaigos–XX a. pradžios antkapinių paminklų, neaptikta. 
Kai kuriose kapinėse dar aptinkama medinių kryžių, kurie yra stulpinių paminklų 
vėlyvoji forma. Medinis kryžius buvo statomas kaip bendrasis kapinių kryžius 
ir kaip antkapinis paminklas. Neveikiančiose Velžiÿ kaimo kapinėse senas labai 
aukštas medinis kryžius jau baigia nugriūti. Nuo XX a. vidurio mediniai paminklai 
tampa vėl populiarūs. Jiems būdingas 
gausus puošybos elementų naudojimas 
ir skirtinga stilistika.

Neveikiančios  
Velžių kapinės

9 Čerbulėnas K. Memorialiniai paminklai, Lietuvių 
liaudies architektūra, Vilnius, 1968, t. 2, p. 106–110.
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Akmeniniai XIX a. paminklai grupuojami taip: 1) stulpiniai (koplytstulpiai, 
akmeniniai memorialiniai stulpai ir kryžiai); 2) dėžiniai (akmeninės koplytėlės ant 
sudėtų akmenų pagrindo).10

Šeduvos ir jos apylinkių kapinėse dar aptinkama monolitinių akmeninių 
stulpų (obeliskų), kurie, manoma, atsirado kaip medinių stogastulpių tąsa, tiktai 
jų viršūnės užbaigtos ne stogeliais, o nedideliais kaltais, rečiau lietais geležiniais 
kryželiais. Dabar kai kurių paminklų kryžiai nulūžę ties jungimu su akmens 
obelisku. Obeliskai yra priskiriami klasicistinio stiliaus antkapiniams paminklams, 
dominavusiems XIX a. ir XX a. pradžioje iki Pirmojo pasaulinio karo. Obeliskai yra 
stačiakampio skerspjūvio, į viršų plonėjantys, įvairių aukščių. Šeduvos apylinkių 
kapinėse vyrauja neaukšti, 80–120 cm, obeliskai: Šeduvos kapinėse obelisko aukštis 

10 Širmulis A. Lietuvių 
liaudies memorialiniai pa - 
minklai, Vilnius, 1999.

Užuožerių kapinių 
medinis kryžius,  
prie kurio pritvirtinta  
Jagminų šeimos 
lentelė

Aštuonsienio formos 
tašyto akmens  
paminklas Šeduvos 
kapinėse
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yra 90 cm, tašyto akmens postamento – 30 cm ir akmeninio kryžiaus – 70 cm; 
Velžių kapinėse išlikę keturi vienodo aukščio, 102 cm, tašyto akmens obeliskai. 
Tik ant trijų obeliskų išlikę 103–120 cm lieti kryžiai. Gimbógalos kaimo kapinėse 
esančio obelisko aukštis – 70 cm, kryžiaus – 120 cm. Obelisko viršūnė gali būti 
užbaigta ir tokio pat arba skirtingo atspalvio akmens kryžiumi. Tokie antkapiniai 
paminklai būdingesni XX a. pradžiai. 

XX a. pradžioje didžiųjų Lietuvos miestų kapinėse paplito romantizmo dvasia 
sukurti nupjauto medžio su nukapotomis šakomis formos akmeniniai antkapiniai 
paminklai. Įvairių šios formos paminklų yra Šeduvos kapinėse.

XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje labiausiai paplitusi paminklo forma – kry-
žius. Geležiniai antkapiniai kryžiai pradėti statyti vėliau negu atsirado geležinės 
paminklų viršūnės, bet jų konstrukcija ir puošyba yra panaši. Geležiniai antkapiniai 
kryžiai pagal jų konstrukciją gali būti vienastiebiai, padaryti iš plokščių juostinių, 
keturkampių ar vamzdžio formos strypų, arba daugiastiebiai, jų statmenoji ir guls-
čioji kryžmos sumontuotos iš dviejų arba trijų tam tikru atstumu vienas nuo kito 
nutolusių geležinių strypų. Abiejų grupių kryžiai yra ažūriniai. Jie papuošti įvairių 
formų ornamentais iš lankstytos ar susuktos geležies. Ornamentai simetriškai kom-
ponuojami iš abiejų statmenos ir gulsčios kryžmų pusių. Daugiastiebiuose kryžiuose 
ornamentu užpildomi tarpai tarp pagrindinę konstrukciją sudarančių strypų, kartais 
puošiamos ir išorinės dalys. Daugelis kryžių puošiami S ir C formos ornamentais. 
Kai kurių kryžių centrinė dalis būna papuošta lankstytos geležies spinduliais. 

Geležiniai kryžiai gali būti kalti arba lieti. Šeduvos apylinkių kapinėse XIX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje dažniau statomi lieti ir labai aukšti geležiniai kryžiai. 
Lietuose kryžiuose dažniau negu kaltuose nurodomi metai. Kai kuriuose lietuose 
kryžiuose yra išlieti tekstai. Dažniausiai tai lenkiški užrašai, kuriuose nurodoma 
mirusiojo vardas, pavardė, mirties me-
tai. Alksniupių kapinės: S. P. / JURGIS 
IR ANIELA LIBONEJ / 1893 M. //. 

Neveikiančiose Vėriškių kapinėse belikę du,  
o Baltosios – vienas kaltas stiebinis kryžius
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Lieti kryžiai, skirtingai nuo kaltų, nėra įvairių formų. Šeduvos senosiose kapinėse 
yra 1877 m. 175 cm aukščio lietas paminklas, pastatytas ant 38 cm postamento; 
1889 m. lietas kryžius yra 160 cm aukščio, postamentas – 70 cm. Seniausi šiose 
kapinėse su nurodyta data rasti antkapiniai paminklai – 1838 m. lietas kryžius 
bei 1857 m. 240 cm aukščio lietas kryžius, pastatytas ant 47 cm postamento. Bai-
giančiose išnykti Dargùžių kapinėse dar yra du lieti kryžiai (136 ir 106 cm) ant 
36 ir 46 cm aukščio tašyto akmens postamento, o Baltosios kaimo kapinėse – tik 
vienas antkapinis paminklas – 168 cm kaltas stiebinis kryžius ant 69 cm tašyto 
akmens postamento. Užuožerių kapinėse, kurios yra paskelbtos LR istorijos pa-
minklu, yra 1896 ir 1898 m. 167 cm bei 1892 m. kalti kryžiai.

Kapai (iki XX a. vidurio) yra kelių tipų: 1) apaugę žolėmis nykstantys 
kauburėliai; 2) neprižiūrimi kapai, apjuosti įvairių formų apie 25–30 cm atvirais 
rentiniais; 3) prižiūrimi, apsodinti gėlėmis kapai, kurių šonai sutvirtinti samanų 
ar velėnos juostomis; 4) prižiūrimi kapai, apjuosti įvairių formų apie 25–30 cm 
atvirais rentiniais; 5) kapai, kurių viršus uždengtas betono ar akmens plokšte. Gėlių 
įvairovę Šeduvos kapinėse 2010 m. bakalauro baigiamajame darbe aprašė Šiaulių 
universiteto studentė Ieva Šerkšnytė11, ištyrusi 3 983 kapavietes ir nustačiusi, kad 
3 466 kapavietės yra apželdintos, 141 – neprižiūrimos, 376 – padengtos betonine 
arba granitine danga. Tais metais Šeduvos kapinėse buvo auginami 55 genčių ir 
73 rūšių žoliniai augalai. Gausiausiai augintos širdiškoji taškuonė (5,17%), visadžydė 
(4,69%), gvazdikinis serentis (2,73%), kaukazinis vaistutis (2,55%), gumbinė begonija 
(2,53%), pajūrinė gvaizdė (2,25%), Šmito kietis (2,12%). Iš retesnių augalų kapinėse 
sodinama sidabrinė dichondra, darželinė našlaitė, aukštoji piliarožė, indinė chrizantema, 
sidabrinė celiozija, puikioji gvaizdūnė, žiloji veronika. 

Šeduvos naujosiose kapinėse kapai išsidėstę eilėmis, tarp jų yra takeliai. 
Senosiose kapinėse, ypač neveikiančiose, išnykus daugumai kapų, jų išsidėstymo 
simetriškumas suiro. Viename kape gali būti palaidoti vieno ar kelių žmonių, 
susijusių giminystės ryšiais, palaikai. Šeimos kapus dažnai juosia tvorelės. Dabar 

11 Šerkšnytė I. Gėlių 
įvairovė Šeduvos ka-
pinėse, 2011, p. 32–36, 
prieiga per internetą: 
wddb.laba.lt/Fedo-
ra/get/LT-eLABa-
0001:E.../DS.005.0.01.
ETD.

Paminklai Šeduvos 
kapinėse palaidotiems 
kovose su  
bermontininkais  
1919 m. lapkritį  
žuvusiems 2-ojo 
pėstininkų pulko 
kariams
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populiaresnės yra akmeninės, o anksčiau – metalinės tvorelės. Antkapinis paminklas 
gali būti vienas keliems kapams arba kiekvienam kapui atskiras. Šeduvos miesto 
kapinėse palaidoti 1919 m. lapkričio 21–24 d. kovose su bermontininkais žuvę 
2-ojo pėstininkų pulko eiliniai: J. Aleksevičius, Vincas Jablonskis, Jonas Kalanta, 
Jonas Katilius, Jonas Kazlauskas, Petras Podžiukas, P. Šimanauskas. Senosiose 
Šeduvos kapinėse yra Lietuvos kario kryžiai, pastatyti 1941 m. Šeduvos miestelio 
rūpesčiu, šioje vietoje palaidotiems 1941 m. birželio 26 d. žuvusiems sukilėliams 
Petrui Skačkauskui ir Zigmui Skipičiui atminti. 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Šeduvoje beveik du trečdalius gyventojų sudarė 
žydai. Žydų kapinės yra Šeduvos rytinėje dalyje, 240 m į pietus nuo Niaudu-
vos upelio. Teritorija – 1,1 ha. Išlikę apie 500 kapų su akmeniniais antkapiniais 
paminklais. 

Paminkluose, statytuose XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, dažnai jokių užrašų 
nėra, ant kai kurių išlieti lenkiški užrašai ir tik labai reti lietuviški užrašai. Pvz., 
S. P. / ILSI. ANTONIJA / GELUMBAUCKIENE / 1892 //, A.†A. / CZE ILSIS 
KUNAS KLERIKO / KAZIMIERO KURKLINSKIO / NUM. 1894 M. 12 LIEPOS / 
22 METŲ AMŽIAUS / TAVYJE VIESZPATE TUREJAU VILTĮ / NEBUSIU UŽGE-
DINTAS ANT AMŽIŲ / (?) 3.30_// (Šeduvos kapinės). Kartais ant vieno paminklo 
sutalpinti kelių kartų užrašai: S.†P. / ČION ILSESI / DOM. PRONCKĖTIS / mir. 
1910 m. birž. 22 de. / am. 79 m. / GERAS TĖVAS MILENČIŲ SŪNŲ / SŪNUS 
IZIDORIUS 1873–1950 / DUKTĖ ELENA 1876–1972 / BEBRUJŲ KM. / PETRA-
PILIO DVASINĖS AKADEMIJOS / PROKURATORIUS BROLIS VINCENTAS, / 
JURGIO S. 1844–1931 / ANŪKAS ALBERTAS, IZIDORIAUS S. / 1926–1999 // 

Užrašas ant lieto kryžiaus Šeduvos kapinėse: CZE ILSIS KUNAS  
KLERIKO / KAZIMIERO KURKLINSKO / NUM. 1894 M.  
12 LIEPOS / 22 METŲ AMŽIAUS / TAVYJE VIESZPATIE  
TURĖJAU VILTĮ / NEBUSIU UŽGEDINTAS ANT AMŽIŲ
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(Šeduvos kapinės). Dabartiniuose antkapiniuose paminkluose pateikiama glausta 
informacija: vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai. Kartais nurodoma profesija, 
pvz., provizorius, gydytoja, inžinierius, mokytojas. XX a. vidurio ir antrosios pusės 
antkapinių paminklų užrašams būdinga ne tik A†A arba „Amžinąjį atilsį“, toliau 
„Čia ilsisi“, vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai, kokio amžiaus sulaukęs mirė, 
iš kokio kaimo, bet ir poetiškas tekstas, iškaltas ar užrašytas paminklo viršutinėje 
ar apatinėje dalyje, bei nuoroda kas liūdi. Pvz., „liūdi šeima“, „liūdi žmona“, 
„liūdi žmona ir vaikai“, „liūdi žmona ir sūnus“, „liūdi dukros, žentas ir anūkai“, 
„liūdi vaikai su šeimom“, „liūdi tėvai, broliai ir sesuo“, „liūdi tėveliai, brolis“. 
Iškaltuose, įrėžtuose ar dažais užrašytuose (kartais net su klaidomis) ant antkapi-
nio paminklo tekstuose dažnai kartojasi linkėjimai ramybės sielai, linkėjimai, kad 
būtų lengva žemelė, skausmingas atsisveikinimas su išėjusiaisiais, konstatuojama 
mirties neišvengiamybė, paliekamas priesakas gyviesiems. Pvz., Ilsėkitės ramybėje, / 
kuriuos priglaudė šis kapas //, Skamba varpai, liūdi namai / Jūs tėveliai išėjot 
amžinai //, Kam žvakės dega nesutemus / Ir ko taip širdį gelia / Kam budi baltos 
chrizantemos / Prie miegančių tėvelių?.. / Liūdi vaikai //, Nublanko žvaigždžių 
kruopelės, kape dieną, naktį – naktis. / Prasmingai gyvenkit, vaikeliai, tokia visų 
mūsų lemtis.// (Alksnupių kapinės). Praeivi / Kuo tu esi / ir mes / buvome. / 
Kuo mes esame / ir tu būsi / pasimelsk / už mus //, Mirtis – ne išnykimas, / 
Praeivi, saviems bus gyvas atminimas //, Čia gyvenimo uostas, / Mirtis – kančių 
pabaiga //, Jūsų negrįžtantis kelias, / Mūsų negęstantis skausmas //, Taurioji mo-
tinos širdie, ilsėkis nekaltų sūnų / krauju apšlakstytoj žemėj... //, Buvau stiprus 
kaip ąžuolas, bet žiaurus likimas palaužė mane //, Tavo kapą žvaigždės glostys 

Paminklas Užuožerių kapinėse žuvusiems okupacijos metais  
užuožeriečiams. Užuožerių kapinės – LR istorijos paminklas.  
Str. nuotraukos – R. Garškaitės
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lediniu šaltumu, / Klevai iš sielvarto pabers sidabro rasą... / Gyvent – viltis 
buvo paskutinė, bet ugnis / benzino ir akmeninės žmonių širdys užtemdė 18-to 
rudenio saulę // (Šeduvos kapinės).

Žybartų kaimo kapinių liekanose 1987 m. Albina Šereivienė savo lėšomis 
pastatė bendrą visiems tose kapinėse palaidotiems žmonėms atminimo paminklą 
su užrašu „Čia ilsisi pamirštieji“. 

Išvados
1. Šeduvoje ir jos apylinkėse yra veikiančių ir neveikiančių kapinių. Nevei-

kiančioms kapinėms būdinga tendencija – išnykimas.
2. Ne visose kapinėse yra išlikusių XIX a. statytų antkapinių paminklų. 

Vyraujantys XIX a. pabaigos–XX a. pradžios antkapiniai paminklai – obeliskai ir 
kryžiai. Šeduvos apylinkių kapinėse vyrauja neaukšti obeliskai.

3. Geležiniai kryžiai yra ne tik antkapiniai paminklai, bet ir kaip akmens 
obeliskų ar kitokių antkapinių paminklų viršūnės. XIX a. pabaigos–XX a. pra-
džios išlikusių geležinių kryžių yra nedaug. Kalti kryžiai, skirtingai nuo lietų, 
yra įvairesnių formų.

4. Veikiančiose kapinėse vyrauja prižiūrimi kapai, neveikiančiose – ne-
prižiūrimi, apleisti, nykstantys. Kape gali būti palaidoti vieno ar kelių žmonių 
palaikai. Dabar dažnesni yra šeimos kapai. Kapinėse auginamos gėlės pasižymi 
didele įvairove.

5. XIX a. antkapinių paminklų tekstų išlikę nedaug. Skirtingai nuo XX a. 
antrojoje pusėje vyravusių poetiškų tekstų dabar antkapiniuose paminkluose pa-
teikiama glausta informacija apie mirusįjį.



KAL BA

Kaip kalbama buvusiame  
Šeduvos valsčiuje
Janina Švambarytė-Valužienė

Lietuvių kalbos institutas

Esminiai žodžiai: patarmė, skiriamosios tarmės ypatybės, kalbinis punk-
tas, geolingvistika.

Buvusio Šeduvõs valsčiaus teritorija priklauso rytų aukštaičių 
panevėžiškių patarmei, tiksliau – šiaurinių panevėžiškių patarmei, kurią 
dialektologai skiria prie pačių didžiausių pagal plotą ir pačių sudėtin-
giausių kalbos požiūriu aukštaičių patarmių.1 

Buvęs Šeduvos valsčius priklauso vakarinei minėtos patarmės 
daliai ir, kaip matyti iš 1 žemėlapio, priartėja prie vakarų aukštaičių 
šiauliškių patarmės ploto. Vadinasi, galime sakyti, kad kalbiniu požiūriu 
Šeduvos apylinkės yra rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės paribys. 
O paribio kalbinė situacija visada yra sudėtinga: skiriamosios (pagrindi-
nės) ir įvairios kitos tarminės ypatybės ne visada nuosekliai išlaikomos, 
kartais (o tai priklauso ir nuo pateikėjų) yra sumišusios su kaimyninės 
vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės kalbiniais reiškiniais. 

Geolingvistikos požiūriu buvusiam Šeduvos valsčiui pagal „Lie-
tuvių kalbos atlaso“ (toliau – LKA) numeraciją priklauso trys kalbiniai 
punktai: Šeduvos (LKA 199), Raginnų (LKA 200) ir Vadulonių (LKA 
230) (žr. LKA I 23, 24, žemėl. Nr. 1)2. 

Šiame straipsnyje pristatoma buvusio Šeduvos valsčiaus šnektos 
padėtis lietuvių tarmių klasifikacijoje, aptariamos pagrindinės moks-
lininkų pastebėtos kalbinės ypatybės, užrašytos iš buvusio Šeduvos 
valsčiaus kalbinių punktų, pristatoma tarminė medžiaga, jos rinkėjai, 
laikas, aprašoma dabartinė šių vietų kalbos situacija.

Buvusio Šeduvos valsčiaus  
kalbinio ploto ribos

Aptariamo buvusio Šeduvos valsčiaus šiaurinė riba eina netoli Žardẽlių, 
Birjãgalos, o rytinė vestina pro Raginėnų, Klebõniškio, Vaižg, Džiugó-
nių kaimus. Pietinė buvusio Šeduvos valsčiaus riba eina pro Kurkláičių, 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 06 27, serijos 
„Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo dar-
bų komisijos įvertintas 2015 07 28, pirmą kartą paskelbtas 
2016 06 23 elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lo-
kaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 visatekstėje svetainėje 
www.llt.lt. Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame 
leidinyje yra LLT:2016-5/27-252/LI.

1 Apie tai plačiau žr.: Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, 
2004, 173 (trumpinama Lktch).

2 Apie lingvistinės geografijos arba arealinės lingvistikos, 
tiriančios tarminių kalbos reiškinių teritorinį paplitimą, 
kalbinių punktų nustatymą ir „Lietuvių kalbos atlaso“ radi-
mąsi plačiau žr. Lietuvių kalbos atlasas I Leksika, atsak. red. 
K. Morkūnas, Vilnius, 1977, p. 8, 5–31 (trumpinama LKA).
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Rytų aukštaičių panevėžiškių  
patarmės plotas3

3 Žemėlapis Rytų aukštaičiai panevėžiškiai (ploto ribos pagal 
LKA I, žemėl. Nr. 1) iš CD Lietuvių kalbos tarmių chresto-
matija, 2004, p. 172–173.
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Buvusio Šeduvos valsčiaus 
ribos ir LKA kalbinių 
punktų išsidėstymas4

4 Žemėlapį parengė Lietuvių kalbos 
instituto Kalbos istorijos ir dialektolo-
gijos skyriaus jaunesnioji mokslo dar-
buotoja doktorantė Laura Geržotaitė. 
Autorė dėkoja kolegei už pagalbą.
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Butnų, Kaulẽliškių, Dargùžių, Liaudškių, Vaidulonių, Paberžlių kaimus. Šiaurinė, rytinė ir 
pietinė buvusio Šeduvos valsčiaus dalys įeina į šiaurinį rytų aukštaičių panevėžiškių plotą. Va-
karinė buvusio Šeduvos valsčiaus riba eina pro Bebrujùs, Arimáičius, Rùpliškį, Riaubùs ir 
priartėja prie kitos aukštaičių patarmės – vakarų aukštaičių šiauliškių. 

2-ame žemėlapyje matyti kalbiniai punktai, išsidėstę buvusio Šeduvos valsčiaus tik ryti-
nėje ir pietinėje dalyse.5

Buvusio Šeduvos valsčiaus kalbinė  
medžiaga
Tarminės medžiagos iš tiriamų vietų nėra labai daug, nors pati panevėžiškių patarmė yra 

kalbininkų aprašyta, tik didesnis dėmesys kreiptas į šiaurės (Pãsvalio, Bržų) ir šiaurės vakarų 
(Pakrúojo, Rozalmo) panevėžiškių pakraščius.6

Nuo 1950 m. medžiagos iš visų Lietuvos tarmių rinkta daugiausia. Jos reikėjo rengia-
mam „Lietuvių kalbos atlasui“. Tarminės medžiagos šiam atlasui rinkimas truko du dešim-
tmečius – nuo 1950 iki 1970 m. Tuo laikotarpiu ir Vilniaus universiteto studentai lituanistai 
buvo skatinami tirti savo gimtąją tarmę ir rašyti diplominius darbus. 1954 m. Šeduvos šnektą 
diplominiame darbe yra aprašiusi VU studentė A. Petraitytė.7 

Medžiagos rinkimo „Lietuvių kalbos atlasui“ rezultatas – 1970 m. pasirodžiusi chres-
tomatija „Lietuvių kalbos tarmės“, kurioje publikuota tekstų ir iš buvusio Šeduvos valsčiaus 
vietų – Raginėnų ir Vaidulonių.8

Trys trumpi pasakojimai, sudėti į vieną tekstą iš Raginėnų, kuriuos 1959 m. užrašė Elena 
Grinaveckienė iš 96 metų Aglinskienės, 68 metų V. Dumšės ir 77 metų A. Urbaitytės.9

Dar vienas tekstas, papasakotas A. Plungės (70 m.) iš Vaidulonių, 1965 m. užrašytas 
Kazio Morkūno.10

Nuo 1988 iki 2000 m. daug kalbinių įrašų iš Šeduvos ir aplinkinių vietų gyventojų, 
susikėlusių į Šeduvą, yra padariusi Emilija Brajinskienė, visai Lietuvai dabar žinoma kaip 
Šeduvos baba, viena iš aktyviausių tarmės saugotojų, net straipsnius rašanti tarmiškai.11

Šie įrašai yra saugomi Lietuvių kalbos 
instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos 
skyriaus Tarmių archyve (TA). Iš Šedu vos 
(LKA 199) ir Vaidulonių (LKA 230) Tarmių 
archyve yra 19 val. 00 min. 04 sek. tarmės įra šų.  
Apie 1988–1990 m. E. Brajinskienė iš Ane lės 
Jonaitytės-Rožėnienės (gim. 1922) ir Leono-
ros Stasiulaitytės-Mironienės (gim. 1901) yra  
užrašiusi daugiau nei tris valandas tarminių  
tekstų, o apie 2000 m. ji įrašė Onos Ungury -
tės-Plungienės (gim. 1917), Stanis la vos Kuš -
lei kaitės-Mončiauskienės (gim. 1938), Emi -
li jos Brimanaitės-Brajinskienės (gim. 1930), 
Bronislavos Tamošiūnaitės-Radanskie nės (gim. 
1910) ir Bronislavos Mikitavičiūtės-Rožins -
kienės (gim. 1923) pasakojimus. 2006 m. 
O. Mekaitė ir A. Stanevičiūtė dar kartą kalbino 
pačią E. Brajinskienę (gim. 1930).12

5 Vietos gyventojai, kaip yra pastebėję kalbininkai, paprastai 
vartoja kiek pakitusias kaimų pavadinimų formas: Šèdva 
(Šeduva), Vadloniai (Vaiduloniai).

6 Minėtini Kazimiero Garšvos 1977, 76–88; 2000, 165–175; 
Genovaitės Kačiuškienės 1983, 24–38; 2006; Irenos Ru-
činskaitės 1984, 72–76; Zigmo Zinkevičiaus 1994, 60–67 
darbai. Žr. Šaltiniai ir literatūra.

7 Lktch 2004, 182. 
8 Lietuvių kalbos tarmės 1970, 250–252; 420 (trumpinama 

Lkt).
9 Tekstai saugomi Lietuvių kalbos atlaso rankraštyne (LKAR 

520).
10 Lietuvių kalbos atlaso fonoteka (LKAF 167).
11 Šnektos pavyzdžių pastaraisiais metais teikia suaktyvėjusi 

vietos pasakotojų tautosakinių knygų leidyba. Vaizdžios 
kalbos, apibendrintos gyvenimo patirties galima pasimo-
kyti iš Šeduvos babos – E. Brajinskienės knygos „Tetirvins 
subilda“, kurioje transponuota šeduvių šnekta pateikta 
įvairių pasakojimų, patarlių, priežodžių, mįslių, minklių, 
pajuokavimų, pravardžių ir keiksmų. Plačiau žr. Tetirvins 
subilda (Emilijos Brajinskienės gyvenimas ir veikla), sudarė 
ir parengė Vilma Merkytė, Šiauliai, 2006, 336 p. 

12 Žr. LKI svetainėje www.tarmes.lki.lt. 
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Iš viso TA saugoma per 19 val. buvusio Šeduvos valsčiaus tarmės tekstų.
Dabartinę kalbinę buvusio Šeduvos valsčiaus situaciją atspindi tarminių tekstų įrašai, 

padaryti 2011 m. birželio 27 d.–liepos 3 d. „Versmės“ leidyklos suorganizuotos ekspedicijos 
Šeduvos apylinkėse metu, 2011–2012 m. Lietuvių kalbos instituto (LKI) projekto „Šiuolai-
kiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės 
informacijos sklaida“ tyrėjų medžiaga ir LKI Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių 
archyvo medžiaga.13

Skiriamosios (pagrindinės) buvusio  
Šeduvos valsčiaus šnektos ypatybės
Skiriamoji rytų aukštaičių panevėžiškių ypatybė – dvigarsių an, am, en, em pirmųjų dė-

menų siaurinimas. Apie Šeduvą išlaikomi tvirtapradžiai (ir nekirčiuoti) an, am, en, em. Dėl to šis 
plotas seniau kalbininkų vadintas pantininkais (nuo žodžio pantis tarimo). Didžioji dalis rytinių 
ir pietinių panevėžiškių šiuos mišriuosius dvigarsius verčia į un, um, in, im arba į ọn, ọm, ẹn, ẹm. 
Jie kalbininkų atitinkamai vadinti puntininkais ir pontininkais. Reikia pasakyti, kad ir šeduviai 
ne visada išlaiko an, am, en, em sveikus. Tvirtagalius añ, a, eñ, e šeduviai verčia į ọn, ọm, ẹn, 
ẹm, plg.: par‿dọῇ.gọ (Lktch, 190), ọñtrọ „antrą“ (Lkt, 250). 

Ilgieji balsiai ą, ę apie Šeduvą tariami kaip ilgieji ọ·, e·, plg.: pas‿maọ „pas marčią“ (Lkt, 
250), par‿žẽ˙mẹ. „per žemę“ (Lkt, 250), žọ.k. „žąsiukai“ (Lkt, 251). Kiti ilgieji balsiai y, ū, į, 
ų yra trumpinami, plg.: kl.t. „klėty“ (Lktch, 190), iš‿nuskẹñ.dusʼu lαvu „iš nuskendusių laivų“ 
(Lktch, 190). Uo tariamas kaip trumpasis ọ, plg.: nọ‿pàt mažum.stẹ „nuo pat mažumystės“ 
(Lkt, 251). Žodžio kamieno balsių kokybė (ypač trumpųjų) priklauso nuo kirčio ir iš dalies nuo 
redukuotos galūnės, kuri kompensuojama kamieno balsio tarimo trukme.14

Ilginami tvirtapradžių dvigarsių pirmieji dėmenys (šlú.tʼ „šlumšt“ (Lktch, 190), šé.ȓ 
„šert(i)“ (Lktch, 190). 

Pagrindinė skiriamoji panevėžiškių ypatybė – trumpųjų balsių suplakimas galūnėse, kal-
bininkų dar kitaip vadinama balsių redukcija. Dialektologai pastebi, kad galūnėse esantis trum-
pasis balsis šiaurinėje panevėžiškių patarmėje yra virtęs neaiškios kokybės murmamuoju garsu.15

Redukuojamas balsis dažniausias toje pozicijoje, kai žodžio gale susidariusius priebalsius 
yra sunku ištarti, plg.: á.ičvarьs „aičvaras, aitvaras“ (Lktch, 189), pi.lnьs „pilnas“ (Lktch, 190), 
bǽ·ržъs „beržas“ (Lkt, 250), gràžъs „gražus“ (Lkt, 251).16

Iš fonetinių ypatybių minėtinas priebalsių tarimas. Priebalsiai s, t (ypač žodžio gale) 
yra minkštinami, jei praleistas priešakinės eilės balsis, plg.: ȓù „štprukš“ (Lkt, 250), 
pẹñ „penkius“ (Lkt, 250). Ši ypatybė būdinga ir šiauliškiams. Šeduviai, kaip ir šiauliškiai, 
taria kietąjį l prieš e, ei, ė tipo balsius, pvz.: nusilá.ide (Lktch, 190), l·ʼ (Lktch, 190). 

Šeduva įeina į intensyvesnio sąlygi-
nio kirčio atitraukimo plotą, todėl čia kirtis 
iš trumpos ar ilgos galūnės atitraukiamas į 
bet kokios kokybės (ilgasis ar trumpasis 
balsis skiemens pagrindas) skiemenį, plg: 
i(ž)‿žm·u (Lktch, 190), làbε (Lktch, 189). 
Neatitraukiamas kirtis į priešdėlį per-, plg.: 
paršó·ve „péršovė“ (Lktch, 180), paršó·kь 
„péršoka“ (Lktch, 180). Kirčio atitraukimas 
būdingas ir šiauliškiams. 

13 Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo 
optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida. 
Projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. Interneto 
svetainė www.tarmes.lt. Pasinaudota prof. dr. Genovaitės 
Kačiuškienės įrašais, darytais Raginėnuose, dr. Aušros 
Kaikarytės įrašais, darytais Šeduvos apylinkėse.

14 Plačiau žr. Garšva, 1977, 76–88. 
15 Apie tai plačiau: Garšva 2000, 165–175; Kačiuškienė 1983, 

24–38; Ručinskaitė 1984, 72–76. 
16 Autorė laikosi minkštumo žymėjimo lankeliu virš priebal-

sio, plg.: , , . Chrestomatijose jis žymėtas apostrofu virš 
priebalsio, plg.: nʼ, lʼ, sʼ. 
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Jau minėta, kad vakarinė buvusio Šeduvos valsčiaus ploto dalis ribojasi su vakarų aukštai-
čių šiauliškių patarme. Šiai patarmei būdinga išlaikyti sveikus kirčiuotus dvibalsius ie, uo (plẹvesúo 
„plevesuoja“, vena „vieną“), nosinius balsius ą, ę (žã·si „žąsį“, tẽ· „tęsia“) ir mišriuosius dvigarsius 
an, am, en, em (raῆ.ka „ranka“, sá.tis „samtis“, pe.ki „penki“, te. „tempia“). Dalis šiauliškių 
priklauso visuotinio kirčio atitraukimo zonai, kur kirtis atitraukiamas iš galūnės (kàpùs „kapùs“, 
žnαi „žinai“), trumpinami nekirčiuoti ilgieji balsiai ir ilginami kirčiuoti trumpieji balsiai (u.r·si 
„žiūrėsi“, m.mis „mumis, mus“), trumpinamos galūnės (v.d „veda“ ká.lns „kalnas“).17 

Galima pastebėti, kad šiaurinių rytų panevėžiškių vakarinis patarmės plotas turi paribio 
su šiauliškiais fonetinių ir tarties ypatybių.

Dabartinė kalbinė buvusio Šeduvos  
valsčiaus situacija
Kaip išlaikomos skiriamosios ir kitos šiaurinių panevėžiškių vakarinio, buvusio Šeduvos 

valsčiaus, ploto ypatybės, aptariama remiantis  įvairiais lygmenimis: fonetiniu, morfologiniu, 
leksiniu ir sintaksiniu. 

Fonetika. Kirčiavimas. Apie Šeduvą išlaikomi tvirtapradžiai (ir nekirčiuoti) an, am, 
en, em, bet apie Raginėnus pastebimas jų virtimas į un, um, in, im arba į ọn, ọm, ẹn, ẹm, pvz.: 
kónda „kando“, tinái „tenai, ten“. Suprantama, kad artimesni panevėžiškiai stipriau veikia šį 
buvusio Šeduvos valsčiaus pakraštį.

Į ọn, ọm, ẹn, ẹm šeduviai tebeverčia tvirtagalius an, am, en, em,  pvz.: švẹñ.tẹs „šventės“, 
dọñ.u „dančių“, ọñt‿au.ne „ant aukštinio“ (plg.: par‿dọῇ.gọ (Lktch, 190)). Ši šnektos ypaty-
bė nebėra nuosekliai išlaikoma net vyriausių pateikėjų. 

Tvirtapradžių dvigarsių pirmieji dėmenys ilginami nuosekliai visų respondentų kalboje, 
pvz.: p.lns „pilnas“, f.rmọs „fermos“, bú.ъ „bulbes“ (plg.: šé.ȓ „šert(i)“ (Lktch, 190)).

Ilgieji balsiai ą, ę apie Šeduvą tebetariami kaip ilgieji ọ·, e·, plg.: r.ceptọ. „receptą“, parsikitẹ. 
„persikirtęs“, grọ·ž.na „grąžino“. Kiti ilgieji balsiai y, ū, į, ų yra trumpinami, plg.: m.u „medžių“, 
smègenu „smegenų“. Šios kalbinės ypatybės šnektos atstovų bene geriausiai išlaikomos. 

Šeduviai iki dabar yra išlaikę murmamąjį garsą, plg.: par‿aũь „per ausis“, akъȊ „ar-
klys“, slä·bn „slabna, silpna“.18 

Tiesa, murmamasis garsas ir vyresnės kartos atstovų kalboje nebėra nuosekliai ištaria-
mas, o jaunesnės kartos atstovai jo vengia ir mėgina tarti redukuotas, patrumpintas, galūnes.

Ilgasis o tariamas kaip pusilgis ọ, plg: *rọzal.ms „Rozalimas“, nesidọm.je „nesidomėjo“, 
gọj. „gojelis“, pọlikl.niko. „poliklinikoje“, mọ.ẹ „močiutės“. 

Senesnieji Šeduvos gyventojai vartoja net kiek kitokį, sutrumpėjusį dėl nykstamojo bal-
sių kaitos laipsnio, miestelio pavadinimą – Šedva: pr‿*šẽ·dvos „prie Šedvos, prie Šeduvos“, 
i(š)‿*šẽ·dvos „iš Šedvos, iš Šeduvos“.

Sutrumpėjusi veiksmažodžių galūnė -om(e) nuosekliai tariama -am kone visame aptaria-
mame plote, plg.: rib.vam, ridainã.vam. 

Šeduviai taria kietąjį l prieš e, ei, ė tipo balsius, pvz.: jaun.ła „jaunylė“, vit·łs „vištelės“, kr.
škæłẹs „kryžkelės“, *vit·ła „Vitelė, maloninis vardas Vita“, pałá.ide „paleido“, kúła nukúła „kūlė nu -
kūlė“, stakłă·u. „staklelių“. Kietinamas ne tik 
priebalsis l, bet ir kiti priebalsiai, tokie kaip s, d, 
plg.: sakli.o „seklyčioje“, darèktọ „direkto-
rius“. Jaunesnės kartos atstovai nebekietina l ir 
jį taria tokį kaip bendrinėje kalboje (toliau bk). 

17 Girdenis, Zinkevičius 1966, 139–147; Zinkevičius 2002 
[1969], 366, Zinkevičius 2006, 203–205; Lktch 60–63; 
Kazlauskaitė ir kt. 2007, 25–28. 

18 Per ekspedicijas autorei neteko girdėti termino šeduviai. Vie-
tiniai Šeduvos gyventojai vartoja žodžius šeduvietis, šeduvietė. 
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Priebalsis s, t (ypač žodžio gale) yra minkštinamas, jei praleistas priešakinės eilės balsis, 
plg.: par‿aũь „per ausis“, kapuõ „kapuose“. Ši kalbinė ypatybė yra išlaikoma nuosekliai. 

Susidūrus keletui balsių, ypač prieš priešakinės eilės balsį e, i, gali būti įterpiamas j ar v 
pvz.: jã·m „ima“, ·me „ėmė“, jieškók „ieškok“ (plg.: pavusta kvã·pa „pauosto kvapą“ (Lkt, 251), 
·me „ėmė“ (Lkt, 251)). Ši kalbos ypatybė būdinga tik vyresnės kalbos atstovams, geriausiai 
išsaugojusiems tarmę.

Nelietuviškas h vyresniųjų šnektos atstovų netariamas, paprastai numetamas, pvz.: iktã·rs 
„hektaras“ (plg.: ektã·ru „ektaras, hektaras“ (Lkt, 252)). Jaunesnieji jau stengiasi tą gar są tarti.

Šeduva įeina į visuotinio kirčio atitraukimo plotą, todėl čia kirtis iš trumpos ar ilgos 
galūnės atitraukiamas į bet kokios kokybės, nesvarbu, ar skiemens pagrindą sudaro ilgasis ar 
trumpasis balsis, skiemenį, plg: tù. „toki“, žm·ʼ. „žmoni“, làb. „laba“. Visų kartų patei-
kėjai nuosekliai atitraukia kirtį.  

Morfologija. Žodžių daryba. Leksika. Kol kas neturime išsamesnių tarmių morfo-
logijos, žodžių darybos ar leksikos tiriamųjų darbų, todėl galima pateikti tik bendro pobūdžio 
kalbinius pastebėjimus ir palyginti su tarmių chrestomatijose paminėtais šiaurinių panevėžiškių 
patarmės morfologiniais, darybiniais, leksiniais skirtumais. 

Iš morfologijos minėtinas vardažodžių ir veiksmažodžių kamienų mišimas. Kaip ir šiau-
liškių plote, pastebimas -(i)u kamieno daiktavardžių perėjimas į -(ị)o kamieną (tu.gai „turgūs“), 
skirtingos daugiskaitinės būdvardžių formos (blõ.gūs „blogi“).19 

Vardažodžiai iš ()i-kamienių linkę pereiti į -(i)a, -ė-kamienių kaitybos tipą, plg.: 
su‿dañ.ẹs „su dančiais, su dantimis“, aũsẹ „ausė, ausis“, sé·seȓe „seserė, sesuo“.

Šeduvių, kaip ir šiauliškių, plote yra pastebimas mišriojo tipo veiksmažodžių kamie-
nų mišimas: i-kamieniai veiksmažodžiai linkę pereiti į -(i)a-kamienių kaitybos paradigmą, 
plg.: gẹæm „girdžiam(e), girdim(e)“, sæm „sėdžiam(e), sėdim(e)“, t.æm „tupiam(e), 
tupim(e)“. 

Iš žodžių darybos minėtinas kiek kitoks nei bk priesaginių daiktavardžių vartojimas. 
Šeduviai stengiasi priesagų -ėnas ir -inas vediniais nusakyti vyriškosios giminės daiktavardžių 
formas, taip įvardydami ir atskirdami moteriškąją giminę nuo vyriškosios, kas bk nėra išryški-
nama, plg.: latvns „latvėnas, latvis“, pémpins „pempinas, pempės vyriškai giminei nusakyti“. 

Daiktavardžių su priesagomis -ynė (čgun.nẹ „čigonynė“) ir -inykas (kẽ·link „kelinin-
kai“) vediniais nusakoma ko nors sankaupa, įvardijama pagal profesiją. 

Gana dažni daiktavardžiai, padaryti su maloninėmis priesagomis -elis, -elė; -ytė, -aitėlė, 
-iukas, žymintys šnektos atstovų bendravimo ir aksiologinę nuostatas, plg.: sẹkłã·Îu. „sėkle-
lių“, kumel.tẹ „kumelytė“, ciuc.tẹ „ciocytė“, mergait.ła „mergaitėlė“, muter.ła „moterėlė“, uÎ.
ks „uliukas, karvelis“, binkar.ks „benkarčiukas, nesantuokinis vaikas“. Mažybinės priesagos 
-iukė pavardės forma nusakoma priklausomybė, plg.: *ru.ke „Ropiukė, Ropaitė, Ropo duktė“. 

Būdvardžių su priesagomis -uotas, -ienis, -ienė vediniais išryškinamas kokybinis arba 
išskirtinis išorės požymis, plg.: kæpalušúocs „kepalušuotas, skrybelėtas“; milteei „miltieniai, 
miltiniai“, rugeei „rugieniai, ruginiai“.

Šeduviai vartoja priešdėlinių su-, nu- veiksmažodžių vedinius, būdingus ir šiauliškių 
plotui, kurie bk turi kitus atitikmenis – vedinius su priešdėliais už-, iš-, pri-, plg.: s.kaitẹ 
„sukaitė, užkaitė“, n.guła „nugulė, užgulė, prigulė“, nuluj.e „nulojojo, iškoneveikė“. 

Vakarinė šiaurės panevėžiškių dalis vartoja įvairesnių nei bk veiksmažodžių, plg.: vakarušk.va 
„vakaruškavo, dalyvavo vakaruškose“, uškap -
úoʼ „užkapčiuoti, užkasti žemėmis į kapčius“. 19 Lktch, 2004, 180. Plg.: Jšpt, 2001, 35–42; Kaikarytė 2010.
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Iš dūrinių minėtini vediniai, sudaryti iš dviejų vardažodžių (žemvidọȓ „žiemvidurys, 
žiemos vidurys“, skú.rkra „skūrkraštis, skūrgalis“), skaitvardžio su dalelyte (vivens „vičvie-
nas, vienišas, visų apleistas“), vardažodžio ir veiksmažodžio (višt.tọ „vištatupis, pavakarys, 
kai tupia vištos“, obé.lmọ „obuolmušis, pilkos spalvos, obuolmušis“). Šeduviai, kaip ir šiauliš-
kiai, linkę dūrinius sudaryti be jungiamojo balsio, o iš jungiamųjų balsių dažniausiai vartojamas 
balsis -a-.

Įvairi ir išskirtinė šeduvių sava ir skolintinė leksika. Kaip skolintinė leksika nurodomos 
galimos latvybės stakus „starkus, gandras“, łns „lėnas, lėtas“. Iš savų ir skolintinių daiktavar-
džių minėtini ir dažnai, ir rečiau ar beveik nevartojami bk žodžiai: av.us „avyžius, karkvaba-
lis“, sk.vats „skevatas, kevalas“, upr.na „čiupryna, plaukai“, .ce „ciocė, teta“, š.pe „šopė, 
šarvojimo vieta“, v.le „vilkstė, rujos vadas“, dr.nẹ „drignės, juosta apie saulę“, kuraun.e 
„karaunyčia, sakykla (bažnyčioje)“, č.ẹ „čypčiai, žnyplės“, pada·scs „padabestas, išvaizda“, 
piln.ms „pilnumas, mėnulio pilnatis“, r.ῃs „pri(e)ngis, prieangis“, pemenòsas „piemenosas, 
jaunuolis, piemens amžiaus“.

Iš vaizdingesnių būdvardžių ar subūdvardėjusių dalyvių minėtini: m.nkšc „minkštas, 
švelnus, be vėjo“, pala „palaikis, menkas, -a“, p.šakъcs „pašauktas, prityręs, nusimanąs“, 
ltap˙ „lėtapėdis, lėtas“.

Vaizdingais veiksmažodžiais šeduviai nusako netikėtą kieno nors atsiradimą, daina-
vimo būdą pagal dainą, barimą ir piktžodžiavimą, išlingavimą, išsupimą ir pan., pvz.: ism.
ka „įsmuko, netikėtai įeiti, pasirodyti“; iŋguuõs, a(d)iŋguúo, praiŋgu·va „dzinguliuos, 
atdzinguliuoj(a), pradzinguliavo, dainuoti dainą apie dzinguliukus“, burnóe „burnojo, keikti, 
koneveikti“, išiŋkã·va „iššinkavo, išsupti, išlinguoti“.

Minėtini įvairūs priebalsinių ir balsinių baigmenų ištiktukai, tokie kaip: šà, tȓó·k, ž·, 
šla (plg.: vkst (Lkt, 251), ȓù (Lkt, 250)), suteikiantys kalbai įvairių veiksmo prasmės 
atspalvių ir niuansų. Kartais pasakojamas vaizdas piešiamas be veiksmažodžių, tik jaustukais, 
plg.:  denz b.va u‿u‿u „dvi dienas buvo uj uj uj, apie smarkų lietų“; ni‿bùm‿bùm daæũ 
„nei bum bum daugiau, apie nemokančius kalbos“. 

Kaip galima matyti iš pateiktos pavienės leksikos, šeduviai ieško vaizdingesnės raiškos 
gyvenimo įvykiams nusakyti, kalbiniams vaizdams kurti.

Sintaksė ir frazeologija. Vakarinėje šiaurės panevėžiškių patarmės dalyje vidaus esa-
masis vietininkas nusakomas prielinksnine konstrukcija terp „tarp“ su kilmininku: terp͜‿maša 
„tarp maišo, maiše“, terb͜‿.ve „tarp griovio, griovyje“, terp‿vándene „tarp vandenio, vandeny-
je“. Ši skiriamoji ypatybė geriau išlaikoma vyriausios ir vyresniosios kartos pateikėjų.

Prielinksnio ant su kilmininku konstrukcija apie Šeduvą vartojama vietoj vidaus esa-
mojo vietininko, plg.: sust.r(o) ọnt‿vetos „sustirau ant vietos, sustirau vietoje“. Kilmininku su 
prielinksniu ant  žymima ir judėjimo kryptis, ir apytikris kiekis, plg.: nu.e unt‿m.škọ „nuėje 
ant miško, nuėjo miško link“, un(t)‿ tíe(g) g.vuȊu. / víens p.m  „ant tiek gyvulių vienas pie-
muo, tokiai bandai gyvulių tik vienas piemuo“. Šia konstrukcija galima nusakyti vietą ar prie-
žastį, plg.: unt‿aut.ne rã·da „ant aukštinio rado“, unt‿plaũu kr.ta „ant plaučių krito, susirgo 
plaučių liga“, rb ant‿aȊ. „dreba ant arklių, dreba dėl arklių, žavisi, labai patinka arkliai“.

Minėtini ir kiti prielinksnių į, par, prie, su, už vartojimo atvejai ne tik su kilmininku, 
bet ir su kitais, galininko ar įnagininko, linksniais, plg.: su-enam i‿g.minẹ „sueinam į giminę, 
esam giminės, giminiuojamės“, par‿m.cs laĩka / i‿kapuõs „per metus laiko ir kapuose, mirė per 
metus laiko“, pri‿f.rmu pritaĩse „prie fermų pritaisė, įdarbino fermos darbuotoju“, par‿pã·słn 
išv.re „per paslėnį išvarė, per slėnesnę vietą lietaus vanduo išbėgo“, až‿da.‿su‿dañẹ „aš dar 
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su dantimis“, pri‿tiv.ku pasilka „prie tėvukų pasilikau, likau gyventi pas tėvus“, par‿bérną 
tarnàva „per berną, už berną tarnavau, tarnavau bernu, bernavau“.

Šeduviai mėgsta priduriamąsias konstrukcijas ir tiek, ir viskas, plg.: .pmi.re smegenłs / 
i‿v.skas „apmirė smegenėlės, ir viskas“, ti‿va‿te susiž.nie / i‿tek „tai va taip susiženijo, ir tiek“.

Palyginimui dažniausiai pasirenkamas palyginamasis žodis kaip, plg.: girdọ / 
bet‿kai(p)‿par‿aũь „girdėjau, bet kaip per ausis, neįsiminti, neįstrigti atmintin“.

Iš vaizdingesnių posakių ir frazeologizmų minėtini junginiai, nusakantys įvairias gyvenimo 
situacijas, išreiškiantys apibendrintą gyvenimo patirtį, plg.: ni‿t(i)‿iš‿mé.iłs / ni‿t(i)‿iž‿ddæłz 
draug.ẹ / ti‿va‿tep susiž.nie „nei tai iš meilės, nei tai iš didelės draugystės, tai va taip susi-
ženijo“; ant‿k.. šàk. tæn‿t.æm / bet‿vistek su-enam i‿g.minẹ „ant kokių šakų ten tupim, 
bet vis tiek sueinam į giminę, apie giminės genealoginį medį“, sãva namuõ i‿senos ra šveñtos 
„savo namuose ir sienos yra šventos, savo namuose viskas yra saugotina, sava“; kai‿žn v.skọ 
apẹ‿tọ.‿žm.gọ / ta(ž)‿žm.gъs nublaῆkst „kai žinai viską apie tą žmogų, tas žmogus nublanks-
ta, apie žmogaus vaidybą“; r·(g) gi.vã·te / àь ivæcs „rėkia gyvatė, akis išvertus, prieštarauti 
rėkiant“; àš vé.lne n.št / i‿pam.st „aš velnio nešta ir pamesta, labai pašėlusi, guvi, patyrusi“; 
prọ‿venọ aũs(i) i-e / prọ‿k.tọ iše „pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo, neįsidėmėti“; jé ak / 
ti‿v.skas /r˙b ant‿a „jai arklys, tai viskas, dreba ant arklių, žavėtis, domėtis arkliais“.

Siekdami stilistinio efekto, šeduviai vartoja to paties vardažodžio, paprastai vardininko, 
linksnį, plg.: br. i.ra br. „brolis yra brolis“.

Sintaksinių konstrukcijų ir frazeologijos pavyzdžiai iliustruoja kalbančiųjų kūrybišku-
mą, sumanumą ir kalbos išgalių laisvą varijavimą. 

Skiriamųjų šiaurinių panevėžiškių  
patarmės ypatybių išlaikymas buvusio  
Šeduvos valsčiaus kalbiniuose punktuose
Trijų aukščiau aptartų LKA punktų (Šeduvà (LKA 199), Raginnai (LKA 200), 

Vaduloniai (LKA 230)) 2011–2012 m. tarminė medžiaga rodo dabartinę buvusio Šeduvos 
valsčiaus kalbinę situaciją. Apklausti vyriausieji (50 ir daugiau metų), vidutinio amžiaus (31–
49 m.) ir jauniausieji (iki 30 m.) respondentai atspindi kiekvienos kartos kalbines nuostatas ir 
leidžia daryti preliminarius apibendrinimus ar prognozes dėl tarminės kalbos išsaugojimo ir 
vartojimo minėtame plote. 

Kaip išlaikomos šiaurės rytų panevėžiškių patarmės aukščiau aptartos pagrindinės skiria-
mosios ypatybės, kokios tarmių kontaktų ir sąveikos prognozės, ar pastebima vakarų aukštaičių 
šiauliškių patarmės įtaka ir kokia bendrinės kalbos padėtis buvusiame Šeduvos valsčiaus kalbi-
niame plote, pastebėjimai pateikiami apibendrintai. 

Vyresniosios kartos pateikėjų kalboje Šeduvos (LKA 199) punkte jau nenuosekliai iš-
laikomos skiriamosios šiaurės rytų aukštaičių panevėžiškių fonetinės tarminės ypatybės, kurios 
yra kalbinio tęstinumo garantas, pvz.: a) įvairuoja tvirtagalių dvigarsių tarimas: dọñ.u ir dañ.u 
„dančių“, švẹñ.tẹs ir šveñ.tes „šventės“; b) svyruoja ilgųjų ą, ę balsių tarimas: grọ·ž.na ir graž.na 
„grąžino“; c) nyksta murmamojo garso ryškumas: par‿aũь ir par‿aũ(i) „per ausis“, akъl ir 
akl(i) „arklys“; d) nedėsningai kietinamas priebalsis l: jaun.ła ir jaun.le „jaunylė“, vit·łs ir 
vitẽles  „vištelės“. Vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės įtaka dar labiau jaučiama viduriniosios 
kartos kalboje, kur išlaikomi mišrieji dvibalsiai, nėra ryškaus ilgųjų balsių kitimo, nebetariamas 
murmamasis garsas, nekietinami priebalsiai. Jaunesnioji karta linksta pereiti į netarminę kalbą, 
ypač tuomet, kai kalbama su nepažįstamu žmogumi. 
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Raginėnų (LKA 200) kalbiniame punkte kone visas skiriamąsias šiaurės rytų aukštaičių 
panevėžiškių fonetines ypatybes yra išlaikę ir vyresniosios, ir viduriniosios, iš dalies ir jaunes-
niosios kartos atstovai. Todėl čia beveik nuosekliai: a) verčiami tvirtagaliai dvigarsiai: dọñ.u 
„dančių“, švẹñ.tẹs „šventės“; b) ilgieji balsiai ą, ę: grọ·ž.na „grąžino“; c) murmamasis garsas: 
par‿aũь „per ausis“, akъl „arklys“; d) kietinamas ne tik priebalsis l, bet ir s, d: jaun.ła „jau-
nylė“, vit·łs „vištelės“, sakli.o „seklyčioje“, darèktọ „direktorius“.

Vaidulonių (LKA 230) kalbinio punkto situacija panaši į Šeduvos. Čia pateikėjai nenuo-
sekliai išlaiko skiriamąsias šiaurės rytų aukštaičių panevėžiškių fonetines ypatybes. Pastebima 
vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės įtaka vyresniosios ir viduriniosios kartos kalbai (aukš-
čiau minėtas mišriųjų dvigarsių, ilgųjų balsių, murmamojo garso ir priebalsių kietinimo tari-
mas, plg.: (dọñ.u) dañ.u „dančių“, (švẹñ.tẹs) šveñ.tes „šventės“; (grọ·ž.na) graž.na „grąžino“; 
(par‿aũь) par‿aũ(i) „per ausis“; (jaun.ła) jaun.le „jaunylė“, (vit·łs) vitẽles  „vištelės“.20

Jaunesnioji karta linkusi pereiti į netarminę kalbą.

Istoriniai kataklizmai ir politinės, ekonominės, socialinės pervartos, apie kurias kone 
kiekvienas respondentas svarstė ir kalbėjo, labai pakeitė buvusio Šeduvos valsčiaus gyvenimą 
ir prigimtines nuostatas. Jos iš dalies ir galėjo lemti išsakytą nuomonę, kad šeduviečių šnekta 
patiems tų apylinkių gyventojams yra negraži, neskambi, kapota. Kaip reikėtų skatinti teigiamą 
požiūrį į tarminį kalbėjimą, kaip turėtų būti keistina nuostata tarminio kalbėjimo atžvilgiu, 
lieka klausimai, į kuriuos atsakymo teks palaukti. Viena tik aišku, kad daug kas priklauso nuo 
pačių kalbančiųjų savimonės ir mokytojų, dirbančių buvusio Šeduvos valsčiaus ribose esančiose 
mokyklose, gerosios patirties ir sąmoningumo. 

Išvados. Aptartos buvusio Šeduvos valsčiaus, kuriam priklauso trys kalbiniai punktai – 
Šeduva (LKA 199), Raginėnai (LKA 200) ir Vaiduloniai (LKA 230) šnektos – skiriamosios 
ir kitos šiaurės rytų aukštaičių patarmės ypatybės leidžia daryti keletą apibendrinimų, kurie 
atspindi šių dienų šeduvių kalbinę situaciją ir kalbėtojų, tiesioginių šnektos perėmėjų, prigim-
tines nuostatas ir jų kitimą; šeduvių šnektos padėtį tarmių sąveikos situacijoje ir santykio su 
bendrine kalba aplinkoje: 

1. Šeduvių šnekta, priklausanti šiaurinių rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės vakarinei 
daliai, nėra vienalytė dėl vidinių ir išorinių priežasčių. Dėl demografinių priežasčių kinta šnektos 
vartotojų kalbinė savimonė ir prigimtinės nuostatos tarminės kalbos požiūriu. Dėl geografinės 
padėties pastebima vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės įtaka ir skvarba į šeduvių kalbą. Dėl eko-
nominių, socialinių veiksnių vis labiau įsigali bendrinės (norminės, standartinės) kalbos atmaina, 
kalbininkų vadinama netarmine kalba, kurioje galima užčiuopti vieną kitą šnektos požymį.

2. Šeduvių šnektoje smarkiai apnykusios pagrindinės rytų aukštaičių panevėžiškių ypa-
tybės: tvirtagalius an, am, en, em stengiamasi išlaikyti sveikus ir jų neversti į ọn, ọm, ẹn, ẹm; 
silpnėja galūnių redukcija, dėl kurios atsiranda murmamasis garsas, kuris įterpiamas tarp susi-
dūrusių galūnėje kelių sunkiau ištariamų priebalsių samplaikos; nykstantis murmamasis garsas 
respondentų tariamas kaip žodis su trumpesne galūne. 

3. Stabiliausiai šeduvių šnektoje išlaikomas kirčiuotų trumpųjų balsių ilginimas ir jų 
ilginimas mišriuosiuose dvigarsiuose.

4. Visuotinio kirčio atitraukimo dėsnis veikia visų kartų šeduvių leksikos kirčiavimą. 
5. Šeduviai vartoja įvairių vedinių: priesaginių, priešdėlinių žodžių ir dūrinių, kurių 

daryba labai panaši į vakarų aukštaičių šiau-
liškių morfologinį ir darybinį tipą. 20 Skliausteliuose pažymėtos retai vartojamos formos. 
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6. Geriausiai rytų aukštaičių panevėžiškių tarminės ypatybės yra išlaikytos Raginėnų 
kalbiniame punkte (LKA 200), o kituose – Šeduvos (LKA 199) ir Vaidulonių (LKA 230) – 
punktuose, pastebima šiauliškių patarmės įtaka.
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Šeduvos apylinkių istoriniai oikonimai
Vidas Garliauskas

§ 1. Buvusio Šeduvõs valsčiaus, kaip ir daugelio kitų Lietuvos valsčių, gyvenamųjų vietų 
vardai, arba oikonimai, yra netyrinėti. Šiame darbe pirmąkart pateikiama apypilnė aptariamos 
teritorijos istorinių oikonimų medžiaga. Darbo tikslai: 1) aprašyti Šeduvos valsčiaus oikonimus, 
surinktus iš istorijos šaltinių; 2) identifikuoti istorinius oikonimus; 3) parodyti tų oikonimų kitimą; 
4) patikslinti kai kurias etimologijas. Dėl to darbas turi dvi dalis: įvadinį straipsnį ir žodynėlį. 

Straipsnyje aprašomi pasirinkto ploto – Šeduvõs valsčiaus – oikonimai1. Atliekama tam 
tikra oikonimų analizė: parodoma jų atsiradimo chronologija, aptariamos lytys ir jų kaita; taip pat 
aptariami skirtingi tos pačios vietos vardai. Čia komentuojami kai kurie oikonimų rašybos bei var-
tojimo atvejai. Straipsnyje pateikiama oikonimų etimologijų; glaustai aptariami kai kurie šaltiniai.

Žodynėlyje pateikiami kiekvieno oikonimo istoriniai užrašymai nuo pirmojo, rasto isto-
rijos šaltiniuose, iki XX amžiaus pavyzdžių. Siekta parodyti skirtingus tos pačios vietos vardus, 
skirtingas to paties oikonimo lytis, atspindėti kalbas, kuriomis jie buvo rašomi. 

Atliekant tokį darbą, reikėjo spręsti kai kurių oikonimų identifikacijos, lokalizacijos ir 
rekonstrukcijos problemas. Atskira problema – kai kurių oikonimų etimologijos. 

§ 2. Nors Šeduvõs apylinkių, kaip ir daugelio kitų Lietuvos teritorijų, oikonimai užrašomi 
nuo XVI amžiaus, kai kurie jų yra senesni nei liudija istorijos šaltiniai.

Vieni seniausių oikonimų yra tie, kurie turi antrąjį dėmenį -gala. Jie sietini su keliomis 
dešimtimis analogiškų oikonimų, esančių daugiausia Vidurio Lietuvoje. Tokių pavyzdžių esama 
ir Baltarusijoje (Лотиголa k. Baranovičių r. Bresto sr., Латыгово k. Siano r. Vitebsko sr. ir pan.), 
ir Latvijoje. Paplitimo geografija ir kai kurie kiti faktai rodo, kad dauguma jų galėjo atsirasti 
I tūkstantmečio viduryje baltų genčių kraustymosi metu (apie V–VII amžius). Šie oikonimai 
išsidėstę maždaug ten, kur tuomet būta latvių (tiksliau sakant, tų latvių, iš kurių vėliau atsirado 
latgaliai), plg. baltų etnosų žemėlapį (Būga RR III 732). Analogiškų oikonimų Latvijoje esama 
prie Aivekstos upės, maždaug į vakarus nuo Lubano ežero: Ezergala, Gāršugala, Ruôzgala, 
Stūrgala (Būga RR III 633), taip pat Sūļagola plk. pietinėje Lubano ežero pakrantėje2 ir Siver-
gala k. (Dagdas novads Konstantinava pagasts MLAA 112). Tad pritartina minčiai, kad „vietų 
vardai su -gala yra labai seni, susidarę tais laikais, kai jungiantis dviem žodžiams antrojo sando 
kamiengalis galėjo ir nepakisti“ (Vanagas LMV 191).

Hidronimai lie. Gala-dusỹs ež. Lzd, Vyro-gala Dubingių (Asvejos) ežero dalis (įlanka), 
į kurią įteka Dubinga, AA, LKA 1173, Blaũz-galas up. Lk, Trikó-galas up. (Lk Vanagas LHEŽ 
66–67) rodytų, kad hidronimo (upės, pelkės ar ežero) vardo antrasis dėmuo -gala (-galas) I tūks-
tantmečio viduryje turėjo reikšmę „pabaiga, 
riba, kraštas (pakraštys)“, t. y. vandens atri-
botas plotas, bet ne „kaimas, apylinkė“ (plg. 
Būga RR I 251, Vanagas LMV 191). Reikš-
mė „kaimas, apylinkė“ yra atsiradusi vėliau, 
išsiskyrus lietuvių ir latvių kalboms: lietuvių 
kalba tos reikšmės neturi (LKŽ III 54–56), 
o latvių turi, plg. gals „Gegend (apylinkė)“ 
(ME I 592). Dėmuo -gala yra atsiradęs iš balt. 
*galā „riba kraštas“, plg. lie. gãlas „t. p.“ – šie 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 11 26, serijos 
„Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų 
komisijos įvertintas 2014 10 22, pirmą kartą paskelbtas 2016 
06 23 elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai 
tyrimai“, ISSN 2029–0799 visatekstėje svetainėje www.llt.
lt. Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame leidinyje 
yra LLT:2016-6/28-253/LI.

1 Pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis nustatomi Šeduvõs 
valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai, yra Lietuvių kalbos 
institute saugomos vadinamosios „Vietovardžių bylos“.

2 Lokalizuoti pagal http://latgales-digitala-karte.zl.lv/?lang=lv.
3 Pastarasis vardas yra nepatekęs į akademinius leidinius.
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abu yra vediniai iš verb. balt. gel- „gelti (gilti), durti“, dėl gãlas plačiau žr. Mažiulis PKEŽ 209. 
Iš to balt. *galā „riba kraštas“, kuris anksčiau reiškė „gėlimas (ir pan.)“, plg. lie. gėlà „gėlimas, 
didelis skausmas“ (LKŽ III 209), atsidaro reikšmės „geliantis (šaltas) upės, pelkės, ežero pakraščio 
vanduo“ ir „(vandens) riba, galas“, plg. lie. gãlas ir la. gals, kurie turi „archajinę reikšmę „tas, 
kuris aštriai duria“ = „(nestoro ilgesnio daikto aštrus galas-pabaiga) smaigalys (Spitze)“ ir iš 
jo išvestas reikšmes „(ilgesnio daikto) galas-pabaiga“ <...>, „(ploto, žemės galas-pabaiga=) 
riba, kraštas“, „(gyvenimo galas-pabaiga =) žuvimas, mirtis“ ir kt.“ (žr. Mažiulis, ten pat). Šie 
oikonimai su antruoju dėmeniu -gala – atskiro tyrimo objektas.

§ 3. Atrodo, kad pirmieji dėmenys oikonimų, turinčių antrąjį dėmenį -gala, daugeliu 
atvejų nesietini su antroponimais, kaip yra manoma (Vanagas LMV 28, 142, 189, LVŽ I 174, 
464, 488). 

Oikonimo Birjãgala pirmasis dėmuo siejamas su avd. *Birja, *Birjys *Birjus ar pan. (LVŽ 
I 488) ir toks aiškinimas yra vienas iš galimų. Tačiau oikonimą Birjãgala dar galima sieti su 
Briai / Bris pv. Sr, Bris l. Sr, Birià kln. (Klv LVŽ I 485) ir pan., kurie kilę ne iš antroponimų. 
Oikonimas Birjãgala, matyt, būtų analogiškas tokiems seniems žodžiams kaip lie. žaliãkula „ža-
lių javų kūlimas“ (LKŽ XX 106, „kulà „mušimas, pyla“, LKŽ VI 818); juõkadara „juokdarys“ 
(LKŽ IV 414); kelãvėža „kelio vėžė“ (LKŽ V 504 ir kt., žr. LKG I 447–448); dėl jų pirmojo 
dėmens archajiškos darybos dar žr. Skardžius ŽD 405. Analogiškai, sudūrus du kamienus, yra 
padarytas oikonimas Birjã-gala „biri riba; birus kraštas ar pan.“ Šis oikonimas greičiausiai yra 
gavęs kito fiziografinio objekto vardą.

Oikonimo *Gabāgalā (būtų *Gabógala), Село Кгобакгола 1556 UVI 50 (dab. Raginnai 
Pakalnškiai, Rd Ž 255, žr. žodynėlį) pirmasis dėmuo *Gabā-, kuris, matyt, įvardijo hidronimą, 
yra greičiausiai atsiradęs iš subst. balt. *gabā „išnirimas“, o pastarasis – vedinys iš balt.-sl. geb- < 
(verb.) ide. (dial.) *gueb(h)- „tam tikru būdu nerti“ ir toliau sietinas su pr. gabawo „rupūžė“, sl. 
gēbā „rupūžė varlė“ – pastarasis iš ankstesnio *gēbā *„minkštas išnirimas (iškilimas)“, plačiau žr. 
Mažiulis PKEŽ 201. Toliau dėmuo *Gabā- būtų sietinas su Gabỹs / Gebzas ež. Krn, Gabžius / 
Gãbižis / Gabžmonas up. Yl ir pan. Hidronimas Gabỹs < *Gabijas iš *gabijas „rusenantis, ju-
dantis (apie vandenį)“ toliau būtų siejamas su lie. gabija „plevenanti rusenanti ugnis“, plačiau žr. 
Mažiulis op. cit. 202; hidronimai Gebzas, Gabiži(u)s būtų priesagų vediniai iš *geb- / *gab-, 
dar plg. Vanagas LHEŽ 101–102. Tad oikonimas *Gabāgalā yra kilęs iš hidronimo, tikėtina, iš 
pelkės vardo, ir jo pirmasis dėmuo *Gabā- – ne iš lie. pvd. Gabỹs LPŽ I 601.

Oikonimo Gimbógala pirmasis dėmuo Gimbó- < subst. balt. *gemba „lenkimas, sukimas“ 
yra vedinys iš verb. balt. *gemb-, plg. lie. gembti „sukti ir pan.“ LKŽ III 233, dar plg. Gémba-
balė pv. Brž, Gebinė, t. Gibinė up. Gdž, pr. Gimbe 1411 Semba Gerullis AO 41, la. Dzebes 
vs. Cīravā Endzelīns LV I 253. Oikonimas Gimbógala greičiausiai yra atsiradęs iš hidronimo.

Šio seniausio Šeduvos valsčiaus klodo oikonimai greičiausiai yra kilę iš kitų fiziografinių 
objektų vardų. I tūkstantmetyje, ypač jo viduryje, gentims kraustantis į naujas vietas, gyvena-
mosios vietos ir ypač kiti objektai vargu ar galėjo būti įvardijami antroponimais. 

§ 4. Kitą senųjų vardų sluoksnį sudaro oikonimai, turintys -uva, pavyzdžiui, Šeduvà, 
Niáuduva. Apie miesto vardą Šeduvà yra rašęs Vanagas LMV 227–229. Jis pateikė Šeduvõs 
vardo pavyzdžių, surinktų iš nelietuviškų šaltinių. Remdamasis jais, Vanagas konstatavo, kad 
Šeduvõs „vardo kilmė yra nevisiškai aiški“. Jis manė, kad anksčiau Šeduvà buvo vadinama *Šedava 
ar *Šadava. Taigi šį vardą, anot Vanago, „galima laikyti priesagos -ava vediniu iš asmenvardžio, 
dabar pavardės, Šẽdas, Šẽdis, Šedỹs (apie 70 šeimų), Šãdas, Šãdis, Šadỹs ar pan.“ (LMV 228). 
Deja, toks Vanago spėjimas, atrodo, abejotinas, kaip ir mintis, kad aptariamo vardo priesaga 
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-ava yra atsiradusi pagal modelį Jonavà – Jõnas, žr. ten pat; nėra patikimas ir jo teiginys, kad 
„vietovardis *Šedava (*Šadava) <...> priesagą -ava pakeitė į -uva“ LMV 229. 

§ 5. Atrodo, kad Šeduvõs vardas yra gerokai senesnis, nei liudija istorijos šaltiniai. Šį 
vardą, matyt, hidronimą, kaip rodo priesaga -uva, maždaug I tūkstantmečio trečiajame ketvirtyje 
ar kiek vėliau atsinešė lietuviai.4 Oikonimas Šeduvà, matyt, yra atsiradęs iš hidronimo *Śeduvā 
(ar *Śaduvā, žr. 7 išnašą), plg. Šešuvà k. Jonavõs r. Užùsalių sen. iš Šešuvà up., Niáuduva k. 
Radvliškio r. Šeduvõs sen. iš Niáuduva up. ir kt. Kad pirminė lytis yra buvusi Šeduvà, rodo 
katoikonimas5 šedùvis „Šeduvos ir jos apylinkių gyventojas“, plg. kitus analogiškos darybos 
katoikonimus deltùvis, dotnùvis, linkùvis, ragùvis iš atitinkamų oikonimų Norkaitienė VAPŽ 
XV ir etnonimą lietùvis „Lietuvos gyventojas“ Būga RR I 261, II 227. Asmenvardžiai Šeduvis, 
Šeduvaitis (Петр Шадувис, Ян Шадувис 1538 Baisógala Mackavičius ŽVS 204; de Pictonie. 
P.[atrini] Iosephus Siaduwaytis 1653 ŠlnKS 78; ex Patre Iosepho Seduwis... de Villa Szłostykie 
1781 JnšK 132) rodo, kad katoikonimas šedùvis yra senesnis ir, matyt, atsiradęs dar XV am-
žiuje. Oikonimas Šeduvà, kaip rodo šedùvis, turėtų būti atsiradęs bent XV amžiaus pradžioje, 
jei ne anksčiau. Dar plg. kitus oikonimus su -uv-: w Zaścianku Szaduwiu [Wieś Ƶyborty Klucz 
Maƶaycki] 1798 ITK 22 < lie. *Šeduvis, ir Šeduvškė k. Liolia Klm Ž 301, kurie abu atsiradę 
iš asmenvardžio lie. Šedùvis Btg LPŽ II 903. Dėl to oikonimui Šeduvà netaikytinas modelis 
Jonavà ← Jõnas. O priesaga -ava, rašyta XVIII amžiaus lietuviškose metrikose, yra kilusi iš sl. 
Šadovo. Vanagas neatsižvelgė į tai, kad lietuvių vandenvardžiai, turintys -uva, yra senesni už 
tuos, kurie turi -ava (Mažiulis PKEŽ 288). Taigi lytis Šeduvà negali būti atsiradusi iš asmen-
vardžio Šedas, Šedys ar pan.

Manytina, kad oikonimas lie. Šeduvà yra kilęs iš užmiršto hidronimo *Śeduvā < *Śedā 
< *śedā „turinti tam tikrą spindėjimo ypatybę“6, plg. Šedvygà up. Grš, kuri laikoma priesagos 
-yga vediniu iš šedu- (t. y. *śed-, žr. Skardžius ŽD 104, Vanagas LHD 145) ir kurios *śed- 
lyginamas su oikonimu Šeduvà (Vanagas LHEŽ 327–328). *Śeduvā < *Śedā būtų galūnės 
vedinys iš balt. (dial.) lyties *śedu- / *śadu-7 „(tam tikru būdu) spindintis ir pan.“ < prabalt. 
(dial.) adj. *adu- „t. p.“, o pastarasis atsiradęs iš verb. ide. *ad- „glänzen, prangen, sich aus-
zeichnen (spindėti, žėrėti, išsiskirti)“ Pokorny IEW 516, plg. perf. s. i. śa-śadúḥ „išsiskyrė“, gr. 
κε-καδ-μένος „prangend (žėrėtas, spindėtas)“.

§ 6. Senąjį Šeduvõs kraštą padeda pažinti 1556 metų Upýtės valsčiaus inventorius (UVI). 
Jame užrašyta daug Šeduvõs apylinkių oikonimų. Kai kurios lytys rodo jų senesnę kilmę. Oi-
konimai, atsiradę iš asmenvardžių su patroniminėmis priesagomis, liudija, kad tose vietose yra 
gyvenusi ne viena karta žmonių. Taigi, matyt, daugeliu tokių atvejų galima maždaug šimtu metų 
„paankstinti“ tų kaimų istoriją. 

Село Доркгγжаити 1556 UVI 59 *Dargužaitjai iš *Dargužiai XV a.; Село Дюкганы 
1556 UVI 54 *Djugānjai „Džiugoniai“ iš *Djugai „Džiugai“ XV a., plg. de Dziuganÿ 1696 ŠdK 
6 *Džiugoniai; Село Жебертани 1556 UVI 43 *Žībartānjai iš *Žībartai XV a., plg. de Zÿborty 
1696 ŠdK 1v. Atitinkamai ir atvejais Село Роканцы 1556 UVI 53; Село Ровбани 1556 UVI 
32; Село Радвиловичи 1556 UVI 44; Село Шниковичи 1556 UVI 50; Село Шилейковичи 
1556 UVI 47 ir pan.

Iš kai kurių XVI amžiaus užrašymų 
aiškėja, kad slavų raštininkai su Šeduvos 
krašto oikonimais susipažino dar XV amžiaus 
pirmojoje pusėje, kai Vytauto Didžiojo lai-
kais formavosi Lietuvos raštinė. Tuomet čia 

4 Dėl tik lietuviams būdingos priesagos -uva žr. Būga LKŽ 
CXXXVI, Mažiulis PKEŽ 288–289.

5 Katoikonmas – gyventojo pavadinimas pagal gyvenamąją 
vietą.

6 Dėl tokios galimos formų ir reikšmės raidos plg. Mažiulis 
PKEŽ 288.

7 Plg. pastabą dėl fonemų ide. -ĕ- : -ă- Mažiulis PKEŽ 819.
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junginiai /dj/, /tj/ dar nebuvo išvirtę į afrikatas /dž/, /č/, plg. Село Доркгγжаити 1556 
UVI 59 iš ankstesnio *Dargužaitjai, Село Дюкганы 1556 UVI 54 iš ankstesnio *Djugānjai. 
Lytys *Dargužaitjai, *Djugānjai rodo, kad šie kaimai turėjo būti jau apie 1400 metus, jei ne 
anksčiau.8 Slavų raštininkai XVI amžiuje perrašydavo ankstesnes dokumentų vardų lytis, nors 
vietos lietuviai maždaug nuo XV amžiaus vidurio oikonimus Dargužaičiai, Džiugoniai ir pan. 
turėjo tarti su afrikatomis.

§ 7. Aptariamo šaltinio UVI gerokai suslavinti. Retais atvejais gerai išlaikomas lietuviško 
oikonimo kamienas (Село Дюкганы 54) *Djugānjai ir pan.; kitais atvejais slavinama šaknis, 
išlaikoma priesaga (Село Еримаити 31; Село Левдишки 60) ir pan. Dažnai lietuviškos pa-
troniminės priesagos keičiamos slaviškomis: Село Радвиловичи 44, plg. lie. Radvilóniai; Село 
Шниковичи 50, plg. lie. Šniukóniai; Село Шилейковичи 47, plg. lie. Šileikóniai, ir t. t., dar žr. 
Algimanto Kaminsko pastabas UVI 9–10. Kone visos lietuviškos oikonimų galūnės keičiamos 
slaviškomis (išimtys retos, pavyzdžiui, до волок села Aлкснупис 28 ir pan.). Įsidėmėtina, kad 
lietuviai tų suslavintų lyčių nevartojo, jos sukurtos slavų raštininkų. 

Nemažos dalies 1556 metų UVI kaimų vardai yra kilę iš asmenvardžių, kurie taip pat 
užrašyti šiame šaltinyje, pavyzdžiui, Radvilóniai : Товтко Радвилович 16; Šileikóniai : Миц 
Шилейкович 18; Dáukšai : Ромейш Довкшович 17; Rokóniai : Юхно Рγконис 18; Нарко, Юдко 
Довеиковичи, Мацко Добеикович, gyvenantys село Добеиковичи 55, dab. Mškiai ir kt. Taigi 
tokie kaimai negali būti labai seni ir greičiausiai yra atsiradę po Žalgirio mūšio, lietuviams ėmus 
apgyvendinti tuščius valstybės pakraščius arčiau Livonijos sienos.

Kai kurių 1556 metų UVI kaimų, ypač išnykusių, ne visai aiški lokalizacija. Štai tokių 
kaimų sąrašas.

1) Cело Добковичи 61, vėliau lenk. Sioło Dopkowiczy, buvęs tarp Bebrùjų, Liaudškių 
ir Gimbógalos, до боку волок села Допковичов 62; 2) Cело Побиржи 62, vėliau lenk. Sioło 
Pobirzy, atrodo, buvęs tarp Bebrùjų, Liaudškių ir Gimbógalos; 3) Cело Провакголи 51, ѡт 
боку волок села Провакголи 27, galbūt dab. Niáuduva; 4) Cело Сипаны 68, vėliau lenk. Sioło 
Sipany, buvęs kažkur į pietvakarius nuo Šeduvõs; до концов волок села Сипановъ 62; 5) Cело 
Шети 70, vėliau lenk. Sioło Szaty, buvęs kažkur į pietus ar pietvakarius nuo Šeduvõs, galbūt 
dab. Šeduvõs geležinkelio stoties vietoje. 

Tikslesnės šių kaimų lokalizacijos nustatymas – atskiro darbo tema. 
Trimis atvejais aišku, kad senieji vardai XVII amžiaus viduryje buvo pakeisti naujais, 

dabar vartojamais: Cело Бивидовичи 1556 UVI 49 – Bowki; село Добеиковичи 1556 UVI 
55 – Wieś Debeykuny alias Miſzkie [Klucz Szadowski] 1798 ITK 16; Село Авбловпис 1556 
UVI 45 – de Niemaniunÿ 1696 ŠdS 62v.

Tokia kaimų vardų kaita, atrodo, atspindi 1655–1660 metų nelaimes Šeduvõs apylinkėse. 
Susidaro įspūdis, kad apie Šẽduvą karo ir maro buvo sunaikinti ištisi kaimai: nauji gyventojai 
ištuštėjusias vietas pavadino kitais vardais. 

§ 8. XVI–XIX amžiais įvairiuose nelietuviškuose šaltiniuose užrašomos beveik vien su-
slavintos ir apslavintos Šeduvõs oikonimų lytys. Vienintelėje išlikusioje XVII amžiaus Šeduvõs 
metrikų knygoje kiek geriau nei UVI užrašomi oikonimų kamienai, plg. de Bowkÿ 1696 ŠdK 
3v, plg. lie. Bauka; de Niemaniunÿ 1696 ŠdS 62v, plg. lie. Nemaninai; de Vzoźere 1698 ŠdS 
69v, plg. lie. Užúožeriai ir kt. Panašiai lietu-
vių oikonimai slavinami ir visose Lietuvos 
metrikų knygose. Bet paprasti žmonės išlaikė 
senąsias autentiškas jų lytis iki mūsų dienų. 

8 Panašiai lie. /dj/ atspindėta kryžiuočių kronikų atvejais Ten-
jagel, yns lant Tenjagaln, ins lant Tenjageln 1386 SRP II 686 
*Tendjāgala „Tendžiogala“; Wangaigele 1384, czu Wandgaler 
~1390 SRP II 681, 687 *Vandjāgala „Vandžiogala“.
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§ 9. Nors oikonimai buvo slavinami, aptariamoje Šeduvõs knygoje pastebėta ir tam tikrų 
lietuvių kalbos vartojimo faktų. Esama tokių užrašymų, kurie rodo, kad buvo lietuviškai kalbėta, 
galbūt ir rašyta. Keliais atvejais išbrauktas lietuviškas prielinksnis iš keičiamas lotynišku de, taip 
pat dviem atvejais lietuviška gen. sg. galūnė keičiama suslavinta, plg. Abraham Elisʒaÿtis ysʒ de 
Aukształkue 1698 ŠdS 69v; Testis Nicol[aus] Voga ys de Aukstałkiue 1698 ŠdS 69v; Andreæx 
Augaÿtis ÿsz de Niemaniunÿ 1698 ŠdK 29v; Fronciscus Mikołaiaÿtis ÿsz de Paeziarÿ 1697 ŠdS 
67; cum Cristina [i]sz de Raginianÿ 1698 ŠdK 33; Nicolai Biłzaÿtis ÿsz de Zuwininku 1697 
ŠdS 66 Žuvininkų, dab. Žuviniñkai Šiaulia Šl Ž 363 (dar plg. atvejį Isz Kiemieszkioniu Paracie 
Smilgoviensis 1766 SmlS 6). Kaip rodo pateikti pavyzdžiai, tokių lyčių galėjo rastis sporadiškai. 
Tačiau visai įmanoma, kad Šeduvojè jau XVII amžiaus pabaigoje būta ir lietuviškų juodraštinių 
santuokų įrašų, kokių rasta Plùngės, Šiaulnų, Šluvos metrikų knygose (Garliauskas GK 2009 
Nr. 3 7–9). 

§ 10. Ypatingos senųjų šaltinių oikonimų lytys – lietuviškos lytys. Tai yra autentiškos 
lytys, kurias vartoja patys lietuviai Garliauskas op. cit. 5–15. Jų šiek tiek užrašyta ir įvairiuose 
Šeduvõs istorijos šaltiniuose. Toliau tos lytys pateikiamos chronologine tvarka.

Гимбогалa 1587 OD II 16 *Gimbogala; iz bobruiu 1641 ŠlnKS 37v [2X] iš Bobrujų; de 
Tubu XVII a. pab. ŠdK 87 *Tubių?; Parafios Szadwos 1719 ŠlnKS 214v; isz Gimbogałas 1729 
ŠlnKS 211; isz Iodupiu parafios Beysogałas 1733 ŠlnKS 221v; Isz Szadawas 1735 ŠlnKS 223; 
isz Pawartyciu Parafios Szadawas 1736 ŠlnKS 224v; isz Pawartyciu Parafios Szadawas 1736 
ŠlnKS 224v *Pavartyčių; w Zaścianku Dydzujnis [Wieś Bryagoła Klucz Szadowski] 1798 ITK 17 
*Didžiuinis; w Zaścianku Eżerbała [Wieś Waydziulany Klucz Szadowski] 1798 ITK 8v *Ežerbalė; 
w Zaścianku Iszlinis Putynis [Wieś Roginiany Klucz Szadowski] 1798 ITK 9v *Įšlynis Putins; w 
Zaścianku Kolitas [Wieś Roginiany Klucz Szadowski] 1798 ITK 9v *Kulytas; w Zaścianku Oſzkas 
kinis [Wieś Roginiany Klucz Szadowski] 1798 ITK 9v tarm. *Ožkas Kinis; w Zaścianku Oſznugaris 
[Wieś Debeykuny alias Miſzkie Klucz Szadowski] 1798 ITK 16 *Ožnugaris; w Zaścianku Paſzukis 
1798 ITK 17 *Pašuks; w Zaścianku Tryragienis [Wieś Sznukany Klucz Szadowski] 1798 ITK 
11v *Triraginis; w Zaścianku Warpaginis zwanym [Wieś Dziugany Klucz Szadowski] 1798 ITK 
15v *Varpagins; de wardukszniu 1803 ŠdK I 37a *Vardukšnių.

Tokių Šeduvõs oikonimų lietuviškų lyčių istorijos šaltiniuose, matyt, esama ir daugiau.
Atkreiptinas dėmesys į tam tikrus lietuviškų lyčių rašymo dėsningumus. Šiaulnų kny-

goje užrašytos šešių Šeduvõs parapijos oikonimų lietuviškos lytys, seniausioje Šeduvõs metrikų 
knygoje – vieno oikonimo, Radvliškio parapijos – dviejų oikonimų, o Šiauli parapijos – vieno 
oikonimo. Kunigai kartais užrašydavo gretimos parapijos oikonimų vieną kitą lietuvišką lytį. Dvarų 
inventoriuose užrašoma vienkiemių vardų lietuviškų lyčių: 1798 ITK inventoriuje užrašytos 9 
vienkiemių vardų lietuviškos lytys. Tuos naujus oikonimus per ilgesnį laiką nelietuviai taip pat 
suslavindavo. Dauguma tų vienkiemių vardų nėra patekę į bažnyčių metrikų knygas. Tad tam 
tikros apylinkės oikonimų visuma paaiškėja tik peržiūrėjus visus galimus šaltinius: bažnyčių, 
dvarų dokumentus, žemėlapius, sąrašus ir t. t. 

§ 11. Didžiai vertingas, dėl to atskirai aptartinas yra vadinamasis Ignaco Holovinskio 
(Hołowiński – toliau H) sąrašas, sudarytas 1854 metais, bet neišspausdintas. Dauguma jo oi-
konimų paskelbti Žemaičių vyskupijos žemėlapyje (MDŽ), išleistame Sankt Peterburge 1855 
metais. Vėliau tas sąrašas buvo pildomas pridedant lietuviškus parapijų kaimų sąrašus. Šeduvõs 
parapijos, pažymėtos 51 numeriu, oikonimai yra surašyti į du lapus, kurie šiame straipsnyje 
žymimi 51/1 ir 51/2. Iš to, kad paminėta Šeduvõs geležinkelio stotis, taip pat pagal rašybą, 
kuri yra nesunorminta, galima spręsti, kad Šeduvos parapijos vardynas lietuviškai yra surašytas 
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maždaug 1871–1890 metais rytų aukštaičio tarmės atstovo. Aptariamas sąrašas yra svarbiausias 
lietuviškas XIX amžiaus ne tik Šeduvõs parapijos, bet ir daugelio kitų Žemaičių vyskupijos 
parapijų oikonimų šaltinis. Jame užrašyta daug autentiškų lietuvių oikonimų lyčių. 

Tikslios oikonimų lytys, niekuo nesiskiriančios nuo dabartinių, tik kiek kitaip rašomos, 
yra šiais atvejais: Gimbogała 51/1; Birjagala 51/2; Emalia 51/2; Butenai 51/2; Raginenai 
51/2; Vaiźgai 51/2; Žibartai (= Zibartos Kalvos Pernuravos par.) 51/1; Alksnupei k. 51/2; 
Arimaicei9 51/1; Dargužei 51/1; Kurklaiczei 51/2; Kurklei 51/1; Laudiszkei 51/1; Miadikonei 
k. 51/1; Miszkei 51/2; Paaźerei 51/1 – tarminė lytis; Pakalniszkei 51/2; Pavartyczei 51/1; 
Pujpei 51/1; Radvilonei d.10 51/2; Raginenai 51/2; Rukonei 51/2; Uźoźerei 51/1; Vaidilonei 
51/1; Velźei 51/1; Veriszkei 51/1; Žilonei 51/1.

Dalies oikonimų lytys yra kitokios, plg. Baubai d. XIX a. pab. H 51/1 turbūt Bauka; 
Bebruve 51/1 Bebrùjai; Daukszei 51/2 Dáukšai; Dziugonis 51/2 Džiugóniai; Margavonis d. 
51/1 Margavõniai; Kaulaliszkis 51/1 Kaulẽliškiai; Kleboniszkis 51/2 Klebõniškiai; Prastaonis 
51/1 Prastavóniai; Raudondvoris 51/2 Raudóndvaris; Sleke 51/2 apslavinta Sliẽkiai lytis; Sza-
duva 51/2, dėl Ša- žr. išn. 7; Szileikonis 51/2 Šileikóniai; Vaidziułonei 51/1 Vaduloniai. Tos 
neautentiškos lytys galėjo atsirasti dėl to, kad sąrašo autorius, matyt, nepakankamai pažino šį 
kraštą ir nežinojo autentiškų lyčių arba kai kurias klaidingai užrašė.

Aptariamas šaltinis svarbus ir dėl pastabų prie vietų vardų. Tose pastabose nurodoma, 
kokia vieta – kaimas, dvaras, miestelis, stotis, taip pat parašoma, ar toje vietoje yra bažnyčia, 
koplyčia, vėjinis malūnas, stotis, kai kur nurodoma, prie kokios upės ar ežero yra vieta ar kt. 
Tad šis sąrašas – ir XIX amžiaus lietuvių vandenvardžių šaltinis. 

Bedruja11 Bebruve 11 giv. 2 veines mielniczes 51/1; Gimbogała k. veine mielnicze 
XIX a. pab. 51/1; Paaźerei 32 giv. ant Aźero. ir upes Aźiaros XIX a. pab. 51/1; Pavartyczei 28 
giv. ant Varticzes. veine miel. XIX a. pab. 51/1; Prastaonis 3 giv. ant Kutenos Dougivenos ir Kutenos 
XIX a. pab. 51/1 [Prastavoniai]; Raudondvoris ant Daugivenes XIX a. pab. 51/2; Szczodobraus 
su boźnicze mura. filia 51/2; Szaduva mestelis mura baźnice. Su vagzolu 51/2; Uźoźerei 19 giv. 
ant Aźero ir upes Aźiaros XIX a. pab. 51/1; Vaidilonei 16 giv[.] ant Bizdele ir Kutena XIX a. pab. 
51/1 ir pan. Žibartai k. (= Zibartos Kalvos Pernuravos par.) XIX a. pab. 51/1 ir pan.

Aptariamą Žemaičių vyskupijos XIX amžiaus onomastikos šaltinį, kuris iki šiol gana 
menkai panaudotas mokslo reikalams, būtina paskelbti atskiru leidiniu.

§ 12. Įdomūs ir XX amžiaus pradžios lietuviškų metrikų knygų oikonimai. Iš esamos 
medžiagos aiškėja, kad ten dalis oikonimų užrašoma nevienodai. Įvairuoja šaknies rašyba: Be-
bruju kaime 1922 ŠdvM 15v ir Bobruju kaime 1924 ŠdvM 39v; galūnių rašyba: Gimbogalos 
kaime 1922 ŠdvM 17v ir Gimbogalės kaime 1924 ŠdvM 46v; Karaliuniškių dvare 1922 ŠdvM 
11, plg Karaliūniškio dv. 1923 LAV 186, Karaliuniškio vienkiemy 1925 ŠdvM 68; Naujaso-
dės kaime 1922 ŠdvM 13v ir Naujasodžio kaimo 1923 ŠdS I 19 ir t. t. Ne visur žymimi ilgieji 
balsiai: Pavartyčių kaime 1922 ŠdvM 3 ir Pavartičių kaime 1922 ŠdvM 4 ir pan. Įvairuoja ir 
<e> – <ė> rašyba: Gimbogales kaime 1922 ŠdvM 12 ir Gimbogalės kaime 1924 ŠdvM 46v; 
Raginenų kaime 1922 ŠdvM 2v ir Raginėnų kaime 1925 ŠdvM 61v ir pan.; atveju Veliake-
mio kaime 1923 ŠdvM 37, Vėlekemio kaime 1925 ŠdS I 39v, Vėlekiemio kaime 1925 ŠdS I 
41 jungiamasis balsis /a/ po minkštojo priebalsio žymimas <ia> arba <e>, /ie/ – <e> arba 
<ie>. Ne visur dėtos nosinės: Bebrujų kaime 
1922 ŠdvM 8 ir Bebruju kaime 1922 ŠdvM 
15v, Bobruju kaime 1924 ŠdvM 39v; Vaižgu 
kaime 1922 ŠdvM 9 ir Vaižgų kaime 1923 

9 Arimaičiai <A> taisyta iš <E>.
10 Šiame šaltinyje sutrumpinimas d. – „dvaras“.
11 Taip, su braukymais, vietų vardai pateikiami ir kitur straips-

nyje ir žodynėlyje.
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ŠdvM 32 ir pan. Ne visur žymima palatalizacija: Alksnupų kapuose 1922 ŠdvM 11 ir Alks-
nupių kaime 1922 ŠdvM 12v; Puipų kaime 1922 ŠdvM 1v, plg. Puipių km. 1923 LAV 187. 
Pasitaiko atvejų, kai nežymimas /š/: Seduvos valsčiaus 1924 ŠdS I 25. Kartais /ž/ žodžio 
pradžioje žymimas <Ƶ> Ƶibartų kaime 1923 ŠdvM 27v. Kartais užrašoma oikonimo variantų: 
Miško dvaro Šeduvos parapijos 1924 ŠdS I 29v; Rozalimo valsčiaus, gyvena Miškadvario dvare 
1925 ŠdS I 42v. Kai kuriais atvejais užrašomos skirtingų linksnių lytys: Naujasodžio kaimo 
1923 ŠdS I 19 ir Naujasody 1925 ŠdvM 56. Tokia oikonimų vartojimo situacija rodo tam tikrą 
bendrinės kalbos įtvirtinimo etapą, kai kalbos vartotojai stokojo įgūdžių lietuvių kalba tiksliai 
pildyti kanceliarinius dokumentus. 

Atskirai aptartini naujai, jau atsikūrus Lietuvai, atsiradę kai kurių kaimų ir vienkiemių 
vardai, kurių neaptikta ankstesniuose šaltiniuose. Vykdant žemės reformą, ne vienai gyvena-
majai vietai buvo suteikiamas naujas vardas, plg. Birùtė k. 1936 VB 99, Daukantai k. 1936 
VB 99, Labučiai k. 1936 VB 100 ir kt. Iš pradžių tas procesas, matyt, buvo kiek stichiškas. 
Vėliau, 1934–1940 metais, Lietuvos oikonimus ėmėsi tvarkyti ir norminti vadinamoji Vidaus 
reikalų ministerijos Pavardžių ir vietovardžių atlietuvinimo komisija, plačiau žr. Vanagas LKK 
XXXIV 64–66. Jos darbo rezultatus atspindi ir kai kurie Šeduvõs apylinkių vardai, plg. Birùtė 
k. siūlyta keisti į Amãlija k. (1), nes tai senas dv. vardas 1936 VB 99; Daukantai k. siūlyta 
keisti į Rokóniai (3) (Rokónys) k. (3), nes tai senas dvaro vardas 1936 VB 99; Labučiai k. 
siūlyta keisti į Pupiai II k. (2) 1936 VB 100 ir t. t. Buvo stengiamasi išlaikyti senuosius vardus 
ir teikti vartoti autentiškas jų lytis. Kai kuriais atvejais tie siūlymai prigijo, tačiau išliko ir naujų 
oikonimų, vienaip ar kitaip atsiradusių tarpukario metais. Iš keleto pastabų galima susidaryti 
šiokį tokį vaizdą, kaip Šeduvõs gyvenamųjų vietų vardai buvo vartojami ir tvarkomi tarpukario 
Lietuvoje. Tai derėtų išsamiau aptarti atskirame darbe.

Išvados
Darbe pateikiama Šeduvõs valsčiaus istorinių oikonimų apžvalga. 
Šeduvõs oikonimai yra kelių nevienodo senumo klodų: seniausio klodo su dėmeniu 

-gala ir kiek vėlesni, turintys priesagą -uva, vardai atspindi rytų baltų genčių judėjimą ir per šias 
apylinkes I tūkstantmečio antrojoje pusėje. Darbe pateikiama šių oikonimų naujų etimologijų. 
Konspektyviai aptariamas oikonimų antrasis dėmuo -gala „pabaiga, riba, kraštas (pakraštys)“, 
kilęs iš subst. balt. *galā „gėlimas“. Bandoma pagrįsti, kodėl oikonimai Birjãgala, *Gabāgalā 
(Кгобакгола), Gimbógala gali būti ne asmenvardinės, oikonimas Šeduvà – hidroniminės kilmės. 

Šeduvos oikonimai istorijos šaltiniuose užrašomi nuo XVI amžiaus. Dalis XVI amžiuje 
užrašytų oikonimų atspindi XV amžiaus vardyną. Dėl XVII amžiaus vidurio nelaimių apie 
Šẽduvą pastebima kaimų vardų kaita. Nuo XVII amžiaus pabaigos dauguma oikonimų išliko iki 
šių dienų. XVIII–XIX amžiuje atsiranda naujų oikonimų: vienkiemių, dvarų, palivarkų vardų; 
XX amžiaus pradžioje, atgavus nepriklausomybę, – naujų lietuviškų oikonimų.

Šeduvõs apylinkių oikonimai XVI–XX amžiais užrašomi kitomis kalbomis: kanceliarine 
slavų, lenkų, lotynų. Dėl to jie buvo slavinami. Slaviškos oikonimų lytys daugeliu atvejų neat-
spindi autentiškų jų lyčių. Šeduvõs XVI–XVIII amžių istorijos šaltiniuose rasta apie dvidešimt 
oikonimų lietuviškų lyčių. Nuo XIX amžiaus pabaigos oikonimai rašomi ir lietuviškai. XX 
amžiuje jau yra gana daug kiekvieno oikonimo lietuviškų užrašymų.

Šis darbas inventorizuoja Šeduvos valsčiaus istorinius oikonimus. Ateityje derėtų papildyti 
šio straipsnio medžiagą ir detaliau aptarti jame iškeltas problemas.
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Šeduvos apylinkių istorinių oikonimų  
žodynėlis
Žodynėlyje oikonimų lytys pateikiamos tokia tvarka. Pirmiausia pateikiama žinyno (Ž) 

arba, jei vardas išnykęs, Vietovardžių bylų (VB) lytis. Jei lietuviška lytis nepaliudyta, pateikiama 
rekonstruota lytis su žvaigždute. Toliau chronologiškai pateikiamos istorijos šaltiniuose užrašytos 
oikonimų lytys, nurodomi jų užrašymo metai, šaltinio santrumpa, tomas, puslapis. Dėl Holo-
vinskio sąrašo (H) lapų žymėjimo žr. § 11 pradžią. Išbraukti žodžiai pateikiami kaip originale, 
žr. 11 išnašą. Klaustukas laužtiniuose skliaustuose [?] reiškia, kad abejojama, ar pateiktas įrašas 
tikrai sietinas su straipsnio antraštėje nurodytu oikonimu.

Aldõniškis k. Aksniupiai Rdv Ž 6; Aldõniškis k. siūlyta keisti Karaliniškiai 
k. (1), senuoju dvaro vardu 1936 VB 99; žr. Karaliniškiai k.

Aksniupiai k. Aksniupiai Rdv Ž 8; Aksniupiai k. (1) Aksniupiai k. (1), 
Aksnupiai [A. T. Pr.] Šdv vls. 1936 VB 99; до волок села Ѡлкснупис 
1556 UVI 28; до волок села Ѡлкснγпис 1556 UVI 31; села Ѡлкшнγпов 
1556 UVI 47; Село Ѡлкшоγпис 1556 UVI 47; до концов волок села 
Ѡткшнγвпия 1556 UVI 49; de Alksnupie 1663 ŠlnKS 8 [?]; de Olksniupÿ 
1696 ŠdK 6v; de Olksnupie 1696 ŠdK 7; de Olksnupe 1697 ŠdK 19v; de 
Olksniupe 1697 ŠdK 25; de Olksniuny 1698 ŠdK 31; de Olkśniupÿ 1698 
ŠdS 69; Wieś Olksznupie [Klucz Szadowski] 1798 ITK 10v; de Villa Alksnupie 
1802 ŠdK I 2; de Villa Alksniupie 1802 ŠdK I 11; de Villa Olxnupie 1804 
ŠdK I 40v; de Villa olksnipie 1826 ŠdK I 444v; de Villa Olksniupie 1826 
ŠdK I 448v; Alksniupie 1855 MDŽ; въ деревни Алкснупяхъ 1882 ŠdK 
II 2; въ деревни Алкснупахъ 1882 ŠdK II 14v; Alksnupei k. su baźnicze 
medine XIX a. pab. H 51/2; plg. над рекою Ѡлкшнγпем 1556 UVI 48; 
Алекшнюпы 1915 Кn XI–3; Alksnupų kapuose 1922 ŠdvM 11; Alksnupių 
kaime 1922 ŠdvM 12v; Alksnupių (Elksnupių) k. 1923 LAV 186.

Amãlija dv. (1) Šdv vls. 1936 VB 99; Amãliai (1) [dv.] 1936 VB 102; de Prædio 
Emalia 1826 ŠdK I 444; Emalia 1855 MDŽ; Emalia 1 gyv. XIX a. pab. 
H 51/2; Госп. д. Амалiя 1915 Кn X–3; Amalijos dv. 1923 LAV 186; 
Amalijos dvare 1925 ŠdvM 70.

Areniškiai vs. Pakalnškiai Rd; de Eraÿniszkie 1697 ŠdK 27; de Villa Ereniszki 
1772 SmlS 19; Ereniszkei XIX a. pab. H 51/2, Госп. д. Райнишки 1915 
Кn X–3; Areiniškių dv. [Smilgių valsč.] 1923 LAV 180.

Arimáičiai k. Sednai Rdv Ž 14; Arimáičiai k. (1) Šdv vls. 1936 VB 99; Село 
Еримаити 1556 UVI 31; cелa Еримович 1556 UVI 32; cелa Еримаитов 
1556 UVI 36; de Erymaycie 1696 ŠdK 7v; de Erymaicie 1696 ŠdK 7v; de 
Eyrymaycie 1755 RdS 26; de Eyrymaycie Paroch.[iae] Szadovien[si] 1756 
RdS 28; de V.[illa] Erymaycie Pa[rochiae] Szadovien[si] 1764 RdS 42v; de Villa 
Erymaycie Par[ochiæ] Szadovien[si] 1784 RdS 88v; de Villa Erymaicie 1802 
ŠdK I 2v; de Villa Eyrimaycie 1804 ŠdK I 42; въ деревни Еиримайцяхъ 
1882 ŠdK II 16; въ деревни Еиримаицяхъ 1882 ŠdK II 17v; Arimaicei12 
28 giv[.] XIX a. pab. H 51/1; въ деревнѣ Аримайцяхъ 1900 ŠdK III 242v; 
Эйримайцы 1915 Кn XI–3; Arimaičių kaimo, Radviliškio parapijos 1924 
ŠdS I 28.

Arimáičiai dv. (1) Šdv vls. 1936 VB 99; VB 102; de Aula Erymaycie 1802 
ŠdK I 9; De Aula Eyrymaicie 1804 ŠdK I 50; Erymajcie 1855 MDŽ; въ 

12 Žodžio Arimaičiai <A> 
taisyta iš <E>.
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деревни Ерымайцяхъ 1882 ŠdK II 11; Госп. д. Эйримайцы 1915 Кn 
XI–3; Arimaičių dv. 1923 LAV 186.

*Aukštoji vs.; w Zaścianku Aukſztoie [Wieś Radwiłany Klucz Maƶaycki] 1798 
ITK 26.

Baltóji k. Šeduvà Rdv Ž 24; Baltóji k. (1) Šdv vls. 1936 VB 99; Бѣлая 1865 
Кn XI–3 į pietus nuo Šeduvos; Baltojoj 1922 ŠdvM 6; Baltojos kaime 1922 
ŠdvM 13v; Baltosios km. (Šeduvos miest.) 1923 LAV 155.

Bauka k. Šeduvà Rdv Ž 30; Bauka k. (4) [VŽ 398/32] Šdv vls. 1936 VB 99; 
Cело Бивидовичи 1556 UVI 49, vėliau lenk. Bowki; de Bouki 1671 KlovK 
47v; de Bowkÿ 1696 ŠdK 3v; de Bouki ... L[eua]ntes ... Magdalena Boukie-
wicowa 1697 ŠdK 13v13; de Bouky 1697 ŠdK 15v; de Bouke 1697 ŠdK 15v; 
de Bowki 1698 ŠdK 33v; de Bavki 1698 ŠdK 42; Laurentij Boukiewicz de 
Boukie 1700 ŠdK 58v; Par[ociae] Szadov[iensi] de Villa Bowkie 1772 SmlS 
18; de Uilla Bauki Par[ochiae] Szadowien[si] 1777 RdS 69v; Wieś Bowki 
[Klucz Szadowski] 1798 ITK 12v; de Villa Bawki 1802 ŠdK I 3; de Villa Bowki 
1802 ŠdK I 10v; de Villa Bowkie 1826 ŠdK I 441v; Bowki 1855 MDŽ; въ 
деревни Бовкахъ 1882 ŠdK II 6; Baukai 6 giv. XIX a. pab. H 51/2; Бовки 
1915 Кn XI–3; Бовки (помѣщичьи имѣнiя Шадово Червоный Дворъ) 1885 
GSS V 753; Baukų kaime 1922 ŠdvM 11v; Baukų km. 1923 LAV 186.

Bebrùjai k. Sednai Rdv Ž 31; Bebrùjai k. (2) PKS – Krt. Bebrujų – Galalis 
vs. = prie Bebrujų k. Šeduvos v. 1936 VB 99; cела Бибривя 1556 UVI 62; 
Село Бобрувя 1556 UVI 62; подле боку третeго поля Бебруавия 1556 
UVI 68; села Бебрувия 1556 UVI 68; iz bobruiu 1641 ŠlnKS 37v [2X]; 
de Bebrue 1696 ŠdK 9v; de Bebruje XVII a. pab. ŠdS įklija tarp 63–64 l.; 
de Babruie 1704 ŠlnS III 53; de babruie 1742 RdS 1; de Villa Babruie 
Par[ochiæ] Szadovien[si] 1791 RdS 100v; Wieś Bobruie [Klucz Szadowski] 
1798 ITK 19; de Villa Bebruie 1802 ŠdK I 4v; de Villa Bebruje 1802 ŠdK I 
11; de Villa Bebruy 1802 ŠdK I 14; de Villa Bebruie 1826 ŠdK I 448; Bebruje 
1855 MDŽ; въ деревни Бебруяхъ 1882 ŠdK II 6; Bedruja Bebruve 11 giv. 
2 veines mielniczes XIX a. pab. H 51/1; въ деревнѣ Бебруяхъ 1900 ŠdK III 
244; Бобруе 1915 Кn XI–3; Bebrujų kaime 1922 ŠdvM 8; Bebruju kaime 
1922 ŠdvM 15v; Bebrujų km. 1923 LAV 186; Bobruju kaime 1924 ŠdvM 39v.

Bebrùjai vs. (2) 1936 VB 99; Bebrùjai (2) 1936 VB 101, žr. Bebrùjai k. 
Bebrùjai vs. (2) 1936 VB 99, Bebrùjai (2) 1936 VB 101; Bebrujėlių km. 1923 

LAV 186; Bebrujelių kaime 1925 ŠdvM 64v; žr. Bebrùjai k. 
*Beržn- vs.; З. Бержине 1865 Кn XI–3; З. Бержине 1915 КN XI–3 prieš 

Pirmąjį pasaulinį karą buvo į pietus nuo Aksniupių k.
Birjãgala k. Rozalmas Rd; подле волок села Бирякголи 1556 UVI 45; села 

Бирякгола 1556 UVI 46; de Biriagoła 1696 ŠdK 1v; de Biriagoła 1696 
ŠdK 6; de Biriogola 1697 ŠdK 23v; Par[ochiae] Szadovien[sis] de Villa Bir-
jogola 1771 SmlS 16; Wieś Bryagoła [Klucz Szadowski] 1798 ITK 17; de 
Villa Beyragoła 1802 ŠdK I 7v; de Villa Bryagoła 1802 ŠdK I 9v; de Villa 
Briagoła 1806 ŠdK I 110v; Brijagola 1855 MDŽ; Ф. Бирьягола 1865 
Кn X–3; Бирьягола 1865 Кn X–3; Briogo Birjagala 8 giv. XIX a. pab. 
H 51/2; Brijagolės kaimo ... Šeduvos parapijos 1923 ŠdS I 22; Brijagoles 
kaimė 1923 ŠdS I 23; Brijagalos dv. 1923 LAV 186; Rozalimo valsčiaus 
Brijogales kaimo 1924 ŠdS I 29; Brijagalės dvare 1925 ŠdS I 42; Brijagalos 
dvare 1925 ŠdS I 42v.

13 Dar plg. Petri Bawkas 
de Weriszkie 1699 ŠdK 
43v; inter Joan[n]e[m] 
Bawkas Juven[em] P[a]-
r[ochianum] Sadovie-
[nsem] 1788 SmlS 55.
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Birùtė k. Aksniupiai Rdv Ž 36; Birùtė k. siūlyta keisti į Amãlija k. (1) senas 
dv. vardas 1936 VB 99; žr. Amãlija.

*Botagin- vs.; Ботагинь 1865 Кn XI–3; Ботагинь 1915 Кn XI–3 tarp 
Džiugónių ir Vaižg.

Butnai k. Šeduvà Rdv Ž 46; Butnai k. (1) 1936 VB 99; de Butany 1671 
KlovK 51v; de Butenÿ 1697 ŠdK 24v; de Buteny 1698 ŠdK 34; Buteniszki 
1785 ŠlnK III 191v [?]; de Villa Butany 1802 ŠdK I 9; de Villa Butany 1826 
ŠdK I 443v; Butany 1855 MDŽ; въ деревни Бутанахъ 1882 ŠdK II 11; 
Butenai XIX a. pab. H 51/2; Ф. Бутаны 1915 Кn XI–3; Butėnų km. 1923 
LAV 186; Butenų kaimė 1924 ŠdvM 44v; Butenų kaimo 1924 ŠdS I 32. 

Dargùžiai k. Aksniupiai Rdv Ž 54; Dargùžiai k. (2) 1936 VB 99; Село 
Доркгγжаити 1556 UVI 59, vėliau klaidingai lenk. Dorgutayty; села 
Доркгужаитев 1556 UVI 61; и теж Доркгужаитюв 1556 UVI 61; de 
Darguʒzÿ 1671 KlovS 83v; de Darguze 1696 ŠdK 8v; de Darguzaÿcie 1698 
ŠdS 71; de Darguÿze 1705 ŠlnS III 59v; de Darguźe P[arochiae] Szadou[iensi] 
1763 RdS 40v; de Villa Darguży Parochiæ Szadovien[si] 1774 RdS 61; de 
Villa Darguźy 1802 ŠdK I 3v; de Villa Darguźe 1802 ŠdK I 14v; de Villa 
Darguźe 1826 ŠdK I 443; Darguže 1855 MDŽ; въ деревни Даргужахъ 1882 
ŠdK II 6; Dargužei k. 7 giv. XIX a. pab. H 51/1; въ деревнѣ Даргужахъ 
1900 ŠdK III 244; Даргуже 1915 Кn XI–3; Dargužių kaime 1922 ŠdvM 
3v; Dargužių km. 1923 LAV 186.

Daukanta k. (3b) Sidabrãvas (dalis), Šeduvà (dalis) Rdv Ž 56; Daukantai k. 
siūlyta keisti į Rokóniai (3) (Rokónys) k. (3), nes tai senas dvaro vardas 
1936 VB 99.

Dáukšai k. Aksniupiai Rdv Ž 57; Dáukšai k. (1) 1936 VB 99; de Dawksze 
1699 ŠdK 52; de Daÿszanÿ 1700 ŠdK 60 *Daukšoniai; Wieś Dauksze 
[Klucz Szadowski] 1798 ITK 16; de Villa Dauksze 1802 ŠdK I 5; Dausze 
1855 MDŽ; въ деревни Даукшахъ 1882 ŠdK II 17; Daukszei k. XIX a. 
pab. H 51/2; Даукши 1915 Кn XI–3; Daukšų vs. 1923 LAV 186; Daukšu 
vienkiemy 1925 ŠdS I 39v.

*Debeikiai; Wieś Debeykuny alias Miſzkie [Klucz Szadowski] 1798 ITK 16, 
žr. Mškiai. 

Dervelia k. Rozalmas Pkr Ž 61; Село Дорвиле 1556 UVI 42; de pago derwele, 
de Derwele 1674 KlovS 78v; de Derweli 1696 ŠdK 3; de Deruelle 1697 ŠdK 
15v; Wieś Derwele [Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 23; de Villa Derwele 1802 
ŠdK I 5v; Derwele 1855 MDŽ; Дервеле 1865 Кn X–3; Dervelei k. XIX a. 
pab. H 51/1; Dervelių kaime, Rozalimo valsčiaus 1922 ŠdvM 7.

*Didžiuinis vs.; w Zaścianku Dydzujnis [Wieś Bryagoła Klucz Szadowski] 
1798 ITK 17.

Džiugóniai k. Šeduvà Rdv Ž 70; Džiugóniai k. (1) (Džiugónys) k. (3) 1936 VB 
99; Село Дюкганы 1556 UVI 54; de Dziuganÿ 1696 ŠdK 6; De Dziugany 
1697 ŠdK 14av; de Dziugianÿ 1697 ŠdK 26; de Dziugonie 1697 ŠdS 64v; 
de Dziegianÿ 1698 ŠdK 29v; de Dziugiany 1700 ŠdK 60v; de Dziugany 
Par[ociaae] Sziadowensis 1788 SmlS 56v; Wieś Dziugany [Klucz Szadowski] 
1798 ITK 15v; de Villa Dziugany 1802 ŠdK I 3v; de Predio Dziugany 1806 
ŠdK I 91v; de Villa Dzugany 1826 ŠdK I 443v; Dzugany 1855 MDŽ; Dziu-
gonis 18 giv. XIX a. pab. H 51/2; Дзюганы 1915 Кn XI–3; Džingonių14 
km. 1923 LAV 186.

14 Korektūros klaida: turėtų 
būti Džiugonių.
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*Eketės plv.; de Villa Ekiety 1806 ŠdK I 106v; Ф. Экеты 1865 Кn XI–3 tarp 
Šeduvõs ir Gimbógalos.

*Ežerbalė vs.; w Zaścianku Eżerbała [Wieś Waydziulany Klucz Szadowski] 
1798 ITK 8v.

*Gatautišk- vs.; w Zaścianku Gatowtyszki [Wieś Rokany Klucz Szadowski] 
1798 ITK 16v.

Gimbógala k. Sednai (dalis), Šeduvà (dalis) Rdv Ž 84; Gimbógala k. (1) 
1936 VB 99; cело Кгилбакгола 1556 UVI 61; cела Кгилбакголи 1556 
UVI 62; два села ... Гимбогалa 1587 OD II 16; Гимбаголa [k.] 1588 
Sp 74; на селахъ … Гимбаголa 1595 OD IV 111; de Giłbogoła 1637 
ŠlnKS 28v; do Giełbagoly 1661 CM II 319; de Gimbagalÿ 1663 ŠlnKS 
4; de Gimbagołÿ 1663 ŠlnKS 6; od Giełbagoły 1665 JM 1; de Giłbagoła 
1696 ŠdK 3; de Gilbagołÿ 1697 ŠdK 20v; de Giłbogoła 1698 ŠdK 32; de 
Gołbagołÿ 1699 ŠdK 44v; de Giłbogoły 1699 ŠdK 49; de Gimbagoła 1699 
ŠdK 50; de Giłbagołÿ 1699 ŠdK 50; de Gÿmbagoły 1699 ŠdK 54v; de 
Gimbogała 1699 ŠdS 73; de Gÿmbagoła 1700 ŠdK 59v; de Gymbagołæ 
1700 ŠdK 60v; de Gÿmbagolÿ 1700 ŠdK 60v; de Giełbogała 1703 ŠlnS III 
35; isz Gimbogałas 1729 ŠlnKS 211; Wieś Gimbagoła [Klucz Szadowski] 
1798 ITK 10v; de Villa Giębagoła 1802 ŠdK I 3; de Villa Gębogała 1802 
ŠdK I 8; de Villa Giębogoła 1802 ŠdK I 9; de Villa Gimbagoła 1826 ŠdK 
I 443; Gimbagola 1855 MDŽ; въ деревни Гимбаголѣ 1882 ŠdK II 6; въ 
деревни Гѣмбаголѣ 1882 ŠdK II 6v; въ деревни Гимбаголѣ 1882 ŠdK II 
9v; Gimbogała k. veine mielnicze XIX a. pab. H 51/1; въ деревнѣ Гимбаголѣ 
1900 ŠdK III 241v; Гимбоголы 1915 Кn XI–3; Gimbogales kaime 1922 
ŠdvM 12; Gimbogalos kaime 1922 ŠdvM 17v; Gimbogalos km. 1923 LAV 
186; Gimbogalės kaime 1924 ŠdvM 46v.

Gimbógala gelež. st. Šeduvà Rdv Ž 84.
Girẽlė vk. 1936 VB 99.
Grioviai vs.; Griovių vienkemy 1924 ŠdvM 45.
Gudmiškis vs.; Gudmiškio vienkiemio 1922 ŠdvM 7; Gudmiškio kaime 1923 

ŠdvM 20v; Gudmišky 1924 ŠdvM 51v.
*Išlynis Putins vs.; w Zaścianku Iszlinis Putynis [Wieś Roginiany Klucz Sza-

dowski] 1798 ITK 9v, plg. išlynas „molis“ LKŽ IV 206.
*Išulag- [?] vs; w Zaścianku Jszułagi zwanym (14v) [Wieś Powartycze Klucz 

Szadowski] 1798 ITK 14.
*Jasiulišk- vs.; w Zaścianku Jasiuliſʒki [Wieś Bobruie Klucz Szadowski] 1798 

ITK 19.
*Juodišk- vs.; w Zaścianku drugim Jodyſʒki [Wieś Sznukany Klucz Szadowski] 

1798 ITK 11v.
Júodupiai k. Aksniupiai Rdv Ž 111; Júodupiai k. (1) 1936 VB 99; de Iodonis 

1698 ŠdK 35 [?]; de Iuodupe 1705 ŠlnS III 64v; isz Iodupiu parafios Beysogałas 
1733 ŠlnKS 221v; de Villa Iodupie Paræcianum Beysogolensem 1804 RdvS I 
12v; Jodupie 1855 MDŽ; въ деревни Iодупяхъ 1882 ŠdK II 23; Juodupių 
kaime 1923 ŠdS I 20; Juodupių km. 1923 LAV 186.

Júodžemė vs. Šeduvà Rdv Ž 111; Júodžemė vs. (1) 1936 VB 99; Juodžemio 
vs. 1923 LAV 186.

Kapánčiškės (1) vs. [neof.] 1936 VB 102; Kapančiškio vs. 1923 LAV 186.
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Karaliniškiai dv. (1) 1936 VB 99; VB 102; Karaliūniškio dvare 1922 ŠdvM 
2; Karaliuniškių dvare 1922 ŠdvM 11; Karaliūniškio dv. 1923 LAV 186; 
Karaliuniškio vienkiemy 1925 ŠdvM 68; žr. Aldõniškis k.

Kaulẽliškiai k. Šeduvà Rdv Ž 127; Kaulẽliškiai k. (1) 1936 VB 99; de kauła-
liszkie 1652 ŠlnKS 70v; de Kawlaliszki 1696 ŠdK 4; de Kawłalisʒkie 1696 
ŠdK 9v; de kawłalisźki 1697 ŠdK 18; de Kawlałiszki 1697 ŠdK 25; de 
Kawlaliszke 1697 ŠdK 25; de kawłaliszki 1698 ŠdK 36v; de kawlalisźke 
1697 ŠdS 66; de Kawłaliszke 1697 ŠdS 67; de Kawłaliſźkie 1697 ŠdS 67; 
de kawlaliszkie 1699 ŠdS 75v; de Villa Kaułeliszki 1802 ŠdK I 5; de Villa 
Kaułaliszki 1802 ŠdK I 5v; de Villa Kawłaliſʒki 1803 ŠdK I 22; de Villa 
Kaułaliszki 1826 ŠdK I 445v; Каулалишки 1865 Кn XI–3; въ деревни 
Кавлялишкахъ 1882 ŠdK II 8; въ деревни Кавлалишкахъ 1882 ŠdK II 
19; Kaulaliszkis 15 giv. XIX a. pab. H 51/1; въ деревнѣ Кавлалишкахъ 
1900 ŠdK III 243v; Каулалишки 1915 Кn XI–3; Kaulališkių kaime 1922 
ŠdvM 12v; Kaulališkio kaime 1923 ŠdvM 35; Kaulališkių km. 1923 LAV 186.

Klebõniškiai k. Pakalnškiai Rdv Ž 136; Klebõniškiai k. (1) 1936 VB 99; de 
Plebaniszki 1696 ŠdK 3v; de Plebanisźki 1697 ŠdK 12; de Plebaniszke 
1699 ŠdK 45; de Plebanisʒkie 1699 ŠdK 45; de Villa Plebaniſzkie Par[ochiae] 
Szadovienſis 1798 SmlS 76; de Villa Plebaniszki 1802 ŠdK I 1; de Villa 
Plebaniſʒki 1803 ŠdK I 23; de Villa Plebaniszki 1826 ŠdK I 443v; Plebanis-
zki 1855 MDŽ; въ деревни Плебанишкахъ 1882 ŠdK II 12; Kleboniszkis 
12 giv. XIX a. pab. H 51/2; Плебанишки 1915 Кn XI–3; Kleboniškių 
kaime 1922 ŠdvM 18; Kleboniškių km. 1923 LAV 187.

*Klyn- vs; w Zaścianku Klinie [Wieś Bryagoła Klucz Szadowski] 1798 ITK 17.
*Klyn- vs; w Zaścianku Klin [Wieś Powartycze Klucz Szadowski] 1798 ITK 14.
*Klyn- vs; w Zaścianku Klin (13v) [Wieś Szyłeykany Klucz Szadowski] 1798 ITK 13.
*Kulytas vs.; w Zaścianku Kolitas [Wieś Roginiany Klucz Szadowski] 1798 ITK 9v.
Kulokỹnė vs. (2) 1936 VB 99; VB 101. 
Kurkláičiai k. Šeduvà Rdv Ž 148; Kurkláičiai dv. (1) 1936 VB 99; VB 102; 

Село Куркли 1556 UVI 57; de kurkle 1671 KlovS 83v; de Kurkleli 1696 
ŠdK 2; de Kurkłele 1697 ŠdK 17; de karkłaÿcie 1697 ŠdK 19; de Kurkłaÿcie 
1697 ŠdK 21v; de Kurkłaycie 1698 ŠdK 34; de Kurkłaÿcia 1699 ŠdK 54; 
de Kurkłele 1699 ŠdK 54v; de Kurkłale 1700 ŠdK 60v; de Villa Kurkle 
Par.[ochiae] Szadow.[iensis] 1789 SmlS 57; de Villa Kurklaycie 1802 ŠdK 
I 1v; de Villa Kurkłaycie 1803 ŠdK I 28v; de Predio Kurkłaycie 1806 ŠdK 
I 92; Kurklajcie 1855 MDŽ; Kurklaiczei k. XIX a. pab. H 51/2; Госп. д. 
Курклайце 1915 Кn XI–3; Kurklaičių dvare 1923 ŠdvM 36; Kurklaičių 
dv. 1923 LAV 187;

Kurklia k. Sednai Rdv Ž 148; Kurklia I k. (4) 1936 VB 99; Село Кγркли 
1556 UVI 28; села Кγркли 1556 UVI 28; de Kurkli 1696 ŠdK 3; de Kurkle 
1697 ŠdK 16; de kurkle 1698 ŠdK 29v; Georgij Kurklinski de Kurkle 1699 
ŠdK 46v; de Kurkle Par[ochiae] Szado[viensi] 1769 RdS 53v; de Villa kurkle 
Par[ochiae] Szadov[iensis] 1775 RdS 64v; Wieś Kurkle [Klucz Szadowski] 
1798 ITK 15; de Villa Kurkle 1802 ŠdK I 2v; de Villa Kurkła 1826 ŠdK 
I 444v; Kurkle 1855 MDŽ; Kurklei 9 giv. XIX a. pab. H 51/1; Куркле 
1915 Кn XI–3; Kurklių kaime 1922 ŠdvM 1v; Kurklių kaime ... Klemensas 
Kurklinskas 1922 ŠdvM 7v; Kurklių km. 1923 LAV 187.
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Kurklia vs. (4) 1936 VB 99, VB 101; Ф. Куркли 1865 Кn XI–3; въ Мызѣ 
Куpкляхъ 1882 ŠdK II 15; въ застенкѣ Курклевскомъ 1882 ŠdK II 4v; 
Kurklei XIX a. pab. H 51/2; Kurklių dvare 1922 ŠdvM 4; Kurklių km. 
1923 LAV 187.

Kurklia k.; Kurklių km. 1923 LAV 187.
Labučiai k. siūlyta keisti į Pupiai II k. (2) 1936 VB 100, žr. Pupiai k. 
Liaudškiai k., Baisógala Rdv Ž 150; Liaudškiai v. (2) 1936 VB 100; Село 

Левдишки 1556 UVI 60; cелa Лавдишок 1556 UVI 60; cел Доркгужаитев 
и Левдишек 1556 UVI 61; cела Лавдишков 1556 UVI 62; cела Левдишков 
1556 UVI 62; z Laudiſʒek 1652 ŠlnKS 63v; de Laudisʒki 1696 ŠdK 5v; de 
Laudiszk 1696 ŠdK 8v; de Laudisʒke 1697 ŠdK 11v; de Laudiszki 1697 ŠdK 
17v; de Laudisźke 1697 ŠdK 17v; de Laudiszke 1698 ŠdK 29v; Lawdysʒkie 
XVII a. pab. ŠdK 87v; Laudiszkie 1698 ŠdK 32; de Laudisźkie 1699 ŠdS 73v; 
de Lawdiszke 1700 ŠdS 82; de Lawdiszkie 1700 ŠdS 82; Wieś Laudyszki 
[Klucz Szadowski] 1798 ITK 9; de Villa Lawdyszki 1802 ŠdK I 1; de Villa Lau-
dyszki 1802 ŠdK I 12v; de Villa Laudyszki 1826 ŠdK I 455; Laudyszki 1855 
MDŽ; въ деревни Лявдышкахъ 1882 ŠdK II 8; въ деревни Лявдишкахъ 
1882 ŠdK II 19v; Laudiszkei 12 giv. XIX a. pab. H 51/1; Лавдышки 1915 
Кn XI–3; Liaudiškių kaime 1922 ŠdvM 5v; Liaudiškių km. 1923 LAV 187.

Liaudškiai vs. Baisógala Rdv Ž 150; Ф. Лавдишки 1865 Кn XI–3; Ф. 
Лавдышки 1915 КN XI–3; Liaudiškių dv. 1923 LAV 187.

*Liutkūnai k.; de Villa Lutkuny Pareciæ Szadoviensis 1770 SmlS 12v.
Margavóniai k., vs. Šeduvà Rdv Ž 171; Margavóniai k. (1) 1936 VB 100; въ 

фольваркѣ Морговянахъ 1882 ŠdK II 3v; въ фольваркѣ Моргованахъ 
1882 ŠdK II 10v; Margavonis d. XIX a. pab. H 51/1; фольв. Моргованы 
(помѣщичьи имѣнiя Шадово Червоный Дворъ) 1885 GSS V 753; Ф. 
Морговяны 1915 Кn XI–3; Margavonių dvare 1922 ŠdvM 16; Marga-
vonių dv. 1923 LAV 187.

*Margavon- w Zaścianku Morgowanie [Wieś Olksznupie Klucz Szadowski] 
1798 ITK 10v.

*Margavon- vs.; w Zaścianku Morgowanie zwanym Włokę jedna [Wieś Laudyszki 
Klucz Szadowski] 1798 ITK 9.

*Margavon- vs.; w Zaścianku Morgowanie [Wieś Radwiłany Klucz Maƶaycki] 
1798 ITK 26.

*Margavon- vs.; w Zaścianku Morgowanie [Wieś Roginiany Klucz Szadowski] 
1798 ITK 9v.

Márgiai k. Šiaulnai Rdv Ž 171; Márgiai k. (1) 1936 VB 100; Margių kaime 
1922 ŠdvM 1; Margių km. 1923 LAV 187; Margių kaimo 1924 ŠdS I 28.

Marijampolė (Juozapava) vs.; Marijampolės (Juozapavos) vs. 1923 LAV 187.
Mažùliai k. (2) Pakalnškiai Rdv Ž 176; Mažuliai k. siūlyta keisti į Pakalnškiai 

(2) 1936 VB 100.
Mẽdikoniai k. Rozalmas Pkr; de Medÿcanÿ 1696 ŠdK 5; de Medkanÿ 1696 

ŠdK 11; de Medÿcanÿ 1697 ŠdK 15v; w Zaścianku Medykanskim [Wieś 
Derwele Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 23; de Villa Medykany 1806 ŠdK I 104; 
Medykany 1855 MDŽ; Медиканы 1865 Кn X–3; Miadikonei k. XIX a. pab. 
H 51/1; Medikonių km. [Rozalimo vls.] 1923 LAV 179; Rozalimo valsčiaus, 
Medikonių kaimo, Šeduvos parapijos 1924 ŠdS I 31; Medikonių kaime, 
Šeduvos parapijos 1925 ŠdS I 48.
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*Medžialaukis vs.; З. Мяджвиловки 1865 Кn XI–3 į šiaurės rytus nuo 
Gimbógalos.

*Micinai k. Cело Мицγны 1556 UVI 56; ѡт концов волок дву пол села 
Мицунов 1556 UVI 57; ѡт боку волок села Мичунов 1556 UVI 27; Ок. 
Мицюны 1865 Кn XI–3 į pietus nuo Prastavónių k.

Mškiai k. Sidabrãvas Rd; село Добеиковичи 1556 UVI 55, vėliau lenk. Dowe-
ykowicze; подле волок села Добеиковичов 1556 UVI 55; de pago Miſʒkany 
1656 KlovK 7 [?]; de myszkani 1669 KlovS 88 [?]; de Miskie 1696 ŠdK 8v; 
de Misźkie 1697 ŠdK 21v; de Villa Miszkie Par[ociae] Szadovienſis 1798 SmlS 
73; Wieś Debeykuny alias Miſzkie [Klucz Szadowski] 1798 ITK 16; Miszkei 
XIX a. pab. H 51/2; Miškių kaimo ... Miškių parapijos 1923 ŠdS I 21v. 

Mškadvaris k. Rozalmas (dalis) Pkr, Aksniupiai (dalis) Rd Ž 187; Miško dvaro 
Šeduvos parapijos 1924 ŠdS I 29v; Rozalimo valsčiaus, gyvena Miškadvario 
dvare 1925 ŠdS I 42v; Razalimo valsčiaus, Miškelių vs. 1923 LAV 187 [?].

Naujãsodis k. Aksniupiai Rdv Ž 196; Naujãsodis k. (1) 1936 VB 100; Nauja-
sodės kaime 1922 ŠdvM 13v; Naujasodžio kaimo 1923 ŠdS I 19; Naujasodžio 
km. 1923 LAV 187; Naujasody 1925 ŠdvM 56.

Niáuduva k. Šeduvà Rd Ž 200.
*Navidaičiai k.; Cело Невидайче 1556 UVI 69, vėliau lenk. Newdaycie; подле 

… волок села Невидайтев 1556 UVI 28; w Zaścianku Niewidaycie zwanym 
[Wieś Powartycze Klucz Szadowski] 1798 ITK 14; Navidaičių vs. (Šeduvos 
miest.) 1923 LAV 155; Navidaičiuose 1925 ŠdvM 58v. 

*Navytiškis vs.; Navytiškio vienke/mije 1924 ŠdvM 43/43v.
Nemaninai k. Aksniupiai Rdv Ž 199; Nemaninai k. (1) 1936 VB 100; 

Село Авбловпис 1556 UVI 45, vėliau lenk. Niemaniuny; подле волок села 
Авблопия 1556 UVI 45; de pago Niemaniuny 1655 KlovK 2; de pago 
Niemanunj 1665 KlovK 23; de pago Namaniuny 1674 KlovK 71; De Ne-
maniuny 1675 KlovK 74v; de Niemaniunÿ 1696 ŠdS 62v; de Niemaniuny 
1697 ŠdK 26; ÿsz de Niemaniunÿ 1698 ŠdK 29v; de Niemunianÿ 1699 ŠdK 
52; de Niæmaniunÿ 1699 ŠdS 78; Wieś Niemaniuny [Klucz Szadowski] 
1798 ITK 14; de Villa Niemaniuny 1803 ŠdK I 38; Ниманюны 1865 Кn 
X–3; Maniuny k. 8 g. (Niemaniuny) veine mielnicze XIX a. pab. H 51/2; 
Ниманюны 1915 Кn X–3; Nemaniūnų km. 1923 LAV 187.

*Ožkos Kinis vs.; w Zaścianku Oſzkas kinis [Wieś Roginiany Klucz Szadowski] 
1798 ITK 9v.

*Ožnugaris vs.; w Zaścianku Oſznugaris [Wieś Debeykuny alias Miſzkie Klucz 
Szadowski] 1798 ITK 16.

Paberžliai k. (2) Baisógala Rdv Ž 207; Paberžliai vk. (iš ank.) 1936 VB 100; 
Paberželių miške 1922 ŠdvM 8v; Paberželių km. 1923 LAV 187; Paberželių 
vienkiemije 1924 ŠdvM 53.

*Paalksniup- vs.; w Zaścianku Poalkſʒnupie (13 lape) [Wieś Bowki Klucz 
Szadowski] 1798 ITK 12v.

Padauguvė vs.; Padauguvės vs. (Šeduvos miest.) 1923 LAV 155.
*Padubysiai vs.; w Zaścianku Podubisie Wieś Niemaniuny [Klucz Szadowski] 

1798 ITK 14.
*Paduob- vs.; w Zaścianku Podobie [Wieś Rokany Klucz Szadowski] 1798 ITK 16v.
Pãežeriai k. Sednai Rdv Ž 210; Pãežeriai k. (1) 1936 VB 100; села Поезери 

1556 UVI 28; села Поезера 1556 UVI 29; село Поеȥере 1556 UVI 29; 
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de Poiezioʒy 1696 ŠdK 1v; de Poieziorÿ 1696 ŠdK 5; de Poieʒiory 1696 
ŠdK 7; de Pojeziory 1696 ŠdK 7v; de Poieʒiorÿ 1696 ŠdK 8v; de Poiezior 
1696 ŠdK 10v; ÿsz de Paeziarÿ 1697 ŠdS 67; de Poieziory 1698 ŠdK 32; de 
Poziorÿ 1698 ŠdS 69; de Pojeziory 1753 RdS 24v; de Poieźiory 1756 RdS 
27; de Villa Pojeziory Par[ochiae] Szadovienſis 1767 RdS 58v; Wieś Poie-
ziory [Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 20v; de Villa Poieżiory 1802 ŠdK I 1v; de 
Villa Pojeźiory 1802 ŠdK I 10v; de Villa Poieziory 1802 ŠdK I 13; de Villa 
Poieiziory 1826 ŠdK I 441v; Pojeziory 1855 MDŽ; въ деревни Поëзерахъ 
1882 ŠdK II 3; въ деревни Поѣзерахъ 1882 ŠdK II 21; Paaźerei 32 giv. 
ant Aźero. ir upes Aźiaros XIX a. pab. H 51/1; Поезеры 1915 Кn XI–3; 
Paežerių kaime 1922 ŠdvM 1; Paėžerių kaime 1923 ŠdS I 22v; Paežerių 
km. 1923 LAV 187.

Pãežeriai dv.; de Aula Poieziory 1803 ŠdK I 38; Госп. д. Поезеры 1915 Кn 
XI–3; Paežerių dvare 1923 ŠdvM 22v.

Pagalaliai vs.; Pagalalių vs. 1923 LAV 187.
Pagirelė vs.; Pagirelės vs. 1923 LAV 187.
Pakalnškiai k. Pakalnškiai Rdv Ž 216; Pakalnškiai I k. (2) 1936 VB 100; Село 

Провакголи 1556 UVI 51; село Провикголи 1556 UVI 52; de Pokolniszki 
1696 ŠdK 4; de Pokolniszkie 1696 ŠdK 9; de Pokolnisʒkie 1696 ŠdK 9; de 
Pakalniszki 1696 ŠdK 11; de Pokolnisźki 1697 ŠdK 11v; de Pokolniſzki 
1697 ŠdK 16v; de Pokolnisźkie 1698 ŠdK 28v; de Pokolniszke 1699 ŠdK 
45; de Pokolniſzkie 1699 ŠdK 54v; de Pakalniszki 1772 SmlS 19v; de 
Pakalniſzkie Par[ochiæ] Szadowien[si] 1788 RdS 96v; de Pakalniſzki Par.
[ociae] Szadovien.[sis] 1793 SmlS 61; Wieś Pakalniszki [Klucz Szadowski] 
1798 ITK 12; de Villa Pakalniszki 1802 ŠdK I 3; de Villa Pakalniſʒki 1803 
ŠdK I 19; de Villa Pakalniszki 1826 ŠdK I 443; Pokalniszki 1855 MDŽ; 
въ деревни Пакальнишкахъ 1882 ŠdK II 4v; Pakalniszkei 22 giv. ant 
Daugivenes XIX a. pab. H 51/2; Пакальнишки 1915 Кn XI–3; Pakal-
niškių kaime 1922 ŠdvM 4; Pakalniškių bumbuline[o?]je 1923 ŠdvM 24v; 
Pakalniškių km. 1923 LAV 187; Pakalniškių sodžiaus 1924 ŠdS I 26v.

Pakalnškiai k. Daugėláičiai Rdv Ž 217; de Aula Pakalniszki 1802 ŠdK I 6; de 
Aula Pakalniſʒki 1806 ŠdK I 83; въ деревни Пакальнишкахъ 1882 ŠdK 
II 5v; Ф. Пакальнишки 1915 Кn XI–3; Pakalniškių dvare 1922 ŠdvM 
17v; Pakalniškių palivarke 1923 ŠdvM 22; Pakalniškių km. 1923 LAV 187.

Papiškis vs.; Papiškio vs. 1923 LAV 187.
*Pašakiai vs.; w Zaścianku Paszakie [Wieś Olksznupie Klucz Szadowski] 1798 

ITK 10v.
*Pašaks vs.; w Zaścianku Paſzukis [Wieś Bryagoła Klucz Szadowski] 1798 ITK 17.
*Pašaks vs.; w Zaścianku Poszakis [Wieś Poieziory Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 20v.
Pãvartyčiai k. Šeduvà Rdv Ž 234; Pãvartyčiai k. (1) 1936 VB 100; село 

Ватычи 1556 UVI 27; два села … Поватыче 1587 OD II 16; на селахъ … 
Поватыче 1595 OD IV 111; de Pawertin 1640 ŠlnKS 35v; de Poworticźe 
1696 ŠdS 63; de Powortÿczÿ 1696 ŠdK 4; de Powortÿcze 1696 ŠdK 6; de 
Powoytycze 1696 ŠdK 7v; de Powortÿcźe 1696 ŠdK 10v; de Powortysźe 
1697 ŠdK 12; de Powortycźe 1697 ŠdK 15; de Pawortÿcze 1697 ŠdK 22v; 
de Powirtÿcźe 1697 ŠdK 26v; de Powortÿce 1697 ŠdS 67v; de Pouortycze 
1698 ŠdK 35; de Powarticze 1698 ŠdK 37v; de Powartÿcʒe 1699 ŠdK 45; 
de Powartÿcze 1699 ŠdK 52; isz Pawartyciu Parafios Szadawas 1736 ŠlnKS 
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224v; Wieś Powartycze [Klucz Szadowski] 1798 ITK 14; de Villa Pawartycze 
1802 ŠdK I 1; de Villa Powartycze 1802 ŠdK I 11v; de Villa Pawartycʒe 
1803 ŠdK I 25; de Villa Pawartycze 1826 ŠdK I 441v; de Villa Pawerytyczy 
1826 ŠdK I 442v; Powartycze 1855 MDŽ; въ деревни Повартичахъ 1882 
ŠdK II 4; Pavartyczei 28 giv. ant Varticzes. veine miel. XIX a. pab. H 51/1; 
Повартыче (помѣщичьи имѣнiя Шадово Червоный Дворъ) 1885 GSS V 
753; въ … деревнѣ Павартичахъ 1900 ŠdK III 243v; Повартыче 1915 
Кn XI–3; Pavartyčių kaime 1922 ŠdvM 3; Pavartičių kaime 1922 ŠdvM 
4; Pavartyčių km. 1923 LAV 187.

Pãvartyčiai vs.; Pavartyčių vs. (Šeduvos miest.) 1923 LAV 155.
Prastavóniai k. Pakalnškiai Rdv Ž 234; Prastavóniai k. (1) (Prastavónys) 

k. (3) 1936 VB 100; de Prʒestowianÿ 1696 ŠdK 2; de Przestowiany 1696 
ŠdK 4; de Przeſtowiany 1697 ŠdK 12; de Przeſtowianÿ 1697 ŠdK 15v; 
de Prźestowianÿ 1697 ŠdK 18; de Przestawianÿ 1699 ŠdK 51; de Piy-
estawianj 1700 ŠdK 59v; de Przestowianÿ 1700 ŠdK 60v; de Presauwÿ 
1700 ŠdK 61v; de Przystowiany Par[ochiæ] Szadovien[sis] 1788 RdS 96v; 
de Villa Przystowiany 1802 ŠdK I 2v; de Aula Przyztowiany 1809 ŠdK I 
150; de Villa Przystowiany 1826 ŠdK I 444v; Przystowiany 1855 MDŽ; въ 
деревни Пржистовянахъ 1882 ŠdK II 2v; въ деревни Пржестовянахъ 
1882 ŠdK II 16v; Prastaonis 3 giv. ant Kutenos Dougivenos ir Kutenos XIX a. 
pab. H 51/1; дер. Пржостовяны (помѣщичьи имѣнiя Шадово Червоный 
Дворъ) 1885 GSS V 753; Prastavonių kaime 1922 ŠdvM 6; Prastavonių 
km. 1923 LAV 187; Prastovonių kaimo 1924 ŠdS I 27.

Prastavóniai vs. Pakalnškiai Rdv Ž 234; З. Престовяны 1865 Кn XI–3; З. 
Престовяны 1915 Кn XI–3.

Pupiai k. Šeduvà Rdv Ž 250; Pupiai I k. (2) 1936 VB 100, dar žr. Labučiai 
k.; Село Пуипи 1556 UVI 35; z Puypiow 1650 ŠlnKS 61v; de Puykie 1667 
KlovK 31; de Puÿpÿ 1696 ŠdK 1v; de Puÿkiszki 1696 ŠdK 4; de Puipy 1696 
ŠdK 7v; de puÿpÿ 1696 ŠdK 10v; de Puypÿ 1698 ŠdK 31; de Puypy 1699 ŠdK 
47; de Pyupis Parocia Szado.[viensi] 1757 RdS 30; de Villa Puypy Paracænus 
Szadoviensis 1764 SmlS 1; de Villa Puipie Par[ochiæ] Szadovien[sis] 1783 
RdS 86; Wieś Puypy [Klucz Szadowski] 1798 ITK 11; de Poypie Paræcianum 
Szadoviensem 1801 RdvS I 2v; de Villa Puypie 1802 ŠdK I 1; de Villa Pujpie 
1804 ŠdK I 41; de Villa Puypie 1826 ŠdK I 443; Pujpie 1855 MDŽ; въ 
деревни Пуйпяхъ 1882 ŠdK II 5; Pujpei 40 giv. ir d. XIX a. pab. H 51/1; 
Пуйпе (помѣщичьи имѣнiя Шадово Червоный Дворъ) 1885 GSS V 753; 
Пуйпы 1915 Кn XI–3; Puipų kaime 1922 ŠdvM 1v; Puipių km. 1923 LAV 
187; Puipių kaimė 1925 ŠdvM 59v.

Pupiai dv.; Ф. Пуйпы 1865 Кn XI–3; въ Им. Пуйпяхъ 1900 ŠdK III 243; 
Ф. Пуйпы 1915 Кn XI–3; Puipių dv. 1923 LAV 187; Puipių dvare 1925 
ŠdS I 46; 

Radvilóniai k. (3b) Aksniupiai15 Rdv Ž 255; Radvilóniai k. (1) 1936 VB 100; 
plg. Radvila k. Radvilškis Rdv Ž 255; Село Радвиловичи 1556 UVI 
44; села Радивиловичов 1556 UVI 47; de Radwilanÿ 1696 ŠdK 5v; de 
Radzwiłanÿ 1696 ŠdK 8; de Radwiłany 1696 ŠdK 8; de Raduiłany 1696 
ŠdK 8v; de Radzvilanÿ 1697 ŠdK 12v; de Radwiłanÿ 1697 ŠdK 17; de 
Raduiłanÿ 1697 ŠdK 19; de Raguiłanÿ 1697 ŠdK 24; Wieś Radwiłany 
[Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 26; de Villa Radzwiłany 1802 ŠdK I 2v; de 

15 Šaltinyje palikta korek-
tūros klaida: Aksnupiai 
vietoj Aksniupiai.
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Villa Radwiłany 1803 ŠdK I 23v; de Villa Radwiłłany 1803 ŠdK I 37a; 
Госп. д. Радвиланы 1865 Кn X–3; Radvilonei d. ant Daugivenes XIX a. 
pab. H 51/2; Госп. д. Радвиланы 1915 Кn X–3; Radvilonių kaime 1922 
ŠdvM 5; Radvilonių dvare 1922 ŠdvM 6v; Radvilonių km. 1923 LAV 187.

Raginnai k. Pakalnškiai Rdv Ž 255; Raginnai k. (1) 1936 VB 100; Село 
Кгобакгола 1556 UVI 50, plg. Gabogala ML II 607; de Raginenÿ 1696 
ŠdS 62v; de Raginiany 1696 ŠdK 7; de Raginianÿ 1696 ŠdK 9; de Raginenÿ 
1697 ŠdK 11v; de Roginiany 1697 ŠdK 12; de Ruginianÿ 1697 ŠdK 14b; 
cum Cristina [i]sz de Raginianÿ 1698 ŠdK 33; de Ragineniÿ 1699 ŠdK 44v; 
de Raginiany P[a]r[ochiae] Sadoviæ 1785 SmlS 51v; Wieś Roginiany, Wsi 
Roginian [Klucz Szadowski] 1798 ITK 9v; de Villa Raginiany 1802 ŠdK 
I 1v; de Villa Roginiany 1826 ŠdK I 442v; въ деревни Рогинянахъ 1882 
ŠdK II 4; Raginenai 29 giv. ant Daugivenes XIX a. pab. H 51/2; въ деревнѣ 
Рагиненахъ 1900 ŠdK III 242v; Рагиняны 1915 Кn XI–3; Raginenų 
kaime 1922 ŠdvM 2v; Raginėnų km. 1923 LAV 187; Raginėnų kaime 1925 
ŠdvM 61v.

Raudóndvaris k. Pakalnškiai Rdv Ž 259; Raudóndvaris dv. (1) 1936 VB 
100, žr. Šeduvlė; до двора Шадовского 1587 OD VII 235; дворови 
Шадовскому 1587 OD VII 235; de Sadouiensi Aula 1699 ŠdK 57; de Aula 
Szadovien[si] 1802 ŠdK I 7v; Czerwony dwor 1855 MDŽ; въ застенкѣ 
Червоного двора 1882 ŠdK II 2v; въ Червономъ Дворѣ 1882 ŠdK II 
14; помѣщичьи имѣнiя Шадово (Червоный Дворъ) 1885 GSS V 753; 
Raudondvoris ant Daugivenes XIX a. pab. H 51/2; Ф. Червоный-дворъ 
1915 Кn XI–3; Raudondvario palivarke 1922 ŠdvM 2v; Raudondvary 
1922 ŠdvM 4v; Raudondvaryje 1923 ŠdS I 23; Raudondvario dv. 1923 
LAV 187; Raudondvario dvare 1924 ŠdS I 34v; Raudondvarije 1925 ŠdS 
I 38; Raudondvario malūne 1925 ŠdS I 45v.

*Rėžiai vs.; w Zaścianku Reza [Wieś Kurkle Klucz Szadowski] 1798 ITK 15.
Riauba k. Aksniupiai Rdv Ž 261; Riauba k. (4) 1936 VB 100; села Ровбанов 

1556 UVI 32; Село Ровбани 1556 UVI 32; de Rowbÿ 1696 ŠdK 4; de Rauby 
1696 ŠdK 4; de Raubÿ 1696 ŠdK 5v; de Rawby 1697 ŠdK 11v; de Rawbe 
1697 ŠdK 17; de Rawbÿ 1699 ŠdK 58; de Raubj 1700 ŠdS 80; de Villa 
Rauby Par[ochiae] Sza[doviensis] 1772 RdS 57v; de Villa Rouby Par[ochiæ] 
Szadovien[si] 1791 RdS 100v; de Villa Rowb Paræcianorum Szadoviensem 1799 
RdS 140v; deVilla Rawby 1802 ŠdK I 1; de Villa Rawbany 1803 ŠdK I 38v; 
de Villa Rauby 1826 ŠdK I 448v; Rauby 1855 MDŽ; Раубы 1915 Кn X–3.

Riauba dv.; Raubų dvare 1922 ŠdvM 17; Raubų dv. 1923 LAV 187; Raubų 
vienkiemio 1924 ŠdS I 30.

Rokóniai k. Pakalnškiai Rdv Ž 264; Rokóniai k. (1) (Rokónys) (3) k. 1936 
VB 100. Rokóniai k. Šeduvà Rdv Ž 264; Село Роканцы 1556 UVI 53; 
de Rukany 1696 ŠdK 4v; de Rokany 1696 ŠdS 62; de Rokonÿ 1696 ŠdK 
3; de Rokonie 1697 ŠdS 65; de Rokanÿ 1697 ŠdK 14v; de Rukany 1697 
ŠdK 27; de Rokiany 1700 ŠdK 58v; de Rukany Par[ochiae] Szadovien[sis] 
1780 SmlS 41; de Rokany Par.[ochiae] Szadowensis 1791 SmlS 59v; Wieś 
Rokany [Klucz Szadowski] 1798 ITK 16v; de Villa Ruchany 1802 ŠdK I 
4; de Villa Rokany 1802 ŠdK I 6; Rokany 1855 MDŽ; Rukonei k. XIX a. 
pab. H 51/2; Роканы 1915 Кn XI–3. 

Rokóniai dv.; Госп. д. Роконы 1915 Кn XI–3 netoli Džiugónių k.
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Rùpliškis vs. Sednai Rdv Ž 268; Rùpliškis vs. (1) 1936 VB 100; VB 102; plg. 
Село Рγклишки 1556 UVI 35; cелa Руклишков 1556 UVI 36; Rukliszki 
1855 MDŽ; З. Руклишки 1915 Кn XI–3; Rupliškių vs. 1923 LAV 187.

*Skardupis vs.; w Zaścianku Skardupiu [Wieś Niemaniuny Klucz Szadowski] 
1798 ITK 14.

Sliẽkiai k. Aksniupiai Rdv Ž 283; Sliêkiai k. (1) 1936 VB 100; de Sliekie 1668 
KlovK 35v; de slikie 1672 KlovK 63; de Słiekis 1696 ŠdK 1v; de sliekis 
1696 ŠdK 2; de Slekie 1696 ŠdK 6v; de Ślekie 1697 ŠdK 25; de Sliekie 1698 
ŠdK 28; de Słekie 1699 ŠdK 53; de Villa Slekie 1803 ŠdK I 37v; de Villa 
Szlekie 1806 ŠdK I 93; de Villa Slekie 1826 ŠdK I 446v; Slekie 1855 MDŽ; 
въ деревни Слѣкяхъ 1882 ŠdK II 1v; въ деревни Слекахъ 1882 ŠdK II 
8; Sleke 13 giv. XIX a. pab. H 51/2; Слѣки 1915 Кn XI–3; Sliekių kaimo 
1923 ŠdS I 16v; Sliekių km. 1923 LAV 187.

Sliẽkiai vs. Pakalnškiai Rdv Ž 283.
Smališkis vk. 1936 VB 100; Smãliškiai vs. /prie Gimbogalos/ [neof.] 1936 VB 

102; Smališkio km. 1923 LAV 187.
*Staknišk- vs. w Zaścianku Stukniſʒki (13v) [Wieś Szyłeykany Klucz Szadowski] 

1798 ITK 13.
Šarkišk- k.; Šarkiškių km. 1923 LAV 187; Šeduvos valsčiaus, Šarkiškių vien-

kiemy, Šeduvos parapijos 1925 ŠdS I 37.
Šeduvà mst. Rd Ž 301; ecclesiam parochialem Szadowo 1529 CM I 230; in Sza-

dowo 1529 CM I 231; prope oppidum Schadroa 1533 CM I 251; de oppido 
Schadowa 1533 CM I 252; волости Шадовское 1541 LM 225/6 184; 
волости Шадовъское 1541 LM 225/6 184; pleban kostela Panny Marii u 
meste našom šadovskom kniazj’ Pavel16 1542 CM I 292; kostel Panny Marii 
v Šadove fondujem 1542 CM I 292; u mestečku šadovskim 1542 CM I 292; 
места Шадовского 1556 UVI 25; γ Шадове 1556 UVI 27; Шадово 
[dv.] 1578–1579 Sp 328; in Sadowo 1579 CM I 520; отъ местечка его 
королевское милости Шадовского 1585 AVK XXVI 28; до местечка 
Шадовского 1585 AVK XXVI 57; въ месте Шадовскомъ 1587 OD VII 
235; Шадово [mst.] 1591 Sp 328; Шадовскiй гостинец 1590 Sp 328; de 
Szadowa 1638 ŠlnKS 32; Quintus Szadouiensis 1646 RSD I 284; oppidanus 
Sadouienſis 1658 KlovK 13; Miastecʒku Naszemu Szadowo 1659 Privilegija 
1; dan w Szadowe 1661 CM II 319; de oppido Szadowo 1664 KlovS 94v; ad 
ecclesiam parochialem Szadoviensem 1675 ŽVV 28; de Sʒadouia 1696 ŠdK 
1; de Szadouia 1696 ŠdS 62; de Szdoui 1696 ŠdK 7; de Sadouia 1696 ŠdK 
8v; de Xenodochio Sadouiensi 1698 ŠdK 28v; de Szadow 1698 ŠdK 28av; de 
sadouia 1698 ŠdK 32; Adm[odum] R[evere]ndus D[omi]nus Stanisłaus Poszylski 
Decanus et parochus Sadouiensis 1698 ŠdK 43; de Szadowa 1699 ŠdK 45; de 
Szadouia 1699 ŠdK 50v; de Sadowa 1699 ŠdK 52; de Szadowa 1705 ŠlnS 
III 58v; Parafios Szadwos 1719 ŠlnKS 214v; Isz Szadawas 1735 ŠlnKS 223; 
isz Pawartyciu Parafios Szadawas 1736 ŠlnKS 224v; ex Ciuitate Sʒadouiensis 
1740 ŠlnKS 196; in oppido Szadow 1748 RSD I 331; de Civitate Szadoviensi 
1769 SmlS 11; Ecclesia Parochialis Szadowiensis 1774 CM II 537; Datum 
Szadoviæ 1779 RdS 75; de Civit[a]te Szadow 1779 RdS 76; de Szadow 1790 
RdS 97v; de Civitate Szad[oviensi] 1802 ŠdK I 1; de Civitate Szadovien[si] 
1802 ŠdK I 3v; de Civitate Szadowiensi 1804 ŠdK I 43; par Jozapa Rupeyka 
kanauninka Plocka Klebona Szaduwos 1823 Rupeika; de oppido Szadow 

16 Šis dokumentas translite-
ruotas iš kirilicos (Trans-
cribitur a characteribus 
cyrilicis) CM II 292.
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1826 ŠdK I 456; Szaduwa 1848 Iv 34, Szadów 1855 MDŽ; Szaduwa 1855 
Iv 37, Sziaduwa 1856 Iv 3417; въ городѣ Шадовѣ 1882 ŠdK II 2; Мѣщанъ 
города Шадова 1882 ŠdK II 10; въ Шадовскомъ Вагзалѣ 1882 ŠdK II 
11v; Szaduvos parakvije XIX a. pab. H 51/1; Szaduva mestelis mura baźnice. 
Su vagzolu XIX a. pab. H 51/2; Шадовѣ (по жмудински – Szaduwa) … при 
рч. Невдувѣ 1885 GSS V 753; Sziaduwoje 1892 Kalendorius 18; въ городѣ 
Шадовѣ 1900 ŠdK III 242; Šaduvoje 1904 Kalendorius 24; Шадовъ 1915 
Кn XI–3; Šeduvos mieste 1922 ŠdvM 1; Šeduvoje 1922 ŠdvM 18; Šeduvos 
miestelėno, Šeduvos miestelenės 1923 ŠdS I 18v; Šeduvos miest. 1923 LAV 
155; Seduvos valsčiaus 1924 ŠdS I 25; Šeduvos miestietė 1925 ŠdvM 54v.

Šeduvà glžk. st.; Ст. Шадово 1915 Кn XI–3; Šeduvos glžk. st. (Šeduvos miest.) 
1923 LAV 155; Šeduvos gelžkelio stoty 1925 ŠdvM 70.

Šeduvà vs. Pakalnškiai Rd Ž 301.
Šeduvlė18 k. keista į Raudóndvaris k. (1) 1936 VB 100; Raudondvario dv. = 

Šeduvėlės k. Šeduvos vs. 1936 VB 100, VB 102; žr. Raudóndvaris.
*Šeduvis vs.; w Zaścianku Szaduwiu [Wieś Ƶyborty Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 22.
Šileikóniai k. Aksniupiai Rdv Ž 304; Šileikóniai k. (1) 1936 VB 100; села 

Шилейкович 1556 UVI 45; Село Шилейковичи 1556 UVI 47; de Szyłe-
ykany 1669 KlovK 40; de Szÿłeÿkani 1673 KlovK 65; de Sʒÿłeÿkanis 1696 
ŠdK 2; de Sʒÿłeykanÿ 1696 ŠdK 3; de Sʒyłeykis 1696 ŠdK 3; de Sʒÿłeÿkianÿ 
1696 ŠdK 5v; de Szÿłeÿkanÿ 1696 ŠdK 6; de Szyłeykieny 1696 ŠdK 7; de 
Sÿłeykanÿ 1696 ŠdK 9v; de Szyłeykany 1699 ŠdK 47; de Villa Szyłeykoni 
Par[ochiae] Szad[oviensis] 1773 RdS 59v; Wieś Szyłeykany [Klucz Szadowski] 
1798 ITK 13; de Villa Szyleykany 1802 ŠdK I 2v; de Villa Szyłaykany 1803 
ŠdK I 23; de Villa Szyłeykany 1826 ŠdK I 442v; Szylejkany 1855 MDŽ; 
Шеликаны 1865 Кn XI–3; въ деревни Шылейканахъ 1882 ŠdK II 6v; 
въ деревни Шилейканахъ 1882 ŠdK II 20; Szilinės Szileikonis k. XIX a. 
pab. H 51/2; въ деревнѣ Шилейканахъ 1900 ŠdK III 241; Шеликаны 
1915 Кn XI–3; Šilaikonių km. 1923 LAV 187; Šileikonių kaimė 1924 ŠdvM 
39v; Šilaikonių kaimo 1924 ŠdS I 36.

Šilai k.; Šilų km. 1923 LAV 187.
Šklagai vs.; Škagai vk. (iš ank.) 1936 VB 101; Šklagų vs. (Šeduvos miest.) 1923 

LAV 155; Šeduvos miesteleno gyvena Šlagiuose 1924 ŠdS I 29v.
Šlaitai k.; Šlaitų kaime (Liaudiškių dvare) 1925 ŠdvM 69v.
Šniukóniai k. Pakalnškiai Rdv Ž 309; Šniukóniai k. (1) 1936 VB 101; подле 

боку волок села Шнюковичи 1556 UVI 49; при волоках села Шнюкавичи 
1556 UVI 50; Село Шниковичи 1556 UVI 50; de Sʒnukanÿ 1696 ŠdK 
3; de Sznukany 1696 ŠdK 3v; de Sznokany 1696 ŠdK 3v; de Sźnukany 
1697 ŠdK 11v; de Sźnukanÿ 1697 ŠdK 12; de Sznukanÿ 1697 ŠdK 14v; 
de Sƶniukany 1697 ŠdK 15; de Sʒniukany 1697 ŠdS 65; Wieś Sznukany 
[Klucz Szadowski] 1798 ITK 11v; de Villa Sznukany 1802 ŠdK I 10; de Villa 
Szniukany 1803 ŠdK I 21; de Villa Szniokany 1809 ŠdK I 151; въ деревни 
Шнуканахъ 1882 ŠdK II 1v; Szniukonis 30 giv. XIX a. pab. H 51/2; 
Шнуканы 1915 Кn XI–3; Šnikonių kaime 1922 ŠdvM 5v; Šniukonių 
kaime 1922 ŠdvM 8; Šnikonių km. 1923 LAV 187.

*Štuk- [?] vs.; w Zaścianku Sztuki [Wieś Ƶyborty Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 22.
Triraginis vs.; w Zaścianku Tryragienis [Wieś Sznukany Klucz Szadowski] 

1798 ITK 11v.

17 Šie atvejai yra paimti iš 
Ivinskio kalendorių (Iv): 
nurodomi jų metai ir pus - 
lapis.

18 Šaltinyje nesukirčiuota.
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Užúožeriai k. Sednai Rdv Ž 328; Užúožeriai I k. (1) 1936 VB 101; село 
Ȥаеȥеро 1556 UVI 32; подле боку села Заезерског[о] 1556 UVI 33; подле 
концов села Заѡзера 1556 UVI 35; ѡт концов волок села Заезера 1556 UVI 
36; de Vzuozÿ 1696 ŠdK 1v; de Vzoźere 1698 ŠdS 69v; de Villa Uzieziory 
Par[ochiae] Szadou[iensi] 1774 RdS 62; de Uzoźery Paræcianum Szadoviensem, 
de Villa Uzozery 1801 RdvS I 1v; de Villa Zaieźiory 1802 ŠdK I 3; de Villa 
Zajeżiory 1802 ŠdK I 13; de Villa Zajeziory 1802 ŠdK I 13; de Villa Zaieziory 
1826 ŠdK I 445; Zajeziory 1855 MDŽ; въ деревни Заëзiорахъ 1882 ŠdK 
II 3v; въ деревни Заѣзерахъ 1882 ŠdK II 7v; Uźoźerei 19 giv. ant Aźero ir 
upes Aźiaros XIX a. pab. H 51/1; Поезiоры 1915 Кn XI–3; Užožerių kaime 
1922 ŠdvM 10v; Užuožerių kaime 1922 ŠdvM 12; Užuežerių kaime 1923 
ŠdvM 33v; Užuožerių km. 1923 LAV 187; Užuoežerių kaime 1924 ŠdvM 45.

Užúožeriai dv. (1) 1936 VB 101; VB 102; Užuožerių dv. 1923 LAV 187.
Užusienis vs.; Užusienio vs. (Šeduvos miest.) 1923 LAV 155.
Užúovėja k. Šeduvà Rd. 
Vaduloniai k. Šeduvà Rdv Ž 330; Vadulioniai k. (1) 1936 VB 101; de 

waÿdiłonis 1696 ŠdS 63; de Woydyłany 1696 ŠdK 3; de Woÿdziłany 1696 
ŠdK 5v; de Woÿdzilanÿ 1696 ŠdK 6v; de Woydziłany 1696 ŠdK 10; de 
woÿdÿłanÿ 1697 ŠdK 14v; de Wojdziłanÿ 1697 ŠdK 19v; de Woydʒiłanÿ 
1697 ŠdK 22; de Woydziłanÿ 1698 ŠdK 36; de Woÿdÿłanÿ 1698 ŠdK 37v; 
de Woÿdiłanÿ 1698 ŠdK 37v; de Woydzilanis 1698 ŠdK 39; de Woydzilanÿ 
1698 ŠdK 41; de woydziłanÿ 1699 ŠdK 44v; cum Agatha Waÿdiłaÿcia de 
Woydziłanÿ 1699 ŠdK 52v; de Woÿdziłanÿ 1700 ŠdK 59v; de Woÿdołonÿ 
1703 ŠlnK III 19v; de V.[illa] Waydiłonie P[arochiae] Szadoviens[sis] 1767 
RdS 49v; Wieś Waydziulany [Klucz Szadowski] 1798 ITK 8v; de Villa 
Woydziułany 1802 ŠdK I 1v; de Woydziulany 1803 ŠdK I 20v; de Villa 
Woydʒiułany 1803 ŠdK I 21v; Wajdziulany 1855 MDŽ; въ деревни 
Войдзюлянахъ 1882 ŠdK II 7; въ деревни Войдзюлянахъ принадлежщiе 
к Волости Смильговской 1882 ŠdK II 14; Vaidilonei 16 giv[.] ant Bizdele 
ir Kutena XIX a. pab. H 51/1; Войдзюляны 1915 Кn XI–3; Vaidulonių 
kaime 1922 ŠdvM 5; Vaidilonių km. 1923 LAV 187.

*Vaidelišk- vs.; de Weidule 1698 ŠdK 35; de Wadliliszkie 1699 ŠdS 75; de 
Woydyły 1705 ŠlnS III 60; de Villa Waydełe Paræcianum Sadoviensem 1806 
RdvS I 20; Wojdyliszki 1855 MDŽ; Ок. Войделишки 1865 Кn XI–3; 
Vaidziułonei k. XIX a. pab. H 51/1; Ок. Войделишки 1915 Кn XI–3 į 
pietvakarius nuo Vaidulonių k., netoli Dargužių k.

Vaižga k. Šeduvà Rdv Ž 333; Vaižga k. (4) 1936 VB 101; Село Воишкганы 
1556 UVI 53, vėliau klaidingai lenk. Woyszkany; подле концов волок села 
Возкгянов 1556 UVI 53; de Woyzgi 1671 KlovK 50v; de woÿzgi 1671 
KlovK 51; de Waÿʒgie 1696 ŠdS 62v; de waÿzgi 1696 ŠdK 2v; de Woyz-
gi 1696 ŠdK 6v; de wajzgi 1696 ŠdK 8v; de Woÿzgÿ 1697 ŠdK 14bv; de 
Wayzgi 1697 ŠdK 15; de Woÿzgie 1698 ŠdK 30; de Woÿzgi 1698 ŠdK 31; 
de Wajzgi 1699 ŠdK 51v; Par.[ochiae] Szadov[iensi] de Villa Woyzgie 1773 
SmlS 19v; Iuven.[em] de Wayzg. Parocian[um] Szadovien[sem] 1784 SmlS 49; 
de Villa Woyźgi 1802 ŠdK I 2; de Villa Wayszki 1809 ŠdK I 153v; Wejzgi 
1855 MDŽ; въ деревни Войжгахъ 1882 ŠdK II 12v; Vaiźgai 18 giv. XIX a. 
pab. H 51/2; Войжги 1915 Кn XI–3; Vaižgu kaime 1922 ŠdvM 9; Vaižgų 
kaime 1923 ŠdvM 32; Vaižgų km. 1923 LAV 187.
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Vaižga vs. Pakalnškiai Rdv Ž 333; de Predio Woyzgi 1804 ŠdK I 42; въ 
Караулкѣ Войжловской 1882 ŠdK II 17.

Vardùkšniai k. (2) Šeduvà Rd Ž 336; Vėšvilė (buv. Vordukšnių k.) 1936 VB 
101; de Wordukſznie 1699 ŠdK 56; de Territorio W{or}dukszne Paraciæ 
Beysagolen.[sis] 1771 SmlS 14v; de Wordukszne 1771 SmlS 14v; de teritorio 
Werduksznie 1802 ŠdK I 7; de wardukszniu 1803 ŠdK I 37a; de Teritorio 
Werdukſʒnie 1804 ŠdK I 51; Warduksznie 1855 MDŽ; Ок. Вордукшнѣ 
1915 Кn XI–3; Vardukšnių km. [Baisogalos valsč.] 1923 LAV 91.

*Varpagins vs.; w Zaścianku Warpaginis zwanym [Wieś Dziugany Klucz 
Szadowski] 1798 ITK 15v.

Veliãkiemiai k. Pakalnškiai Rdv Ž 339; Veliãkiemiai k. (1) 1936 VB 101; de 
Walkienÿ 1696 ŠdK 4 [?]; de Walkiemie 1696 ŠdK 7; de Walkienie 1697 
ŠdK 14bv; de Walkieme 1697 ŠdK 15v; de Wałonkonie 1697 ŠdK 20v; de 
Wałkieme 1697 ŠdK 22v; de Villa Welekiemie 1802 ŠdK I 6; de Welekinie 
1802 ŠdK I 14v; de Villa Welikiemie 1826 ŠdK I 443v; de Villa Welekiemie 
1826 ŠdK I 456; Welekienie 1855 MDŽ; въ деревни Велѣкамяхъ 1882 ŠdK 
II 3; въ деревни Велекѣмяхъ 1882 ŠdK II 17v; Veliakimai k. XIX a. pab. H 
51/2; въ деревнѣ Велякемяхъ 1900 ŠdK III 241v; въ деревнѣ Велякемяхъ 
1900 ŠdK III 244; Вѣлокѣмѣ 1915 Кn XI–3; Veliakiemio kaime 1922 
ŠdvM 11; Veliakemio kaime 1923 ŠdvM 37; Velekiemių km. 1923 LAV 
187; Vėlekemio kaime 1925 ŠdS I 39v; Vėlekiemio kaime 1925 ŠdS I 41.

Velžia k. Sednai Rdv Ž 340; Velžia k. (4) 1936 VB 101; села Велжи 1556 
UVI 29; cело Велжи 1556 UVI 67; в селе Вержах 1556 UVI 68; de Wełze 
1671 ŠlnK II 5v; de Vila dicta Welzie 1672 ŠlnK II 10v; de Welze 1696 ŠdK 
3; de Welʒy 1696 ŠdK 4v; de wełʒÿ 1696 ŠdK 4v; de Welʒe 1696 ŠdK 8; de 
Welzie 1697 ŠdK 13; de welʒe 1699 ŠdK 46v; de Vil.[la] Welʒe 1746 RdM 
6; de Welżie 1754 RdS 25v; de Welźe 1767 RdS 48; de Welzie Par[ochiae] 
Szadowien[si] 1775 RdS 65v; de Villa Welze Par[ochiæ] Szadovien.[si] 1785 
RdS 91; de Villa Welźe 1802 ŠdK I 1v; de Villa Welʒe 1814 ŠdK I 224v; 
de Villa Ville 1826 ŠdK I 443; Velze 1855 MDŽ; въ деревни Вельжахъ 
1882 ŠdK II 5; Velźei 13 giv[.] XIX a. pab. H 51/1; Вельже 1915 Кn XI–3; 
Velžių kaime 1922 ŠdvM 9v; Velžių km. 1923 LAV 187.

Vriškiai k. (1) 1936 VB 101; we wsi Weryszkach 1661 CM II 318; de pago 
Weriszki 1668 KlovS 90v; de Wirszy 1696 ŠdK 4v; de Werisʒke 1696 ŠdS 
63v; de Werisźkie 1696 ŠdS 63v; de Werisźki 1696 ŠdK 6; de Weriszki 1696 
ŠdK 6v; de Werÿszki 1696 ŠdK 6v; de Weryszki 1696 ŠdK 7v; de Werysʒkie 
1696 ŠdK 8v; de Weryski 1697 ŠdK 12v; de Weryszkie 1697 ŠdK 13; de 
Weniszke 1698 ŠdK 35; de Weriszkie 1698 ŠdK 35; de Werisʒke 1698 ŠdS 
69v; de Villa Wieryſzki Par[ochiae] Szadovienſe 1773 RdS 60; Wieś Weryszki 
[Klucz Szadowski] 1798 ITK 18v; de Villa Weryszki 1802 ŠdK I 1v; de Villa 
Weriszki 1826 ŠdK I 442; Veryszki 1855 MDŽ; Вѣпрышки 1865 Кn XI–3; 
въ деревни Веришкахъ 1882 ŠdK II 3v; Veriszkei 15 giv. XIX a. pab. H 
51/1; Вѣпрышки 1915 Кn XI–3; Veriškių kaime 1922 ŠdvM 2; Veriškių 
km. 1923 LAV 187; Veriskių kaimo 1924 ŠdS I 26.

Vėžáičiai k. Sednai Rdv Ž 342; Vėžaičiai k. bandyta keisti į Užúožeriai II 
(1) k.1936 VB 101. 

Vešvilė k. Šeduvà Rdv Ž 343; Viešvilė k. bandyta keisti į Kurklia II k. (4) 1936 
VB 101, dar žr. prie Vardùkšniai.
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*Virbališk- vs.; w Zaścianku Wirbaliſzki [Wieś Bobruie Klucz Szadowski] 1798 
ITK 19.

Vsmantai k. Stačinai Pkr – de Wismontÿ 1696 ŠdK 5v; de Vismanty 
Par[ochiae] Szad[oviensi] 1774 RdS 63; de Wismonty Par[ochiæ] Szadovien[si] 
1789 RdS 97; de Villa Wysmonty 1806 ŠdK I 97; Vismantai k. XIX a. pab. 
H 51/1; Vismuntų km. [Radviliškio valsč.] 1923 LAV 187.

Žardẽliai k. Aksniupiai Rdv Ž 357; Žardẽliai k. (2) 1936 VB 101; въ деревни 
Жарделяхъ 1882 ŠdK II 16; Žardelių kaime 1922 ŠdvM 13; Ƶardelių 
kaime 1923 ŠdS I 21; Žardelių km. 1923 LAV 187.

Žibarta k. (3b) Aksniupiai Rdv Ž 357; Žybarta k. (3b) 1936 VB 101; села 
Жебертанов 1556 UVI 42; Село Жебертани 1556 UVI 43; de Zÿborty 
1696 ŠdK 1v; de Zÿbortÿ 1696 ŠdK 5v; de Ʒÿborty 1696 ŠdK 7; de Zyborty 
1699 ŠdK 55v; de Ƶybertany Par[ochiae] Szadowien[si] 1775 RdS 64; Wieś 
Ƶyborty [Klucz Maƶaycki] 1798 ITK 22; de Villa Ƶyborty 1802 ŠdK I 2v; 
Жиборты 1865 Кn X–3; въ деревни Жыбортахъ 1882 ŠdK II 8v; Žibartai 
k. (= Zibartos Kalvos Pernuravos par.) XIX a. pab. H 51/1; Жыборты 
1915 Кn X–3; Žibartų kaime 1922 ŠdvM 6; Ƶibartų kaime 1923 ŠdvM 27v; 
Žybartų km. 1923 LAV 187.

Žilióniai k. Šeduvà Rdv Ž 361; Žilióniai k. (Žiliónys) k. (3) 1936 VB 101; od 
gruntow Siola Ƶilan 1665 JM 1; de Zylany 1696 ŠdK 6v; de Zyłanÿ 1696 
ŠdK 8v; de Ʒÿlany 1696 ŠdK 10; de Zilany 1697 ŠdK 12v; de Ʒÿłanÿ 1697 
ŠdK 21v; de Zÿlany 1697 ŠdK 22; de Zylanÿ 1698 ŠdK 32; de Zÿlanÿ 1698 
ŠdK 34; de Zÿnenÿ 1698 ŠdK 42v; de Zylany 1699 ŠdK 48v; de Ƶołany 
1784 RdS 88 [?];Wieś Zylany [Klucz Szadowski] 1798 ITK 8; de Villa Ƶilany 
1802 ŠdK I 1v; de Villa Ƶylany 1802 ŠdK I 4; de Villa Ƶilany 1826 ŠdK I 
445; Ƶylany 1855 MDŽ; въ деревни Жыланахъ 1882 ŠdK II 1v; Žilonei 12 
giv. XIX a. pab. H 51/1; Жиланы (помѣщичьи имѣнiя Шадово Червоный 
Дворъ) 1885 GSS V 753; Жиляны 1915 Кn XI–3; Žilionių kaime 1922 
ŠdvM 3v; Žilonių km. 1923 LAV 187.
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Magdeburgo teisės (1654), MNBRS F 93-1973.
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Šeduvos vandenvardžiai
Laimutis Bilkis
Lietuvių kalbos institutas

Šeduvõs valsčiaus vandenvardžiai, t. y. upių, upelių, šaltinių, ežerų, grio
vių ir visų šių vietų dalių vardai1, išsamiausiai surinkti tarpukariu, kai Lietuvos 
Respublikos švietimo ministerijos iniciatyva buvo renkamas visas Lietuvos žemės 
vardynas. Vietovardžiai iš visų miestų, miestelių, bažnytkaimių, kaimų, vienkiemių, 
dvarų buvo surašomi į minėtos ministerijos išsiuntinėtas anketas, kurias užpil
dydavo pradžios mokyklų mokytojai, surinkę informaciją iš vietinių gyventojų.2 
Anketų duomenis dar papildo tarpukariu veikusios Pavardžių ir vietovardžių 
komisijos sudarytoje negyvenamųjų vietų vardų kartotekoje rasti vandenvardžiai. 

Iš Šeduvos valsčiaus anketų ir kartotekos užrašyti net 187 vandenvardžiai: 
13 ežerų bei jų dalių vardų ir net 174 upių, upelių, šaltinių, griovių ar jų dalių 
vardai. Anketų duomenys rinkti 1935 m. Vietinius gyventojus apklausė ir van
denvardžius surinko pradžios mokyklų mokytojai: Šileikónių – Juozas Žemaitis, 
Užúožerių – Vladas Plungė, Prastavónių – Paulina Lukoševičienė, Pakalníškių – Bronė 
Grigaitytė, Pu¤pių – Antanas Žitkevičius, Vaižgÿ – Vincė Šapokienė (Ignatavičiūtė), 
V¸riškių – Palma Bundzienė, Sidabråvo – Motiejus Gasilionis, Sliẽkių – Viktoras 
Kuncė, Påvartyčių – Anelė Baltrušaitienė (Kepenytė), Are¤niškių – Liucija Leš
čiuskienė, Šeduvõs Nr. 1 – Ipolitas Ūdras. Šalia vandenvardžių dažnai nurodyta 
daug papildomos informacijos – aprašyta, pro kokias gyvenamąsias vietas upė, 
upelis ar griovys teka, iš kur išteka, į ką įteka, nurodyta, šalia kokių gyvenviečių 
yra išsidėstę ežerai, apibūdintas upių, upelių, griovių ilgis ir plotis, ežerų plotas, 
pastebima, ar vandens objektai vasarą išdžiūsta, ar yra nuolatiniai, ir pan. Žinoma, 
tuometės geografinės pastabos gali būti 
ne visai tikslios dabarties požiūriu, nes 
geografinė padėtis per daugelį dešim
tmečių galėjo kiek pakisti, tačiau norint 
išlaikyti to meto autentiškumą minėta 
informacija taip pat pateikiama.

Gerai ir stropiai surinkti tarpu
kario duomenys leidžia apžvelgti au
tentiškų Šeduvos valsčiaus vandenvar
džių visumą, panagrinėti juos keliais 
kalbiniais požiūriais.

Daugelis Lietuvos, tarp jų ir Še
duvos, vandenvardžių detaliai išnagri
nėti Aleksandro Vanago darbuose, ku
riuose tirta šių vietovardžių daryba, 
kilmė ir semantika.3 Kai kurių Šeduvos 
ežerų vardų darybą ir kilmę aiškino 
Bronys Savukynas4, vienas kitas van
denvardis paminėtas ir kitų lietuvių 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 03 27, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 08 06, pirmą 
kartą paskelbtas 2016 06 23 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2016
2/29254/LI.

1 Lietuvių toponimikoje egzistuoja dvi termino vandén-
vardis sąvokos. Siauresne prasme – tai upių, upelių 
(griovių, šaltinių), ežerų ir šių vietų dalių vardai, 
platesne – visų vandens objektų vardai (plačiau žr. 
Bilkis L. Lietuvių helonimai: termino teikimas, są
voka, vieta toponiminėje sistemoje, Lituanistica 1(29), 
1997, p. 35–57).

2 Anketos saugomos Lietuvių kalbos instituto Vardyno 
skyriaus archyve.

3 Žr. Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba, 
Vilnius, 1970; Lietuvių hidronimų etimologinis žody-
nas, Vilnius, 1981; Lietuvių hidronimų semantika, 
Lietuvių kalbotyros klausimai 21, 1981, p. 4–153.

4 Žr. Savukynas B. Ežerų vardai, Lietuvių kalbotyros 
klausimai 3, 1960, p. 289–300; Ežerų vardai, Lietuvių 
kalbotyros klausimai 4, 1961, p. 219–226; Ežerų vardai, 
Lietuvių kalbotyros klausimai 5, 1962, p. 191–198; Ežerų 
vardai, Lietuvių kalbotyros klausimai 8, 1966, p. 183–194.
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onomastų veikaluose. Tačiau dalis Šeduvos vandenvardžių, ypač upelių, šaltinių, 
griovių, vandens objektų dalių vardų, visai nepublikuoti ir netirti.

Atsižvelgiant į tyrimų padėtį, galima suformuluoti tokius šio straipsnio tikslus:  
darybos, kilmės ir semantikos (motyvacijos) požiūriu ištirti Šeduvos vandenvardžius, 
apžvelgti ir įvertinti jau esančius šio pobūdžio tyrimus, pateikti naujų kilmės hipotezių, 
atsižvelgiant į visų Lietuvos vandenvardžių darybos, kilmės ir semantikos polinkius, 
išryškinti Šeduvos vandens objektų vardų ypatumus (panašumus ir skirtumus).

I. Kilmė
Pagal kilmės pobūdį pirmiausia išskirtini seniausio, indoeuropietiškojo, sluoks

nio vandenvardžiai. Jų kilmei paaiškinti pasitelktini kitų indoeuropiečių kalbų 
duomenys. Toks gali būti vienas Šeduvos valsčiaus upėvardis.

Kíršinas, Ki»šinas. Upelis, tekantis skersai Aµksniupių kaimo. Įteka į Úosupį, 
vasarą išdžiūsta. Upėvardis sietinas su lietuvių vandenvardžiais Kiršn-ó-upis up. 
Pln, Ki»š-valkis up. Vdk, Kirkšnóvė up. Btg ir kt. Visi jie sietini su prūsų kirsnan 
‘juodas‘, indoeuropiečių kṛṣṇã- ‘juodas, tamsus‘.5

Kitų vandenvardžių kilmę galima paaiškinti lietuvių kalbos duomenimis. 
Åkmenas. Upelis, tekantis Baukÿ kaimo pietrytine puse, įtekantis į Råvo gålo 

griovį. Vardas kilęs iš liet. akmuõ, åkmenas ‘kieta uoliena arba jos atskiras gabalas‘.6 
Ãlksniupis, Aµksniupis. Upelis, ištekantis iš Baukÿ kaimo laukų. Teka per Aµks

niupių kaimą, Naujåsodžio kaimo pietų puse, įteka į Šåką rytuose nuo Naujåsodžio. 
Vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. Upėvardis kildinamas iš liet. aµksnis ‘beržinių 
šeimos medis (Alnus)‘7 ir ùpė; kita vertus, esant kirčiavimo variantui Ãlksniupis, 
galima kilmė iš liet. ãlksna ‘alksnių priaugusi vieta, alksnynas; bala, klonis, slėnis‘.

Aµkupis. Upelis, ištekantis iš Šniukónių kaimo. Teka per Pakalníškių kaimo 
vidurį, įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vardas kilęs iš liet. alkâ ‘balokšnis, 
tvenkinys‘, aµkas ‘medžiais apaugęs kalnelis; senovės lietuvių šventovė, alka‘ ir ùpė.

Arimãičių ẽžeras. Ežeras Arimãičių dvare. Vardas kilęs iš dvaro ir kaimo 
vardo Arimãičiai ir iš liet. ìžeras.

A÷kštežių upìlis. Upelis Šeduvõs mieste, išteka iš Aũkštežių balos, įteka į 
Vakóniškį. Vasarą išdžiūsta. Upėvardis kilo iš balos (iš kurios upelis išteka) vardo 
Aũkštežiai ir iš liet. upìlis.

Åžagis, Ažagýs. Upelis, ištekantis iš Šklågų kaimo. Teka per Aµksniupių, 
Šileikónių kaimus, įteka į Šåką. Vardas sietinas su liet. ežegýs (tarm. ažagýs) 
‘pūgžlys (Acerina cernua)‘.

Bãrškelis. Upelis, tekantis į šiaurę nuo Arimãičių dvaro, įtekantis į Påe
žerių ežerą. Upėvardis sietinas su liet. baršk¸ti ‘tarškėti‘.

Baũksienis. Upelis Naujåsodžio 
kaime. Prasideda Baukÿ kaime, Kap¿
balėje, teka Naujåsodžio pietų puse, 
įteka į Ãlksniupį. Vardas kilo iš kaimo 
vardo Bauka¤ ir iš liet. sîena ‘ežia, riba‘, 
t. y. upelis, tekantis Baukų kaimo riba.

Bìbrujis. Upelis, ištekantis iš Lín
kaičių miško, tekantis per Bebrùjų kai

5 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 158, 157.

6 Dėl lietuvių kalbos bendrinių žodžių ir jų reikšmių 
žr. Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): 
elektroninis variantas / redaktorių kolegija: Gertrūda 
Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė 
Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė, 
Vilnius, 2005, www.lkz.lt.

7 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 39.
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mo laukus į Be»žę. Upėvardis atsiradęs iš liet. bìbras ‘toks graužikų būrio bran
giakailis žvėrelis (Castor fiber)‘. 

Bízdelis, Býzdelis. Upelis, tekantis per Júodžemio viensėdį. Atiteka iš Baisó
galos valsčiaus, teka per Va¤dulonių kaimą, įteka į Daugývenę. Vardas siejamas 
su liet. bízdinti ‘striukinti, trumpinti, ankštinti (drabužį)‘, bízdė ‘trumpas švarkas‘8, 
tačiau esant variantams su bízd- ir býzd-, įtikimiau sieti su liet. bizdénti ‘pamažu 
bėgti, bidzenti, biznoti‘, býzdinti ‘eiti (ppr. lėtai), bindzinti, styrinti‘, býzdoti ‘gulėti 
tinginiaujant, tursoti‘.

Bråvaras. Arimãičių ìžero dalis Arimãičių dvare, prie parko. Vandenvardis 
atsiradęs iš liet. bråvaras ‘spirito ar alaus darykla‘.

Bråzio upìlis. Upelis Bebrujºlių kaime. Teka (tik pavasarį) išilgai kaimo iš 
rytų į vakarus palei valdišką mišką, įteka į Be»žę. Upėvardis kilęs iš avd. Brazýs 
ir liet. upìlis.

Bùrvalakas. Griovys, tekantis per Šileikónių kaimą, Vidùgirio miško pietų 
pusėje, 500 m ilgio. Vardas kilęs iš liet. bùrvalakas ‘plika kalvelė, prasta pieva; 
supiltas žemės pylimas‘.

Cidåbrupis, Sidåbrupis. Upelis Liaudíškių kaime. Įteka į Kùteną, vasarą iš
džiūsta. Cidåbrupis, Sidåbrupis. Upelis, tekantis 1,25 km į šiaurę nuo Pakalníškių 
kaimo, įtekantis į Daugývenę iš kairės pusės. Upėvardžiai kildintini iš liet. cidåbras, 
sidåbras ‘brangusis, nerūdijantis baltas metalas‘.

Degìsupis. Upelis, atitekantis iš Línkaičių miško, tekantis per Gimbógalos 
kaimo laukus, įtekantis į Be»žę. Vardas kilo iš liet. degìsė ‘išdegusi pelkės ar 
miško vieta‘ ir ùpė.

Didýsis råvas. Griovys, tekantis Šeduvõs mieste, įtekantis į Daugývenę už 
Raudóndvario. Vardas kilęs iš įvardžiuotinės bdv. formos didỹsis, plg. dídis, dídelis 
‘žymus savo apimtimi, stambus‘, ir iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Dubýsa, Dubysºlė. Upelis, atitekantis iš Eglinės miško. Teka Žybartÿ kai
mo pietų puse, per Krùpiškio, Nemani¿nų, Maldži¿nų, Tirkšliónių, Jomantónių, 
Pådubysio kaimus, įteka į Daugývenę. Upėvardis Dubýsa sietinas su liet. dubùs 
‘įdubęs, įduobtas, gilus; duobėtas, duburiuotas‘, dùbti ‘darytis dubiam, rastis įdubai, 
linkti‘. Variantas Dubysºlė greičiausiai kilęs iš kitos, didesnės, upės vardo Dubýsa.

Dubysºlė. Griovys Birùtės kaime, prasidedantis Lieknẽlio dirvoje, tekantis 
per Amålijos pievą, įtekantis į Amålijos mišką. Vardas kilęs iš upės vardo Dubýsa.

Dubulºlis. Upelis Pakalníškių kaime. Prasideda vakariniame Dubulbalės gale, 
įteka į Daugývenę iš dešinės pusės. Dubulºlis. Upelis Ragin¸nų kaime, įtekantis 
į Dubùlį. Vardai kilę iš upelio vardo Dubùlis.

Dubùlgalis. Upelis, prasidedantis Šeduvõs mokyklos lauke. Teka Baukÿ 
kaimo pietine puse, įteka į Dubùlio upelį. Vasarą išdžiūsta. Dubulgalis. Upelis 
Ragin¸nų kaime, įtekantis į Daugývenę iš kairės pusės. Vardai kilo iš upelio vardo 
Dubùlis ir iš liet. gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė 
dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Dubùlis. Upelis, prasidedantis Šeduvõs mokyklos lauke. Teka per Baukÿ 
kaimą, Ragin¸nų kaimo pietrytine puse, Šniukónių (Šnikónių) kaimo pietų puse, 
įteka į Daugývenę iš kairės pusės. 
Vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. 8 Ten pat, p. 66.
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Upėvardis sietinas su liet. dubùs ‘įdubęs, įduobtas, gilus; duobėtas, duburiuotas‘, 
dùbti ‘darytis dubiam, rastis įdubai, linkti‘.

Ẽgliškis, ªgliškis. Upelis Kaulẽliškių kaime. Išteka iš Pakuteniÿ ir Vaidulónių 
kaimų balų, įteka į Kùteną iš kairės pusės. Vardai kildintini iš liet. ìglė ‘visada 
žaliuojantis spygliuotis medis su tankiomis šakomis, sudarančiomis kūgio formos 
vainiką (Picea)‘, ºglis, ėglýs ‘kadagys (Juniperus communis)‘.

Ẽžerbalė, Va¤dulonių ìžeras. Ežeras Va¤dulonių, V¸riškių kaimuose. Baigian
tis užakti, yra keletas kiaurų vietų. Dabar sausinamas, vanduo nuleidžiamas į 
Daugývenę. Ežerºlė, Ežérka. Upė, prasidedanti Arimãičių dvare. Išteka iš Arimãičių 
ẽžero, teka Påežerių kaimo vakarų puse, į rytus nuo Raubÿ dvaro, skiria Påežerių 
ir Užúožerių kaimus, teka Užúožerių dvaro rytų puse, Žardẽlių ir Mãrgių kaimų 
riba. Ežerºlis. Užslinkęs ežerėlis 1,5 km nuo Pakalníškių kaimo į pietus. Yra du 
duburiai, kurių dugno nepasiekia su kartimis, ežero plotas 25 a. Ẽžero griõvis, 
Šilìlė. Upelis Kaulìliškių kaime. Išteka iš Va¤dulonių ìžero, įteka į Daugývenę 
iš kairės pusės. Ẽžero råvas. Griovys Påežerių kaime, prasideda nuo vieškelio 
Påežeriai–Kurklia¤, Bugailiškio sklype, įteka į Påežerių ežerą. Vandenvardžiai (jų 
pirmieji dėmenys) atsirado iš liet. ìžeras ‘pastoviai pripildyta vandens natūrali 
loma‘, o antrieji dėmenys kildintini atitinkamai iš liet. balâ ‘klampi vieta, daž
niausiai su stovinčiu joje vandeniu, pelkė, raistas; klanas, valka‘, griõvis ‘griovys‘, 
råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Ga¤džupis. Upelis Naujåsodžio kaime. Išteka iš Kirkílės balos, teka pietų 
puse, įteka į Ãlksniupį. Vardas kildintinas iš liet. gaidýs ‘naminis paukštis, vištų 
patinas (Gallus gallinaceus)‘ ir ùpė.

Gylìlė. Daugývenės duburys 200 m nuo Pakalníškių pradžios mokyklos. 
Vandenvardis kilęs iš liet. gylº, gýlė ‘giluma, gilioji ežero ar upės vieta‘. 

Gi¹taris. Upelis Šeduvõs mieste. Įteka į Niãuduvą ties miesto kapais. Upė
vardis sietinas su liet. gi¹taras ‘suakmenėję sakai, išplaunami jūros arba iškasami 
iš žemių (glaesum)‘. 

Gre¤tupelis. Upelis Baukÿ kaime. Išteka iš Kap¿balės balos, teka pietrytine 
puse, netoli kelio Šnikóniai–Bauka¤. Įteka į Dubùlio upelį, vasarą išdžiūsta. Van
denvardis kilo iš liet. gre¤tas ‘spartus bėgti, lėkti, skristi, eiti‘ ir upìlis. 

Gu§bupis. Upelis Ragin¸nų kaime. Įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vardo 
pirmasis sandas sietinas su liet. gu§bas ‘medžio (augalo) antauga, sustorėjimas 
kurioj vietoj, surietėjimas; koks pasipūtimas‘, gu§bti ‘augti, didėti, darytis gumbui‘. 
Antrasis sandas kilęs iš liet. ùpė.

Íšnara. Upelis Dargùžių kaime. Išteka iš Íšnaros balos, vasarą išdžiūsta. 
Vardas sietinas su liet. íšnara ‘koks iširęs, išsinarstęs daiktas‘.

Íštakis. Upelis Šeduvõs miesto šiaurėje, ištekantis iš Ragin¸nbalės. Upelio 
vardas kilęs iš liet. íštakis ‘iš upelio ar balos ištekantis upeliukas; griovys van
deniui nubėgti‘.

Júodlieknis. Upelis, ištekantis iš Šarkabalės Radvilónių miške, įtekantis į 
Úosupį. Júodupis. Upelis, prasidedantis Šklågų miške. Teka per Aldõniškio kaimą, 
Júodupių kaimo vakarų puse, Šileikónių kaimo Pūkinės lauke įteka į Åžagį. Sausais 
metais išdžiūsta. Abiejų upelių vardų pirmieji sandai kilę iš liet. júodas ‘anglies 
spalvos, tamsus‘. Antrieji sandai atitinkamai kildintini iš liet. lîeknas, liìknas ‘lanka, 
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įlinkimas, dauba; šlapia, klampi pieva, pelkė, bala, liūnas; šlapia vieta, apaugusi 
krūmais ir skurdžiais medžiais, raistas‘ ir ùpė.

Juodoji gylė. Giluma Daugývenėje, Ragin¸nų kaime, ties pušynu, 4 m gylio. 
Vardas atsiradęs iš liet. įvardžiuotinės bdv. formos juodóji < júodas, -â ir iš liet. 
gylº, gýlė ‘giluma, gilioji ežero ar upės vieta‘.

Kamšìlė. Upelis Veliåkiemio kaime, nuo K¿rio upelio į rytus. Vardas kilęs 
iš liet. kamšâ ‘perkolas, persėda (upėje)‘. 

Kåpupė. Upelis, prasidedantis Šeduvõs miesto lauke. Teka Baukÿ kaimo 
pietrytine puse, toliau – valdišku Šnikónių mišku, per Pakalníškių, Ragin¸nų 
kaimus. Įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Upelio vardas atsiradęs iš liet. kapa¤ 
‘vieta, kur laidojami žmonės‘ ir ùpė.

Karčiåmetis. Upelis, ištekantis iš Radiškių miško, tekantis per Vaižgÿ kaimo 
laukus, įtekantis į K¿rį. Manoma, kad upėvardis sutrumpėjęs iš *Karčemå-vietis > 
*Karčiåmvietis (dial. Karčiãmvetis) > Karčiåmetis ir kilęs iš liet. karčemâ ‘smuklė‘ ir 
vietâ (‘karčemos vieta‘).9 Toks kilmės aiškinimas kelia ir šiokių tokių abejonių fo
netiniu bei semantiniu požiūriu: neaiškios nurodytų fonetinių pakitimų priežastys, 
o tokia motyvacija (‘karčemos vieta‘) labiau tiktų žemėvardžiams ar gyvenamųjų 
vietų vardams, bet ne vandenvardžiams. Todėl įmanoma kitokia šio upelio vardo 
kilmė: iš liet. kãrtis ‘ilgas plonas medis, virptis, šatra‘, ka»čius ‘kelmas, keras‘ ir iš 
mêsti (mìta, mìtė) ‘sviesti tolyn, aukštyn, žemyn; pašalinti, nebelaikyti (nereikalin
gą, netinkamą); leisti, gramzdinti į vandenį (tinklą, meškerę, inkarą)‘. Motyvacijos 
požiūriu, tai būtų upelis, į kurį metamos, nardinamos kartys ar kelmai.

Kãrtuvių brastâ. Sekluma Daugývenėje, Ragin¸nų kaime, ties pušynu. Var
das kildintinas iš liet. kãrtuvės ‘du stulpai su skersiniu viršuj pakabinti ant virvės 
nuteistiesiems mirti pakariant‘ ir brastâ ‘negili upės vieta, per kur galima perbristi, 
pervažiuoti‘.

Kelmýtė. Griovys Užúožerių kaime. Išteka iš Kelmýtės balos, teka per 
Užúožerių dvarą, įteka į Ežérką. Vandenvardis kilęs iš liet. kelmýtė ‘kelmynė, 
kelmynas‘.

Keturkójis. Upelis Dãukšų viensėdyje. Teka vakarine puse. Vardas kilęs iš 
liet. keturkójis ‘kas su keturiomis kojomis‘.

Kia÷lupis. Upelis, ištekantis iš Litk¿nų kaimo laukų. Teka per Ragin¸nų 
kaimą, įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vandenvardis kildintinas iš liet. kia÷lė 
‘naminis gyvulys, auginamas mėsai, riebalams (Sus domesticus)‘ ir ùpė.

Kra÷jupis. Griovys, ištekantis iš Džiugónių kaimo Šilios balos Leono Raz
gaičio sklype. Įteka į Ki»šiną. Vardas kilo iš liet. kra÷jas ir ùpė. 

Kriãukė, Kriaukìnė, Kriaukénka. Upelis, ištekantis iš Gražiónių kaimo laukų. 
Teka per Kriãukėnų kaimą, į pietus nuo Raubÿ dvaro, įteka į Ežérką Raubÿ lau
ke. Vardas sietinas su liet. kria÷kti ‘krenkšti‘, kriãuka ‘kas sudžiūvęs, nusibaigęs‘, 
kria÷kalas ‘sudžiūvęs ar sušalęs purvo luitas, grumstas‘. 

Krimzlýtė, Krimslýtė. Griovys Pakalníškių kaime, apie 300 m nuo kaimo 
į pietus. Įteka į Daugývenę iš dešinės pusės. Vardas sietinas su liet. krimzlº, 
*krimslº ‘sausgyslė‘.

Kumelýnė. Duburys Daugývenėje, 
200 m nuo Pakalníškių pradžios mo 9 Ten pat, p. 147.
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kyklos į pietus. Vandenvardis atsirado iš liet. kumelýs ‘paaugęs arklys; eržilas‘, 
kumìlė ‘naminis darbinis gyvulys – patelė (Equa)‘.

K¿ris, Kūrýs, Kurìlis. Perkastas upelis Rokónių (Rukónių) kaime. Teka 
kaimo šiaurine puse, Veliåkiemio kaimo pietų puse, įteka į Vardùkšnę Rokónių 
(Rukónių) kaime, Jono Kriščiūno žemėje. Upėvardžiai sietini su liet. kùrti (kùria, 
k¿rė) ‘greitai bėgti, eiti, dumti‘.

Kùtena, Kutenâ. Upelis, ištekantis iš Piepålių ìžero. Teka per Pakapºs, Mikó
nių, Pakuteniÿ, Kaulìliškių kaimų laukus, įteka į Daugývenę. Upėvardis sietinas su 
liet. kùsti (ku¹ta, kùto) ‘stiprėti, augti, tarpti‘, kùtinti ‘daryti, kad atkustų, atsigautų‘.

La¹kupelis. Upelis Šniukónių kaime. Teka per kaimo vidurį, įteka į Råvo 
gålą. Vardas kildintinas iš liet. lankâ ‘didelė lygi pieva, dažniausiai prie upės, 
potvynio metu užliejama vandens‘ ir upìlis. 

Lieknìlių råvas. Griovys Påežerių kaime. Išteka iš Narbóbalės, teka per 
Lieknìlių balą, įteka į Ežérką. Vandenvardis kilęs iš balos (per kurią griovys teka) 
vardo Lieknìliai ir iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Liepìlė. Arimãičių ìžero dalis Arimãičių dvaro šiaurės rytų pusėje. Vardas kil 
dintinas iš liet. lîepa ‘karpytais lapais medis medingais žiedais ir plačiu vainiku (Tilia)‘.

Li¿ngalis. Påežerių ìžero dalis (galas) Påežerių kaime, 1 ha ploto. Hidro
nimas atsiradęs iš liet. li¿nas ‘linkstanti samanų pluta pelkėje, prie pelkėjančių 
ežerų ar upių‘ ir gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė 
dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Lùkšabalė. Upelis, ištekantis iš Klebõniškių kaimo laukų, teka per Girìlės, 
Bùrbiškio dvarus, įteka į Pr¾dą. Vandenvardžio pirmasis sandas galbūt kilęs iš 
liet. lùkšis ‘vėdryninių šeimos augalas, pelkinė puriena (Caltha palustris)‘, kita 
vertus, galima jo asmenvardinė kilmė, plg. pvd. Lukšâ, Lùkšas10. Antrasis sandas 
kilo iš liet. balâ. 

Lūžupºlis. Upelis Påežerių kaime. Teka smarkiai palijus, pavasarį ir rude
nį kaimo rytų puse per Jonaičio ir Vasiliausko sklypus, įteka į Kelmýnės balą. 
Upėvardis kilęs iš kito upelio vardo L¿župis.

L¿župis. Upelis, ištekantis iš Sėdimgalių Påežerių kaime. Teka smarkiai 
palijus, pavasarį ir rudenį šalia Påvartyčių kaimo laukų, įteka į Niãuduvą Senu
lio sklype. Vardo pirmasis sandas sietinas su liet. l¿žti ‘nuo lenkimo, spaudimo, 
smūgio trūkti į dalis; eižėti, plyšti; staiga keisti kryptį‘, lūžâ ‘miško išvartos, su
sikraiglojęs tankumynas (medžių, javų), lūžtvė‘; antrasis sandas kilo iš liet. ùpė. 

Maµdžiupis. Upelis, ištekantis iš Radvilónių miško, tekantis per Radvilónių 
kaimo laukus į Šåką. Vandenvardžio pirmasis sandas greičiausiai kilęs iš liet. 
maµdas ‘viksvinių šeimos augalas (Scirpus)‘, kita vertus, gali būti asmenvardinės 
kilmės, plg. pvd. Maµdžius11. Antrasis sandas kilo iš liet. ùpė.

Martynãičio upìlis. Upelis Baukÿ kaime. Išteka iš Kap¿balės balos, teka 
kaimo šiaurės rytų puse, įteka į La¹kupelį. Vardas atsirado iš avd. Martynãitis12 
ir iš liet. upìlis.

Maudyklâ. Påežerių ìžero dalis 
Påežerių kaimo šiaurės rytuose. Vardas 
kilo tiesiog iš liet. maudyklâ ‘maudy
mosi vieta‘. 

10 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 115.
11 Ten pat, p. 144.
12 Ten pat, p. 167.
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Mìškupis. Upelis Baukÿ kaime. Išteka iš S¸dimbalių balos, teka kaimo rytų 
puse, įteka į Åkmeno upelį. Mìškupis. Upelis, tekantis į šiaurę nuo Raubÿ dva
ro, įtekantis į Ežérką Raubÿ miške. Upėvardžiai kilo iš liet. meškâ ‘lokys‘ ir ùpė.

Niauduvºlė. Upelis Påežerių kaime. Teka netoli Niãuduvos, Jono Grigaliū
no sklype, palijus, pavasarį ir rudenį. Vardas kildintinas iš didesnės upės vardo 
Niãuduva.

Pådeglė. Upelis, ištekantis iš Vîešvilės kaimo laukų. Teka per Būt¸nų kaimą, 
Jono Noreikos sklypą, Džiugónių kaimą, įteka į Ki»šiną. Upėvardis kilęs iš liet. 
*deglė, plg. dºglė ‘gili, klampi vieta pelkėje‘.

Padubysýs. Griovys Rokónių (Rukónių) dvaro lauke, 1 km ilgio. Vanden
vardis kilęs iš upės vardo Dubysºlė.

Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Pùsžirnis, Rainis, Užúožerių ìžeras, Žírnis. 
Ežeras Påežerių, Užúožerių kaimuose. Ežero vardai kilę iš kaimo vardo Påežeriai 
ir iš liet. ìžeras.

Pagužº. Upelis, ištekantis iš Kurklãičių kaimo laukų, tekantis per Vaižgÿ 
kaimo laukus, įtekantis į Markùkurį. Vardas kildinamas iš kito spėjamai buvusio 
vietovardžio *Pagužė13, tačiau tokio toponimo realiai nesant, labiau tikėtina, kad 
kilęs iš avd. Gùžas, Gužýs.14 Tai būtų per žmogaus, pavarde Gužas, Gužys, žemę 
tekantis upelis ar pan. 

Pandenýs, Pãndenis. Upelis, tekantis 0,5 km į pietvakarius nuo Pakalníškių 
kaimo. Išteka iš Pandenbalės pietvakarių kryptimi, įteka į Aµkupį iš kairės pu
sės. Vandenvardžiai greičiausiai sutrumpėję iš *Pavandenýs, *Pavandenis ir kilę iš 
liet. pavandenỹs, påvandenis ‘vieta prie vandens (upės, ežero, marių ...); potvynis, 
palaidinys; srovė‘.

Påspitris. Upelis Pu¤pių kaime. Teka iš Lankìlės pievos į Velžiÿ ìžerą. 
Vardas kildinamas iš avd. Spítris, Spitrýs15, tačiau tokia pavardė žinoma tik pietų 
Lietuvoje, todėl galbūt sietinas su liet. paspitrýs ‘gana spitras, neprimatantis‘, dėl 
semantikos plg. upėvardį Åklė Krš.

Pavardukšnýs, Vardùkšnė. Upelis, ištekantis iš Vardùkšnių kaimo lauko 
Vardùkšnė. Teka per Džiugónių, Daukantÿ kaimų laukus, įteka į Ki»šiną. Upėvardis 
kilo iš lauko, per kurį upelis teka, vardo Vardùkšnė.

Påverdenis. Šaltinis Gimbógalos kaimo laukuose. Vardas kilęs iš liet. verdìnė 
‘versmė, šaltinis‘.

Petrîenės upìlis. Upelis Bebrujºlių kaime. Teka tik pavasarį išilgai kaimo palei 
Bebrùjų kaimo lauką, įteka į Be»žę. Vardas kilęs iš avd. Petrîenė ir iš liet. upìlis.

Pyrågupis. Upelis, ištekantis iš Veliåkiemio kaimo laukų, tekantis per 
Pakalníškių kaimo laukus, įtekantis į Daugývenę. Pyrågupis. Griovys Pakalníškių 
kaime. Teka 1 km atstumu į rytus nuo kaimo, baigiasi Aldrùbalės pelkėje. 
Vandenvardžių pirmieji sandai galbūt 
kildintini iš liet. pyrågas ‘smulkių, ppr. 
kvietinių, miltų kepinys; geras gyveni
mas, gerumas‘, kita vertus, neatmestina 
kilmės iš avd. Pyrågas, Pyrågis, Pyrå-
gius16 galimybė. Antrieji sandai atsiradę 
iš liet. ùpė.

13 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 238.

14 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 751, 
752.

15 Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, 
Vilnius, 1981, p. 247.

16 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 462.
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Plíkupelis. Upelis Naujåsodžio kaime. Teka vakarų puse, įteka į Úosupį ties 
Aµksniupių kaimu, vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. Plikupelis. Upelis į pie
tryčius nuo Pakalníškių kaimo, įteka į Daugývenę. Upėvardžiai kilę iš liet. plíkas 
‘neturintis natūralios dangos (plaukų, vilnų, plunksnų, augmenijos, lapų)‘ ir upìlis.

Põstupis. Upelis Daukantÿ kaime. Išteka iš Cigonbalės Džiugónių kaimo lauke, 
įteka į Vardùkšnę. Vardas atsiradęs iš Spõstupis (žr.), numetus žodžio pradžios s. 

Póškupis. Upelis Šeduvõs mieste. Teka į vakarus nuo Aµksniupių kelio, įteka 
į Žemóperšos upelį. Vandenvardis atsiradęs iš avd. Póška, Poškâ17 ir iš liet. ùpė. 

Prūdìlis. Upelis Dargùžių kaime. Išteka iš Bóbbalės balos, vasarą išdžiūsta. 
Prūdìlis. Upelis Velžiÿ kaime. Išteka iš kaimo balos, įteka į Šîekštumą. Pr¾dupis. 
Upelis 1 km atstumu į šiaurės rytus nuo Pakalníškių kaimo, prasidedantis 
Aldrùbalėje. Pr¾do upìlis. Upelis, ištekantis iš Užúožerių kaimo laukų, tekantis 
per Riaubÿ kaimą, įtekantis į Ežerºlę. Vardai kilę iš liet. pr¾das ‘tvenkinys‘.

Prūdupºlis. Upelis 0,5 km į rytus nuo Pakalníškių kaimo. Prasideda Pr¾dupyje, 
įteka į Daugývenę, palijus patvinsta. Upėvardis atsiradęs iš kito upelio vardo 
Pr¾dupis.

Puõdžiupis. Upelis, ištekantis iš Radvilónių miško, įtekantis į mišką. Pirmasis 
vardo sandas galbūt kilo iš liet. puõdžius ‘puodų dirbėjas‘, kita vertus, neatmestina 
kilmės iš avd. Puõdžius18 galimybė. Antrasis sandas atsiradęs iš liet. ùpė.

Pùsžirnis, Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Rainis, Užúožerių ìžeras, Žírnis. Ežeras 
Påežerių, Užúožerių kaimuose. Vandenvardis kilęs iš liet. pùsžirnis ‘pusė žirnio‘.

Raguvºlė. Šeduvõs miesto kanalizacijos griovys. Kerta Kėdainių gatvę, įteka 
į Niãuduvą. Vardas kilo iš liet. raguvâ ‘vandens išneštas griovys‘.

Rainis, Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Pùsžirnis, Užúožerių ìžeras, Žírnis. 
Ežeras Påežerių, Užúožerių kaimuose. Vandenvardis sietinas su liet. rãinas, ra¤nas 
‘ruožuotai margas, dryžas‘.

Ra¤sbalė. Upelis, ištekantis iš Užúožerių kaimo laukų, įtekantis į Ežerºlę. 
Upėvardis sutrumpėjęs iš *Ra¤stbalė, kuris iš liet. ra¤stas ‘klampi vieta, apaugusi 
krūmais ar medžiais, pelkė, lieknas‘ ir balâ.

Ramôtė. Griovys Pakalníškių kaime, 800 m į rytus nuo kaimo, įteka į 
Pr¾dupį iš dešinės pusės. Vandenvardis kildintinas iš liet. ramùs ‘nejudantis ar 
vos judantis; nejudinamas‘.

Raudónupelis. Upelis, ištekantis iš Radvilónių miško, tekantis per Šileikó
nių kaimo laukus, įtekantis į Dubysºlę. Vardas atsirado iš liet. raudónas ‘esantis 
vaivorykštės kraštinės šiltosios spalvos; įraudęs, rausvas‘ ir upìlis. 

Råvo gålas. Griovys Baukÿ kaime. Išteka iš Ežerºlės pievos, teka kaimo 
šiaurės rytų puse, P. Plungės žemėje, baigiasi Bãlnių markõs pievoje. Vardas ki
lęs iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘ ir gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis 
daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Rykštônas. Upelis, tekantis per Aµksniupių kaimo laukus, įtekantis į Úosupį. 
Upelio vardas atsiradęs iš liet. rykštônas ‘įvairiais krūmais apaugusi vieta‘, plg. 
rôkštė, rykštº ‘ilga, liauna medžio ar krūmo šakelė, vytis, žabas, virbas, vytinė‘.

Ríngužis. Upelis, tekantis iš šiau
rės vakarų į pietryčius per Margavõnių 
dvarą, Žiliónių kaimo šiaurine puse, 

17 Ten pat, p. 495.
18 Ten pat, p. 534.
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Baltõsios kaimo viduriu, per Šeduvõs miestą. Įteka į Vakóniškį už Lepšikalnio 
kalno. Vardas susijęs su liet. ringº, ríngė, ri¹gė ‘vingiuota linija, vingis‘, ri¹gis, 
ríngis ‘vingiuota linija, vingis, ringė‘. 

R¾dymas. Upelis Velžiÿ kaime. Įteka į Šîekštumą. Vandenvardis kilęs iš 
liet. r¾dymas ‘pelkė su rudu vandeniu, durpynas; turintis rūdžių, rūdinas vanduo‘.

R¾dupė. Upelis Bebrùjų kaime. Teka nuo pietinio kaimo galo į Be»žę tik 
sniegui tirpstant ir smarkiai palijus. Upėvardis atsiradęs iš liet. rūdâ ‘gamtinė 
mineralinė medžiaga, iš kurios gaunami metalai; prasta, pelkėta žemė su durpių 
priemaiša, rūdynė‘ ir ùpė.

Rùdupis. Upelis Šeduvõs mieste, į rytus nuo V¸riškių kelio, įteka į Vakó
niškį. Vardas kildintinas iš liet. rùdas ‘tamsiai geltonas‘ ir ùpė. 

Senóji šakâ. Upė, ištekanti iš Ežérkos, tekanti per Radvilónių laukus, įte
kanti į Šåką. Vardas kilęs iš liet. įvardžiuotinės bdv. formos senóji, plg. sìnas, 
-â ‘jau kuris laikas esantis, seniai atsiradęs, padarytas, įsigytas‘ ir iš liet. šakâ 
‘nuo pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi einanti kelio, upės, ežero, 
kalno dalis‘. 

Sidåbrupis. Upelis, ištekantis iš Vísmantų kaimo laukų. Mãrgių kaime Juozo 
Samkevičiaus sklype įteka į Ežérką, vasarą išdžiūsta. Vardas kilęs iš liet. sidåbras 
‘brangusis, nerūdijantis baltas metalas‘.

Símano råvas. Griovys Šeduvõs miesto Vytauto gatvės gale, iškastas per 
slėnį. Įteka į Niãuduvą. Vandenvardis kildintinas iš avd. Símanas ir iš liet. råvas 
‘griovys; mažas upelis‘.

Skardìlis, Skardìnis. Upelis Va¤dulonių kaime. Prasideda Ežérkalnio pie
vose, vasarą išdžiūsta, įteka į Va¤dulonių ìžerą (Ẽžerbalę). Kitais duomenimis, 
prasideda V¸riškių kaime Sorbalio baloje. Ska»dupis. Upelis Dãukšų viensėdyje. 
Teka šiaurine puse, įteka į Šãrkbalę. Ska»dupis. Upelis, ištekantis iš Dubùlio, 
įtekantis į Daugývenę Ragin¸nų kaimo laukuose. Vandenvardžiai (pirmieji sandai) 
kilę iš liet. ska»dis, skardýs ‘status šlaitas, krantas, stati atkalnė‘. Antrieji sandai 
kilo iš liet. ùpė. 

Smålupis, Småliupis. Upelis, tekantis Påežerių kaimo šiaurės rytų puse, 
pakluonėmis, įtekantis į Ežérką šiauriniame kaimo gale. Teka palijus. Upėvardžiai 
atsirado iš liet. smalâ ‘kaitinimu gaunama derva, degutas‘ ir ùpė. 

Smardis. Upelis Kaulìliškių kaime. Išteka iš Kryžbalės, įteka į Daugývenę 
prie Prastavónių kaimo. Vardas sietinas su liet. smardínti, smãrdinti ‘daryti smir
dintį, dvokiantį; leisti smarvę‘, smardâ ‘kas smardina‘, smardùs ‘smirdintis, dvokus‘.

Spynìlė. Upelis Va¤dulonių kaime. Teka per Butkaus, Bernoto laukus, įte
ka į Daugývenę, vasarą išdžiūsta. Vandenvardis greičiausiai kilęs iš liet. spynâ 
‘prietaisas užrakinti, užraktas; trobos rąstų sunėrimo vieta (be rąstų išsikišimų)‘.

Spõstupis, Põstupis. Upelis Daukantÿ kaime. Išteka iš Cigonbalės Džiugónių 
kaimo lauke, įteka į Vardùkšnę. Greičiausiai yra tarminė forma iš Spąstupis, kuri 
iš liet. spçstai ‘įtaisas graužikams, žvėrims, paukščiams gaudyti, žabangai, pinklės, 
slastai, kilpos‘ ir ùpė. 

Sria÷tas. Upelis, tekantis per V¸riškių ir Va¤dulonių kaimus. Prasideda 
Sriautbalėje, įteka į Daugývenę, vasarą išdžiūsta. Upėvardis kilęs iš liet. sria÷tas 
‘srauni tėkmė, srovė; nedidelis, vos sruvenantis upelis‘. 
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Stači¿nų Brastìlė. Upelis Pu¤pių kaime. Išteka iš Eglimbalės pievos, įteka 
į Júodvalkio pievą. Vardas atsiradęs iš avd. Stači¿nas19 ir iš liet. brastìlė ← brastâ 
‘negili upės vieta, per kur galima perbristi, pervažiuoti‘.

Straževtiškė. Duburys Daugývenėje, Ragin¸nų kaime, už Kartuvių brastos, 
ties pušynu, 4 m gylio. Vandenvardis greičiausiai perdirbtas iš *Straževčiškė < 
*Straževičiškė, kuris iš avd. Stražìvičius20.

Strolupis. Upelis Pakalníškių kaime. Vakaruose susisiekia su Krimzlýte, o 
rytuose – su Prūdupėliù. Pirmasis upėvardžio sandas greičiausiai kilęs iš liet. 
stroliâ ‘strazdas‘, kita vertus, neatmestina asmenvardinės kilmės galimybė, plg. 
pvd. Strõlė, Strolº, Stroliâ, Strólis, Strolýs.21 Antrasis sandas kilo iš liet. ùpė.

Súodbalės råvas. Griovys Šileikónių kaime. Išteka iš Súodbalės balos, įteka 
į Šåką. Vandenvardis kilęs iš balos (iš kurios griovys išteka) vardo Súodbalė ir iš 
liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Svirnùpis, Svi»nupis. Upelis Šeduvºlės kaime. Prasideda Vaitiekūnbalėje, teka 
1 km atstumu nuo Pakalníškių pradžios mokyklos į pietus, įteka į Daugývenę 
iš kairės pusės, vasarą išdžiūsta. Vandenvardis atsiradęs iš liet. svi»nas ‘trobesys, 
kur pilami grūdai; didesnė klėtis‘ ir ùpė.

Šakâ. Upė, prasidedanti Radvilónių miške. Teka per Påežerių, Radvilónių, 
Šileikónių kaimus, Naujåsodžio kaimo šiaurės puse, Sliìkių kaimo pietų puse, įteka 
į Daugývenę, sausą vasarą vietomis išdžiūsta. Upės vardas kilęs iš liet. šakâ ‘nuo 
pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi einanti kelio, upės, ežero, kalno dalis‘.

Šaltínė. Upė, ištekanti iš Radvilónių dvaro pievų, įtekanti į Ežerºlę. Šaltínis. 
Upė, ištekanti iš Vėžãičių kaimo kalno, įtekanti į Påežerių (Žirnio, Pusžirnio) 
ežerą. Šaltínis. Upelis Kaulìliškių kaime. Šaltínio upìlis. Griovys Užúožerių 
dvare, šalia kelio į Arimãičių kaimą. Vardai kilo iš liet. šaltínis ‘iš žemės tekanti 
vandens versmė‘.

Šakùgalis. Upelis Šileikónių kaime, Šakõs upės pradžia prie Radvilónių 
dvaro žemės. Vandenvardis kildintinas iš upės vardo Šakâ ir iš liet. gålas ‘vieta, 
kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Šėtìlė. Upė, ištekanti iš Va¤dulonių ežero (Ẽžerbalės). Teka per Va¤dulonių, 
Kaulìliškių kaimų laukus, įteka į Kùteną. Vardas sietinas su liet. šėtóti ‘smarkauti, 
siautėti; mėtytis, blaškytis; dūkti, šėlioti‘. 

Šîekštumas. Upelis Velžiÿ kaime. Atiteka iš Pu¤pių kaimo, įteka į Arimãičių 
ìžerą. Upėvardis sietinas su liet. šîekštas, šîekšta ‘žemėje ilgai gulėjęs ar vandenyje 
mirkstantis išvirtusio medžio kamienas su kelmu; išvirtęs medis, išvarta su kelmu‘.

Šiekštumºlis. Upelis Pu¤pių kaime. Teka palei geležinkelį į Lankìlės pievą. 
Vardas kilęs iš kito upelio vardo Šîekštumas.

Šíkšniškis. Upelis, ištekantis iš Januškónių kaimo laukų. Teka per Va¤dulonių kai 
mą, įteka į Daugývenę. Upelio vardas greičiausiai kilęs iš avd. Šikšnâ, Šikšnýs, Šíkšnius.22

Šilìlė, Ẽžero griõvis. Upelis Kaulìliškių kaime. Išteka iš Va¤dulonių ìžero, 
įte ka į Daugývenę iš kairės pusės. Vandenvardis atsirado iš liet. šílas ‘smėlynuo
se augantis aukš tų, tiesių spygliuo
čių (ppr. pušų) miškas‘.

Šlåpupis. Upelis, ištekantis iš Ma 
žuõlių kaimo laukų, įtekantis į Dau

19 Ten pat, p. 791.
20 Ten pat, p. 832.
21 Ten pat, p. 840.
22 Ten pat, p. 924.
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gývenę. Vardas kildintinas iš liet. šlåpias, -iâ ‘skysčio (ppr. vandens) prisigėręs, 
sumirkęs‘ ir ùpė.

Šulnẽlis. Duburys Daugývenėje, 300 m į rytus nuo Pakalníškių kaimo. Hi
dronimas kilo iš liet. šulnýs ‘šaltinis, versmė‘.

Švåtris, Švatrís. Upelis, tekantis per Påvartyčių kaimo laukus, Kurkliÿ kaimą, 
Arimãičių ìžerą, Arimãičių dvaro laukus, įtekantis į Ežerºlę. Upėvardis sietinas 
su liet. švatrinti ‘ropoti, rėplioti‘. 

Telºdninko upìlis. Upelis Užúožerių dvare. Teka vakarų puse, prasideda 
Užúožerių dvaro miške, teka per Telºdninką (balą), įteka į Påežerių ìžerą. Upė
vardis atsirado iš balos, per kurią upelis teka, vardo Telºdninkas ir iš liet. upìlis.

Típiko råvas. Griovys Šeduvõs mieste, už Žydkapių, įteka į Niãuduvą. 
Pateikėjo teigimu, vandenvardis kilęs iš savininko Grybo pravardės Típikas ir iš 
liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Úosupis. Upelis, ištekantis iš Ki»šino. Teka Aµksniupių kaimo pietų puse ir 
Naujåsodžio kaimo vakarų puse, įteka į Šåką ties Šileikónių kaimo riba, vasarą 
išdžiūsta. Úosupis. Upelis, ištekantis iš Aukštelkÿ kaimo laukų. Teka iš vakarų 
į rytus per Raubÿ dvarą, įteka į Ežérką Raubÿ miške. Úosupis. Upelis, praside
dantis Žardìlių kaimo laukuose, tekantis per Derveliÿ, Žibartÿ kaimus, įtekantis 
į Dubýsą, o kitais duomenimis – į Žilvíčių upìlį. Upelių vardai kilę iš liet. úosis 
‘alyvmedinių šeimos medis su karpytais plunksnos pavidalo lapais ir kieta me
diena (Fraxinus)‘ ir ùpė. 

Upìlis. Upelis Kurkliÿ kaime, atitekantis nuo Velžiÿ kaimo. Upelis. Upelis 
Påvartyčių kaime. Išteka iš Girìlės balos, įteka į Vartýčią. Abu vardai kilo tiesiog 
iš liet. upìlis ‘maža upė‘.

Ùpiaravis, Up¸ravis. Griovys Rokónių (Rukónių) kaime. Išteka iš K¿rio 
upelio kaimo laukų vakaruose, o rytuose vėl į jį įteka. Ùpiašalis. Upelis, tekantis 
Dãukšų viensėdžio rytų puse, Sliìkių kaimo šiaurės puse, įtekantis į Šåką Sliìkių 
kaimo vakarų gale. Vasarą išdžiūsta, pavasarį patvinsta. Upėvardžių pirmieji 
sandai kilę iš liet. ùpė ‘didelė, natūrali vandens tėkmė, srovė, tekanti sausumos 
paviršiumi savo pačios išgraužta vaga‘, o antrieji – atitinkamai iš liet. råvas 
‘griovys; mažas upelis‘ ir šalís ‘viena daikto pusių; šonas; šoninė dalis, pusė; 
kita pusė; vieta prie kieno nors šono, pašonė; vieta ar erdvė, esanti tolėliau 
nuo ko nors, nuošalė‘.

Ùžtrauka. Gelmė Ežérkoje, į rytus nuo Užúožerių kaimo, I. Gelumbausko 
sklype. Vardas kilęs iš liet. užtrãukti ‘užkloti sluoksniu kieno paviršių, uždengti, 
apvilkti‘, plg. trãukti ‘dengiantis kuo mažėti, akti‘.

Užúožerių ìžeras, Påežerių ìžeras, Påžerių ẽžeras, Pùsžirnis, Rainis, Žírnis. Eže
ras Påežerių, Užúožerių kaimuose. Užúožerių upìlis. Upelis, ištekantis iš Žydiškės 
balos Užúožerių kaime, tekantis per Rùpliškių viensėdį. Vardai atsirado iš kaimo 
vardo Užúožeriai ir atitinkamai iš liet. ìžeras, upìlis.

Vabalýnė. Duburys Daugývenėje, Ragin¸nų kaimo gale. Vardas kilęs iš liet. 
våbalas ‘vabzdys kietais antsparniais; bet koks vabzdys‘.

Vaidùlis. Upelis Ragin¸nų kaime, įtekantis į Daugývenę iš kairės pusės. 
Vandenvardis kilo iš liet. va¤das ‘vaiduoklis, šmėkla, vaidalas‘, vaidùlis ‘vaizduotės 
regima nesanti būtybė, šmėkla, baidyklė‘.
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Vakóniškis. Upelis, ištekantis iš Budrabalio ir tekantis per Šeduvõs miesto 
laukus, Prastavónių kaime įtekantis į Daugývenę. Vardas greičiausiai kildintinas 
iš avd. *Vakónis, plg. avd. Barbara Wakonaycia 1706 m.23

Vardùkšnė, Pavardukšnýs. Upelis, ištekantis iš Vardùkšnių kaimo lauko 
Vardùkšnė. Teka per Džiugónių, Daukantÿ kaimų laukus, įteka į Ki»šiną. Upėvar
dis, matyt, su balsių kaita šaknyje ir sietinas su liet. vírti, vérda ‘kunkuliuoti nuo 
aukštos temperatūros (apie skystį ar skystą masę); kaisti, garuoti‘. 

Varlýnė. Upelis Klebõniškių kaimo rytų pusėje, prie vieškelio Šeduvâ–
Panevėžýs. Vardas kilęs iš liet. varlýnė ‘vieta, kur daug varlių‘. 

Va»nupis. Upelis Daukantÿ kaime. Išteka iš Šakalýnės balos, įteka į Vardùkšnę. 
Upėvardis atsirado iš liet. vãrna ‘varninių šeimos paukštis pilkomis ir juodomis 
plunksnomis (Corvus corone)‘, va»nas ‘varninių šeimos didelis juodas paukštis, 
kranklys, juodvarnis (Corvus corax)‘ ir ùpė.

Vartôčia. Upelis, ištekantis iš Pu¤pių kaimo. Teka Påvartyčių kaimo rytine 
puse, per Šeduvõs miestą, įteka į Niãuduvą ties Šklågų kaimu. Upelio vardas sie
tinas su liet. vartôti, va»to, va»tė ‘daugelį, viską, visa griauti, ardyti; visus, daugelį 
rauti, plėšti, šalinti, kelti; visaip, į visas puses sukioti, sukalioti‘.

Verdìnė. Upelis, tekantis Påežerių kaimo vakarų puse, prie Kurkliÿ kai
mo lauko. Įteka į Kurkliÿ liūną, apie 1 km ilgio, labai įdubęs. Verdìnė. Šaltinis 
Påvartyčių kaime, prie Vartyčios. Vandenvardžiai atsiradę tiesiog iš liet. verdìnė 
‘versmė, šaltinis‘.

Vidu»kio råvas. Griovys Påežerių kaime, tekantis rytų puse. Vardas kildintinas 
iš liet. vidu»kis ‘vidurys, centras, vidurinė dalis‘ ir råvas ‘griovys; mažas upelis‘.

Vinkšnupºlis, Vínkšnupelis. Upelis Ragin¸nų kaime. Įteka į Daugývenę iš 
kairės pusės. Vínkšnupis. Griovys, ištekantis iš Rokónių (Rukónių) kaimo laukų, 
tekantis per Daukantÿ kaimo laukus, įtekantis į Šakalýnės balą. Vandenvardžiai 
kilę iš liet. vínkšna ‘guobinių šeimos medis (Ulmus)‘ ir upìlis, ùpė.

Žåliupis. Upelis Aµksniupių kaime. Prasideda Margibalėje, teka pro Šílkalnio 
kalną pietų puse, vietomis ir vasarą neišdžiūsta, įteka į Åžagį. Vardas kilęs iš 
liet. žålias, -iâ ‘viena iš pagrindinių spektro spalvų, esanti tarp geltonos ir žydros; 
tokios spalvos kaip žolė‘ ir ùpė.

Žandùgala. Upelis, ištekantis iš Kriãukėnų miško, įtekantis į Kriaukénką. 
Pirmasis vardo sandas greičiausiai sietinas su liet. žãndas, žanda¤ ‘veido dalis nuo 
nosies iki ausies, skruostas; šoninė kokio nors įrankio, padargo dalis, pusė‘, kita 
vertus, gali būti kilęs iš avd. *Žandas ar pan., plg. pvd. Žandãuskas, Žanda÷skas24. 
Antrasis sandas kildintinas iš liet. gålas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; 
daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)‘.

Ža»gelio råvas. Griovys Pu¤pių kaime. 200 m ilgio. Teka iš Vartyčios pie
vos į Júodvalkio pievą. Vardas, matyt, kilo iš avd. *Ža»gelis, dėl kurio plg. liet. 
ža»galas ‘tarškalas; nerimtas žmogus‘, ir iš liet. råvas ‘griovys; mažas upelis‘. 

Žemóperša. Upelis, prasidedantis 
Šklågų miške. Teka per Šeduvõs miestą, 
įteka į Niãuduvą. Upėvardžio pirmasis 
sandas greičiausiai kilęs iš liet. žìmė 
‘viršutinis birus (ppr. dirbamas ar kitaip 

23 Istorinis avd. teikiamas iš Lietuvių kalbos instituto 
Vardyno skyriuje kaupiamos istorinių asmenvardžių 
kartotekos.

24 Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1989, t. 2, p. 1314.
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naudojamas) mūsų planetos paviršiaus sluoksnis; sklypas, plotas, laukas, skirtas 
kokioms reikmėms; ariamas, dirbamas laukas, dirva‘, o antrasis sandas – iš liet. 
perša ‘neužšalusi vieta lede, properša; šaltiniuota raisto vieta‘.

Žilvýčio upìlis, Žilvíčių upìlis. Upelis Žybartÿ kaime. Prasideda Tarpùbalio 
ganykloje, teka kaimo rytų puse, įteka į Dubýsą, vasarą išdžiūsta. Vandenvardis 
atsirado iš liet. žilvítis, žilvýtis ‘gluosninių šeimos medis, gluosnis (Salix); gluosninių 
šeimos krūmas, karklas (Salix viminalis)‘ ir upìlis.

Žírnis, Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras, Pùsžirnis, Rainis, Užúožerių ìžeras. Ežeras 
Påežerių, Užúožerių kaimuose. Hidronimas kilęs iš liet. žírnis ‘kultūrinis ankštinių 
šeimos augalas (Pisum)‘.

Žvyrinºlė. Sekluma Daugývenėje, 400 m nuo Pakalníškių pradžios mokyklos. 
Upėvardis atsiradęs iš liet. žvyrínė ‘vieta, kur daug žvyro‘.

Žvýrupis. Upelis ištekantis iš Påvartyčių kaimo laukų, įtekantis į Niãuduvą. 
Vardas kilo iš liet. žvýras ‘smėlio, žvirgždo ir gargždo mišinys; žemė, dirva, ku-
rioje daug gargždo; žvirgždo akmenukas‘ ir ùpė.

Dar poros hidronimų kilmės raktas slypi ne lietuvių, o slavų kalbose. 
Malbiščė. Griovys Šileikónių kaime, teka per Kazimiero Poznanskio žemę 

ir nuteka į Vidùgirio mišką. 300 m ilgio. Vardas sietinas su brus. мольбiшча 
‘pagonių meldimosi vieta‘.25

Spådas. Griovys, ištekantis iš Vîešvilės miško, teka Vîešvilės kaimo lauku, 
įteka į Põstupį (Spõstupį). Vandenvardis sietinas su lenk. spad ‘nuolydis, nuo-
laiduma‘.26

Likusiųjų vandenvardžių kilmė nėra aiški. Jų formos raida, ryšiai su nuro-
domais bendriniais žodžiais yra spėjami. 

Dåkampelis. Upelis Pakalníškių kaime. Įteka į Dubulbalę iš pietų pusės, 
palijus patvinsta. Vardas galbūt išsirutuliojęs iš *Dåkanpelis < *Dåkan-upelis, kuris 
sietinas su liet. dåkanoti ‘draikyti, draskyti‘.

Daugývenė. Upė Va¤dulonių kaime. Prasideda nuo Ežérkalnio pievų ir 
Raudónkalnio arimo, atiteka nuo Pakuteniÿ ir Kaulìliškių kaimų ir teka šiaurės 
kryptimi. Vardas galbūt yra priesagos -enė vedinys iš kamieno daug-yv-, kurio 
kilmė neaiški27, kita vertus, laikomas sudurtiniu: < *Daug-gývenė: da÷g, gyvénti.28

Íšgrupis. Upelis, prasidedantis Radvilónių miške. Teka per Aldõniškio, 
Šileikónių kaimus, įteka į Åžagį. Vasarą išdžiūsta. Upelio vardo kilmė neaiški. 
Spėjama, kad jo pirmasis sandas išgr- gali būti sutrumpėjęs iš *išgriuv-, kuris būtų 
kilęs iš liet. išgri¿ti, išgriùvo ‘išvirsti‘.29

Niãuduva. Upė, ištekanti iš Påe-
žerių kaimo balų prie Radvilónių miš-
ko ir Ežérkos. Teka Påežerių kaimo 
pietų ir šiaurės rytų puse, per Šklågų, 
Påvartyčių kaimus, Šeduvõs miesto 
laukus, įteka į Daugývenę prie Rau-
dóndvario. Upėvardžio kilmė neaiški. 
Spėjama, kad galbūt turi ką bendra 
su liet. naudâ, nãuda ‘turtas‘, lat. nakda 
‘pinigai‘.30

25 Žr. Яшкiн I. Я. Беларускiя геаграфiчныя назвы, Мiнск, 
1971, c. 115.

26 Vaitkevičiūtė V. Lenkų–lietuvių kalbų žodynas, 
Vilnius, 1979, p. 724.

27 Žr. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 81; Karaliūnas S. Baltų 
praeitis istoriniuose šaltiniuose, Vilnius, 2005, t. 2, 
p. 217.

28 Endzelytė R. Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai 
(daktaro disertacija), Kaunas, 2005, p. 87.

29 Žr. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis 
žodynas, Vilnius, 1981, p. 123.

30 Ten pat, p. 230, 224.
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Sa»dupis. Upelis Ragin¸nų kaime. Įteka į Daugývenę iš kairės pusės. Vardo 
kilmė neaiški, galbūt susijęs su liet. se»dinti ‘kąsti, gelti‘.

V¸zgė. Upė, prasidedanti Sed¿nų kaimo pelkėse. Teka per Rùpliškių vien
sėdį, Užúožerių, Gražiónių dvarus. Vardo kilmė ne visai aiški. Dėl priebalsio s 
suskardėjimo gali būti atsiradęs iš *V¸sgė, kuri galbūt sietina su liet. v¸sti ‘darytis 
vėsiam, šaltesniam; darytis vėsiam, ne tokiam šiltam, mažėti karščiui, šiltumui, 
aušti‘, vėsùs, -í ‘nelabai šaltas, pakankamai nekarštas, tarpinis tarp šilto ir šalto‘.

II. Daryba
Vandenvardžiai sudaryti įvairiais būdais. Pirmiausia išskirtini pirminiai 

vardai, t. y. tokie, kurie padaryti be papildomų darybos priemonių ir struktū
riškai visiškai sutampa su pamatiniais žodžiais. Jų rasta 26. Daugumos pirminių 
hidronimų pamatiniai žodžiai yra bendriniai daiktavardžiai: Ažagýs : ežegýs (dial. 
ažagýs)31; Bråvaras : bråvaras; Bùrvalakas : bùrvalakas; Íšnara : íšnara; Íštakis : 
íštakis; Kelmýtė : kelmýtė; Keturkójis : keturkójis; Maudyklâ : maudyklâ; Pãndenis < 
*Pavandenis : påvandenis; Pandenýs < *Pavandenýs : pavandenýs; Påspitris : *påspitris, 
plg. paspitrýs; Pùsžirnis : pùsžirnis; Rykštýnas : rykštýnas; R¾dymas : r¾dymas; 
Sria÷tas : sria÷tas; Šakâ : šakâ; Šaltínis (2 vandenvardžiai) : šaltínis; Upìlis (2 
vandenvardžiai) : upìlis; Varlýnė : varlýnė; Verdìnė (2 vandenvardžiai) : verdìnė; 
Žírnis : žírnis. Du vandenų vardai, sudaryti iš slavų kalbų žodžių, taip pat priskir
tini prie pirminių, nes jų galūnės laikytinos ne žodžių darybos, bet gramatinimo 
priemonėmis: Malbiščė: brus. мольбiшча; Spådas: lenk. spad.

Kiti vandenvardžiai darybos požiūriu yra antriniai, t. y. iš pamatinių bendri
nių ar tikrinių žodžių sudaryti panaudojant papildomas darybos priemones. Pagal 
darybos formantus jie skirstytini į vedinius, dūrinius ir sudėtinius vandenvardžius. 
Vediniai dar skaidytini į galūninius, priesaginius ir priešdėlinius.

Galūnių vedinių nėra daug. Iš veiksmažodžių padaryti 6 vandenvardžiai: 
galūnės -is vediniai K¿r-is: kùrti (kùria, k¿rė), Smard-is: smardínti, smãrdinti, Švåtr-
is, Švatr-ís: švatrinti; galūnės -a vedinys Ùžtrauka: užtrãukti; galūnės -ė vedinys 
Kriãuk-ė: kria÷kti; galūnės -ys vedinys Kūr-ýs: kùrti (kùria, k¿rė). 3 hidronimai 
padaryti iš daiktavardžių: galūnės -as vedinys Åkmen-as: akmuõ, dgs. åkmenys; 
galūnės -ė vedinys Šaltín-ė: šaltínis; galūnės -is vedinys Gi¹tar-is: gi¹taras. Vienas 
vandenvardis yra galūnės -is vedinys iš būdvardžio: Rain-is: rãinas, ra¤nas.

Su priesagomis sudaryti vandenvardžiai yra gana gausi vedinių grupė. 
Daugiausia jų padaryta iš daiktavardžių: su 15 priesagų išvesti 37 hidronimai. Su 
priesaga -elė: Gyl-ìlė: gylº, gýlė; Kamš-ìlė: kamšâ; Liep-ìlė: lîepa; Spyn-ìlė: spynâ; 
Šil-ìlė: šílas; su priesaga -elis: Prūd-ìlis (2 vandenvardžiai): pr¾das; Skard-ìlis: 
ska»dis, skardýs; Šuln-ìlis: šulnýs; su priesaga -ėlė iš bendrinių daiktavardžių: Ežer
-ºlė: ìžeras; Raguv-ºlė: raguvâ; Žvyrin-ºlė: žvyrínė, iš kitų upėvardžių: Dubys-ºlė 
(2 vandenvardžiai): Dubýsa; Niauduv-ºlė: Niãuduva; su priesaga -ėlis iš bendrinių 
daiktavardžių: Ežer-ºlis: ìžeras, iš kitų upėvardžių: Dubul-ºlis (2 vandenvardžiai): 
Dubùlis, Lūžup-ºlis: L¿župis; Prūdup
-ºlis: Pr¾dupis; Šiekštum-ºlis: Šîekštu-
mas; su priesaga -enis: Skardìnis: ska»dis, 
skardýs; su priesaga -inas: Kírš-inas, 

31 Įvardijamieji objektai pateikti ir pamatinių žodžių 
reikšmės nurodytos kilmės skyriuje, todėl čia šie 
duomenys nekartojami.



354

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Ki»š-inas: prūsų kirsnan, ide. kṛṣṇã-; su priesaga -ynė: Kumel-ýnė: kumelýs, kumìlė; 
Vabalýnė: våbalas; su priesaga -iškė: Straževt-iškė < *Straževčiškė < *Straževičiškė: 
avd. Stražìvičius; su priesaga -iškis iš bendrinių daiktavardžių: Egl-iškis: ìglė; ªgl
-iškis: ºglis, ėglýs, iš asmenvardžių: Šíkšn-iškis: Šikšnâ, Šikšnýs, Šíkšnius; Vakón-iš-
kis: *Vakónis; su priesaga -ytė: Krimsl-ýtė: *krimslº; Krimzl-ýtė: krimzlº; su slaviška 
priesaga -ka: Ežér-ka: ìžeras; su priesaga -ujis: Bìbr-ujis: bìbras; su priesaga -ulis: 
Vaid-ùlis: va¤das; su priesaga -umas:  Šîekšt-umas: šîekštas, šîekšta; su priesaga 
-užis: Ríng-užis: ringº, ríngė, ri¹gė, ri¹gis, ríngis. Antroji pagal vedinių gausumą 
yra iš veiksmažodžių padarytų priesaginių vandenvardžių grupė: su 8 priesagomis 
išvesta 11 hidronimų. Su priesaga -elė: Šėt-ìlė: šėtóti; su priesaga -elis: Bãršk-elis: 
baršk¸ti; Bízd-elis: bizdénti; Býzd-elis: býzdinti, býzdoti; Kurìlis: kùrti (kùria, k¿rė); su 
priesaga -ena: Kùt-ena, Kut-enâ: kùsti (ku¹ta, kùto); su priesaga -enė: Kriauk-ìnė: 
kria÷kti; su priesaga -yčia: Vart-ýčia: vartôti, va»to, va»tė; su priesaga -ysa: Dub-
ýsa: dùbti, kita vertus, gali būti vedinys iš būdvardžio dubùs, -í; su priesaga -ulis: 
Dub-ùlis: dùbti, kita vertus, gali būti vedinys iš būdvardžio dubùs, -í; su priesaga 
-ukšnė: Vard-ùkšnė: vírti, vérda. Vienas priesaginis vandenvardis greičiausiai yra 
padarytas iš būdvardžio su priesaga -ytė: Ram-ýtė: ramùs, -í.

Dar kelių vandenvardžių priskyrimas priesagų vediniams kelia abejonių, 
nes net istoriškai žiūrint, ne visai aiški jų struktūra ar pamatinis žodis. Vis dėlto 
labiausiai tikėtina, kad jie yra priesaginiai. Su priesaga -enė: Daugýv-enė: daug-yv- < 
da÷g, kita vertus, gali būti sudurtinis: *Daug-gývenė: da÷g, gyvénti; su priesaga -uva: 
Niãud-uva – plg. naudâ, nãuda, lat. nakda; su priesaga -gė: V¸z-gė < *V¸s-gė: v¸sti. 

5 vandenvardžių darybos pamatas yra priešdėliai. Visi priešdėliniai hidro-
nimai yra priešdėlio pa- vediniai. Iš bendrinių žodžių: På-deglė: *deglė, plg. dºglė; 
Påverdenis: verdìnė; iš kitų vietovardžių: Padubysýs: Dubysºlė; Pavardukšnýs: 
Vardùkšnė; iš asmenvardžio: Pagužº: Gùžas, Gužýs.

Iš dviejų pamatinių žodžių sudurti vandenvardžiai vadinami dūriniais. Jų 
yra 63. Tai viena iš gausiausių darinių grupių. Pagal pirmąjį pamatinį žodį jie 
skirstytini į daiktavardinius, būdvardinius ir veiksmažodinius. Daugiausia dūri-
nių pirmųjų sandų padaryta iš bendrinių daiktavardžių: Ãlksn-iupis, Aµksn-iupis: 
ãlksna, aµksnis ir ùpė; Aµk-upis: alkâ, aµkas ir ùpė; Cidåbr-upis (2 vandenvardžiai): 
cidåbras ir ùpė; Degìs-upis: degìsė ir ùpė; Ẽžer-balė: ìžeras ir balâ; Ga¤dž-upis: gaidýs 
ir ùpė; Gu§-bupis: gu§bas ir ùpė; Kåp-upė: kapa¤ ir ùpė; Karč-iå-metis: kãrtis, 
ka»čius ir mêsti (mìta, mìtė); Kia÷l-upis: kia÷lė ir ùpė; Kra÷j-upis: kra÷jas ir ùpė; 
La¹k-upelis: lankâ ir upìlis; Li¿n-galis: li¿nas ir gålas; Lùkš-a-balė: lùkšis ir balâ, 
kita vertus, gali būti iš avd. Lukšâ, Lùkšas ir balâ; Maµdž-iupis: maµdas ir ùpė, kita 
vertus, gali būti iš avd. Maµdžius ir ùpė; Mìšk-upis (2 vandenvardžiai): meškâ ir 
ùpė; Pyråg-upis (2 vandenvardžiai): pyrågas ir ùpė, kita vertus, gali būti iš avd. 
Pyrågas, Pyrågis, Pyrågius ir ùpė; Pr¾d-upis: pr¾das ir ùpė; Puõdž-iupis: puõdžius ir 
ùpė, kita vertus, gali būti iš avd. Puõdžius ir ùpė; Ra¤s-balė < *Ra¤st-balė: ra¤stas ir 
balâ; R¾d-upė: rūdâ ir ùpė; Sidåbr-upis (3 vandenvardžiai): sidåbras ir ùpė; Ska»d
-upis (2 vandenvardžiai): ska»dis, skardýs ir ùpė; Smãl-upis, Smãl-iupis: smalâ ir 
ùpė; Spõst-upis, Põst-upis (< Spõst-upis) < Spąstupis: spçstai ir ùpė; Strol-upis: stro-
liâ ir ùpė, kita vertus, gali būti iš avd. Strõlė, Strolº, Stroliâ, Strólis, Strolýs ir ùpė; 
Svirn-ùpis, Svi»n-upis: svi»nas ir ùpė; Úos-upis (3 vandenvardžiai): úosis ir ùpė; 
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Ùp-ia-ravis, Up-¸-ravis: ùpė ir råvas; Ùp-ia-šalis: ùpė ir šalís; Va»n-upis: vãrna, 
va»nas ir ùpė; Vinkšn-upºlis, Vínkšn-upelis: vínkšna ir upìlis; Vínkšn-upis: vínkšna 
ir ùpė; Žand-ù-gala: žãndas, žanda¤ ir gålas, kita vertus, gali būti iš avd. *Žandas 
ir gålas; Žem-ó-perša: žìmė ir perša; Žvýr-upis: žvýras ir ùpė. Kelių sudurtinių 
vandenvardžių pirmieji sandai padaryti iš kitų vietovardžių – gyvenamųjų vietų 
vardų ir upėvardžių: Ba÷k-sienis: Bauka¤ ir sîena; Dubùl-galis (2 vandenvardžiai): 
Dubùlis ir gålas; Šak-ù-galis: Šakâ ir gålas. Vieno dūrinio pirmasis pamatinis žodis 
yra asmenvardis: Póškupis: Póška, Poškâ ir ùpė.

Kitų vandenvardžių pirmieji sandai padaryti iš būdvardžių: Gre¤t-upelis: 
gre¤tas ir upìlis; Júod-lieknis: júodas ir lîeknas, liìknas; Júod-upis: júodas ir ùpė; 
Plík-upelis, Plik-upelis: plíkas ir upìlis; Raudón-upelis: raudónas ir upìlis; Rùd-upis: 
rùdas ir ùpė; Šlåp-upis: šlåpias, -iâ ir ùpė; Žål-iupis: žålias, -iâ ir ùpė. Dar vieno 
dūrinio pirmojo sando darybos pamatas yra veiksmažodis: L¿župis: l¿žti ir ùpė.

Kelių vandenvardžių daryba ir kilmė nėra visai aiški, tačiau labiausiai ti
kėtina, jog jie yra sudurtiniai: Dåkam-pelis < *Dåkanpelis < *Dåkan-upelis: dåkanoti 
ir upìlis; Íšgr-upis < *Išgriuv-upis: išgri¿ti, išgriùvo ir ùpė; Sa»d-upis: se»dinti ir ùpė.

Iš dviejų savarankiškų žodžių susidedantys vandenvardžiai (jų yra 29) laikytini 
sudėtiniais. Daugelis jų priskirtini kilmininkiniams, t. y. tokiems, kurių pirmasis 
žodis yra kilmininko linksnio. Dalis daugiau kilmininkinių vandenvardžių pirmųjų 
dėmenų sudaryta iš bendrinių daiktavardžių: Ẽžero griõvis: ìžeras ir griõvis; Ẽžero 
råvas: ìžeras ir råvas; Kãrtuvių brastâ: kãrtuvės ir brastâ; Pr¾do upìlis: pr¾das ir 
upìlis; Råvo gålas: råvas ir gålas; Šaltínio upìlis: šaltínis ir upìlis; Vidu»kio råvas: 
vidu»kis ir råvas; Žilvýčio upìlis, Žilvýčių upìlis: žilvítis, žilvýtis ir upìlis. Nemažos 
dalies sudėtinių hidronimų pirmasis dėmuo atsiradęs iš asmenvardžio: Bråzio 
upìlis: Brazýs ir upìlis; Martynãičio upìlis: Martynãitis ir upìlis; Petrîenės upìlis: 
Petrîenė ir upìlis; Símano råvas: Símanas ir råvas; Stači¿nų brastìlė: Stači¿nas ir 
brastìlė; Típiko råvas: Típikas ir råvas; Ža»gelio råvas: *Ža»gelis ir råvas. Kelių 
vandenvardžių pirmųjų dėmenų pamatiniai žodžiai yra gyvenamųjų vietų vardai: 
Arimãičių ìžeras: Arimãičiai ir ìžeras; Påežerių ìžeras, Påžerių ìžeras: Påežeriai ir 
ìžeras; Užúožerių ìžeras: Užúožeriai ir ìžeras; Užúožerių upìlis: Užúožeriai ir upìlis. 
Dar 4 vandenvardžių pirmieji dėmenys sudaryti iš balų vardų: Aũkštežių upìlis: 
A÷kštežiai ir upìlis; Lieknìlių råvas: Lieknìliai ir råvas; Súodbalės råvas: Súodbalė 
ir råvas; Telºdninko upìlis: Telºdninkas ir upìlis.

Trijų sudėtinių vandenvardžių abu dėmenys yra vardininko linksnio. Tokie 
dariniai vadinami kvalifikaciniais. Visų trijų vardų pirmieji dėmenys sudaryti iš 
įvardžiuotinių būdvardžių: Didýsis råvas: didýsis ir råvas; Juodoji gylė: juodóji ir 
gylº, gýlė; Senóji šakâ: senóji ir šakâ.

III. Semantika (motyvacija)
Vandenvardžių semantika, kitaip tariant, atsiradimo motyvai, labai įvairi, 

susijusi su daugeliu įvardijamųjų vandens objektų savybių. 
Vieni iš dažnesnių motyvų yra greita, audringa arba, atvirkščiai, lėta tėkmė, 

banguojantis arba ramus vandens paviršius: Bãrškelis: baršk¸ti ‘tarškėti‘, t. y. greitai 
tekantis upelis ar pan.; Bízdelis, Býzdelis: bizdénti ‘pamažu bėgti, bidzenti, biznoti‘, 
býzdinti ‘eiti (ppr. lėtai), bindzinti, styrinti‘, býzdoti ‘gulėti tinginiaujant, tursoti‘, 
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t. y. lėtos tėkmės upelis; Gre¤tupelis: gre¤tas, t. y. greitos tėkmės upelis; Kriãukė, 
Kriaukìnė, Kriaukénka: kria÷kti ‘krenkšti‘, kriãuka ‘kas sudžiūvęs, nusibaigęs‘, t. y. 
silpnai tekantis upelis ar pan.; K¿ris, Kūrýs, Kurìlis: kùrti (kùria, k¿rė) ‘greitai 
bėgti, eiti, dumti‘, t. y. greitai tekantis upelis; Kùtena, Kutenâ: kùsti (ku¹ta, kùto) 
‘stiprėti, augti, tarpti‘, t. y. atkutęs, greitai tekantis upelis; Påspitris: paspitrýs ‘gana 
spitras, neprimatantis‘, t. y. lėtos tėkmės, ankantis (senkantis) upelis; Ramýtė: ramùs, 
t. y. nesraunus griovys; Šėtìlė: šėtóti ‘smarkauti, siautėti; mėtytis, blaškytis; dūkti, 
šėlioti‘, t. y. smarkios srovės upė; Švåtris, Švatrís: švatrinti ‘ropoti, rėplioti‘, t. y. 
lėtai tekantis upelis; Vardùkšnė: vírti, vérda ‘kunkuliuoti nuo aukštos temperatūros 
(apie skystį ar skystą masę); kaisti, garuoti‘, t. y. upelis, kurio vanduo greitai 
tekėdamas burbuliuoja, kunkuliuoja; Vartýčia: vartôti, va»to, va»tė ‘daugelį, viską, 
visa griauti, ardyti; visus, daugelį rauti, plėšti, šalinti, kelti; visaip, į visas puses 
sukioti, sukalioti‘, t. y. greitos, medžius, žoles vartančios tėkmės upelis.

Gana dažnas motyvas yra vandens spalvos, temperatūros, kvapo ar sudėties 
ypatybės: Cidåbrupis (2 vandenvardžiai): cidåbras ‘brangusis, nerūdijantis baltas 
metalas‘, t. y. upeliai, kurių vanduo šviesus, sidabro spalvos; Gi¹taris: gi¹taras, 
matyt, tai upelis, kurio vanduo gelsvas, ar pan.; Júodlieknis, Júodupis, Juodoji gylė: 
júodas, juodóji, t. y. upeliai ir giluma, kurių vanduo tamsus; Kíršinas, Ki»šinas: 
prūsų kirsnan ‘juodas‘, indoeuropiečių kṛṣṇã- ‘juodas, tamsus‘, t. y. upelis, kurio 
vanduo tamsus, juodas; Kra÷jupis: kra÷jas, t. y. griovys, kurio vanduo rausvas, ar 
pan.; Rainis: rãinas, ra¤nas ‘ruožuotai margas, dryžas‘, t. y. ežeras, kurio vanduo 
skirtingų spalvų, ar pan.; Raudónupelis: raudónas, t. y. upelis, kurio vanduo rau
donas ar rausvas; R¾dymas: r¾dymas ‘pelkė su rudu vandeniu, durpynas; turintis 
rūdžių, rūdinas vanduo‘, t. y. upelis, kurio vanduo rūdinas, rudas; R¾dupė: rūdâ 
‘gamtinė mineralinė medžiaga, iš kurios gaunami metalai; prasta, pelkėta žemė 
su durpių priemaiša, rūdynė‘, t. y. upelis, kurio vandenyje yra rūdos; Rùdupis: 
rùdas, t. y. upelis, kurio vanduo rudas; Sidåbrupis (3 vandenvardžiai): sidåbras, 
t. y. upeliai, kurių vanduo šviesus, sidabro spalvos; Smãlupis, Smãliupis: smalâ 
‘kaitinimu gaunama derva, degutas‘, t. y. upelis, kurio vanduo tamsus, juodas; 
Smardis: smardínti, smãrdinti ‘daryti smirdintį, dvokiantį; leisti smarvę‘, smardùs 
‘smirdintis, dvokus‘, t. y. upelis, kurio vanduo dvokia, skleidžia nemalonų kva
pą; Žåliupis: žålias, -iâ, t. y. upelis, kurio vanduo žalias. Su vandens ypatybėmis 
galbūt susiję ir du neaiškios kilmės upėvardžiai: Sa»dupis: se»dinti ‘kąsti, gelti‘, 
t. y. upelis, kurio vanduo šaltas, „kandantis“; V¸zgė, kuris gali būti atsiradęs iš 
*V¸sgė: v¸sti, vėsùs, -í, t. y. upė, kurios vanduo vėsus.

Dažnai motyvas yra vandens objektus apibūdinantys įvairūs duomenys: 
vagos krypties, krantų (formos) ypatumai, dydis ir pan.: Bùrvalakas: bùrvalakas 
‘plika kalvelė, prasta pieva; supiltas žemės pylimas‘, tai, matyt, aukštų, stačių 
krantų griovys; Didýsis råvas: didýsis, t. y. didelis, ilgas griovys; Ẽžerbalė: ìžeras 
ir balâ, t. y. nedidelis, panašus į balą ežeras; Ežerºlis: ìžeras, t. y. nedidelis eže
ras; Gylìlė: gylº, gýlė ‘giluma, gilioji ežero ar upės vieta‘, t. y. nedidelė giluma 
upėje; Gu§bupis: gu§bas ‘medžio (augalo) antauga, sustorėjimas kurioj vietoj, 
surietėjimas; koks pasipūtimas‘, gu§bti ‘augti, didėti, darytis gumbui‘, t. y. upe
lis, kurio vaga vietomis praplatėja, ar pan.; Íšnara: íšnara ‘koks iširęs, išsinarstęs 
daiktas‘, matyt, tai netiesios, vingiuotos vagos arba iš krantų išsiliejantis upelis; 
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Keturkójis: keturkójis ‘kas su keturiomis kojomis‘, t. y. išsišakojusios vagos upelis; 
Krimzlýtė, Krimslýtė: krimzlº, *krimslº ‘sausgyslė‘, t. y. netiesios arba siauros va
gos griovys; L¿župis: l¿žti ‘nuo lenkimo, spaudimo, smūgio trūkti į dalis; eižėti, 
plyšti; staiga keisti kryptį‘, t. y. netiesios, „lūžtančios“ vagos upelis; Pùsžirnis: 
pùsžirnis ‘pusė žirnio‘, t. y. nedidelis pusžirnio formos ežeras; Raguvºlė: raguvâ 
‘vandens išneštas griovys‘, t. y. nedidelis griovys; Ríngužis: ringº, ríngė, ri¹gė 
‘vingiuota linija, vingis‘, ri¹gis, ríngis ‘vingiuota linija, vingis, ringė‘, t. y. netie
sus, vingiuotas upelis; Skardìlis, Skardìnis, Ska»dupis (2 vandenvardžiai): ska»dis, 
skardýs, t. y. stačių krantų upeliai; Spynìlė: spynâ ‘prietaisas užrakinti, užraktas; 
trobos rąstų sunėrimo vieta (be rąstų išsikišimų)‘, galbūt tai kreivos, lenktos vagos 
upelis; Šaltínė, Šaltínis (2 vandenvardžiai), Šaltínio upìlis: šaltínis, t. y. vandens 
objektai, kuriuose yra (gausu) šaltinių; Šlåpupis: šlåpias, -iâ, t. y. vandeningas, iš 
krantų išsiliejantis upelis ar pan.; Šulnìlis: šulnýs ‘šaltinis, versmė‘, t. y. nedidelis 
šaltiniuotas duburys upėje; Ùžtrauka: užtrãukti ‘užkloti sluoksniu kieno paviršių, 
uždengti, apvilkti‘, t. y. užsitraukianti, užankanti gelmė upėje; Žandùgala: žãndas, 
žanda¤ ir gålas, galbūt tai netiesios, lenktos vagos upelis, kita vertus, gali būti 
iš avd. *Žandas ir gålas, t. y. taip vadinamam žmogui priklausantis ar per jo 
žemę tekantis upelis; Žemóperša: žìmė ir perša ‘neužšalusi vieta lede, properša; 
šaltiniuota raisto vieta‘, t. y. upelis, kuriame yra neužšąlančių ar šaltiniuotų 
vietų; Žírnis: žírnis, t. y. nedidelis apvalios formos ežeras. Šiai semantinei grupei 
galbūt priskirtini ir keli neaiškios kilmės upėvardžiai: Dåkampelis, kuris galbūt 
išsirutuliojęs iš *Dåkanpelis < *Dåkan-upelis: dåkanoti ‘draikyti, draskyti‘, t. y. ne
tiesių, išdraikytų krantų upelis ar pan.; Daugývenė, kuris galbūt yra priesagos 
-enė vedinys iš kamieno daug-yv- < da÷g, t. y. daugi, didelė upė, kita vertus, 
gali būti sudurtinis iš *Daug-gývenė: da÷g, gyvénti, t. y. „daug gyvenanti“, seniai 
esanti upė; Íšgrupis, kuris galbūt sutrumpėjęs iš *Išgriuvupis: išgri¿ti, išgriùvo, 
t. y. labai netiesios vagos upelis.

Kai kurie vandenvardžiai motyvacijos požiūriu sietini su įvardijamųjų objektų 
dugno ypatybėmis: Åkmenas: akmuõ, åkmenas, t. y. upelis, kurio dugnas akmenuo
tas; Dubýsa, Dubùlis: dubùs ‘įdubęs, įduobtas, gilus; duobėtas, duburiuotas‘, dùbti 
‘darytis dubiam, rastis įdubai, linkti‘, t. y. upeliai, kurių dugnas gilus, įdubęs, 
duburiuotas; Li¿ngalis: li¿nas, t. y. klampi ežero dalis; Šîekštumas: šîekštas, šîekšta 
‘žemėje ilgai gulėjęs ar vandenyje mirkstantis išvirtusio medžio kamienas su kel
mu; išvirtęs medis, išvarta su kelmu‘, t. y. upelis, kurio dugne daug su kelmais 
išvirtusių medžių; Žvyrinºlė: žvyrínė ‘vieta, kur daug žvyro‘, t. y. sekluma, kurios 
dugne daug žvyro; Žvýrupis: žvýras, t. y. žvyruoto dugno upelis. 

Vandenvardžių atsiradimo motyvai dažnai priklauso nuo įvardijamųjų 
objektų tekėjimo (ištekėjimo, įtekėjimo) ar buvimo vietos, priklausomybės ir pan. 
Išskirtini keli pogrupiai: 1) su įvairiais bendriniais žodžiais susiję vandenvardžiai: 
Ãlksniupis: ãlksna ‘alksnių priaugusi vieta, alksnynas; bala, klonis, slėnis‘, t. y. 
upelis, tekantis per alksniais apaugusias drėgnas vietas; Aµkupis: alkâ ‘balokšnis, 
tvenkinys‘, aµkas ‘medžiais apaugęs kalnelis; senovės lietuvių šventovė, alka‘, 
t. y. upelis, tekantis per balotas vietas ar pro kalnelį; Bråvaras: bråvaras ‘spirito 
ar alaus darykla‘, t. y. ežero dalis, šalia kurios yra bravaras; Degìsupis: degìsė 
‘išdegusi pelkės ar miško vieta‘, t. y. upelis, tekantis per išdegusią vietą; Ežerºlė, 
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Ežérka; Ẽžero griõvis: ìžeras, t. y. upė ir griovys, ištekantys iš ežero; Ẽžero råvas: 
ìžeras, t. y. griovys, įtekantis į ežerą; Kamšìlė: kamšâ ‘perkolas, persėda (upėje)‘, 
t. y. upelis, kuriame įrengta žabų užtvara žuvims gaudyti; Kåpupė: kapa¤, t. y. 
upelis, tekantis pro kapines; Kãrtuvių brastâ: kãrtuvės, t. y. sekluma, šalia kurios 
buvo įrengtos kartuvės, ar pan.; Kelmýtė: kelmýtė ‘kelmynė, kelmynas‘, t. y. per 
kelmynus tekantis griovys; La¹kupelis: lankâ, t. y. per lankas tekantis upelis; 
Pådeglė: *deglė, plg. dºglė ‘gili, klampi vieta pelkėje‘, t. y. per klampią vietą te
kantis upelis; Påverdenis: verdìnė ‘versmė, šaltinis‘, t. y. šaltinis, esantis prie kito 
šaltinio, ar pan.; Plíkupelis, Plikupelis: plíkas ‘neturintis natūralios dangos (plaukų, 
vilnų, plunksnų, augmenijos, lapų)‘, t. y. upelis, kurio krantai neapaugę medžiais 
ar kitais augalais; Prūdìlis (2 vandenvardžiai), Pr¾dupis, Pr¾do upìlis: pr¾das, 
t. y. upeliai, ištekantys iš tvenkinių (balų), įtekantys į juos ar tekantys šalia jų; 
Puõdžiupis: puõdžius ‘puodų dirbėjas‘, t. y. puodžiui priklausantis ar per jo žemę 
tekantis upelis, kita vertus, gali būti iš avd. Puõdžius, t. y. žmogui tokia pavarde 
priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; Ra¤sbalė < *Ra¤stbalė: ra¤stas, balâ, 
t. y. per raistą tekantis nesraunus upelis ar pan.; Rykštýnas: rykštýnas ‘įvairiais 
krūmais apaugusi vieta‘, t. y. per krūmynus tekantis upelis; Senóji šakâ: senóji, 
šakâ ‘nuo pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi einanti kelio, upės, eže
ro, kalno dalis‘, t. y. nuo Ežerėlės atsišakojusi upė; Svirnùpis, Svi»nupis: svi»nas 
‘trobesys, kur pilami grūdai; didesnė klėtis‘, t. y. pro svirną (svirnus) tekantis 
upelis; Šilìlė: šílas, t. y. per šilą tekantis upelis; Ùpiaravis, Up¸ravis: ùpė, t. y. 
griovys, ištekantis iš upės, jai priklausantis; Ùpiašalis: ùpė, šalís, t. y. šalia upės 
tekantis upelis; Vidu»kio råvas: vidu»kis ‘vidurys, centras, vidurinė dalis‘, t. y. 
griovys, tekantis ko nors (lauko, pievos ar pan.) viduryje; 2) su kitais vietovar
džiais susiję vandenvardžiai: Arimãičių ìžeras: Arimãičiai k., t. y. ežeras, esantis 
Arimaičių kaime ar jam priklausantis; A÷kštežių upìlis: A÷kštežiai b., t. y. upelis, 
ištekantis iš Aukštežių balos; Ba÷ksienis: Bauka¤ k., t. y. upelis, tekantis Baukų 
kaimo riba; Dubysºlė (2 vandenvardžiai): Dubýsa up., t. y. už Dubysą mažesni, 
netoli jos tekantys upelis ir griovys; Dubulºlis (2 vandenvardžiai); Dubùlgalis, 
Dubulgalis: Dubùlis upl., t. y. į Dubulį įtekantys ir netoli jo tekantys upeliai; 
Lieknìlių råvas: Lieknìliai b., t. y. per Lieknelių balą tekantis griovys; Lūžupºlis: 
L¿župis upl., t. y. netoli Lūžupio tekantis už jį mažesnis upelis; Niauduvºlė: 
Niãuduva up., t. y. šalia Niauduvos tekantis už ją mažesnis upelis; Padubysýs: 
Dubysºlė upl., t. y. netoli Dubysėlės tekantis griovys; Påežerių ìžeras, Påžerių 
ìžeras: Påežeriai k., t. y. ežeras, esantis Paežerių kaime ar jam priklausantis; 
Pavardukšnýs: Vardùkšnė l., t. y. iš Vardukšnės lauko ištekantis upelis; Prūdupºlis: 
Pr¾dupis upl., t. y. iš Prūdupio ištekantis upelis; Súodbalės råvas: Súodbalė b., 
t. y. griovys, ištekantis iš Suodbalės; Šakùgalis: Šakâ up., t. y. Šakos upės dalis, 
pradžia; Šiekštumºlis: Šîekštumas upl., t. y. netoli Šiekštumo tekantis už jį mažes
nis upelis; Telºdninko upìlis: Telºdninkas b., t. y. per Telėdninką tekantis upelis; 
Užúožerių ìžeras, Užúožerių upìlis: Užúožeriai k., t. y. šiame kaime esantys ar 
jam priklausantys vandens objektai; 3) su asmenvardžiais susiję vandenvardžiai: 
Bråzio upìlis: Brazýs, t. y. žmogui, pavarde Brazys, priklausantis ar per jo žemę 
tekantis upelis; Martynãičio upìlis: Martynãitis, t. y. žmogui, pavarde Marty
naitis, priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; Pagužº: Gùžas, Gužýs, t. y. 
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per žmogaus, pavarde Gužas, Gužys, žemę tekantis ar jam priklausantis upelis; 
Petrîenės upìlis: Petrîenė, t. y. Petrienei priklausantis ar per jos žemę tekantis 
upelis; Símano råvas: Símanas, t. y. taip vadinamam žmogui priklausantis ar per 
jo žemę tekantis griovys; Póškupis: Póška, Poškâ, t. y. žmogui, pavarde Poška, 
priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; Stači¿nų brastìlė: Stači¿nas, t. y. 
Stačiūnui priklausantis, per jo žemę tekantis upelis arba upelis, kuriame Stačiū
no žemėje yra brasta; Straževtiškė < *Straževčiškė < *Straževičiškė: Stražìvičius, 
t. y. duburys, esantis Straževičiui priklausančioje upės vietoje; Šíkšniškis: Šikšnâ, 
Šikšnýs, Šíkšnius, t. y. žmogui tokia pavarde priklausantis ar per jo žemę tekantis 
upelis; Típiko råvas: Típikas, t. y. žmogui, pravarde Tipikas, priklausantis griovys; 
Vakóniškis: *Vakónis, t. y. Vakoniui priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; 
Ža»gelio råvas: *Ža»gelis, t. y. taip vadinamam žmogui priklausantis ar per jo 
žemę tekantis griovys. 

Kelių vandenvardžių atsiradimo motyvai sietini su įvardijamųjų objektų 
paskirtimi: Karčiåmetis: kãrtis ‘ilgas plonas medis, virptis, šatra‘, ka»čius ‘kelmas, 
keras‘ ir mêsti (mìta, mìtė), galbūt tai upelis, kuriame dėl kokių nors tikslų mir
komos kartys ar kelmai; Maudyklâ: maudyklâ ‘maudymosi vieta‘, t. y. ežero dalis, 
kurioje maudomasi; Spõstupis, Põstupis < Spąstupis: spçstai, t. y. upelis, kuriame 
spendžiami spąstai žuvims, bebrams ar pan.; Spådas: lenk. spad ‘nuolydis, nuo
laiduma‘, t. y. griovys, kuriuo nuleidžiamas vanduo. 

Vandenvardžių motyvacija sietina ir su gyvūnų pavadinimais. Tokie vardai, 
matyt, susidarė dėl to, kad gyvūnai, iš kurių pavadinimų kilę vandenų vardai, 
galėjo tikrai ar tariamai, nuolat ar tam tikrą laiką gyventi, būti (pvz., plaukio
ti, maudytis, gerti) vandenyje ar šalia jo: Åžagis, Ažagýs: ežegýs (tarm. ažagýs) 
‘pūgžlys (Acerina cernua)‘, t. y. upelis, kuriame gausu pūgžlių; Bìbrujis: bìbras, 
t. y. upelis, kuriame gyvena bebrai; Ga¤džupis: gaidýs, t. y. upelis, prie kurio būta 
gaidžių, ar pan.; Kia÷lupis: kia÷lė, t. y. upelis, kuriame maudosi kiaulės, ar pan.; 
Kumelýnė: kumelýs, kumìlė, t. y. duburys, kuriame maudomi arkliai; Mìškupis (2 
vandenvardžiai): meškâ, t. y. upeliai, prie kurių kažkada pastebėta meška arba 
kada nors gyventa meškų; Strolupis: stroliâ ‘strazdas‘, t. y. upelis, kurio pakran
tėse yra strazdų, kita vertus, gali būti iš avd. Strõlė, Strolº, Stroliâ, Strólis, Strolýs, 
t. y. žmogui tokiomis pavardėmis priklausantis ar per jo žemę tekantis upelis; 
Vabalýnė: våbalas, t. y. duburys, kuriame daug vabalų; Varlýnė: varlýnė ‘vieta, 
kur daug varlių‘, t. y. upelis, kuriame gausu varlių; Va»nupis: vãrna, va»nas, t. y. 
upelis, kurio pakrantėse daug vãrnų ar varnÿ.

Vandenvardžių motyvacija susijusi ir su augalų pavadinimais. Tokių vardų 
atsiradimą lėmė tai, kad vandenyje ar pakrantėse augo vienokie ar kitokie augalai: 
Aµksniupis: aµksnis, t. y. upelis, kurio pakrantėse auga alksniai; Ẽgliškis, ªgliškis: 
ẽglė, ºglis, ėglýs ‘kadagys (Juniperus communis)‘, t. y. upelis, kurio krantai apaugę 
eglėmis, kadagiais; Liepìlė: lîepa, t. y. ežero dalis, prie kurios auga liepos (liepa); 
Lùkšabalė: lùkšis ‘vėdryninių šeimos augalas, pelkinė puriena (Caltha palustris)‘, 
kita vertus, gali būti iš avd. Lukšâ, Lùkšas, t. y. upelis, kuriame auga lukšiai, 
arba Lukšai, Lukšui priklausantis, per jo žemę tekantis upelis; Maµdžiupis: maµdas 
‘viksvinių šeimos augalas (Scirpus)‘, kita vertus, gali būti iš avd. Maµdžius, t. y. 
meldų priaugęs arba Maldžiui priklausantis, per jo žemę tekantis upelis; Úosupis 



360

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

(3 vandenvardžiai): úosis, t. y. upeliai, kurių krantuose auga uosiai; Vinkšnupºlis, 
Vínkšnupelis, Vínkšnupis: vínkšna ‘guobinių šeimos medis (Ulmus)‘, t. y. upelis ir 
griovys, kurių krantuose auga vinkšnos; Žilvýčio upìlis, Žilvíčių upìlis: žilvítis, 
žilvýtis, t. y. upelis, kurio krantai apaugę žilvičiais. 

Yra ir vandenvardžių, neturinčių kokios nors išskirtinės motyvacijos. Jie 
tiesiog yra tikriniais vardais tapę bendriniai vandens objektų pavadinimai: Íštakis: 
íštakis ‘iš upelio ar balos ištekantis upeliukas; griovys vandeniui nubėgti‘; Pandenýs, 
Pãndenis < *Pavandenýs, *Pavandenis: pavandenýs, påvandenis ‘vieta prie vandens 
(upės, ežero, marių ...); potvynis, palaidinys; srovė‘; Råvo gålas: råvas ‘griovys; 
mažas upelis‘, gålas; Sria÷tas: sria÷tas ‘srauni tėkmė, srovė; nedidelis, vos sru-
venantis upelis‘; Šakâ: šakâ ‘nuo pagrindinės linijos atsišakojanti, kita kryptimi 
einanti kelio, upės, ežero, kalno dalis‘; Upìlis (2 vandenvardžiai): upìlis; Verdìnė 
(2 vandenvardžiai): verdìnė ‘versmė, šaltinis‘. 

Keli vandenvardžiai semantiškai laikytini mitologiniais: Malbiščė: brus. 
мольбiшча ‘pagonių meldimosi vieta‘; Vaidùlis: va¤das ‘vaiduoklis, šmėkla, vaidalas‘, 
t. y. upelis, kuriame ar šalia kurio vaidenasi. Mitologinis galbūt yra ir neaiškios 
kilmės upės vardas Niãuduva, kuris gali turėti ką nors bendra su liet. naudâ, 
nãuda ‘turtas‘, lat. nakda ‘pinigai‘.

Dar vienas upėvardis motyvacijos požiūriu greičiausiai yra metaforinis: 
Pyrågupis (2 vandenvardžiai): pyrågas ‘smulkių, ppr. kvietinių, miltų kepinys; 
geras gyvenimas, gerumas‘, t. y. ko nors gausus, ką nors gera duodantis upelis, 
griovys ar pan., kita vertus, gali būti iš avd. Pyrågas, Pyrågis, Pyrågius, t. y. 
tokiomis pavardėmis vadinamam žmogui priklausantis, per jo žemę tekantis 
upelis ir griovys.

Išvados
1. Iš Šeduvos valsčiaus 1935 m. užrašyti 187 vandenvardžiai: 13 ežerų ir jų 

dalių vardų ir net 174 upių, upelių, šaltinių, griovių ar jų dalių vardai. 
2. Kilmės požiūriu išskirtini indoeuropietiškojo, lietuviškojo sluoksnio van-

denvardžiai, taip pat nelietuviškos (slaviškos) ir neaiškios kilmės hidronimai. 
2.1. Indoeuropietiškojo sluoksnio vandenvardžiu galima laikyti upelio vardą 

Kíršinas, Ki»šinas. 
2.2. Didžiosios dalies vandenvardžių kilmei paaiškinti pakanka lietuvių 

kalbos duomenų.
2.3. Iš tik slavų kalbose vartojamų žodžių kilo 2 vandenvardžiai.
2.4. Kilmės analizė rodo, jog absoliuti dauguma vandenvardžių yra auten-

tiški, susidarę lietuvių kalbos dirvoje.
2.5. Iškeltinos naujos, ligšioliniuose hidronimų tyrimuose nesančios, van-

denvardžių Bízdelis, Býzdelis, Karčiåmetis, Pagužº, Påspitris, Sa»dupis, Švåtris, Švatrís 
kilmės hipotezės.

3. Darybos požiūriu vandenvardžiai yra pirminiai, t. y. sutampantys su 
bendriniais žodžiais, ir antriniai, t. y. sudaryti panaudojant papildomas darybos 
priemones.

3.1. Pagal darybos būdą daugiausia yra sudurtinių vandenvardžių – 63, 
arba 33,7% visų vandenvardžių, po to pagal dažnumą eina priesagų vediniai – 
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52, arba 27,8%, sudėtiniai – 29, arba 15,4%, pirminiai – 26, arba 13,9%, galūnių 
vediniai – 10, arba 5,3%, ir priešdėlių vediniai – 5, arba 2,7%.

3.2. Šeduvos valsčiaus vandenvardžių darybos polinkiai kiek skiriasi nuo 
visos Lietuvos vandenvardžių darybos: daugiau nei pusę Lietuvos vandenvardžių 
sudaro priesagų vediniai, o tarp Šeduvos vandenų vardų dažniausi yra dūriniai. 
Kitais darybos būdais padarytų hidronimų dažnumo tendencijos tokios pačios 
kaip ir visos šalies šios klasės vietovardžių.

4. Vandenvardžių semantika, arba atsiradimo motyvacija, labai įvairi, bet 
galima išskirti dažniau pasitaikančius motyvus.

4.1. Daugiausia yra vandenų vardų, reiškiančių tekėjimo, buvimo vietos, 
priklausomybės, tėkmės, vandens paviršiaus, vagos krypties, vandens spalvos, 
kvapo, temperatūros, krantų ypatumus.

4.2. Kiek rečiau vandenvardžių semantika, arba motyvacija, sietina su įvar
dijamųjų objektų dugno ypatybėmis, paskirtimi, gyvūnų, augalų pavadinimais. 
Maždaug tiek pat yra ir tiesiog iš bendrinių vandens objektų pavadinimų atsi
radusių hidronimų. 

4.3. Mažiausiai nustatyta mitologinių ir metaforinių vandenvardžių.

Sutrumpinimai
avd. – asmenvardis
b. – bala
bdv. – būdvardis
brus. – baltarusių
Btg – Betôgala
dgs. – daugiskaita
ide. – indoeuropiečių
k. – kaimas
l. – laukas
lat. – latvių
lenk. – lenkų
liet. – lietuvių
plg. – palygink
Pln – Plùngė
pr. – prūsų
prvd. – pravardė 
pvd. – pavardė
up. – upė
upl. – upelis
Vdk – Vidùklė
vv. – vietovardis
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TAUTO SAKA

Šeduvių dainos
Dainas atrinko ir melodijas parengė Laima Burkšaitienė,  

tekstus parengė Povilas Krikščiūnas

Kiekviena liaudies meno gyvavimo teritorija nėra izoliuota nuo 
aplinkinių. Tradiciniai darbo papročiai, pasakojamoji tautosa-
ka, liaudies menas, kalbos tarmė ir kt., taigi ir dainos buvo 
būdingos tam tikrai etninei sričiai. Išskirti vien tik Šeduvõs ir 
jos apylinkių dainuojamąjį folklorą iš viso šiaurės Aukštaitíjos 
dainų konteksto yra netikslinga, nes jis turi aukštaičiams 
bendrų stilistinių ypatumų. Tačiau šeduvių dainų melodijos 
(poetinių tekstų tipai visada paplitę plačiau), jų derminė 
sąranga, dainavimo stilius, dainininkų balsų tembrai ir kiti 
atlikimo niuansai turi būdingų lokalinių savitumų. Šiuo atveju 
remsimės buvusio Šeduvos valsčiaus kaimų muzikinio folklo-
ro užrašymais, kurie, gaila, nėra tokie turtingi kaip daugelio 
kitų etninių sričių.

Dainų analizė ir lyginimai nėra šio straipsnio tikslas 
(šiek tiek plačiau apie šeduvių dainavimą žr. kn. „Tetirvins 
subilda“1). Čia pateiksime užfiksuotąją tradicinę dvasinės kū-
rybos palikimo dalį, skelbdami vertingesnes, ryškesnių dai-
nininkų ir retesnių žanrų dainas, kurių originalumą lemia 
ne tik melodijų ypatumai, savita dainuosena, bet ir poetinių 
tekstų tarmiškumas.

„Lietuvių liaudies dainyne“2 šeduvių dainos iki šiol 
užima gana kuklią vietą. Jos nebuvo plačiau skelbtos (arba 
buvo skelbti tik jų tekstai) bei tyrinėtos, nes nebuvo gausesnių 
užrašymų. Šeduvos, taip pat toliau į šiaurę nuo jos esančios 
panevėžiškių tarmės teritorijos, dainuojamosios tautosakos 
srityje ilgą laiką buvo „baltoji dėmė“. Lietuvių liaudies dai-
nų leidiniuose ar kataloguose ieškoję šeduvių ir apskritai 
Radvíliškio krašto dainų, jų rastume vos vieną kitą. Šį kraš-
tą, kaip „nedainingą“, tyrinėtojai tarytum aplenkdavo. Todėl 
ankstyvi užrašymai, kai dar turėjo gyvuoti tradicinių dainų 
atsiminimai, labai skurdūs. Matyt, šiame krašte anuo metu 
nebūta šviesuolio, kaip, pvz., Adolfas Sabaliauskas, Antanas 
Juška, Christianas Bartshas, Jonas Basa-
navičius ir kt., palikusio mums didžiulį 
savo krašto dvasinį turtą. Tik keletas 
XX a. pradžioje ir ypač antrojoje pusėje 

1 Tetirvins subilda: Emilijos Brajinskienės gyvenimas ir 
veikla, sudarė ir parengė Vilma Merkytė, Šiauliai, 
2006, p. 35.

2 Lietuvių liaudies dainynas, Vilnius, 1980–2011, t. 1–23.
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rastų retesnių žanrų pavyzdžių rodo, kad įvairių darbų ir švenčių papročiai, kurių 
metu buvo dainuojama, taip pat kitų žanrų dainos sodiečio šeduvio gyvenime 
buvo reikšmingos.

Reikia pabrėžti, kad dainų leidiniuose tarp Šeduvojê užrašytų dainų viena 
kita yra šiaurės rytų Lietuvai būdingo dainų stiliaus, nes jas padainavo žinoma 
aukštaičių dainininkė Emilija Zaukaitė (Kuzavinienė), kilusi nuo Obìlių, 1926–
1940 m. mokytojavusi Šeduvoje. Atrodo, kad jos dainos šeduvių krašte neprigijo 
(gal su išimtimis).

Iki šiol daugiausia dainų surinkta 1985 m. per Vilniaus konservatorijos (dabar 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studentų ekspediciją. Ekspedicija pavyko: 
ji „išjudino“ dainininkus ir muzikantus, kurie iš praeities ir atminties pradėjo 
semti kitados dainuotas tėvų ir senelių dainas ir groti iš jų perimtą instrumenti-
nę muziką (buvo užrašyta per 150 muzikinių pavyzdžių). Toje srityje daugiausia 
pasidarbavo šeduvė Emilija Brajinskienė. Ir anksčiau ji savarankiškai užrašinėdavo 
dainas į garso juostelę ir buvo sutelkusi pagyvenusių žmonių etnografinį ansamblį. 
Per ekspediciją E. Brajinskienė rinkėjams nurodinėdavo dainininkus, pati prie jų 
prisidėdavo ir vėliau papildė savo ansamblio repertuarą. Jau minėtoje knygoje 
„Tetirvins subilda“ paskelbtos 42 ansamblio padainuotos dainos, prie kiekvienos 
pažymint jų šaltinį (iš kokios dainininkės išmoktos). Šiame leidinyje stengiamasi 
tų pačių dainų nekartoti.

Kai kurie dainininkai padainavo tyrėjų labai vertinamų, senesnės poetinės 
ir muzikinės sandaros dainų, jų vadinamų senovinėmis. Štai Pakalníškių kaimo 
dainininkių grupelėje Bronislava Radauskienė (1910–1999) anksčiau tik pritardavo 
antruoju balsu, mat, jos pačios nuomone, jos balsas žemas. Ji prisiminė keletą 
primirštų ankstyvesnių laikų dainų ir buvo paprašyta tas dainas vesti pirmuoju 
balsu. Taip šeduvių repertuare atsirado B. Radauskienės vedamų dainų: „Tetirvins 
subilda“, „Oi tiak# tiak#“, „Augo jovaras pri vartų“, „Kad aš kelutį keliavau“ ir 
kt. Dainininkė ryškiai išsiskyrė šeduvių tarme, originaliu, tamsesnio balso tembru, 
kurį galima laikyti viena specifinių šio krašto dainavimo ypatybių (šiaurės aukš-
taičiai dažniausiai dainuoja aukštais balsais). Dar prie to reikia pridėti ir kitus 
dainininkės meninius polinkius: ji meniškai pindavo iš šiaudų ornamentuotus 
pynimus ir savo kūrinius eksponuodavo namuose tam skirtoje patalpoje.

Šeduvės Ievos Lazutkaitės (Šulienės) (1901–1998) dainos užrašytos taip pat 
devintajame dešimtmetyje. Ji buvo gimusi Novosibírsko srityje, o 1954 m. grįžusi 
į Lietuvą gyveno Vílniuje. Jos sudėtinga biografija lėmė jos dainų vertę. Gimė ji 
Síbire, šeimoje, kuri iš Šeduvos kartu su kitomis šeimomis (taip pat ir iš Baisó-
galos) persikėlė po 1863 m. sukilimo ar vėliau tremtinių paskatintos dėl laisvų 
ir derlingų žemių. Taip lietuviai įkūrė Šeduvos ir Baisógalos kaimus, ne kartą 
aprašytus spaudoje. Dainų Ieva išmoko iš tėvų, giminių ir aplinkinių gyventojų, 
kurie uždaroje teritorijoje kalbėjo gryna sava šeduvių ar baisogalių tarme. Jie 
laikydavosi senų tradicijų, pagal senus papročius švęsdavo vestuves, dainuodavo 
vestuvių dainas, kurios liko mažai pakitusios, neįgavusios slavizmų. I. Šulienės 
dainų šiame leidinyje daugiausia, nes jos, „išvežtos“ iš Lietuvos dar XIX a. pabai-
goje, išsaugojo archajiškesnius, dainų tyrėjams svarbius ypatumus. I. Šulienė dainų 
užrašymo metu „turavotojų“ neturėjo. Kai kurios jos dainų melodijos ir pats dai-
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navimas priminė ankstyvesnes vienbalses, siauresnės 
mažorinės dermės, laisvesnio ritmo melodijas. Reikia 
paminėti, kad pakartotinai spausdiname I. Šulienės 
dainą „Gaidžiuosi kėlio“, kurios šeduviai prisiminė 
tik 3 posmus, o likusius išmoko iš I. Šulienės per 
folkloro vakarą Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
joje. Be to, I. Šulienės melodija, nors to paties tipo, 
vingiuojama kitaip.

Minėtinos ir kitos žymios dainų atlikėjos. Pir-
miausia – Emilija Brajinskienė. Jos nuopelnai šioje 
srityje ir apskritai kultūrinėje veikloje plačiai žinomi. 
Apie ją jau kalbėjome. Nemažai dainų padainavo ir 
Marija Griniūtė, iš kurios prieš dainininkės mirtį dainų 
dar spėjo užrašyti E. Brajinskienė, taip pat Emilija 
Žemžičkienė, Kotryna Jonaitienė, Veronika Ruževičienė, 
Alfonsa Skubrienė, Ona Senulienė, Janina Kildienė. 
Šis sąrašas būtų ilgas. Jų dainos buvo užrašytos per 
1985 m. ekspediciją. Pačias geriausias Šeduvos ansam-
blis įtraukė į savo repertuarą. Visos šios dainininkės 
(vyrai dainuodavo rečiau) padainavo savitu Šìduvai ir jos apylinkėms būdingu 
būdu, kai žodžių tarmiškumas, galima teigti, lemia melodijos pobūdį. Šios dainos 
lyginimams jau panaudotos mokslo darbuose3.

Knygoje „Tetirvins subilda“ paskelbti E. Brajinskienės surinkti žmonių at-
siminimai apie darbo apeigas ir kalendorines šventes. Reikėtų manyti, kad šiuos 
papročius lydėjo ir dainos, kurios neišliko. Tyrėjai labiausiai domėtųsi darbo dai-
nomis, kurios pasitarnautų ir etnologams. Jos aukštaičiuose, reikia manyti, išnyko 
anksčiausiai. Tik keletas užrašytų jų pavyzdžių rodo, kad tokių tradicijų būta, bet 
savo laiku liko neužrašytos. Štai iš XX a. pradžios mus pasiekė piemenų šūks-
niai: „Ej, kiaulas varykit, e-ej“ ir raliavimas „Ganio karvis ont kalnelia, ėdi-ralio“, 
kuriuos 1937 m. užrašė Zenonas Slaviūnas iš Šniukónių k. Emilijos Vičiūtės (per 
ekspediciją buvo užfiksuotos kelios tokių dainelių nuobiros). Tai imperatyviniai 
signalai gyvuliams tvarkyti: pirmasis – gyvulių raminimui, raginimui ėsti, pagrįstas 
kvinttoniniu šūksniu, frazių gale įsiterpiant šūksniui ėdi-ralio, antrasis – kiaulių 
varymo vakare namo, rečituojant vienu tonu nereguliaraus ritmo ir metro „me-
lodiją“. Tokių vaikų piemenų sukurtų dainelių, užrašytų XX a. antroje pusėje 
šiaurės Lietuvoje (apie Zårasus, Rõkiškį, Kùpiškį, Jõniškį, taip pat Radvíliškį ir 
kt.) randame dainų leidinyje „Aukštaičių melodijos“4.

Kitų lauko darbų dainų – tik nuotrupos. Kaimynystėje (Pakrúojis, Šiau-
lia¤, Panevėžýs) dar 1924–1938 m. be melodijų buvo užrašyta keletas rugiapjūtės 
pabaigtuvių dainų, kuriose kalbama apie pjovėjų atėjimą „pri gonkelių“ su „ru-
gių vainikėliu“, kurį žada sudraskyt, 
jeigu ponia „neprėms“. Prie vienos 
pastaba: „dainuojama rugiapjūtės ir li-
narūtės pabaigtuvėse“. Netoli Šeduvos 
(Aukštelkuosê) per 1985 m. ekspediciją 

Dainininkė Kotryna Jonaitienė. 
Nenurodyto fotografo nuotr.  
Iš E. Brajinskienės albumo

3 Račiūnaitė (Vyčinienė) D. Aukštaitijos ir Že-
maitijos paribio dainuojamojo folkloro ypatumai, 
Tautosakos darbai, 2007, t. XXXIV, p. 97.

4 Aukštaičių melodijos, parengė Laima Burkšaitienė 
ir Danutė Krištopaitė, Vilnius, 1990, p. 17.
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buvo užrašyta pilno teksto šakotinė linarūtės pabaig-
tuvių daina, kurioje tuo pačiu siužetu dainuojama ir 
2012 m. užrašyta daina apie linų vainikėlį („Išeik, 
gaspadine, iš palošia“). Ją prisiminė ir padainavo 
E. Brajinskienė su Monika Vaitkevičiene (nr. 6). „Linų 
mūką“ E. Brajinskienė aprašė savo knygoje.

Populiarios buvo ir dar išlikusios šienapjūtės 
dainos – valiavimai, žinomi šiaurės ir vakarų Lietu-
voje (Žemaitijoje). Įdomu tai, kad kiekvienas atlikė-
jas tradicinę melodiją ir tekstą improvizuoja savaip, 
todėl spausdiname keletą skirtingo atlikimo variantų 
(nr. 1, 2).

Didžiausią surinktų dainų dalį, kaip ir visur, 
sudaro vestuvinės dainos. Apie jų seną dainavimo 
tradiciją šeduvių praeityje liudija 1899 m. V. Geislerio 
išleista knygelė5. Joje minimos ir dainos pateikiant 12 
ir dabar dar dainuojamų dainų variantų vertimų į 
rusų kalbą (pvz., „Anksti rytelį kėliau“, „Piršlys me-
lagis“, „Žirgeliai sukinkyti“ ir kt.), kurių tekstai mažai 
pakitę (V. Geislerio tekstai pateikti be melodijų). Be to, V. Geisleris mini dainų 
vietą apeigose ir kas jas atlikdavo – moterys ar vyrai. Senovines vestuvines apei-
gas šeduviai prisimena, ir jų pagrindu buvo parengtas televizijos filmas „Šeduvių 
vestuvės“ (I d. – 1995, II d. – 2000 m.).

Be suminėtų žanrų, ekspedicijoje užrašyta ir kitokios paskirties dainų, kurių 
vertingiausios atrinktos šiam leidiniui. Gausiai užrašytos, visur aukštaičiuose arba 
visoje Lietuvoje žinomos dainos čia neskelbiamos. Jos nepritampa prie šeduvių 
krašto dainų specifikos (pvz., „Kai aš turėjau kaimi mergelę“, „Tris dienas, tris 
naktis“, „Saulute raudona“, „Saulute nusileida“, „Sėjo rūtą, sėjo mėtą“, „Trys 
broliukai kunigai“, „Tykus vakars be vėja“, „Subatos vakarėlį“ ir t. t.).

Šalia karinių dainų spausdinamos ir 2009 m. šeduvių ansamblio padainuotos 
daugiausia vyrų prisimintos partizanų, miško brolių dainos. Šiuo metu aktualios, 
prie karinių priskiriamos anoniminės partizanų dainos buvo dainuojamos popu-
liariomis naujesnių laikų romantinėmis melodijomis ir pačių dainininkų laikomos 
liaudies dainomis.

Šeduvių, kaip ir kitų aukštaičių, dainos, kaip minėta, vien tik mažorinės ir 
pritariamos antruoju balsu (minoras pasitaiko romansuose). Tuo atveju, kai tarė-
jų nebuvo, vertingesnės dainos užrašytos kaip vienbalsės. Dvibalsės ir tribalsės 
dainos paprastai yra griežtesnio ritmo, tik kai kurie dainininkai mėgsta melodiją 
pavinguriuoti, ritmą „palinguoti“ (B. Radauskienė, E. Brajinskienė). Dainininkai be 
pritarimo dainavo lankstesniu ritmu, kai kada ir varijuodami (I. Šulienė).

Melodijų variantai, kurie šeduvių dainose nėra gausūs, pažymėti po pagrindi-
nių melodijos natų smulkesnėmis natomis. Vieni jų priklauso nuo skirtingo žodžių 
skiemenavimo, kiti puošmeniniai – jie 
pažymėti dar smulkesnėmis natelėmis. 
Jeigu melodija kituose posmuose skiria-

5  Гейслер В. Свадебные обряды у литовцев в Шадовс -
ком приходе Шавельского уезда, 1899.

 „Tetirvins subilda“, kurioje 
išspausdintos 42 šeduvių  
dainos su natomis, viršelis. 
Dail. Šarūnas Škimelis
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si nuo pirmojo, ji užrašyta atskiroje penklinėje. Variantinių natelių kotelių kryptis 
atvirkščia pagrindinėms natoms, išskyrus daugiabalses. Dainininkų balso aukštis 
įvairus, bet dažniausiai (neskaitant vyrų) žemo registro, todėl melodijos skaityto-
jų patogumui (ir pagal tradiciją) užrašytos vienoje tonacijoje su tonika sol. Prie 
rakto pažymėta pirmoji melodijos nata (pvz., d1 žymi pirmosios oktavos re, dg 
mažosios oktavos). Nors melodijos vien tik mažorinės, diezas prie rakto žymimas 
retai (aukštą septintą dermės laipsnį dainininkai tarsi aplenkia).

Šiame leidinyje skelbiamas šeduvių muzikinis folkloras iš dalies užpildys 
vieną spragą liaudies dainų publikavimo istorijoje ir skatins jo klasikos visumą 
išleisti atskiru leidiniu. Dabar galima sakyti, kad Šeduvos krašte yra ir „šviesu-
lys“ – Emilija Brajinskienė. Dainų rinkėja, jų atlikėja, ansamblių organizatorė, vaikų 
ir jaunimo mokytoja, su didžiuliu pasiaukojimu ir meile savo kraštui pastaruoju 
metu pasišventė įrašyti savo ir iš kitų dainininkų, kurių jau nebėra gyvų, išmoktas 
dainas. E. Brajinskienės žodžiais, naujoji šeduvių karta senų tradicijų nebepažįsta 
ir dainuoti nebemoka.

Čia skelbiamos dainos, atrinktos iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo 
fondų ir melodijų rengėjos turimų rankraščių, grupelė karinių istorinių dainų 
paimta iš Šiauliuosê išleistos etnografinio ansamblio „Šeduva“ kompaktinės plokš-
telės „Kovos laukuos aidėjo šūviai...“ Publikacija papildyta dar keletu tarpukario 
metais į fonografo plokšteles įrašytų dainų ir žaidimų iš Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno. Vėlesniais šioje saugykloje 
gautais šaltiniais nesinaudota.

Atrinkti kūriniai grupuoti remiantis Lietuvių literatūros ir tautosakos insti-
tuto darbuotojų sukurta Lietuvių liaudies dainų tekstų katalogo (LLDK)6 sistema. 
Pirmiausia dedamos darbo, paskui jaunimo ir meilės, karinės istorinės, vestuvi-
nės, šeimos, vaikų, vaišių dainos ir galop pora žaidimų. Po metrikos nurodomas 
minėto katalogo skyrius, kuriam priklauso daina, funkcinis ar teminis to skyriaus 
poskyris ir tipo numeris (pvz.: Darbo (šienapjūtės) daina. LLDK D 202). Jei tekstas 
kontaminuotas, stengtasi nurodyti visus aptiktus dėmenis (pvz.: LLDK D 146 + 
D 1551 + D 18).

Pasitaikė dainų, kurių tekstai atitikmenų LLDK visiškai neturi arba yra tik 
artimi tam tikrai tekstų grupei. Tokios improvizacijos ypač būdingos Ievos Šulienės 
dainoms. Galima šių variantų žanrinė priklausomybė aptariama laisva forma, o 
vietoje katalogo indeksų rašoma LLDK –. Jei tekstas artimas konkrečiam tipui ar 
jų grupei, tai nurodoma ženkliuku ~ (pvz., LLDK ~ M 630, LLDK ~ V 56–72). Šie 
duomenys besidomintiems leis pagal 
spausdintus katalogus susirasti ne tik 
daugiau spausdintų giminingų to paties 
tipo kūrinių, bet ir parodys dainos 
populiarumą, jos paplitimo arealus ar 
palengvins medžiagos paieškas archyvų 
saugyklose.

Metrikose teikiami mokslinėje li-
teratūroje įprasti dainininkų, užrašinė-

6 Paskelbti šio katalogo spausdinti variantai: Jokimai-
tienė P. Lietuvių liaudies vaikų dainos, Vilnius, 1970; 
Misevičienė V. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų 
dainos, Vilnius, 1972; Kazlauskienė B. Vestuvinės 
dainos jaunosios pusėje, Vilnius, 1976; Kazlauskie-
nė B. Vestuvinės dainos jaunojo pusėje, Vilnius, 
1977; Jokimaitienė P., Kazlauskienė B. Istori-
nės-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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tojų duomenys, dainų tvarkymo faktai, nurodomos archyvinių originalo laikmenų 
signatūros (jų reikšmės paaiškintos bendrame santrumpų sąraše knygos gale). 
Didžiausią melodijų ir tekstų dalį iššifravo Laima Burkšaitienė, todėl šis duomuo 
kaip savaime aiškus kaskart nebekartojamas, nurodomos tik kitų šifruotojų pa-
vardės. Jei dainos užrašymo metu dainininkai nebegyveno gimtojoje vietovėje, tai 
nurodoma metrikose. Pristatant Šeduvos valsčiuje gimusius žmones, nurodomas tik 
kaimas, kitais atvejais aprašoma tiksli administracinė gyvenvietės priklausomybė 
pagal tuometinę situaciją.

Redaguojant tekstus remtasi garso įrašais. Jų klausant, tikrinti šifruoti tekstai, 
tvarkyta tekstų tarmė. Pasitaikiusios tarmiškos morfologinės formos ir sintaksinės 
konstrukcijos visur paliktos autentiškos. Taip pat stengtasi elgtis ir su tekstų 
fonetika, tačiau jei tarmiškų jos bruožų dainoje pasitaiko tik vienas kitas ir tik 
atsitiktinai, tekstas skelbiamas bendrine kalba, pasitaikiusius tarmiškumus paša-
linant. Tokių tekstų pavadinimai paženklinami žvaigždute (pvz., 1. *Eina broliai 
šieno pjauti). Jei šalia nuosekliai vartojamų tarmiškų formų tame pačiame tekste 
aptinkama viena kita atsitiktinai pavartota konkretaus požymio bendrinė forma, 
ji sutarminama. Taip pat pasielgiama ir su atsitiktinėmis tarmiškomis formomis 
bendrinių formų fone. Vėlyvos kilmės (Antrojo pasaulinio karo, pokario ir parti-
zanų dainų) tekstuose tarmiškos fonetikos neaptikta, tad jie žvaigždute nežymimi.

Nenorint apsunkinti skaitymo, tarmiškąją fonetiką stengtasi perteikti įpras-
tais rašmenimis. Be papildomų ženklų apsieita žymint dažnai neaiškios kokybės 
tarpinius garsus tarp o ir u, ė ir i – pasirinkta ištartam garsui artimesnė raidė. 
Prieš kietą priebalsį ištartas balsis e rašomas ia (po priebalsio j tik a). Kaip 
folklorinei publikacijai neaktualus, neatspindėtas ir nuo kirčio pailgėjusių bei me-
lodijos veikiamų trumpųjų balsių pusilgumas. Teksto aiškumo dėlei neatsisakyta 
ir nosinių balsių žymėjimo.

Tačiau keletą ženklų įsivesti teko. Žodžiuose, kuriuos galima sukirčiuoti 
dvejopai ir nuo to keičiasi jų prasmė, sudėti kirčio ženklai. Minkštieji priebalsiai 
žodžio gale žymimi ženkliuku ‘ (pvz., ne tą patį reiškia „padėt“ ir „padėt'“). 
Aptikus tokių priebalsių samplaiką, ženklinamas tik paskutinysis rašmuo. Vidu-
ryje žodžio tarp kelių priebalsių šis ženkliukas reiškia melodijai perteklinį ir dėl 
to redukuotą balsį (pvz., „Šiâd‘vos broliuk$“). Kietai ištartas balsis ė žymimas # 
(žodžiuose po melodijomis apsieita paprastu ė), analogiškam i pasitelktas rašmuo 
ī (pvz., „po saujalī“).

Specialių ženklų prireikė neištartiems garsams ir neįrašytiems į garso laikmenas 
kūrinių fragmentams žymėti. Ženkliukas < reiškia garso įrašo pabaigą – taupant 
plokštelėse vietą kai kurie tarpukario metais Lietuvių tautosakos archyve fiksuoti 
kūriniai įrašyti ne iki galo. Pilni jų variantai surašyti rankraštiniuose rinkiniuose. 
Skliausteliai (dažniausiai eilučių pabaigose) reiškia „nukąstus“ garsus.

Pasitaikę rečiau vartojami žodžiai ir visi svetimžodžiai paaiškinami išnašose 
tame pačiame puslapyje. Jiems aiškinti pasitelkta Lietuvių kalbos instituto dar-
buotojų parengta elektroninė „Lietuvių kalbos žodyno“ versija7.

7 www.lkz.lt.
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***
1. *Eina broliai šieno pjauti

1. Eina broliai šieno pjauti,
 Dar neturi kur sukrauti.  
 Valioj, dalgele,
 Valioj valioj,
 Valioj, mano skudrunėle,
 Valioj valioj.

2. Imsim lendrės grebėstėlį8,
 Grebėstuosim daržinėlę.
 Valioj, dalgele,
 Valioj valioj,
 Valioj, mano skudrunėle,
 Valioj valioj.

Padainavo Juozas Skačkauskas, 85 m., gyv. Užúožerių k. Užrašė  
J. Baltramiejūnaitė ir R. Astrauskas 1985 m. MFA KF 6668(23).
Darbo daina (šienapjūtės valiavimas). LLDK D 67.

2. Aukšt$s kalnelis baravykuotas

8 Grebėstas – kartis, gulsčia kalama ant stogą laikančių 
gegnių.

9 Čystas – čia grynas.

3. Man dalgelę sunku traukti,
 Pusrytėlio ilgu laukti.
 Valioj, dalgele,
 Valioj valioj,
 Valioj, mano skudrunėle,
 Valioj valioj.

4. Man dalgelė čysto9 plieno,
 Pradalgėlė žalio šieno.
 Valioj, dalgele,
 Valioj valioj,
 Valioj, mano skudrunėle,
 Valioj valioj.
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1. Aukšt#s kalnelis baravykuotas,
 Grėbe siasutes čia vainikuotas.
 Valioj, grėbluti, valioj valioj,
 Valioj, mana grėblutėli,
 Valioj valioj.

2. Man spadnyči10 šviesė piolka,
 Limavotė11 žalia šiolka.
 Valioj, grėbluti, valioj valioj,
 Valioj, mana grėblutėli,
 Valioj valioj.

Padainavo Elžbieta Novogrudskienė (Valantinaitė), 75 m., gim. 
Pakiršinºlio k., gyv. Šeduvojê. Užrašė E. Brajinskienė 1982 m. MFA 
KLF 614(59).
Dainininkės pastaba: Namuos da taip, būdava, sakydavam: Valioj dalgį, 
valioj koto, valioj berno, dornios šmoto.
Darbo daina (šienapjūtės valiavimas). LLDK D –.

3. *Gieda gaideliai

10 Spadnyčia – sijonas (paprastai pirktinio audinio), 
apatinis sijonas.

11 Limavotė – drabužio kraštų apsiuvimas, apsiuvas.
12 Batistinis – iš batisto (plono permatomo medvilninio 
ar šilkinio audinio).

13 Nažutka – moteriška palaidinė, trumpikė.

3. Man‘ skariala batistine12,
 Valioj, grėbluti, valioj valioj,
 Valioj, mana grėblutėli,
 Valioj valioj.
 Nažutkėle13 kartūnine.

1. Gieda gaideliai,
 Giedos ir antri,
 Vaikščioj mano mergelė
 Po rūtelių darželį. (2 × 2)

2. Kad patekėtų
 Skaisti saulelė,
 Imčiau plieno dalgelį,
 Eičiau pjauti šienelio. (2 × 2)

3. Šienelį pjoviau,
 Dalgelį pusčiau
 Ir pamačiau mergelę
 Vieškelėliu einančią. (2 × 2)
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4. Kad sumanyčiau,
 Savo mergelę
 Nuo vieškelio grąžinčiau,
 Už stalelio sodinčiau. (2 × 2)

5. Sėdi mergelė
 Už balto stalo,
 Jai veidelis raudonas
 Ir kaselės geltonos. (2 × 2)

6. – Mergele mano,
 Jaunoji mano,
 Kam auginai kaseles
 Ant rankelių vynioti? (2 × 2)

Vedė Apolonija Stonienė (Matuzevičiūtė), 66 m., tarė Elžbieta Seniulienė  
(Jurpalytė), 77 m., abi gyv. Prastavónių k. Užrašė M. Razdolskaja ir 
R. Kaminskaitė 1985 m. MFA KLF 610(7).
Darbo (šienapjūtės, žvejų ir arimo) dainų junginys. LLDK D 146 + 
D 1551 + D 18.

4. *Oi tu sesute

7. – O kad nelauktum,
 Šelmi berneli,
 Kad tu mano kaseles
 Ant rankelių vyniotum. (2 × 2)

8. Tas radastėlis,
 Aukštas medelis,
 Tai dėl tavęs, berneli,
 Ant rankelių vynioti. (2 × 2)

1. – Oi tu sesute,
 Oi tu jaunoji,
 Ar tau nusibodo
 Jaunos dienelės? (2 × 2)

2. – Nianusibodo
 Jaunos dienelės,
 Tik man nusibodo
 Sunkus darbelis. (2 × 2)

3. Nuo sunkių darbelių
 Rankelės skauda,
 Nuo rūsčių žodelių
 Širdelėj graudu. (2 × 2)

4. – Mergele mano,
 Jaunoji mano,
 Eik į žalią lanką
 Šienelio grėbti. (2 × 2)

5. Ne tiek ji grėbė,
 Kiek ji dainavo,
 Ant naujo grėblelio
 Pasiremdama, (2 × 2)

6. Ant naujo grėblelio
 Pasiremdama,
 Į juodą žemelę
 Pažiūrėdama: (2 × 2)
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7. – Žemele mano,
 Juodoji mano,
 Atėmei tėvelius,
 Atimk ir mane. (2 × 2)

Padainavo Ona Senulienė (Gokaitė), 70 m., gyv. Šeduvoje. Užrašė  
V. Baranauskienė ir B. Krasauskaitė 1985 m. MFA KLF 606(11).
Darbo (šienapjūtės) daina. LLDK D 202.

5. *Pasėjau linelį

1. Pasėjau linelį,
 Geltoną grūdelį.
 Ir atlėkė karvelėlis
 Pas šį baltą dobilėlį,
 Rūtelė žaliuoja,
 Karveliai burkuo(ja).

2. Išdygo linelis,
 Geltonas grūdelis.
 Ir atlėkė karvelėlis
 Pas šį baltą dobilėlį,
 Rūtelė žaliuoja,
 Karveliai burkuo(ja).

3. Pražydo linelis,
 Geltonas grūdelis.
 Ir atlėkė karvelėlis
 Pas šį baltą dobilėlį,
 Rūtelė žaliuoja,
 Karveliai burkuo(ja).

4. Nuroviau linelį,
 Geltoną grūdelį.
 Ir atlėkė karvelėlis
 Pas šį baltą dobilėlį,
 Rūtelė žaliuoja,
 Karveliai burkuo(ja).

5. Parvežiau linelį,
 Geltoną grūdelį.
 Ir atlėkė karvelėlis
 Pas šį baltą dobilėlį,
 Rūtelė žaliuoja,
 Karveliai burkuo(ja).

6. Iškūliau linelį,
 Geltoną grūdelį.
 Ir atlėkė karvelėlis
 Pas šį baltą dobilėlį,
 Rūtelė žaliuoja,
 Karveliai burkuo(ja).
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1. Išeik, gaspadine, iš palocios14,
 Prijomk vainikėlį mūsų procės15.

2. Jei neišeisi, atgal‘ grįšim,
 Lionų vainikėlį sudraskysim.

3. Lionų vainikėlį sudraskysim,
 Po stikla langelį išbarstysim.

4. Po stikla langelį išbarstysim,
 Po viosų kojelių sumindysim.

Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 82 m., tarė Monika Vaitkevičienė 
(Bernotaitė), 72 m., abi gyv. Šeduvoje. Užrašė I. Sipavičiūtė 2012 m.,  
tekstą iššifravo I. Staniulienė. Spausdinama iš L. Burkšaitienės rankraščių.
Darbo (linų darbų) daina. LLDK D 706.

Vedė Janina Kildienė (Grybauskaitė), 67 m., tarė Ona Kudžmienė 
(Skačkauskaitė), 82 m., ir Julija Tarbūnienė (Palepšaitytė), 73 m., visos 
gyv. Užuožerių k. Užrašė L. Burkšaitienė 1985 m. MFA KLF 616(9).
Darbo (linų darbų) daina. LLDK D 623.

6. Išeik, gaspadine

Emilija Brajinskienė su Šeduvos dainininkėmis. 1985 m.  
L. Burkšaitienės nuotr. iš L. Burkšaitienės albumo

14 Palocius – rūmai.
15 Procia – darbas, triū-
sas.

16 Karšimas – nurautų li -
nų galvelių braukimas,  
kapojimas karštuvais.

5. Išeik, gaspadorio, iš klojima,
 Prijomk lionų saujo dėl‘ karšima16.

6. Jei neprijėmsi, atgal‘ grįšim,
 Lionų saujal# sudraskysim.

7. Lionų saujal# sudraskysim,
 Po klojima durų išbarstysim.
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7. Ej, kiaulas varykit, e-ej!

 Ej, kiaulas varykit, e-ej!
 Ej, kiaulas varykit, e-ej!
 Brrr, džiolia džiolia, kiaulal#s namolia, brr!
 Kukšt kukšt kukšt, pro vartelius šmukšt šmukšt!
5. Gaspadine jovala jovala,
 Gaspadorius miltų miltų,
 Po saujalī piltų piltų, brrrrr!
 Džiolia džiolia, kiaulal#s namolia, brrr!
 Kukšt kukšt, pro vartelius šmukšt šmukšt, brrrr!
10. Gaspadine jovala jovala,
 Gaspadorius miltų miltų,
 Po saujalī piltų, brrrrrr!

Padainavo Emilija Vičiūtė, 65 m., gim. Šniukonių k., gyv. Kaunê. Užrašė 
Z. Slaviūnas 1937 m. LTRF pl. 804(5), LTR 1407(48).
Dainininkės pastabos: Piemenų daina, kiaules genant namo (tik kiaulėm ta 
daina būdavo, kad kiaulės susirinktų ir nereikėtų iš visur varinėti). Kai 
sako „kukšt kukšt brrrr“, tai kiaulės klausančios bėga pačios; kad ir dieną 
pasakytų a padainuotų šią dainą, vis tiek kiaulės parkurtų namo.
Ganymo šūksnis. LLDK D 786 + D 772.
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8. Ganio karvis ont kalnele

1. Ganio karvis ont kalnele, ėdi ralio,
 Parniaš piena po puodelį, ėdi ralio.
 Ėsk, karvuti, kad neėdi,
 Kad neprėsi, bus man bėdu, ėdi ralio!

2. Ganio karvį po alksnynė, ėdi ralio,
 Parniaš piena po puodynį, ėdi ralio.
 Ėsk, karvuti, kad neėdi,
 Kad neprėsi, bus man bėdu, ėdi ralio!

3. Ganio karvis po sl#nial#, ėdi ralio,
 Parniaš piena po bačkial#, ėdi ralio.
 Ėsk, karvuti, kad neėdi,
 Kad neprėsi, bus man bėdu, ėdi ralio!

Padainavo Emilija Vičiūtė, 65 m., gim. Šniukonių k., gyv. Kaune.  
Užrašė Z. Slaviūnas 1937 m. LTRF pl. 802(3), LTR 1407(52). 
Darbo (ganymo) daina. LLDK D 871.
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9. Vaikščioje tėvutis

17 Turgus – prekyvietė.
18 Šlipsėti – LKŽ artimiausia reikšmė – kelti duslų 
garsą. 

1. Vaikščioje tėvutis
 Po turgelį17, 
 Derėje girnialas
 Dėl dukrial#s: (2 × 2)

2. – Langvios girnial#s
 Dar langvesnės,
 Mals mana dukriala,
 Ne martiala. (2 × 2)

3. Mals mana dukriala
 Dainuodama,
 Ais mana girnial#s
 Šlipsėdamos18. (2 × 2)

4. Vaikščioje tėvutis
 Po turgelį,
 Derėje girnialas
 Dėl martial#s: (2 × 2)

5. – Sunkios girnial#s
 Dar sunkesnės,
 Mals mana martiala,
 Ne dukriala. (2 × 2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., iššifravo 
L. Kirsnytė. MFA KLF 1528(29). 
Darbo (malimo) daina. LLDK D 1301.

6. Mals mana martiala
 Dūsuodama,
 Ais mana girnial#s
 Girgždėdamos. (2 × 2)

7. – Motule sianoji,
 Kai man būti,
 Kai rūstos tėvučia
 Nusilinkti?

8. – Dukrute jaunoji,
 Unksti kialk#,
 Dukrute jaunoji,
 Vėl# gulke. (2 × 2)

9. Aušriala aušta
 Pri girnelių,
 Leidžiasi saulutė
 Už staklalių. (2 × 2)



377

T A U T O S A K A

10. Užaugina mani motinėla

1. Užaugina mani motinėla,
 Užnešioja on baltų rankelių. (2)

2. Užnešioja on baltų rankelių,
 Pasodina už balta stalale. (2)

3. Jaš nia prasta matulės dukrele,
 Jaš nia prasta lauksiu sau bernele. (2)

4. Jaš vianturte matulės dukriala,
 Aš vianturče lauksiu sau bernele. (2)

5. Užaugina mani tėvutėlis,
 Užnešioja on baltų rankelių. (2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos),  
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m. MFA 
KLF 1527(29).
Darbo (skalbimo) daina. LLDK D 1452.

11. Augo klevelis i ąžuol$lis

6. Užnešioja on baltų rankelių,
 Užsodina on bėra žirgele. (2)

7. Užsodina on bėra žirgele
 Jir išleide į svečių šalalą. (2)

8. Aš nia prastas tėvučia sūnelis,
 Aš nia prastą vesiu sau panialą. (2)

9. Aš vianturtis tėvučia sūnelis,
 Aš vianturtę vesiu sau panialą. (2)
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1. Eisiu eisiu į girelę
 Paklausyt balselio,
 Kur burkuoja karvelėlis
 Viršūnėj medelių. (2 × 2)

2. Ir iškilo karvelėlis
 Aukštai padangėlėj,
 Ir nešiojo gromatėlę20

 Margą po sparneliu. (2 × 2)

1. Augo klevelis i ąžuol#lis,
  Laide šakial#s par Nemunelį.
  O papa tidria, olia lylia lia,
  Laide šakial#s par Nemunelį.

2. Kirsio klevelį i ąžuol#lį,
 Dirbsio tiltelį par Nemunelį.
 O papa tidria, olia lylia lia,
 Dirbsio tiltelį par Nemunelį.

3. Dirbsio tiltelį par Nemunelį,
 Lunkys‘ mergial# kas vakarėlį.
 O papa tidria, olia lylia lia,
 Lunkys‘ mergial# kas vakarėlį.

4. Mana mergiala t# puiki buva,
 Merke žlugtelį19 į ežerėlį.
 O papa tidria, olia lylia lia,
 Merke žlugtelį į ežerėlį.

Vedė Antanas Daujotas, 55 m., gim. Påvartyčių k., tarė Petras Pranskietis, 
63 m., ir Mečislovas Valčiukas, 41 m., visi gyv. Šeduvoje. Užrašė  
L. Burkšaitienė ir V. Ptašekas 1985 m. MFA KLF 617(16).
Darbo (skalbimo) daina. LLDK D 1463.

12. *Eisiu eisiu į girelę

19 Žlugtas – vienu metu skalbiami ar ką tik išskalbti 
skalbiniai.

20 Gromata – laiškas.
21 Lova – čia lysvė, ežia.

5. Balt# jon skalbe, balt# vial#je,
 Ont rūtų šakų susvarstinėje.
 O papa tidria, lia lylia lia,
 Ont rūtų šakų susvarstinėje.

6. Atlėke gulbių trys šiomt# pulkų,
 Drumste vandenį į juodo dumblo.
 O papa tidria, olia lylia lia,
 Drumste vandenį į juodo dumblo.

7. Kol vandenėlis nusistovėje,
 Bernels‘ mergial# prikalbinėje.
 O papa tidria, olia lylia lia,
 Bernels‘ mergial# prikalbinėje.

3. Ir atskrido karvelėlis
 Į rūtų darželį,
 Ir padėjo gromatėlę
 Ant rūtų lovelės21. (2 × 2)
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1. Visos siasutės
 Ain# į darželį,
 O tujin vien#
 Lieki už vartelių. (2 × 2)

2. Visos siasutės
 Skin žalis rūtialas,
 O tujin vien#
 Nolaidos ronkial#s. (2 × 2)

3. Pažiorėk on medže
 Sausa nodžiovuse –
 Kai pradės žaliuoti,
 Tei tu mana būsi. (2 × 2)

4. Ėmio uzbonėlį22,
 Sėmio vandenėlį,
 Laisčio medelį,
 Kad žaliuot lapelė. (2 × 2)

4. Ir išėjo mergužėlė
 Į rūtų darželį,
 Ir atrado gromatėlę
 Ant rūtų lovelės, (2 × 2)

5. Ir paėmus gromatėlę
 Pradėjo skaityti,
 Rieda krenta ašarėlės –
 Negali matyti. (2 × 2)

Vedė Apolonija Stonienė (Matuzevičiūtė), 66 m., tarė Elžbieta Seniulienė  
(Jurpalytė), 77 m., abi gyv. Prastavonių k. Užrašė M. Razdolskaja ir 
R. Kaminskaitė 1985 m. MFA KLF 610(15).
Meilės daina. LLDK M 229.

13. Visos siasutės

22 Uzbonas – ąsotis.
23 Šeduvos.
24 Kanauninkas – aukštesnysis katalikų kunigų titulas.

5. Sausi medelė
 Žaliuoti pradėje,
 Da neatjoje,
 Kor mani mil#je. (2 × 2)

6. Aš pas tav‘ atjosiu
 Kito rudenėlį,
 Aš tau atneši
 Rūtų vainikėlį. (2 × 2)

7. Koks yra brang#s
 Tas rūtų vainik#s,
 Yra prisakyt#
 Šiâd‘vos23 kanauny(ka)24. (2 × 2)

6. Vienoj pusėj parašyta
 Auksinėm raidelėm,
 Antroj pusėj išspausdinta
 Rūtų vainikėlis. (2 × 2)
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Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 55 m., tarė Marija Petrauskienė  
(Tamulytė), 58 m., ir Vanda Skačkauskienė (Rušėnaitė), 61 m., visos 
gyv. Šeduvoje. Užrašė L. Burkšaitienė ir V. Ptašekas 1985 m. MFA 
KLF 616(30).
Tekstas artimas meilės dainoms – LLDK ~ M 630. Paskutinis posmas 
primena moralistines dainas.

14. Oi, bare bare matule

1. Oi, bare bare matule,
 Kad balt# prausio burnutę. (2)

2. – Oi, nebark manis, matule,
 Skubinkis krauti kraitelį. (2)

3. Skubinki krauti kraitelį,
 Kalbina mani bernelis. (2)

4. – Dukrute mana jaunoji,
 Kokio vietial# kalbina? (2)

5. – Vidury Šiâd’vos mestely,
 Tiarpu sesučių, pulkely. (2)

6. – Dukruti mana jaunoji,
 Kai tu suprat#, kad tavi? (2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., iššifravo 
D. Raginytė. MFA KLF 1529(2).
Kadangi tekste jokių aliuzijų į prasidėjusį vestuvių vyksmą nesama,  
jis tikriausiai skirtinas prie jaunimo ar meilės dainų. LLDK –.

25 Kromas – krautuvė, parduotuvė.
26 Čipkas (čepčius) – ištekėjusių moterų anksčiau 
nešiota kepuraitė.

27 Bloznelis – čia nenaudėlis, išdykėlis.

7. – Už baltų rankų pajėme,
 Į jaukštą kromą25 įvede, (2)

8. Nupiorka auksa žedelį,
 Liepe man siūti čipkelį26. (2)

9. – Oi tu berneliau blozneli27,
 Ką aš#n veiksiu čipkeliu? (2)

10. Ar tu, berneli, apak#,
 Žalių rūtelių niamat#? (2)

11. – Už viršūnėlių pajimsiu,
 Iš pašaknelių iškirsiu, (2)

12. Iš pašaknelių iškirsiu,
 Bėrą žirgelį pašersiu. (2)
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1. Motinėla,
 K#p gi niaatmiano,
 K#p tu mani
 Mažiutį augian#. (2 × 2)

2. Kiek naktelių
 Miega nemiagojė,
 Jant ronkelių
 Mane parnešiojė (2 × 2)

3. Par dinial#
 Pri sunkaus darbele,
 Par naktial#
 Pri mana lopšele. (2 × 2)

4. Par dinial#
 Dalgial# mojav#,
 Par naktial#
 Man mažo liuliav#. (2 × 2)

Padainavo Barbora Martinionienė (Krasauskaitė), 85 m., kil. iš Šimoniÿ k., 
Påsvalio r., gyv. Šeduvoje. Užrašė V. Baranauskienė ir B. Krasauskaitė 
1985 m. MFA KLF 606(14).
Karinė istorinė (feodalinės Lietuvos laikotarpio) daina. LLDK K 146.

15. Motinėla, k#p gi niaatmiano

28 Vaiskas – kariuomenė.
29 Prijomas – priėmimas, priėmimo komisija.
30 Mislė (mislis) – mintis.
31 Gaspadorysta – šeimininkavimas, ūkis.
32 Služba – tarnyba.
33 Kareivysta – kareiviavimas.

5. K#p užaugo
 Dvidešimt metelių,
 Man‘ užraše
 Naujokų vaiskely28. (2 × 2)

6. K# aš prėjo
 Pri prijoma29 namų,
 Parsimaine
 Visos mislės30 mano. (2 × 2)

7. Nebiarūpi
 Man‘ gaspadorysta31,
 Tik man‘ rūpi
 Služba32, kareivysta33. (2 × 2)
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1. Kur yra mūsų namelė
 Biednų34 siratėlių35,
 Kad mias augam su broliuk#s
 Draugi siasutėlių. (2 × 2)

2. Ak, man laime ir nelaime
 Žaln#rėliu36 būti,
 Užnešioje motinėle
 Unt rankelių mažutį. (2 × 2)

3. Aštonioliakos metelių
 Kai man‘ lionksmu buva,
 Dvidešimt pirmų metelių
 Man linksmybe pražuva. (2 × 2)

4. Palydėje mutinėla
 Lig kiema vartelių,
 Aš sudievu sakydamas
 Pulsi po kujelių. (2 × 2)

5. Palydėje siasutėla
 Par rūtų darželį,
 Aš sudievu sakydamas
 Bučiavau veidelį. (2 × 2)

6. Palydėje tėvutėlis
 Lig puse laukele,
 Aš sudievu sakydamas
 Bučiavau kryželį. (2 × 2)

7. Palydėje broliukėlis
 Lig mašinos kelalį,
 Slūgavoja37 jos dėl mani
 Paskutinį kartelį. (2 × 2)

16. Kur yra mūsų namelė

34 Biednas – neturtingas, vargingas.
35 Sirata – našlaitis.
36 Žalnierius – kareivis.
37 Slūgavoti – patarnauti.
38 Čėsas – laikas.

8. Aš pamačio, kad ateina
 Mašino kaukdama,
 Didžio daugybė vagonų
 Su savi traukdama. (2 × 2)

9. Parsigunda širdis mana,
 Pradėje drebėti,
 – Sudiev, mielas broliukėli,
 Nebėr čėsa38 kalb#ti. (2 × 2)

10. – Grįžk namolio, broliukėli,
 Gyvenk su tėveliais,
 O aš plauksi ko toliausi
 Ašarėlių upelės. (2 × 2)

11. Susodina mumis jaunus
 Į vieno šalal#,
 Trauki tujin, mašinėla,
 Kur skriondu gulbiala. (2 × 2)

12. Nuvažiavom didį miesto,
 Vadinamą Kauną,
 Ten pristojį daugel‘ vaiska,
 Lauk‘ ir mūsų jaunų. (2 × 2)

13. Šit išeina generolas
 Mumis kalbindamas,
 Bagaslovij39 mumis jaunus
 Runkų pakialdamas. (2 × 2)
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14. – Sveiki, brolė, atvažiavį
 Svetimo šalal#,
 Būkit vierni ir pakarni
 Slūžit‘ sava karaliu. (2 × 2)

15. Lipkit, brolė, iš vagonų,
 Stokit pri darbele,
 Imkit runko pliena šoblį40

 Ir bėro žirgelį. (2 × 2)

16. Šauke vardu, pavardėlu,
 State į mierial#,
 Jeniarol#41 jaficierė
 Rašė į knygial#. (2 × 2)

17. – O tu Dievi, poni Dievi,
 Svetimo šalal#
 Kam aš dabar pasiskųsi,
 Kad man skaudu širdial#? (2 × 2)

18. Kad gal#či pasiversti
 Mėlynuo karveli,
 Ir nul#kči, paburkuoči
 Pri tėvuče vartelių. (2 × 2)

Vedė Ona Pranaitienė (Simonavičiūtė), 84 m., tarė Juozas Skačkauskas, 
85 m., abu gyv. Užuožerių k. Užrašė J. Baltramiejūnaitė ir R. Astrauskas 
1985 m. MFA KF 6668(25).
Karinė istorinė daina apie tarnybą carinės Rusijos kariuomenėje. LLDK 
K 547.

17. Aš verkiau parimus tarp rūtų darželio

19. Kad išeitų tėvutėlis,
 Man‘ vartelis atkeltų,
 Kad išeitų broliukėlis,
 Man‘ žirgelį pašertų. (2 × 2)

20. Kad išeitų motinėla,
 Mani jaunų apverktų,
 Kad išeitų siasutėla,
 Man‘ širdialą ramintų. (2 × 2)

21. Musėt‘42 aš nebuvo gadnas43

 Su jum vaikštinėti,
 Kad prisėje man‘ po svietų44

 Vinam klaidžiūnėti. (2 × 2)

22. Palikau brolis ir draugus
 Ir visus kaimynus,
 Atsiskyriau aš no jūsų
 Kai paukštelis vienus. (2 × 2)

23. Jūs tėveliai, jūs senieji,
 Jūs mani auginat,
 Kur aš ainu, kur aš vargstu,
 Jūs manės nežinat. (2 × 2)

39 Bagaslovyti – laiminti.
40 Šoblė – kardas, kalavijas.
41 Jenerolas – generolas.

42 Musėt – turbūt.
43 Gadnas – tinkamas.
44 Svietas – pasaulis.
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1. Aš verkiau parimus tarp rūtų darželio,
 Kai, paspaudęs ranką, tyliai išėjai.
 Ašarom sidabro verkė rūtos žalios,
 Verkė ūkanose skęsdami laukai. (2 × 2)

2. Kas paklaus, kodėl man ašaros taip byra,
 Kas man ravint rūtas „padėk Diev“ sakys?
 Kas akis manąsias atras lino žiede,
 Kas, o kas, o kas gi širdį nuramins? (2 × 2)

3. Lengvai mėto šeivas45 staklės ąžuolinės,
 Driekias plonos drobės taip baltai baltai.
 Rankšluostin įausiu „Lietuva tėvyne,
 Tu didvyrių žemė, mes tavo vaikai“. (2 × 2)

4. Ir kada žemelė bus nuo kraujo soti,
 Ir kada sugrįši tu su žirgeliu.
 Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty,
 Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu nauju. (2 × 2)

Padainavo etnografinio ansamblio „Šeduva“ (vad. E. Brajinskienė) moterų 
grupė. Vedė E. Brajinskienė (Brimanaitė), 79 m. Įrašyta 2009 m. Šiauliuose.  
Iššifravo L. Burkšaitienė 2012 m. iš kompaktinės plokštelės „Kovos laukuos  
aidėjo šūviai...“ (garso rež. P. Jasiūnas), CD 1(12).
Karinė istorinė (Antrojo pasaulinio karo) daina. LLDK K 1188. Sukurta 
pagal Vandos Panavaitės (Stankienės) eilėraštį „Kai sugrįši (Kariui)“.

18. Aušta rytas, šviesi saulė teka

45 Šeiva – į šaudyklę de damas virbalas, ant kurio 
susukami ataudų siūlai.
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1. Aušta rytas, šviesi saulė teka,
 O rytuose negęsta ugnis,
 Nenustoja kulkos klaikiai gaudę,
 Vis artėja jau žiauri mirtis. (2 × 2)

2. Bėgo bėgo jaunas lietuvaitis
 Per lygiuosius kaimo laukelius,
 Jis dar kartą norėjo pabėgti,
 Jam gyvenimas yra brangus. (2 × 2)

3. Oi, kiek verkė sielvarte motulė,
 Tėvas laužė iš skausmo rankas,
 Kiek jie skausmo ir vargų turėjo,
 Kol jų sūnų priglaudė kapai. (2 × 2)

Padainavo etnografinio ansamblio „Šeduva“ (vad. E. Brajinskienė) vyrų 
grupė, vedė Juozas Stumbras, 76 m. Įrašyta 2009 m. Šiauliuose. Iššifravo 
L. Burkšaitienė 2012 m. iš kompaktinės plokštelės „Kovos laukuos aidėjo 
šūviai...“ (garso rež. P. Jasiūnas), CD 1(22).
Karinė istorinė (Antrojo pasaulinio karo) daina. LLDK K 1208.

19. Upės plauks į melsvą tolį

1. Upės plauks į melsvą tolį,
 Gervės skris ir vėl sugrįš,
 Nežinau, brangi mamyte,
 Ar pabelsiu į duris. (2 × 2)

2. Kur bakūžė samanota,
 Kur daineles dainavau,
 Dabar vien tiktai dirvonai,
 Iš bakūžės pelenai. (2 × 2)

3. Nežinau, per kur pareisi,
 Ar sodelio takeliu?
 Tėviškėle sunaikinta,
 Nėr darželyje gėlių. (2 × 2)

4. Mama jau seniai Sibire,
 O tėvelis jau kapuos,
 Kas paklos tau patalėlį,
 Kas nuvargusį paguos? (2 × 2)
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„Šeduvos“ ansamblio dainininkų grupė su vadove E. Brajinskiene  
(pirmoje eilėje trečia iš kairės). Muzikantas Kazimieras Masilionis.  
2013 m. Iš E. Brajinskienės albumo

Folkloro kapelos „Šeduvos bernai“ vadovas Gintaras Rutkauskas  
su kompozitoriumi Jurgiu Gaižausku. Iš Šeduvos kultūros  
namų archyvo
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5. Tu parėjęs iš kelionės
 Ant šienelio užmigai,
 Sapnavai, kad tėviškėlės
 Jau laisvi žali laukai. (2 × 2)

6. Tu pabudęs iš miegelio
 Vėl papieviais išėjai,
 Kepurėlę tau dabino
 Žibučių melsvi žiedai. (2 × 2)

7. Sakei, myli tu darželį,
 Žalias rūtas seserų,
 Skynei jas prie kepurėlės
 Ir segei mums prie kasų. (2 × 2)

Padainavo etnografinis ansamblis „Šeduva“ (vad. E. Brajinskienė),  
vedė Danutė Česnakienė, 73 m. Įrašyta 2009 m. Šiauliuose. Iššifravo 
L. Burkšaitienė 2012 m. iš kompaktinės plokštelės „Kovos laukuos aidėjo 
šūviai...“ (garso rež. P. Jasiūnas), CD 1(7).
Karinė istorinė (pokario) daina. LLDK K 1346.

20. Kai tylus vakaras ateina

8. Oi motule, oi širdele,
 Spaudžia širdį kaip ledai –
 Žuvo sūnus partizanas,
 Jo kapelių nežinai. (2 × 2)

9. Tu gegute, tu raiboji,
 Po girelę paskrajok,
 Tu, atradus jo kapelį,
 Graudingu balsu kukuok. (2 × 2)

1. Kai tylus vakaras ateina
 Ir širdį spaudžia, spaudžia man,
 O kur tėvelis, kur motulė,
 Kad reiks pasauly vargt vienam? (2 × 2)

2. Tėvelis senas jau kapuose,
 Motulė toli išvežta,
 Liko takelis tik apaugęs
 Prie mano tėviškės brangios. (2 × 2)
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3. Čia vyresnysis brolis žuvo
 Nuo priešo kulkos nebylios,
 Mama raudojo iki ryto,
 Šiandieną nėra jau nė jos. (2 × 2)

4. Tik sesė parymot ateina
 Prie brolio kapo paslapčia,
 Aukščiausiam maldą dovanoja
 Ir greitai bėga vėl iš čia. (2 × 2)

5. O jūs pasaulio atėjūnai
 Mūsų šalelėj mylimoj,
 Žalia giružė – mūsų rūmai,
 Mes nevergausim svetimiem. (2 × 2)

Padainavo etnografinis ansamblis „Šeduva“ (vad. E. Brajinskienė), vedė 
E. Brajinskienė, 79 m. Įrašyta 2009 m. Šiauliuose. Iššifravo L. Burkšaitienė 
2012 m. iš kompaktinės plokštelės „Kovos laukuos aidėjo šūviai...“ (garso 
rež. P. Jasiūnas), CD 1(8).
Karinė istorinė daina, tekstu artimiausia pokario tekstams. LLDK K –.

21. Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio

46 Sudūmoti – sumanyti.

1. Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio,
 Ko nuleidot žaliąsias šakas?
 Sudūmojo46 jaunieji berneliai
 Laisvės saulę Tėvynei parnešt. (2 × 2)

2. Ko jūs blaškotės, vėtros neramios,
 Kam jūs laužot viršūnes klevų?
 Jau balnoja broleliai žirgelius
 Ir išjoja gint šalį tėvų. (2 × 2)
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3. Neparnešim aksomo nei šilko,
 Nes šalis ir be turtų brangi.
 Jei manęs, mylimoji, nesulauksi,
 Nerymok ilgesingai lange. (2 × 2)

4. Mes kovosim už tėviškės laisvę
 Su daina ir širdim atvirom,
 Motinėlė į žygį palaimins
 Savo mylinčiom rankom gerom. (2 × 2)

5. Jau gana ašarėlių išlieta,
 Motinėle, aš josiu ramus
 Už tą didelį ilgesį laisvės,
 Už gyvenimo ateitį mūs. (2 × 2)

6. Mes sugrįšim per vieškelio dulkes,
 Akmenėliai po kojom žėrės,
 Mergužėlės su gėlėm, su rūtom
 Pasitiks, į akis pažiūrės. (2 × 2)

7. O jei kartais negrįšiu iš miško,
 Praretėjęs bus mūsų būrys,
 Tad nubrauk ašarėles nuo skruostų –
 Už Tėvynę žuvau kaip karys. (2 × 2)

Padainavo etnografinio ansamblio „Šeduva“ vyrų grupė  
(vad. E. Brajinskienė), vedė J. Stumbras, 76 m., gyv. Pakalniškių k.  
Įrašyta 2009 m. Šiauliuose. Iššifravo L. Burkšaitienė 2012 m. iš  
kompaktinės plokštelės „Kovos laukuos aidėjo šūviai...“ (garso  
rež. P. Jasiūnas), CD 1(11).
Karinė istorinė (partizanų) daina. LLDK K 1636.

22. Ilgai pušys rems dar dangų
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1. Ilgai pušys rems dar dangų,
 Ilgai šilas oš,
 Tu nežvelk daugiau pro langą –
 Nebegrįšiu aš. (2 × 2)

2. Išeinu, nelauk sugrįžtant
 Per laukų marias,
 Kai žydės antrąkart vyšnios –
 Nebebus manęs. (2 × 2)

3. Aš mačiau artoją basą
 Tarp plačių laukų,
 Iš akių jam krito rasos,
 Lydimos skausmų. (2 × 2)

Padainavo etnografinio ansamblio „Šeduva“ (vad. E. Brajinskienė) vyrų 
grupė, vedė Juozas Stumbras, 76 m., gyv Pakalniškių k. Įrašyta 2009 m. 
Šiauliuose. Iššifravo L. Burkšaitienė 2012 m. iš kompaktinės plokštelės 
„Kovos laukuos aidėjo šūviai...“ (garso rež. P. Jasiūnas), CD 1(16).
Karinė istorinė (partizanų) daina. LLDK K 1831.

23. Pražydo pirmos melsvos žibutės

4. Aš mačiau, kaip verkė šilas,
 Skundėsi laukai
 Ir siūbavo aukštos pušys,
 Ošdamos liūdnai. (2 × 2)

5. Tu verkei lange parimus,
 Nevaldei jausmų,
 Aš su tėviškės arimais
 Dalinuos skausmu. (2 × 2)

6. Ilgai pušys rems dar dangų,
 Ilgai šilas oš,
 Leisk užuolaidas ant lango –
 Nebegrįšiu aš. (2 × 2)

1. Pražydo pirmos melsvos žibutės,
 Paukštelių dainos skrieja laukais,
 Tėvynės ginti išėjo broliai,
 Tylūs, bet narsūs kaip sakalai. (2 × 2)

2. Vartuos parimo sena močiutė
 Ir mergužėlė, likus viena.
 Jinai žinojo, ko vėjai pučia,
 Kad partizanų sunki dalia. (2 × 2)

3. Vėjas įsiutęs blaškės ir kaukė,
 Blaškė žibuoklių melsvus žiedus,
 Kvatojos ginklai, patrankos gaudė,
 Aidėjo vėjas plačiais laukais. (2 × 2)
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4. Apgaubė kapą lieknas berželis,
 Sužibo žvaigždės, verkė dangus,
 Tarytum sakė, „Sudiev, mergaite,
 Nebematysiu daugiau tavęs“. (2 × 2)

5. Kam man tie pančiai, kam tie retežiai,
 Kam man grasina baisi mirtis?
 Pačioj jaunystėj paguldžiau galvą,
 Kad mūs Tėvynė būtų laisva. (2 × 2)

Padainavo etnografinio ansamblio „Šeduva“ vyrų grupė  
(vad. E. Brajinskienė). Vedė Juozas Stumbras, 76 m., gyv. Pakalniškių k. 
Įrašyta 2009 m. Šiauliuose. Iššifravo L. Burkšaitienė 2012 m. iš kompaktinės 
plokštelės „Kovos laukuos aidėjo šūviai...“ (garso rež. P. Jasiūnas), CD 1(14).
Karinė istorinė (partizanų) daina. LLDK K 2401.

24. Ant gatvės gulėjo lietuvis

1. Ant gatvės gulėjo lietuvis,
 Jo kraujas žibėjo purve,
 Lietutis jam veidą mazgojo,
 Raudojo nakties tamsuma. (2 × 2)

2. Vargonai bažnyčioj negroja,
 Nelydi jo nieks į kapus,
 Varnai jam akis iškapojo,
 Motule, tai tavo sūnus. (2 × 2)

Padainavo etnografinis ansamblis „Šeduva“ (vad. E. Brajinskienė).  
Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 79 m. Įrašyta 2009 m. Šiauliuose.  
Iššifravo L. Burkšaitienė 2012 m. iš kompaktinės plokštelės „Kovos  
laukuos aidėjo šūviai...“ (garso rež. P. Jasiūnas). CD 2(13).
Karinė istorinė (partizanų) daina. LLDK K 2424.

3. Kai krauju mes laistysim gatves,
 Motulė manęs neraudos,
 Žinok, kad tas kraujas pralietas
 Už laisvę brangios Lietuvos. (2 × 2)

4. O kai nuaidės laisvės šūvis
 Ir brolius į pergalę kvies,
 Nekels tas nuo gatvės lietuvis,
 Švęst pergalės jis neateis. (2 × 2)
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25. Sėda siasutės

1. Sėda siasutės
 Į vieną suolą,
 Voi lelijėl#s,
 Į vieną suolą. (2 × 2)

2. – Kas jum, siasutės,
 Pakials į suolą,
 Voi lelijėl#s,
 Pakials į suolą? (2 × 2)

3. – Šiad‘vos bruliuk#
 Pakials į suolą,
 Mums, lelijėl#s,
 Pakials į suolą. (2 × 2)

4. – Kur jum, bruliuk#,
 Aušriala auša,
 Voi dobiliuk#,
 Aušriala auša? (2 × 2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., melodiją  
iššifravo L. Kirsnytė. MFA KLF 1527(44).
Kalendorinių apeigų (Advento–Kalėdų žaidimų) daina. Kl 307.

26. Oi, jojau jojau

5. – Šiad’vos mestely
 Aušriala auša,
 Mums, dobiliukams,
 Aušriala auša. (2 × 2)

6. – Kur jum, bruliuk#,
 Saula tekėje,
 Voi dobiliuk#,
 Saula tekėje? (2 × 2)

7. – Vilniaus mestely
 Saula tekėje,
 Mums, dobiliukams,
 Saula tekėje. (2 x 2)

1. Oi, jojau jojau
 Tamsioj naktial#j,
 Pavarga žirgelis,
 Oi, bėdos mana. (2 × 2)

2. Kad i pavarga,
 Tai man‘ niagaila,
 Aš gausiu panialą
 Kaip lelijėlą. (2 × 2)
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3. – Mergele mana,
 Jaunoji mana,
 Ar aisi už mani,
 Ar būsi mana? (2 × 2)

4. – Berneli mana,
 Jaunas# mana,
 Ką aš jauna veiksiu
 Už tavi n#jus? (2 × 2)

5. – Rūtial#s sėsi
 Ir jas ravėsi,
 Nedėlios rytelį
 Vainiką pinsi. (2 × 2)

6. – Kad i nupinsiu,
 Bet nenešiosiu,
 An baltų rankelių
 Pasižiūrėsiu. (2 × 2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., iššifravo 
L. Kirsnytė. MFA KLF 1529(35).
Vestuvinė (pažintuvių) daina. LLDK V 32.

27. Gaidžiuosi kėlio

7. Berneli mana,
 Jaunas# mana,
 Ar laisi tu mani
 [J]į jaunimėlį? (2 × 2)

8. – Aš tavi laisiu
 Ir pats# aisiu,
 Neilgai pabuvį,
 Namo pareisme. (2 × 2)

9. Žmonių mergial#s
 Šok#, dainuoji,
 O mana mergiala
 Griaudžiai raudoji. (2 × 2)

10. Žmonių mergelių
 Rūtų vainik#,
 O mana mergialai
 Balti nuomiat#. (2 × 2)

1. Gaidžiuosi kėlio,
 Žirgelį šėrio,
 Išauš#s pabalnojo,
 An pietų tianujojo. (2 × 2)

2. Kai ašin jojo
 Par žalią girią,
 Nu medžių rasa krita
 Ant jodbėra žirgele. (2 × 2)
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Bronė Radauskienė Pakalniškiuose.  
Apie 1985 m. L. Burkšaitienės nuotr. 

47 Pentinas – geležinis lankelis su ratuku, pritaisomas 
prie raitelio bato arkliui paraginti.

48 Dyvytis – stebėtis.
49 Šalbierius – išdykęs, nerimtas, suktas žmogus.

3. Rasiala krita,
 Šoblal# švita,
 Pintin#47 suskambėje,
 Žirgelis sužvingava. (2 × 2)

4. Kai ašin jojo
 Par žalią lanką,
 Šenpjovėliai dyvijas48 –
 Kas toks gražus atjoji? (2 × 2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., iššifravo 
L. Kirsnytė. MFA KLF 1527(4).
Vestuvinėms (piršlybų ar jaunojo sutiktuvių) dainoms artimas, bet LLDK 
adekvataus atitikmens neturintis variantas. LLDK ~ V 56–72.

28. *Augo jovaras prie vartų

5. Ar šalberėlis49,
 Ar laidokėlis,
 Ar girios kirtojėlis,
 Ar tėvučia sūnelis? (2 × 2)

6. Nei šalberėlis,
 Nei laidokėlis,
 Nei girios kirtojėlis –
 Tikras tėva sūnelis. (2 × 2)

1. Augo jovaras prie vartų,
 O jo šakelės ant vartų.
 – Išeik, matuše,
 Atkelk vartelius jovaro. (2 × 2)

2. – Neturiu laiko išeiti,
 Jovaro vartų atkelti,
 Neturiu laiko,
 Verpiu linelius, drobeles. (2 × 2)
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3. – Užaugo tavo dukrelė,
 Užaugo tavo jaunoji,
 Užaugo tavo
 Graži dukrelė dėl manęs. (2 × 2)

4. – Palauk, berneli, metelius,
 Palauk, jaunasai, dar antrus,
 Dar nepriaudžiau
 Plonų drobelių, kraitelių. (2 × 2) 

Vedė Bronė Radauskienė (Tamošiūnaitė), 75 m., gyv. Pakalníškių k.,  
tarė Alfonsa Skubrienė (Kriuklytė), 51 m., ir Filomena Stasiūnienė  
(Eisčinskaitė), 73 m., abi gyv. Šeduvoje. Užrašė L. Burkšaitienė 1985 m. 
MFA KLF 616(17).
Darbo (rugiapjūtės) dainų motyvu papildytas variantas, artimas vestuvių 
(piršlybų) dainoms. LLDK ~ V 103–123.

29. Tamsioj naktial#j

5. – Man nereikia kraitelių
 Nei tavo plonų drobelių,
 Man tiktai reikia
 Tavo dukrelės jaunosios. (2 × 2)

1. Tamsioj naktial#j
 Ilgi kialalė,
 Nežinojo, katroj šaly
 Miargužėla mano. (2 × 2)

2. Kad ir nežinojo,
 Bet vis tiek nujojo.
 Užsodina už stalale
 Į pačio kertial#. (2 × 2)

3. Pažiūrėjo meilė,
 Atsidoso gailė,
 Graži graži miargužėla
 Skiars# pažiorėje. (2 × 2)

4. Sėdi už stalalia
 Žiūri pro langelį:
 Lietus lyja, snieg#s kriant#
 Ont mana žirgele. (2 × 2)

5. – Oi uošvi uošvi,
 Uošveli tėveli,
 Jei prijėmė mani jauną,
 Prijomk ir žirgelį. (2 × 2)

6. – Oi žente žente,
 Ženteli sūneli,
 Nepastačio naujos stainės50

 Dėl‘ tava žirgele. (2 × 2)

50 Stainė – arklidė.
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Vedė Antanas Daujotas, 55 m., gim. Pavartyčių k., tarė Petras Pranskietis, 
63 m., ir Mečislovas Valčiukas, 66 m., visi gyv. Šeduvoje. Užrašė  
L. Burkšaitienė ir V. Ptašekas 1985 m. MFA KLF 617(15).
Vestuvių (piršlybų) daina. LLDK V 111 + V 110.

30. Ano pusė ježiara

1. Ano pusė ježiara
 Trys klevelė žaliava,
 Po tuo kleveliu, po tuo žalionėliu
 Trys paukštelė čiulb#je. (2 × 2)

2. Ne paukštelė čiulb#je,
 Trys bernelė kalb#je,
 Susikalb#je, susidumoje
 Jot pas vieno mergial#. (2 × 2)

Vedė Kotryna Bundzinskienė (Mardosaitė), 80 m., tarė Karolina  
Kučinskienė (mergautinė pavardė nenurodyta), 90 m., abi gyv.  
Margavõnių k. Užrašė M. Razdolskaja ir M. Kaminskaitė 1985 m.  
MFA KLF 610(45).
Vestuvinė (piršlybų) daina, tačiau paskutinis posmas – aiški aliuzija  
į karines istorines dainas. LLDK V 198.

31. Gėrio alutį

51 Smūtni – liūdna, nusiminusi.

3. Vien#s sake – bus mana,
 Antr#s sake – Dievs žina,
 O trečis sake: – Miargužėla mana,
 Kur teip smūtni51 vaikščioji? (2 × 2)

4. – Ko aš smūtni niabūsiu,
 Ko aš smūtni niavaikščios‘:
 Išveže mana, mana mylimiausį,
 Dievas žina, ar sugrįš? (2 × 2)

1. Gėrio alutį,
 Saldų midutį
 Par viso naktį
 Iki gaidelių. (2 × 2)
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2. Pragėrio žiedo
 Ir vainikėlį,
 Tai vis dėl tavės,
 Jaunas berneli. (2 × 2)

3. Aičio namule,
 Skųsčio motulei,
 Kad atvaduotų
 Man‘ žiedužėlį,
 Kad atvaduotų
 Man‘ vainikėlį.

Vedė Bronė Radauskienė (Tamošiūnaitė), 75 m., tarė Albina Skubrienė 
(Kriuklytė), 51 m., ir Filomena Stasiūnienė (Eisčinskaitė), 73 m., visos 
gyv. Pakalniškių k. Užrašė L. Burkšaitienė 1985 m. MFA KLF 616(15).
Vestuvinė (sutartuvių) daina. LLDK V 482.

32. Aik, siasute, darželin

4. – Bus tau žiedelis
 Ir vainikėlis,
 Tik niabus niabus
 Jaunų dienelių. (2 × 2)

1. – Aik, siasute, darželin,
 Seserėla, darželin,
 Skint žaliųjų rūtelių,
 Sava jaunų dienelių. (2 × 2)

2. – Nė aš aisi darželin,
 Nė aš skinsi rūtelių,
 Bėjo jauna bernele,
 Kad nepasidabotų52. (2 × 2)

3. Nedabok man‘, berneli,
 Nedabok man‘, jaunas#,
 Aš iš prastų namelių,
 Netortiongų tėvelių. (2 × 2)

52 Pasidaboti – žiūrėti su patikimu, pamilti.
53 Bėlė (bile) – kad tik.

4. Aš niatorio šimtelių
 Nė sukrautų kraitelių,
 Vis#s mana turtelis
 Žalių rūtų darželis. (2 × 2)

5. – Man‘ nereikia šimtelių
 Nė sukrautų kraitelių,
 Lionksm# mana širdiala,
 Bėlė53 graži mergiala. (2 × 2)
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Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 55 m., tarė Marija Petrauskienė 
(Tamulytė), 58 m., Vanda Skačkauskienė (Rušėnaitė), 61 m., Vilija  
Zubrevičienė (Zilytė), 58 m., ir Elena Pranskietytė, 59 m., visos gyv.  
Šeduvoje. Užrašė L. Burkšaitienė ir V. Ptašekas 1985 m. MFA KLF 617(5).
Vestuvinė (sutartuvių) daina. LLDK V 587.

33. Vargely gimio

1. Vargely gimio,
 Vargely augo,
 Užverkti mana
 Visi takelė. (2 × 2)

2. Par kiemų ėjo –
 Atsidūsėjo,
 Vartelis kėlio,
 Pasižiūrėjo: (2 × 2)

3. Piln#s darželis
 Žalių rūtelių,
 Prijoje kiem#s
 Jaunų bernelių. (2 × 2)

4. – Mergyte mana,
 Jaunoji mana,
 Rinkis nors vieno
 Iš ta pulkele. (2 × 2)

Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 55 m., tarė Marija Petrauskienė  
(Tamulytė), 52 m., Vanda Skačkauskienė (Rušėnaitė), 61 m. ir Vilija 
Zubrevičienė (Zilytė), 61 m., visos gyv. Šeduvoje. Užrašė L. Burkšaitienė 
1985 m. Spausdinama iš L. Burkšaitienės rankraščių.
Vestuvinė (sutartuvių) daina. LLDK V 590.

54 Pasoga – ištekančiai dukteriai ar seseriai iš tėvų 
ūkio duodama dalis pinigais, gyvuliais.

5. – Berneli mana,
 Jaunas# mana,
 Nė čia nė vieno
 Dėl manis biednos. (2 × 2)

6. Dabar tu sak#:
 Paniala graži,
 Pasku sakysi:
 Pasog#54 maž#. (2 × 2)

7. – Tava pasog#
 Giedros dienelės,
 Saulute šviesi,
 O ne tu pati. (2 × 2)
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1. – Oi siasute sesutėla,
 Ko tu sudūmojė,
 Kad rūtelių daržial#ly
 Balseliu raudojė? (2 × 2)

2. – Aš dūmoti sudūmojo,
 Kad bus man vargelis,
 Prapuls mana raškažėlis56

 Ir jaunos dienial#s. (2 × 2)

34. Kad aš kelutį keliavo

1. Kad aš kelutį keliavo, (2)
 Zylo zilal# sugavo. (2)

2. – Kaip to zilal# parneši, (2)
 Jauno panel# parvesi? (2)

3. Kor to zilal# tupdysi, (2)
 Jauno panial# migdysi? (2)

Vedė Bronė Radauskienė (Tamošiūnaitė), 75 m., tarė Alfonsa Skubrienė 
(Kriuklytė), 51 m., ir Filomena Stasiūnienė (Eisčinskaitė), 73 m., visos 
gyv. Pakalniškių k. Užrašė L. Burkšaitienė 1985 m. MFA KLF 616(18).
Vestuvinė (mergvakario) daina. LLDK V 747.

35. Oi siasute siasutėla

55 Klėtka – narvas, narvelis.
56 Raškažius – lengvas gyvenimas, gerovė.

4. – Zylo zilal# klėtkial#55, (2)
 Jauno panial# lovial#. (2)

5. – Kuom tu zilal# lasysi, (2)
 Jauno panial# girdysi? (2)

6. – Zylo zilal# cukreli, (2)
 Jauno panial# vyneli. (2)

3. – Oi siasute siasutėla,
 Ka tau pagail#je,
 Ar tėvučia, motinėl#s,
 Ar žalių rūtelių? (2 × 2)
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4. – Aš tėvutį, motinėl#
 Dažniai pamatysiu,
 Žalių rūtų vainikėlį
 Daugiau nenešiosiu,
 Jaunų dienų raškažėlių
 Nebeuliavos(iu)57.

5. Šit atklyda trys gegutės
 Į vyšnių sodnelį,
 Užkukava giagutėl#s
 Giagučių balseliu. (2 × 2)

6. – Katros turiat motinėlą,
 Klausykit matulės,
 Kad niaturiat motinėl#s,
 Klausykit gegutės. (2 × 2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., iššifravo 
L. Kirsnytė. MFA KLF 1527(26).
Vestuvinė (mergvakario) daina. LLDK V 788.

36. *Oi tu rūtele

57 Uliavoti – ulioti; linksmai leisti laiką, linksmintis.

1. – Oi tu rūtele,
 Rūtele žalioji,
 Kodėl nežaliuoji
 Žiemą vasarėlę? (2 × 2)

2. – Ko aš žaliuosiu
 Žiemą vasarėlę,
 Nelaistė sesutė
 Rytą vakarėlį. (2 × 2)

3. – Ko aš laistysiu
 Rytą vakarėlį,
 Neleido močiutė
 Už katro norėjau. (2 × 2)



401

T A U T O S A K A

4. Išleido močiutė
 Už seno našlelio,
 Už seno našlelio
 An didžio vargelio. (2 × 2)

Vedė Janina Kildienė (Grybauskaitė), 67 m., tarė Ona Kudžmienė 
(Skačkauskaitė), 82 m., ir Julija Tarbūnienė (Palepšaitytė), 73 m., visos 
gyv. Užuožerių k. Užrašė L. Burkšaitienė ir V. Baranauskienė 1985 m. 
MFA KLF 616(7).
Vestuvinė (mergvakario) daina. LLDK V 882.

37. Oi brolio brolužėlio

5. Prapuolė rūtelės
 Ir šilkų skarelės,
 Prapuolė ir mano
 Jaunosios dienelės. (2 × 2)

1. – Oi brolio brolužėlio,
 Baltas# dobil#(lio),
 Užtverk užtverk man daržial#lį
 Un kiema kraštial#(le). (2 × 2)

2. Užtvėre daržial#lį
 Un kiema kraštial#(le),
 Aš pasėjo trios lov#s rūtų,
 Naujajam daržial#(ly). (2 × 2)

3. Rūtial#s paaugėje,
 Broliuku nusidė(je),
 Vede vede bėro žirgelį
 Nuganyti rūte(lių). (2 × 2)

4. Nugane rūtytėl#s
 Ir gialsv#s lelijė(l#s),
 Pravirgdina jauno mergial#
 Šios nedėlios ryte(lį). (2 × 2)

Vedė Emilija Brajinskienė, 55 m., tarė Veronika Ruževičienė (Valavičiūtė), 
71 m., gyv. Baukÿ k. Užrašė L. Burkšaitienė ir V. Baranauskienė 1985 m. 
MFA KLF 615(31).
Vestuvinė (jaunojo sutiktuvių) daina. LLDK V 941.

5. – Ko verki, miargužėla,
 Ko lieji ašarė(las)?
 A tau gail# žalių rūtelių,
 A jų brangaus varde(lio)? (2 × 2)

6. Ėjo pro daržial#lį,
 Paklausio rūtytė(lių),
 – Ko nuvytat, žalios rūtial#s,
 Daržely augdamos? (2 × 2)

7. A no šiauros vėjele,
 A no šaltos rasia(l#s),
 A no sesutės skaistos veidele,
 Gailiųjų ašarė(lių)? (2 × 2)

8. – Nė no šiauros vėjele,
 Nė no šaltos rasia(l#s),
 Tik nuo sesutės skaistaus veidele,
 Gailiųjų ašarė(lių). (2 × 2)
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38. Skynio skynio skynimėlį

1. Skynio skynio skynimėlį,
 Klojo klojo viaškial#lį,
 Tiesus kialalis
 Tėvuče dvare(lin). (2 × 2)

2. Netropijo58 į dvarelį,
 Patropijo į darželį,
 Kor žyd rūtial#s,
 Raudonos rožia(l#s). (2 × 2)

3. Do žirgeliai sukinkyti
 Pri gonkele59 sustatyti,
 Čėsus, jau čėsus
 Į šliūbo60 važiuo(ti). (2 × 2)

4. – Utarnyki61 po pitelių
 Klupdys tavi pri grotelių62,
 Verksi, siasuti,
 Jaunųjų dine(lių). (2 × 2)

5. – Kad i verksi, bet ne viena,
 Kad raudosi, bet ne viena,
 Verks ir bernelis
 Pri mana šala(l#s). (2 × 2)

6. Seriados63 rykmetėlį
 Ain tėvelis į kūtial#64 –
 Nebė dukrial#s
 Ni juoda jaute(le). (2 × 2)

Vedė Ona Pranaitienė (Simonavičiūtė), 84 m., 
tarė Juozas Skačkauskas, 85 m., abu gyv.  
Užuožerių k. Užrašė J. Baltramiejūnaitė ir 
R. Astrauskas 1985 m. MFA KF 6668(26).
Vestuvinė (jaunosios graudinimo) daina.  
LLDK V 1203.

58 Tropyti – atsekti, pataikyti vykstant.
59 Gonkas – priebutis, prienamis, veranda.
60 Šliūbas – bažnytinės sutuoktuvių apeigos.
61 Utarnykas – antradienis.
62 Grotelės – pertvara bažnyčioje prieš altorių.
63 Sereda – trečiadienis.
64 Kūtė – tvartas.
65 Ketvergas (četvergas) – ketvirtadienis.
66 Subata – šeštadienis.
67 Zerkolas – veidrodis.

7. Ketviarga65 rykmetėlį
 Ain močiute į svirnelį –
 Nebė dukrial#s
 Ni plonų drobelių. (2 × 2)

8. Pinktadine rykmetėlį
 Ain broliuk#s in stainial# –
 Nebė siasutes
 Ni bėra žirge(le). (2 × 2)

9. Subatos66 rykmetėlį
 Ain siasute į darželį –
 Nebė siasutės
 Ni žalių rūte(lių). (2 × 2)

10. Viarks ir tava draugial#s
 T$s kelelės vaikščiodamos –
 Nebėr mum draugės
 Ni meilių žode(lių). (2 × 2)

11. Nedėlios rykmetėlį
 Pasistačio zerkul#lį67:
 Tas pats veidelis,
 Nebe tas vardelis. (2 × 2)

12. Nebešauki mani vardu
 Nė tėvučia pavardėl#,
 Vyra vardeli,
 Vyra pavardėl#. (2 × 2)
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39. Tu siasut‘ raskažnyk‘

1. – Tu siasut‘ raskažnyk‘,
 Išauš ryts utarnyka, (2 × 2)
 Koki tava širdiala,
 Šali sėdi bernele? (2 × 2)

2. Skaistų veidą turėdama,
 Meilus žodžius kalbėdama, (2 × 2)
 Šalia sėdėdama,
 Širdį tiešydama68. (2 × 2)

3. Privias tavi pri altorios,
 Pririoš tavi pri pypkorios, (2 × 2)
 Reiks tau ja šėnavot69

 Ir pipkial# jam dabot. (2 × 2)

4. Vienoj ronkoj vyro vesi,
 Antroj ronkoj pypko neši. (2 × 2)
 Reiks tau jam priklausyt
 Ir pipkel# iškrapštyt. (2 × 2)

Vedė Bronė Radauskienė (Tamošiūnaitė), 75 m., tarė Alfonsa Skubrienė 
(Kriuklytė), 73 m., Vlada Mataliūkštienė (Stasiūnaitė), 52 m., ir Julija  
Dubikaitienė (Pavilionytė), 66 m., visos gyv. Pakalniškių k. Užrašė 
L. Burkšaitienė ir V. Baranauskienė 1985 m. MFA KLF 615(49).
Vestuvinė (jaunosios graudinimo) daina. LLDK V 1221.

68 Tiešyti – guosti, raminti, drąsinti.
69 Šėnavoti – gerbti, mylėti.

5. Smūtn# širdį man‘ sospaude,
 Jaučiu daug verkimų, (2 × 2)
 Daug rūpesčių an širdial#s
 Ir daug gail#jimų. (2 × 2)

6. – Aik či, brolio brolužėlio,
 Ko aš tau sakysiu: (2 × 2)
 Nebėr rūtų vainikėle,
 Ko dabar darysi? (2 × 2)

7. – Nebe čėss, siasutėl,
 Dabar tau sakyti, (2 × 2)
 Kai prijojo pri vartelių,
 Reikė atsakyti. (2 × 2)

8. Kaip išgėre žalią vyną –
 Reikė nebepilti, (2 × 2)
 Kai žaliava žalios rūtos –
 Reike nianuskinti. (2 × 2)



404

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

1. Tau reikėje niavažiuoti
 Par Niauduvos tiltą,
 Bus i tava tas upelis
 Ašarų pripiltas. (2 × 2)

2. O kai mūsų siasutėla
 Už stala sėdėje,
 Žalių rūtų vainikėlį
 Ant galvos uždėje. (2 × 2)

3. O kai mūsų siasutėla
 Į šliūbą važiava,
 Savo miel# motinėl#
 Kojalas bučiava. (2 × 2)

4. Kai mūsų siasutėla
 Par laukų važiava,
 Žalioj girioj giagutėla
 Vargelius rokava70. (2 × 2)

5. Kai mūsų siasutėla
 Par bažnyčio ėje,
 Par trisdešimt tris aršinus71

 Žeme jai drebėje. (2 × 2)

6. Kai mūsų siasutėla
 Prie grotelių klaupe,
 Sava miel# motinėl#
 Iš kapelių šauke: (2 × 2)

7. – Kelkis kelkis, motinėla,
 Iš juodų žemelių,
 Ar negirdi dukterytės
 Verksmingų žodelių? (2 × 2)

40. Tau reikėje niavažiuoti

Veronika Ruževičienė.  
Nenurodyto fotografo nuotr.  
Iš E. Brajinskienės albumo

70 Rokuoti – minėti išskaičiuojant, kiek ko buvo, yra 
ar bus.

71 Aršinas – seniau vartotas ilgio matas (71,12 cm).
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1. – Oi siasutėla, ko verki,
 Oi jaunutėla, kas rūpi?
 – Rūpi man rūpi rūpestėlis,
 Gaila žalių rūtų vainikė(le). (2 × 2)

2. Siasute už stala sėdėje,
 Rūtų vainikėlį uždėje.
 – Pasinešioki, sesutėla,
 Da nors šį mielo vakarė(lį). (2 × 2)

3. Siasute no stala kai ėje,
 Visiems žodelius vis kalb#je:
 – Man jūs atlaiskit, susedėliai75,
 Gal ne venam aš nusidė(jau). (2 × 2)

Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 55 m., pritarė Marija Petrauskienė 
(Tamulytė), 58 m., Vanda Skačkauskienė (Rušėnaitė), 71 m., Vilija  
Zubrevičienė (Zilytė), 58 m., ir Elena Pranskietytė, 59 m., visos gyv.  
Šeduvoje. Užrašė L. Burkšaitienė ir V. Ptašekas 1985 m. MFA KLF 617(13).
Tekstas artimas vestuvinėms (atsisveikinimo ar išvažiavimo į jungtuves) 
dainoms. LLDK V –.

8. – Neverk, dukteryte,
 Niamačys72 tau niekas,
 Mylėk dorą, pamiask svietą73,
 Tik sergykis grieka74. (2 × 2)

Padainavo Veronika Ruževičienė (Valavičiūtė), 71 m., gyv. Baukų k.  
Užrašė L. Burkšaitienė ir V. Baranauskienė 1985 m. MFA KLF 615(17).
Vestuvinė (jaunosios graudinimo) daina. LLDK V ~ 1309.

41. Oi siasutėla, ko verki

72 Mačyti – čia padėti.
73 Pamiask svietą – tikriausiai atsisakyk linksmybių.
74 Griekas – nuodėmė.
75 Susiedas – kaimynas.

4. Siasute iš gryčios aidam#,
 Visiem galvial# nulonkdam#:
 – Jo išvažiuosi, nebegrįši,
 Da motinėl# pamaty(si). (2 × 2)

5. Susėda tėvelis, motinėla,
 Prėje jaunoji siasutėla,
 Ronkas, kojalas išbučiava
 Ir jo veidelis pamila(va). (2 × 2)

6. – Sudiev, močiute, man‘ augionai,
 Sudiev, tėveli, man‘ maitionai,
 Nebeatl#ksi pašnekėti,
 Meilių žodelių pakalb#ti. (2 × 2)



406

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

42. Oi, ūže ūže

1. Oi, ūže ūže
 Girios medelė,
 Maži mūsų broliu(k#).

2. Užaugs užaugs
 Mūsų broliuk#,
 Iškiors girios mede(lius).

3. Girial# pjove,
 Pagirio taše,
 On viškel#le sta(te).

4. Žad pastatyti
 Margo dvarelį
 An keturių kampe(lių).

Padainavo Marijona Griniūtė, apie 85 m., gyv. V¸riškių k.  
Užrašė E. Brajinskienė 1982 m. MFA KLF 614(48).
Vestuvinė (išvažiavimo pas jaunąjį) daina. LLDK V 1700.

43. *Aušt aušrelė, tek saulelė

76 Kožnas – kiekvienas.

5. Kožnoj76 kampial#j
 Po giagutėl(#)
 Kukuos ryts vakarė(lis).

6. Tol#s kukava,
 Kol iškukav(a)
 Iš močiutės dukria(l#).

7. Iš motinėl#s
 Jauno dukrial(#),
 Iš tėvučia šimte(lį).

1. Aušt aušrelė, tek saulelė,
 Jau man laikas išvažiuoti. (2)

2. Palūkėkit, mieli broliai,
 Dar aš eisiu pas tėvelį. (2)

3. Verk tėvelis, verk senasis,
 Man dalelę atskirdamas. (2)

4. Palūkėkit, mieli broliai,
 Dar aš eisiu pas močiutę. (2)

5. Verk močiutė, verk senoji,
 Man dalelę atskirdama. (2)
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Padainavo Ona Senulienė (Guokaitė), 70 m., gyv. Šeduvoje.  
Užrašė V. Baranauskienė ir B. Krakauskaitė 1985 m. MFA KLF 606(12).
Vestuvinė daina. LLDK V 1745.

44. Prapuol$, siasutėla

1. Prapuol#, siasutė(la),
 Prapuol#, jaunuol#la,
 Iš sava valios, iš raškažėle,
 Į graudžias ašarė(l#s). (2 × 2)

2. Paniekin# kvietkelį77

 Ir rūtų vainikėlį,
 Oi gi atrasi aštrias kelalis
 Tau gav#s nuometėl‘. (2 × 2)

3. Kai važiavo par lauko,
 Par šį mielo laukelį,
 Ašin‘ pamačio sava vargelį
 Terp anytos varte(lių). (2 × 2)

Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 82 m., tarė Monika Vaitkevičienė 
(Bernotaitė), 72 m., abi gyv. Šeduvoje. Užrašė I. Sipavičiūtė 2012 m.,  
tekstą iššifravo I. Staniulienė. Spausdinama iš L. Burkšaitienės rankraščių.
Dainininkės pastaba: Išmoko iš V. Ruževičienės.
Vestuvinė (marčios sutiktuvių) daina. LLDK ~ V 1924–1927.

45. Ko nuliūd$, broliuk$

77 Kvietkas – gėlė, žolynas.

4. – Tu broliukėlio mana,
 Tu jaunol#lio mana,
 Aik i iškėrsi mana vargelį
 Iš anytos varte(lių). (2 × 2)

5. – Tu sesutėla man(a),
 Tu jaunol#la mana,
 Kad i iškėrsi vartų luntial#,
 Bet ne tava varge(lį). (2 × 2)
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1. – Ko nuliūd#, broliuk#,
 Ko nuliūd#, jaunas#,
 Ko nulaidė baltas rankas
 Ant sava kela(lių)?

2. Ar nebuv# stainial#,
 Ar nešėrė žirgele,
 Ar nia tava kiapurėla
 Pu žirga koje(lių)? (2 × 2)

3. – Nė aš buvo stainial#,
 Nė aš šėrio žirgelį,
 Nė ten mana kiapurėla
 Pu žirga koje(lių). (2 × 2)

4. Brolis buva stainial#,
 Brolis šėre žirgel‘,
 Ten broliuka kiapurėla
 Pu žirga koje(lių). (2 × 2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., iššifravo 
D. Raginytė. MFA KLF 1527(51). 
Vestuvinė (prikeltuvių) daina. LLDK V 2019.

46. Atsikialk rytelį

5. – Ko nuliūd#, siasute,
 Ko nuliūd#, jaunoji,
 Ko nulaidė baltas rankas
 An sava kiala(lių)? (2 × 2)

6. Ar niabuv# daržely,
 Ar neskynei rūtelių,
 Ar nia tava vainikėlis
 Ant rūtų lovia(l#s)? (2 × 2)

7. – Nė aš buvo daržely,
 Nė aš skynio rūtelių,
 Nė ten mana vainikėlis
 Ant rūtų lovia(l#s). (2 × 2)

8. Sese buva daržely,
 Sese skyne rūtial‘,
 Ten sesutės vainikėlis
 Ant rūtų lovia(l#s). (2 × 2)

1. Atsikialk rytele,
 Nusiprausk burnial#,
 Aik į rūtų daržial#lį. (2)

2. Rūtelis skindama,
 Svečis kalbindama:
 – O kur jojat, svečė mana? (2)

3. – Jojam dūmodami,
 Panų ieškodami
 Pas tav‘, jauno miargužėl#. (2)

4. Miargužėla mana,
 Lelijėla mana,
 Ar daboji tujen mani? (2)
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5. – Daboji gražuma,
 Veidele skaistuma
 Ir galvial#s razumėlia78. (2)

6. Tik tiek nedaboji,
 Kad girtas atjojė
 Pas man‘, jauno miargužėl#. (2)

7. Pragėrė žirgelį,
 Pragėrė balnelį
 Ir pragėrė kamanėl#s79. (2)

8. Pakol‘ pas močiutė,
 Pakol‘ pas sianojo,
 Raškažėly uliavojo. (2)

9. Kaip aš ištekėjo,
 Už vyra išėjo,
 Raškutėl#s80 priraudojo. (2)

10. Vainikėli mana,
 Žalionėli mana,
 Žalis buv# on galvial#s,
 Meilus buv# ont širdialės.

11. Žalis on galvial#s,
 Lionksm#s on širdial#s,
 Nėr ni koke rūpestėle. (2)

12. Nometėlio mana,
 Baltonėlio mana,
 Koks to sonk#s ont galvial#s,
 Koks tu liūdn#s ont širdial#s.

13. Sonkus an galvial#s,
 Liūdn#s ont širdial#s,
 Man visoke rūpestėlė. (2)

Padainavo Marijona Griniūtė, 83 m., gyv. Vėriškių k. Užrašė E. Brajinskienė 
1982 m. MFA KLF 614(49).
Dainos pradžia sukomponuota iš vestuvinių (artimų piršlyboms) ir šeimos 
dainų motyvų. Prie jų vykusiai prijungti keli gaubtuvių dainos „Seserėle 
mano“ (LLDK V 2079) posmai.

Marijona Griniūtė (sėdi) su seserimi Salomėja. 
1959 m. Nenurodyto fotografo nuotr.  
Iš E. Brajinskienės albumo

78 Razumas – protas, išmintis.
79 Kamanos – odinis apinasris su žąslais (žabokliais).
80 Raškutė – rieškučios.
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47. Už balta stala sėdėjo

1. Už balta stala sėdėjo,
 Raudona rože žydėjo. (2)

2. Raudona rože žydėjo,
 Su dieverėliu81 kalb#jo. (2)

3. Dieveris giardams man‘ tare:
 – Sveika būk, mūsų martiala! (2)

4. – Nepravardžiuokit vardele,
 Dar aš ne jūsų martiala. (2)

Padainavo Ieva Šulienė (Lazutkaitė), 84 m., gim. Rusijoje, Baisogalos k., 
Menšikovo apyl., Vengerovo r., Novosibirsko sr. (tėvai kil. iš Šeduvos), 
nuo 1954 m. gyv. Vilniuje. Užrašė L. Burkšaitienė 1990 m., iššifravo 
L. Kirsnytė. MFA KLF 1527(57).
Vestuvinė (marčpiečio) daina. LLDK V 2134.

48. Vėversėlio, mažs paukštelio

81 Dieveris – vyro brolis.
82 Rėdyta – čia rengta, puošta.

5. Dar aš ne jūsų martiala,
 Sianos matulės dukriala. (2)

6. Sianos matulės auginta,
 Pinkių bruliukų rėdyta82. (2)

7. Šaltu ir šiltu nuprausta,
 Plonu ir baltu susupta. (2)

8. Plonu ir baltu susupta,
 Vare lopšely linguota. (2)

1. – Vėversėlio, mažs paukštelio,
 Tu žinojė to žemia(l#),
 Ok lia, ok liūlia,
 To žinojė to žemia(l#).

2. Tu žinojė to žemial#,
 Kur aug mana paniala,
 Ok lia, ok liūlia,
 Kur aug mana paniala.

3. Rygo tėv#s, motinėla,
 Prūsų žemė paniala,
 Ok lia, ok liūlia,
 Prūsų žemė paniala.

4. Išsirionko sau panial#
 Vidur sodžios, ne on gala,
 Ok lia, ok liūlia,
 Vidor sodžios, ne on gala.
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1. Piršlys mialagis,
 Piorša mialava,
 Piorša mialava,
 Sian#s tėv#s apgava. (2 × 2)

2. Sâkė, kalni rugelė,
 Pakalnėl# kvetelė.
 Piršlalio, mialav#,
 Sian#s tėv#s apgav#. (2 × 2)

3. Kai aš jaun# nuėjo,
 Nieka giara niarado.
 Piršlalio, mialav#,
 Sian#s tėv#s apgav#. (2 × 2)

5. Visi žmonės pavydėje,
 Kad par lauko palydė(je),
 Ok lia, ok liūlia,
 Kad par lauko palydė(je).

6. Klausinėje kunigėlis,
 Ar pationka bernužė(lis),
 Ok lia, ok liūlia,
 Ar pationka bernužė(lis).

Vedė Bronė Radauskienė (Tamošiūnaitė), 75 m., tarė Alfonsa Skubrienė 
(Kriuklytė), 52 m., ir Filomena Stasiūnienė (Eisčinskaitė), 73 m., visos 
gyv. Pakalniškių k. Užrašė L. Burkšaitienė 1985 m. MFA KLF 616(22).
Vestuvinė (marčpiečio) daina. LLDK V 2179.

49. Piršlys mialagis

83 Sarmata – gėda.
84 Dykõ – nemokamai.
85 Dirsė – varpinė piktžolė, paprastai auganti rugiuose.

7. Nenorėjau aš sakyt,
 Jam sarmatos83 padaryt,
 Ok lia, ok liūlia,
 Jam sarmatos padaryt.

8. Davė šliūbą jiem dykõ84,
 Liepe vestis sau namo.
 Ok lia, ok liūlia,
 Liepe vestis sau namo.

4. On kalnele dirsial#s85,
 Pakalnėl# viksvial#s,
 Piršlalio, mialav#,
 Sian#s tėv#s apgav#. (2 × 2)

5. Sâkė, arklis niaužturiams,
 Kai pažiūri – basliu duriams.
 Piršlalio, mialav#,
 Sian#s tėv#s apgav#. (2 × 2)

6. Sâkė, lang# veidrodinė,
 O takelė marmurinė.
 Piršlalio, mialav#,
 Sian#s tėv#s apgav#. (2 × 2)
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1. Tas# brolaitėl‘s iš numere pirm#s
 Ni karta nevedės, jo pasenės, širm#s86.
 Oi, tu morcav#87, pasian#,
 Dėl savės miargaitės niagav#. (2 × 2)

2. Tas# brolaitėl‘s iš numere ontr#s,
 Ont ja žmonis saka, kad jos labė mondr#s88.
 Niamatam mes ja mundruma,
 Ani pri miargaičių meiluma. (2 × 2)

3. Tas# brolaitėl‘s iš numere trečis
 Sėdi susirietės kaip tik žyda pečis.
 Toks striuk#s driūt#s i tvirt#s,
 Sėdi už stala jo girt#s. (2 × 2)

4. Tas# brolaitėl‘s iš ailios ketviorts,
 Jos būtų gražiausis, tik nialab# riomt’s.
 Kairi akialī mirksėje,
 Jaun#s miargužėl#s vilioje. (2 × 2)

5. Tas# brolaitėl‘s iš numere pionkt#s,
 Morksa pasipūtės, galvial# nulonk’s.
 Sėdi kaip blyn#s petelnº89,
 Pasigėrįs mieg# pastal#. (2 × 2)

7. Rado lang‘s išdaužyt‘s,
 Langų stiokl‘s išbadyt‘s.
 Piršlalio, mialav#,
 Sian#s tėv#s apgav#. (2 × 2)

Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 82 m., tarė Monika Vaitkevičienė 
(Bernotaitė), 73 m., abi gyv. Šeduvoje. Užrašė I. Sipaitytė 2012 m., tekstą 
iššifravo I. Staniulienė. Spausdinama iš L. Burkšaitienės rankraščių.
Vestuvinė (vestuvininkų apdainavimo) daina. LLDK V 2359.

50. Tas# brolaitėl‘s

8. Malkų nėra, gryči šalt,
 Gul‘ pri pečios kala balt.
 Piršlalio, mialav#,
 Sian#s tėv#s apgav#. (2 × 2)

Pabrolių apdainavimų Emilija 
Brajinskienė mokėsi iš Emilijos 
Žemžičkienės.  
L. Burkšaitienės nuotr.

86 Širmas – čia žilstelėjęs, apyžilis.
87 Morcuoti (morčiuoti) – vaisintis kovo mėnesį.
88 Mandras – išdidus.
89 Petelnė – keptuvė.
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6. Tas# brolaitėl‘s iš numere šiašt#s,
 Jos lab# nuliūdės, kaip vištų nupiašt‘s.
 Oi brolaitėlio, negiarai,
 Negausi mergaitės to visai. (2 × 2)

Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 82 m., tarė Monika Vaitkevičienė 
(Bernotaitė), 72 m., abi gyv. Šeduvoje. Užrašė I. Sipavičiūtė 2012 m.,  
tekstą iššifravo I. Staniulienė. Spausdinama iš L. Burkšaitienės rankraščių.
Dainininkės pastaba: Išmoko iš E. Žemžičkienės.
Vestuvinė (vestuvininkų apdainavimo) daina. LLDK V 2513.

51. Kukava giagute

1. Kukava giagute
 Vyšnelių sodely,
 Verke miargužėla
 Rūtelių daržely. (2 × 2)

2. – Neviark, miargužėla,
 Aš tavi myl#siu,
 Kaip rūtų šakial#
 Tavi šėnavosi. (2 × 2)

3. Parvedės namolė
 Svirni paguldysi,
 Lig saul#s tiakonti
 Aš tavi migdysio. (2 × 2)

4. Dar gaidžiai negied#,
 Šiot atain bernelis:
 – Kelkis, miargužėla,
 Aik, stok pri darbele. (2 × 2)

90 Strielba – šautuvas.
91 Kančiukas – odinis rimbas, bizūnas.
92 Pamislyti – pamąstyti, pagalvoti.

5. Imk ronkõ dalgelį,
 Aik šituo kelali
 Ont aukštų kalnelių
 Pjaut baltų rugelių. (2 × 2)

6. Lig saul#s tekunti
 Rugelis nupjovio,
 Lig saul#s laidunti
 Vios#s sunešiojo. (2 × 2)

7. Šiot atjoj bernelis
 Par aukštus kalnelis,
 Vieno ronko strielbu90,
 Ontro kančiukėlis91. (2 × 2)

8. – Oi tu biarnužėli,
 A tu mani šausi?
 Pamislyk92 on Dieva
 Iš kur kito gausi? (2 × 2)
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1. Įšoka oželis į kopūstų daržo. (2)
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

Vedė Elžbieta Novogrudskienė (Valantinaitė), 75 m., gim. Pakiršinėlio k., 
tarė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 55 m., abi gyv. Šeduvoje. Užrašė 
L. Burkšaitienė ir V. Baranauskienė 1985 m. MFA KLF 615(9).
Šeimos daina. LLDK Š 224.

52. *Vai, eisiu eisiu

1. Vai, eisiu eisiu,
 Čionai nebūsiu,
 Čia mano ne name(liai).

2. Čia juoda duona
 Ir tos neduoda,
 Čia prastas gaspado(rius)93.

3. Ilgiau pabūsiu,
 Labjau sudžiūsiu,
 Kaip lendrelė svyruo(siu).

Vedė Apolonija Stonienė (Matuzevičiūtė), 66 m., tarė Elžbieta Seniulienė  
(Jurpalytė), 77 m., abi gyv. Prastavonių k. Užrašė M. Razdolskaja ir 
R. Kaminskaitė 1985 m. MFA KLF 610(12).
Šeimos daina. LLDK Š 558.

53. Įšoka oželis į kopūstų daržo

93 Gaspadorius – čia šeimininkas.

4. Svyruoj lendrelė
 Ant Nemunėlio,
 Ant čysto vandenė(lio).

5. Oi, eisiu eisiu
 Čionai nebūsiu,
 Čia mano ne name(liai).
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2. Išėje bobute ožia varyti. (2)
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

3. Sudrožė bobutė ožiui per uodegėlę. (2)
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

4. Išlėkė oželis į tyrus94 laukus. (2)
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

5. Ėjo bobutė ožio ieškoti. (2)
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

6. Sutiko bobutė du vilku pilku. (2)
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

7. – O jūs vilkeliai, ar jūs nematėt mano oželio?*
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

8. – Tavo oželio vieni rageliai. (2)
 Och ty švambal vambal, siūdy siūdy,
 Oželis mana kudlotas. (2 × 2)

Padainavo Emilija Vičiūtė, 65 m., gim. Šniukonių k., Šeduvos vls.,  
Panevėžio apskr., gyv. Kaune. Užrašė Z. Slaviūnas 1937 m. LTR 1407(47), 
LTRF pl. 802(3).
Dainininkės pastabos: Giedodavo Užgavėnių vakarais moterys. Ir šiaip bet 
kada. Jeigu mergaitės (netekėjusios) dainuodavo, tai pakeisdavo žodžius 
vietoje kopūstų – į rūtų daržą.
Vaikų daina. LLDK Vk 234.

54. *Einu par lauką

94 Tyras – neapaugęs medžiais, plynas.
* Užrašytojo pastaba: Šiuos ir kitus žodžius dainininkė su -
greitina, nes skiemenų skaičius neatitinka melodijos.

1. Einu par lauką,
 Girdžiu par antrą –
 Kas girelėj subilda? (2)
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2. Iškrita uodas
 Iš ųžalėlio,
 Nusisuko sprandelį. (2)

3. Siųsčiau furmanką95

 Į Šiaulių miestą,
 Kad parvežtų liekarstų96. (2)

4. Parvežė drignių97

 Ir macnių98 krienų,
 Ir arielkos99 butialko100. (2)

5. Atlėkė musė
 Iš Prūsų pusės,
 Išgaišina arielko
 Ir sudaužė butialko.

6. Atlėke voras
 Per visas tvoras
 Ir pakore muselę. (2)

Padainavo Juozas Skačkauskas, 85 m., gyv. Užuožerių k.  
Užrašė J. Baltramiejūnaitė ir R. Astrauskas 1985 m. MFA KF 6668(22).
Vaikų daina. LLDK Vk 444.

55. A pažįstat gaspadorį

95 Furmanka – vežikė.
96 Liekarsta – vaistas.
97 Drignė – bulvinių šeimos nuodingas augalas, 
durnaropė.

98 Macnas – stiprus, aštraus kvapo ir skonio.
99 Arielka – degtinė.
100 Butelka – butelis.
101 Vaitas – dvaro paskirtas baudžiauninkų pri-
žiūrėtojas.

102 Prova – byla.
103 Sūdyti – teisti.
104 Špyga – kumštis su iškištu pro kitus pirštus 
nykščio galu (pasityčiojimo, paniekinimo ženklas).

7. Atlėke svirplys,
 Pakirto virves
 Ir paleida muselė. (2)

8. Atjoje vaitas101

 Ant kiaulės raitas
 Svirplio provos102 sudyti103. (2)

9. Svirplys pamate,
 Ūsus pastate,
 Vaitui špygą104 parode. (2)

10. Vaitas supyka,
 Kiaulė palika,
 Namo pėščis parėje. (2)

1. A pažįstat gaspadorį,
 Kur svečių nemyli, (2 × 2)
 Susiraukės susitraukės
 Užu pečiaus tyli? (2 × 2)

2. – Tyl#k netyl#k,
 Reiks aluče duoti, (2 × 2)
 Mes aluče niaragavė
 Namo niavažiuosim. (2 × 2)
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3. Gaspadine nar nar nar,
 Nianor‘ sūre duoti. (2 × 2)
 Mes‘ ta sūre niaragavė
 Namo niavažiuosim. (2 × 2)

Vedė Emilija Brajinskienė (Brimanaitė), 55 m., tarė Marija Petrauskienė 
(Tamulytė), 58 m., Vanda Skačkauskienė (Rušėnaitė), 61 m., Vilija  
Zubrevičienė (Zilytė), 58 m., ir Elena Pranskietytė, 59 m., visos gyv.  
Šeduvoje. Užrašė L. Burkšaitienė 1985 m. MFA KLF 617(1).
Vaišių daina. LLDK Vš 206.

56. Antyte, tu tu tu

4. Išvažiuokite, svetelė,
 Pakol‘ niasutiama, (2 × 2)
 Žinot påts‘, tamsios nakts‘,
 Nebiarasit kele. (2 × 2)

1. Antyte, tu tu tu,
 Žoselė, ralingo.
 Sesytį prikeli
 Ir prauskis burnelį,
 Pulk sava sesytei po kojų. (2)

2. Antyte, tu tu tu,
 Žoselė, ralingo.
 Sesytį prikeli
 Ir prauskis burnelį,
 Šukuokis galvelį,
 Pulk sava < siasutei po kojų. (2)

Mišrus ratukas. Žaidžia vaikai troboj žiemą. Giedant 1 ir 
2 posmų pradžias, ratukas eina į bet kurią pusę. Giedant paskes-
nes dalis, žaidimo vadovas, atsiskyręs nuo kaimyno, pradeda lįsti 
ir „nardyti“ kaip antis po pažastų. Likusioji ratuko dalis, kol dar 
tebeina, yra ratuko formos. Kai išlenda pro paskutinį, susuka ir 
taip suardo ratuką.

Padainavo ir žaidimo eigą papasakojo Emilija Vičiūtė, 65 m., gim.  
Šniukonių k., gyv. Kaune. Į plokštelę įrašė Z. Slaviūnas 1937 m. 
LTR 1407(43), LTRF pl. 802(8).
Pateikėjos pastaba: Prieš 50 metų žaidė Šeduvos apylinkėse.
Žaidimas. LLDK Ž –.
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57. Laume laume

1. – Laume laume,
 Kur padėjai vyrą? (2 × 2)
 – Radau marioj akmenėlį,
 Paskandinau vyrą. (2 × 2)

2. – Skęsk tu ir pati.
 – Ko aš pati beskęsiu,
 Geriau draugę išvesiu. (3 × 2)

Žaidžia daugiau vaikai troboj žiemą. Ratelis, jo viduryje du 
arba trys žaidėjai (žaidėjos), vadinami laumėmis. Giedant 1 [posmą], 
ratukas eina į vieną pusę, giedant 2 [posmą], esantys viduryje žaidėjai 
(„laumės“) ima ir apsuka iš ratuko bet kurį savo pasirinktą žaidėją. 
Paimtieji žaidėjai eina į vidurį laumėmis. Taip ir toliau. Žaidė prieš 
45 m. Laumę suprasdavę kaip dvasią arba raganą. Mišriai žaisdavo 
ir berniukai, ir mergaitės.

Padainavo ir žaidimo eigą papasakojo Emilija Vičiūtė, 65 m.,  
gim. Šniukonių k., Šeduvos vls., Panevėžio apskr., gyv. Kaune.  
Užrašė Z. Slaviūnas 1937 m. LTR 1407(42), LTRF pl. 802(7).
Žaidimas. LLDK Ž –.
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Sakytinė tautosaka:  
60 tekstų nuo Šeduvos
Parengė Povilas Krikščiūnas
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

„Lietuvos valsčiai“ – lokalinių monografijų serija, todėl jas rengdami pir
miausia žvalgomės pristatomoms vietovėms būdingos ir jose užrašytos arba kitur 
fiksuotos, bet apie jas pasakojančios medžiagos. Pirmenybė paprastai teikiama 
neskelbtai ir eiliniam skaitytojui sunkiau prieinamai medžiagai. Tokios nuostatos 
lėmė ir šios publikacijos struktūrą. Atrenkant jai kūrinius, turėta galvoje, jog gra
žus pluoštas sakytinės tautosakos jau paskelbtas Emilijos Brajinskienės sukauptos 
tautosakos rinktinėje1. Joje sudėti tekstai atspindi pastaraisiais dešimtmečiais še
duvių atmintyje teberusenusius kūrinius. Tikėtina, kad didžioji šios knygos tiražo 
dalis nusėdo Šeduvõs apylinkėse ir skaitytojas su šiais kūriniais jau susipažinęs. 
Mūsų publikacijoje siekiama priminti ir pagerbti kuo daugiau Šeduvos apylinkėse 
dirbusių užrašinėtojų, savo laiko negailėjusių pasakotojų. Dėl to apsispręsta pasi
remti tarpukario rinkėjų užrašais. Savotiška tarpine grandimi tarp šių entuziastų 
ir E. Brajinskienės triūso galima laikyti kun. Antano Valantino paliktus užrašus2. 
Galbūt šio užrašinėtojo dėmesys labiau krypo į kitas netolimas vietoves (Sidabråvą, 
Ramôgalą), kuriose gyventa jam artimų žmonių, tačiau ir šeduviškių medžiagos 
surinkta nemažai.

Taip susiformavo pirmieji du publikacijos skyreliai. Trečiajame surinkti pa
davimai ir pasakojimai apie Šeduvos apylinkių vietovių ar gamtos objektų vardų 
kilmę. Čia užrašinėtojų ar laikotarpio bendrumo nebepaisoma, tekstus vienija tas 
pats žanras.

Rengiant tekstus stengtasi nepamiršti žmonių, kuriems bus įdomūs ne tik 
paskelbtieji, bet ir giminingi šiose ar netolimose vietovėse užrašyti kūriniai. Dėl 
to tekstai sugrupuoti laikantis Lietuvių 
pasakojamosios tautosakos katalogo (to
liau – LPTK) nomenklatūros (sistemos 
autorė – prof. Bronislava Kerbelytė). 
Po kiekvienos metrikos nurodoma kū
rinio vieta atitinkamame šio katalogo 
skyriuje. Pasakos pristatomos katalogo 
autorės nustatytais elementariais siu
žetais3 ir tarptautinio pasakų siužetų 
katalogo4 (toliau – AT) tipų numeriais. 
Sakmės ir kiti žanrai tarptautiniuose 
kataloguose atspindimi tik retais atve
jais, todėl jų dažniausiai nurodomi ele
mentarieji siužetai5 (esant AT numeriui 
jis nurodomas).

Oracija, pasakojimai ir anekdotai 
apibūdinami remiantis ta pačia sis

1 Tetirvins subilda. Emilijos Brajinskienės gyvenimas ir 
veikla, sudarė ir parengė V. Merkytė, Šiauliai, 
2006.

2 Kai kas iš jo surinktos tautosakos paskelbta keliose 
savilaidos knygelėse, pvz., Sakmės, anekdotai, smulkioji 
tautosaka, surinko kun. A. Valantinas, Vadaktai, 
2002.

3 Spausdinta: K e r b e l y t ė  B .  Lietuvių pasakojamosios 
tautosakos katalogas: Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. 
Stebuklinės pasakos, Vilnius, 1999, t. 1; Pasakos-legendos. 
Parabolės. Novelinės pasakos. Pasakos apie kvailą velnią. 
Buitinės pasakos. Melų pasakos. Formulinės pasakos. 
Pasakos be galo, Vilnius, 2001, t. 2.

4 The Types of Folktale. A Classification and Bi
bliography. A n t t i  A a r n e ’ s  Verzeichnis der 
Märchentypen. Translated and enlarged by S t i t h 
T h o m p s o n . FF Communications, No. 184, Hel
sinki, 1961.

5 K e r b e l y t ė  B . Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas: Etiologinės sakmės. Mitologinės sakmės. Pa-
davimai. Legendos, Vilnius, 2002, t. 3.
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tema6. Turėdamas minėtus numerius ir spausdintus katalogo tomus, skaitytojas 
lengvai ras jau skelbtų sudominusių kūrinių variantų ar, esant rimtesniam reikalui, 
jų analogų nuorodų tautosakos ir kitų archyvų fonduose.

Tenka apgailestauti, kad dauguma tekstų užrašyti bendrine kalba, nepaisant 
galimai girdėtų tarmės požymių arba tie požymiai išlaikomi labai nesistemingai. 
Dirbtinio tarminimo šiame skyriuje vengiama, todėl kaip nepastoviausia pašalinta 
tarmiška fonetika, tačiau nekeistos tekstų bendrinei kalbai nebūdingos morfologinės 
formos, sintaksinės konstrukcijos, palikta neteiktina leksika. Visa ji, kaip ir rečiau 
pasitaikantys žodžiai, paaiškinama išnašose tame pačiame puslapyje, nurodant 
svetimžodžių kilmę. Tam pasinaudota elektronine „Lietuvių kalbos žodyno“ versija, 
parengta Lietuvių kalbos institute7.

***
Iš tarpukario užrašų
1. [Dėkingi gyvūnai]
Gyveno trys broliai. Du buvo razumni8, o vienas durnas9. Jie 

išėjo visi trys į mišką. Tie razumni broliai tam durniui ėmė akis 
badyti. Išdūrė abi akis ir paleido jį vieną. Jis eina klaidžiodamas 
po mišką ir prieina skruzdėlyną. Buvo baisiai alkanas. Jis ir sako:

– Aš jus valgysiu!
Tos skruzdėlės ir sako jam:
– Nevalgyk mūsų, kai reiks, mes tau padėsim.
Jis nevalgė ir nuėjo toliau. Beeidamas priėjo bites. Jis sako joms:
– Aš jus valgysiu.
Tos bitės ėmė prašyti ir sako:
– Nevalgyk mūsų, kai reiks, mes tau padėsim.
Jis paklausė jų prašymo, nevalgė ir nuėjo toliau. Beeidamas 

jis susitiko gužą. Jis buvo baisiai išalkęs ir sako:
– Aš tave vis tiek valgysiu.
– Nevalgyk tu manęs, už tai aš tave išgydysiu, kad tu ma

tytum, – sako gužas.
– Gerai, išgydyk.
– Sėsk ant mano sparno, aš tave nunešiu prie tokios upės.
Ir liepė jam su vandeniu pasiplaut akis. Tas durnius pasiplovė 

akis ir pradėjo matyti. Tada jis parėjo namo. Broliai labai dyvijosi10, 
kad jo akys sveikos. Tėvas buvo jau miręs, abu jo broliai ženoti11, 
tad jis pristojo pas vieną poną tarnauti – 
karves ganyti.

Sykį jis išginė karves ir atsisėdęs 
ant kelmo mislija12: „Aš pastatysiu tokią 
bažnyčią, kokios dar niekas nematė.“ Par
ginęs karves namo, nuėjo pas poną ir sako:

– Aš pastatysiu tokią bažnyčią, ko
kios dar niekas nematė.

– Na gerai, – sako ponas, – pastatyk, 
aš tau brangiai užmokėsiu.

6 Žr. K e r b e l y t ė  B .  Lietuvių pasakojamosios tau-
tosakos katalogas: Pasakojimai. Anekdotai. Oracijos, 
Kaunas, 2009, t. 4.

7 www.lkz.lt.
8 Razumnas (lenk. rozumny, brus. paзyмны) – protingas.
9 Durnas (sl.) – kvailas.
10 Dyvytis (brus. дзiвiць) – stebėtis.
11 Ženotas (lenk. żonaty) – vedęs.
12 Mislyti (brus. мыcлiць, lenk. myśleć) – mąstyti, 
galvoti.
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Nuėjo tas durnius į tą vietą, kur galvojo bažnyčią statyti, ir 
atsisėdęs ėmė verkti. Jam beverkiant atbėga skruzdėlė ir klausia:

– Ko verki?
– Ko neverksiu, – sako durnius, – aš noriu tokią bažnyčią 

pastatyti, kokios dar niekas nematė. Ale13 kad aš negaliu.
– Neverk ir eik gulti. Mes pastatysim, – sako skruzdėlė.
Ta skruzdėlė suvarė daug skruzdėlių, ir jos ėmė lipdyti 

bažnyčią. Tos skruzdėlės per naktį pastatė didelę bažnyčią. Parėjęs 
durnius ir sako ponui:

– Jau pastačiau bažnyčią.
Ponas ir vėl sako:
– Ale tu pastatyk tokį padlagą14, kad atsistojęs matytum save 

kaip zerkole15.
Nuėjo durnius naktį ir atsisėdęs vėl ėmė verkti. Atlėkė bitė 

ir klausia:
– Ko tu verki?
– Ko aš neverksiu, – sako durnius, – man ponas liepė pastatyti 

tokį padlagą, kad atsistojęs pats matytum save.
Bitė prisišaukė daug bičių, o durniui liepė eit į vidurį bažnyčios, 

gult ir miegoti. Tos bitės ėmė statyti padlagą. Rytą tos bitės pakėlė 
durnių ir liepė pažiūrėt, ar gražus padlagas. Tas durnius atsistojo ir 
pamatė pats save. Net nusigando. Daugiau nuėjo pas poną į dvarą 
ir pasakė, kad jau pastatė padlagą, kad jau galima matyti patį save. 
Ponas nuėjo, apžiūrėjo padlagą, pagyrė durnių, ale daugiau vėl sako:

– Įtaisyk man tokį varpą toj bažnyčioj, kad suskambinus visi 
girdėtų, aš tau brangiai užmokėsiu.

Tas durnius vėl nuėjo į bažnyčią, atsisėdo ir verkia. Atlėkė 
gužas, atsistojo ant bažnyčios ir klausia:

– Ko tu verki?
– Ko aš neverksiu, – sako durnius, – man ponas liepė įtaisyti 

tokį varpą, kad suskambinus visi girdėtų.
– Neverk, bus toks varpas, – sako gužas, – tik pasiimk 

abrūsą15, čiotką16 ir žirkles: eisim mes patys parsinešti varpą iš pat 
pragaro. Ale kai nueisim prie pragaro, žiūrėk, tik nesijudink, bo17 
išgirs velniai ir ims vytis mus.

Nuėjo abudu prie pragaro, pasiėmė tą varpą, durnius su tuo 
varpu užsisėdo ant gužo, ir išėjo abu. Ale vis tiek Liucifierius išgirdo 
ir ėmė vytis. Kai ėmė velniai juos vytis, gužas ir klausia durniaus:

– Ar toli dar velniai?
– Nebetoli, – sako durnius.
– Jei netoli, tai mesk čiotką, – sa ko gužas.
Durnius numetė čiotką, ir pasidarė didelis ir tankus miškas. 

Prilėkė velniai, nebegali nė kojos įkišti į 
mišką. Ką daryti? Pasiskolino kirvius, pra
sikirto taką per mišką, ir visi velniai išlindę 
vėl ėmė juos vytis. Gužas, išgirdęs, kad 
vėl atidunda, klausė durnių:

13 Ale (l. ale, brus. aлe) – bet.
14 Padlagas (lenk. podłoga, brus. пaдлoгa) – grindys.
15 Abrūsas (brus. aбpyc) – rankšluostis.
16 Čiotka (sl.) – šepetys.
17 Bo (brus. бo, l. bo) – nes.
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– Ar dar toli velniai?
– Nebetoli, – atsakė durnius.
– Mesk žirkles, – liepė gužas.
Durnius numetė žirkles, ir pasidarė labai didelis kalnas. Pri

lėkė velniai, nebegali nei perlipt, nei apeit to kalno. Ką jie darys? 
Ogi pasiskolino lopetas18, išsikasė urvą per kalną ir išlindę vėl ėmė 
vytis juos. Ir vėl išgirdo gužas didelį triukšmą ir klausia durnių:

– Ar dar toli velniai?
– Visai nebetoli, – sako durnius.
Gužas durniui liepė mesti abrūsą. Numetus abrūsą pasidarė 

didelė ir plati upė. Pribėgę velniai nebegali perbristi tos upės, nes 
labai jinai buvo gili. Šoko pats Liucifierius į upę ir ėmė gert van
denį. Gėrė gėrė, ir visai mažai beliko, kad lengvai jau buvo galima 
perbrist. Šoko tada velniai visi brist per upę. Liucifierius per daug 
prigėrė vandens, nebeišturėjo ir sprogo. Sprogęs Liucifierius labai daug 
užliejo velnių. Katrie velniai dar spėjo išlėkti, o katrie visai prigėrė. 

Katrie velniai dar išliko gyvi, nebevijo gužo su durniumi, grįžo 
į pragarą. Gužas su durniumi parnešė laimingai varpą ir pakabino 
bažnyčios bokšte. Rytą tas varpas kai suskambėjo, tai net iš toli 
sulėkė visi žmonės pasižiūrėti, kas čia pasidarė. Ponas, pamatęs tokį 
varpą, labai nusidžiaugė ir tam durniui užmokėjo tiek pinigų, kiek 
tik jis norėjo. Greitu laiku atvažiavo kunigas, ir daugiau kasdien toje 
bažnyčioje laikydavo šventas Mišias. O tas ponas su tuo durnium 
per Mišias vis būdavo toje bažnyčioje.

Papasakojo Vincas Sirutavičius, 70 m., gyv. Dargùžių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1939 m. LTR 2023(128). Stebuklinė pasaka. LPTK 
3.1.0.13 + 1.1.2.11, AT 554.
Užrašytojo pastaba: „Pasaka buvo mėgstama visų ir plačiai buvo 
žinoma. Jaunesnieji beveik visai jos nebemoka. Išmoko iš tėvų.“

2. [Dievas ir šv. Petras keliauja]
Kitą kartą ėjo Dievas su šventu Petru ir užėjo pas vieną 

bagotą19 gaspadorių20 pernakvot. Tas gaspadorius nedavė jiems gulti 
gryčioj, ale nusiuntė juos į jaują gulti. Jiems nedavė nė vakarienės. 
Jauja buvo pilna pridžiauta javų. Anksti rytą ateina gaspadorius su 
šeimyna javų kulti. Dievas jam ir sako:

– Pasilsėk tu, mes iškulsim.
Gaspadorius džiaugdamasis sutiko. Išmetė Dievas su šventu 

Petru pėdus iš jaujos, o tie patys klojime susitrynė. Tada Dievas 
padegė tuos šiaudus vienoj kertėj, kitoj kertėj, trečioj ir ketvirtoj 
kertėj, ir eidamas aplink sako:

– Grūdai, nuo šiaudų skirkitės, grūdai, nuo šiaudų skirkitės!
Šiaudai tik šu šu šu, ir atsiskyrė. Gaspadorius tai matydamas 

džiaugėsi: na ir aš dabar mokėsiu, kaip 
greit ir javus kult...

Rytą atsikėlus nebedavė jiems valgyt 
ir nepadėkojo už iškūlimą jaujos javų. Die
vas su šventu Petru išėjo ir nuėjo toliau. 

18 Lopeta – kastuvas.
19 Bagotas (brus. бaгaты, lenk. bogaty) – turtingas.
20 Gaspadorius (brus. гаспадар) – šeimininkas, ūkininkas.
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Kai tik jie išėjo, tuoj tas gaspadorius pridžiovė jaują ir laukė, kada 
išdžius. Ant rytojaus anksti išmetė gaspadorius pėdus iš jaujos, bet 
tie pėdai patys nesusitrynė. Tada gaspadorius sutrynė pėdus klojime 
ir padegė vieną kertę, kitą kertę, o trečios ir ketvirtos nebesuspėjęs 
padegti pats kuo greičiausiai spruko lauk, kol nesudegė. Taip ir 
sudegė klojimas su visais javais. Gaspadorius užpyko baisiausiai 
ant tų dviejų žmonių ir išbėgo juos vytis, kad galėtų jiems už tą 
apgavystę atkeršyti.

O Dievas su šventu Petru, išėję iš to bagoto gaspadoriaus, 
eidami kely rado žmogelį biedną21, gyvenantį mažoj gryčiukėj. Buvo 
vakaras, užtai ir užėjo jie į tą gryčiukę pernakvoti. Tas biednas 
žmogelis davė jiems vakarienės valgyt ir pataisė lovą gryčioj gulėti. 
Bet Dievas su šventu Petru negula gryčioj, prašo leist jiems gult 
jaujoj. Tas žmogelis, nors ir nenorom, bet nuvedė juos į jaują gulti. 
Daugiau tas žmogelis ir sako jiems:

– Aš biednas žmogelis, mano prasta jauja, mažai javų užderėjo, 
mažai prikuliu javų ir mažai duonos šiemet turėsiu.

Dievas ir sako:
– Tu nemoki kult, užtat mažai prikuli javų. Kam tu kuli 

iš karto visą jaują? Kulk po vieną tiktai pėdą, ir tiek pat prikulsi, 
kiek ir iš jaujos.

– Kaip tai?
– Ale tik pabandyk, – sako Dievas.
Tuoj paėmė vieną pėdą ir kulia. Iškūlęs mieruoja22, žiūri – 

trys pūrai23. Kitą pėdą iškulia, ir vėl tiek pat.
Ant rytojaus tas biednas žmogelis vėl pavalgydino ir gražiai 

išleido. Tie išėjo iš to žmogelio ir vėl eina keliu. Prie kelio sėja 
gaspadorius rugius. Jie eidami ir sako:

– Padėk, Dieve! Kad Dievas laimintų gerus javus!
– Aš žinau, kad ir be Dievo čia užaugs!
Taip pasikalbėję Dievas su šventu Petru nuėjo toliau. O tam 

gaspadoriui kad neužaugo javai, vienos usnys. Beeidami jie randa 
kitą žmogų besėjant prie kelio žirnius.

– Padėk, Dieve! – sako Dievas.
– Ačiū ačiū! – atsako žmogelis.
– Kad Dievas duotų, kad geri užaugtų!
– Ačiū ačiū! – padėkojo seniukas, o tie ir vėl nuėjo toliau.
Tam žmogeliui kad užaugo žirniai, kad jis nebeturi kur jų 

dėt. O anas gaspadorius, kuris sudegino savo klojimą, vejasi Dievą 
su šventu Petru einančius. Tam žmogeliui žirniai užaugo per keletą 
dienų, ir jis juos pjauna. Tas lėkdamas gaspadorius klausia tą žmogelį:

– Ar neteko matyt dviejų žmonių einančių su didelėm 
barzdom?

– Mačiau, jie ėjo, kai aš tuos žirnius 
sėjau, – atsakė seniukas.

– Tai aš jų jau nebepavysiu, – pasakė 
tas žmogus ir sugrįžo atgal.

21 Biednas (lenk. biedny, brus. беден) – neturtingas.
22 Mieruoti (sl.) – matuoti.
23 Pūras – javų kiekio matas, lygus 24 gorčiams 
(gorčius – apie 3 litrus).
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Pasekė Vincas Ramanauskas, 63 m., gyv. Liaudíškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1939 m. LTR 2023(145). Pasaka legenda. LPTK 1.2.2.18, 
AT 752.
Užrašytojo pastaba: „Ši pasaka buvo plačiai žinoma apylinkėj ir vartojama. 
Bet jau dabar virš 30 metų, kai nieks nebeseka ir veik visi užmiršę yra. 
Pasakotojas išmoko iš motinos.“

3. [Pavasaris]
Gyveno motina su vaikais. Per visą žiemą vaikai liepė motinai 

nevirt mėsos, ale čėdytis24 ant pavasario. Vieną sykį vaikai buvo išėję 
į darbą ir palikę namie vieną motiną. Pas motiną atėjo ubagas25 ir 
prašo jos mėsos. Motina ir sako ubagui:

– Kad man vaikai liepė nevirt mėsos, o pačėdyt pavasariui.
Tas ubagas ir sako jai:
– Aš ir esu Pavasaris.
Tada motina ir atidavė tam ubagui visą mėsą. Ubagas padė

kavojęs išėjo. Kai atėjo pavasaris, vaikai motinai liepė išvirt mėsos. 
Tada motina ir sako vaikams:

– Kad jau buvo atėjęs Pavasaris, ir aš jam atidaviau visą mėsą.
Tada vaikai ir sako motinai:
– Mus apmonijo26 tas ubagas, užtat ir mes eisim dabar monyt 

kitų žmonių.
Taip pasakę jie visi išėjo, palikdami vieną motiną namie. Be

eidami priėjo dvarą, kur ganė pono kiaules. Jie sustojo prie kiaulių 
ir linguoja galvas. Išėjo iš dvaro ponia ir pamatė juos linguojančius 
galvom. Klausia:

– Ką jūs čia dirbat?
– Prašom kiaulę į svočias, – sako jie.
Ponia leidžia kiaulę į svočias, o jie dar prašo družkos27 ir 

brolaičio28. Tada ponia davė jiems jauną meitėliuką ir kiaulytę. O tie 
dar prašo:

– Duok, ponia, mums ratus ir arklį parsivežt juos namo.
Ponia davė jiems ratus su arkliais. Tada jie įsikėlė kiaulę, 

meitėliuką ir kiauličką į ratus ir nuvažiavo. Bevažiuodami priva
žiavo girią. Prie tos girios jie susitiko beeinant ubagę. Tie vaikai 
davė jai pusę rublio, kad ji pasilenkus pabūtų. Tada jie aprišo tą 
ubagę škurliais, ir vienas vaikas pasiliko prie jos stovėti, o visi kiti 
nuvažiavo. Tas vaikas apkabinęs tą apraišiotą ubagę turi ir stovi. Už 
kiek laiko pamatė, kad atjoja ponas. Prijojęs ponas prie jo ir klausia:

– Ar nematei žmonių nuvažiuojant pro čia su kiaulėm?
– Mačiau, – atsakė vaikas. – Jei nori, ponas duok man arklį, 

aš juos pavysiu ir sugrąžinsiu. Ale man visa bėda. Mat aš sugavau 
čia bites ir nenoriu jų paleisti.

Tada ponas ir sako jam:
– Duok, aš tas bites paturėsiu.
Tada tas vaikas sėdo ant pono arklio 

ir nujojo, o ponas liko apkabinęs bites turėt. 
Ubagei nusibodo kuprot, ir jinai ėmė rėkt:

24 Čėdyti (brus. шчадзiць) – taupyti, tausoti, gailėti.
25 Ubagas (lenk. ubog, brus. убог) – elgeta.
26 (Ap)monyti (lenk. manić) – apgaudinėti.
27 Družka (sl.) – čia pamergė.
28 Brolaitis – čia pabrolys.
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– Ar dar negana man kuprot už pusę rublio?
Ponas išgirdęs nusigando ir nulėkė namo, o tiem vaikam liko 

arkliai pakinkyti su visais ratais, kiaulės ir dar arklys pabalnotas.

Pasekė Antanina Veršienė (Kizerskytė), 60 m., gyv. Liaudiškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1939 m. LTR 2023(3). Buitinė pasaka. LPTK 1.2.1.27, 
AT 1541 + 1540 A*.
Užrašytojo pastaba: „Ši pasaka vaikams buvo privengiama sakyti, nes ji 
vaikus gali pagadinti, buvo sekama senesniesiems.“

4. [Visažinė burtininkė]
Kitą kartą gyveno labai turtingi ponai. Jie turėjo labai daug 

tarnų ir tarnaičių, o tarp tų tarnų buvo gerų ir blogų. Vieną kartą 
pono lekajus29 su pakajava30 susitarę pavogė labai brangų ponios 
šliūbinį žiedą. Ponia labai nusiminė ir visų pirma įtarė lekajų ir 
pakajavą tai padarius. Kai juos ponia pruntavojo31, šitie verkdami 
gynėsi, kad nepavogę. Nieko nepadarė ponia su ponu, neprispyrė 
jų prisipažinti, nors ir tikrai žinojo, kad jie tai padarė. Bet paskui 
ėmė abejoti – o gal ir ne jie, mes jiem tik šlovę plėšiam? Sumislijo 
tikrai sužinoti, kas tai padarė.

Netoli gyveno pasižymėjusi burtininkė, kuri visados viską 
atspėdavo. Ji vadinosi Vėžis. Ponai pasiuntė zvozčiką32 su karieta 
parvežti tos burtininkės. Lekajus su pakajavąja tai sužinoję labai 
nusiminė, nes suprato, kad jiems bus blogai. Bet jie dar norėjo įsi
tikinti, ar tikrai ji viską atspėja ir žino. Jie žinojo, į katrą kambarį 
visų pirma ją įves ir paliks vieną. Tada jie paėmė virtą vėžį, įdėjo 
į torielką33 ir, kita užvožę, padėjo ant stalo.

Kai parvežė tą burtininkę, tuoj buvo nuvesta į tą kambarį, o 
lekajus su pakajavąja už durų sustoję klausėsi ir žiūrėjo pro rakto 
skylutę, ką ji darys. Ta burtininkė buvo paprasta boba, jinai nie
ko nemokėdavo atspėti, tik jai papuldavo netyčiom, tai ir visi jos 
stebuklai. Kai ją atvažiavo parsivežti į dvarą, ji baisiai nusigando, 
nes gerai žinojo, kad jokiu būdu neatspės. Bet kad ponai prašo, tai 
reikia važiuoti, taigi visa drebėdama atvažiavo ir, įėjusi į tą kambarį, 
susiėmė galvą rankomis ir sako:

– Vėželi Vėželi, kur tu pakliuvai?
O tarnai, išgirdę tuos žodžius, pamanė, kad ji kalba apie tą 

lėkštėse pavožtą vėžį. Lekajus su pakajavąja labai nusigando, nes 
pamatė, kad ji viską žino ir sužinos, kad jie pavogė ponios žiedą. 
Ką jie darys? Suėjo tuoj į kambarį ir puolė tai burtininkei po kojų, 
prašydami juos kaip nors gelbėti. Burtininkė labai nudžiugo ir nu
stebo, kad kaltininkai patys pas ją atėjo prašytis užtarimo. Bet ji 
parodė, kad nenustebusi tuo įvykiu, ir ramino lekajų su pakajavąja.

– Gerai, – sako, – ar yra pas jus 
dvare paukščių?

– Ir dar kiek daug visokių! – sako 
lekajus.

– Tai atneškit man kalakutą, – pa
liepė burtininkė.

29 Lekajus – ponų namų tarnas.
30 Pakajava (lenk. pokojowa) – kambarinė.
31 Pruntavoti (prantavoti, hibr.) – klausinėti, kvosti.
32 Zvozčikas (rus. извозщик) – vežikas.
33 Torielka (sl.) – lėkštė.
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Bežiūrint viskas buvo padaryta. Burtininkė paėmė karalienės 
žiedą iš lekajaus ir įkišo kalakutui į gerklę, kad šis nurytų, o paskui 
lekajui liepė vėl nunešus paleisti tą kalakutą su visais, bet kokiu 
nors būdu paznočyti34, kad būtų galima pažinti. Lekajus viską pa
darė, kaip įsakė burtininkė, o paskui atnešė visokių dovanų jai už 
išgelbėjimą nuo tos nelaimės.

Ponai sužinoję, kad atvažiavo burtininkė, tuojau atėjo pas ją 
ir paklausė:

– Ar neturi lekajus su pakajavąja mano žiedo?
Burtininkė atsakė, kad ne. Taigi ponai susirūpinę ėmė jos 

klausti, ar nežinanti ji, kur tas žiedas galėtų būti.
– Žinau, – sako burtininkė. – Ogi ponia kartą prauseisi ir 

palikai vandenyje žiedą. Tarnaitė išnešusi išpylė ant kiemo tą žiedą 
kartu su vandeniu, o kalakutas radęs prarijo jį.

– Tai gal žinai, kuris kalakutas?
– Nuveskit mane pas kalakutus, aš jį jums parodysiu.
Kai ją nuvedė pas kalakutus, ši tuoj pastebėjo apipešiotą 

kalakutą ir nurodė jį, kad imtų, papjautų, nes tas kalakutas prarijęs 
turi žiedą. Ten pat, prie visų akių buvo papjautas kalakutas, ir 
gale gerklos buvo rastas žiedas. Visi baisiai nudžiugo ir ėmė šaukti 
burtininkei „ura!“ o burtininkei to ir tereikėjo. Gavo labai daug 
visokių dovanų nuo ponios ir pono. Po to buvo įsakyta lekajui 
pakinkyti karietą ir nuvežti tą garsiąją burtininkę į jos namus. Tuoj 
buvo viskas bematant padaryta.

Bet lekajus dar kartą nutarė išbandyti burtininkės žinojimą. 
Jam buvo labai žingeidu žinoti, ar ji tikrai viską tiksliausiai atspėja. 
Kai buvo pakinkyti arkliai, lekajus pridėjo į krepšį kiaušinių ir pakišo 
po šiaudais karietoje. Daugumas matė, ką padarė lekajus, ir visi 
žiūrėjo, ar atspės burtininkė, ar ne. Atvedė arklius prie gonko35, ir 
burtininkė išėjusi lipo į vežimą. Įlipusi ir atsisėdusi ji sako:

– Tai kad pasodino, kaip vištą ant kiaušinių!
Dabar tai nebuvo nė galo dvaro tarnų šauksmui. Po to burti

ninkė buvo nuvežta į namus, o žmonės ir dabar eina pas ją klausti 
rodos36, ir visiems ji teisingai viską pasako.

Pasekė Ona Sadauskienė, 70 m., gyv. V¸riškių k. Užrašė K. Ramanauskas 
1938 m. Buitinė pasaka. LTR 1516(3). LPTK 3.1.0.15, AT 1641.
Užrašytojo pastaba: „Pasaka labai sena, ji buvo mėgstama visų klausytis, 
kai sueidavo vakarauti. Pasakotoja išmokusi iš savo motinos.“

5. [Beržas pirkėjas]
Seniau gyveno tokie trys broliai. Iš jų vienas buvo durnius, 

o du razumni. Broliai sumanė tarp savęs pasidalint žemę. Durnius 
žemės neėmė, ale prašė, kad jam duotų 
jautį vietoj žemės. Broliai nusijuokė iš tokios 
durniaus nuomonės ir davė. Kitą dieną 
durnius pasiėmė jautį ir išėjo į mišką. Be
eidamas jis priėjo didelį laužą, kur buvo 

34 (Pa)znočyti (sl.) – (pa)žymėti.
35 Gonkas (lenk. ganek, vok. Gang) – priebutis, prie
namis, veranda.

36 Roda (brus. paдa, lenk. rada) – patarimas.
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sulipę du beržai. Kai vėjas pūtė, tai tie medžiai girgždėjo. Durnius 
prisivedė jautį arčiau beržų ir klausosi. Beržas ir vėl sugirgždėjo, o 
durniui pasigirdo, kad beržas klausia, ar jis parduoda jautį. Durnius 
sakė, kad parduoda, ir klausė beržą, kiek jis duos už jautį. Beržas 
ir vėl sugirgždėjo, o durniui ir vėl pasigirdo, kad beržas klausė, 
kiek jis nori. Durnius dar kartą paklausė beržą, kiek jis duos, ale 
beržas nebesugirgždėjo, ir durnius, pririšęs jautį prie beržo, parėjo 
namo. Jam parėjus namo broliai klausė, kur jis padėjo jautį. Durnius 
jam atsakė, kad jautį pardavęs beržui. Broliai tik nusijuokė iš jo ir 
nieko jam daugiau nebesakė.

Kitą dieną durnius pasiėmė kirvį ir nuėjo į girią. Jis priėjo 
prie beržo ir klausė:

– Kur tu padėjai mano jautį?
Tada vėjo nebuvo, ir beržas nebegirgždėjo. Durnius, supykęs 

ant beržo, ėmė jį kirsti. Kirto kirto ir nukirto. Kai tik medis griuvo, 
iš jo vidurio pradėjo birti pinigai. Durnius prisisėmė pinigų, kišo į 
kišenes ir parėjo namo. 

Ant rytojaus durnius nuėjo pas savo brolius pasiskolinti 
gorčiaus. Broliai gorčių ištepė smala ir padavė durniui. Kitą dieną 
durnius atnešė broliams gorčių ir atidavė. Broliai gorčiuje rado vieną 
prilipusį pinigą. Jie nuėjo pas durnių ir klausė:

– Iš kur tu gavai tų pinigų?
Durnius pasakė, kad miške prie beržo yra pribyrėjusių. Jie 

nuėjo į tą vietą ir prisisėmė pinigų tiek, kiek tik galėjo. Ir daugiau 
tie broliai ir tas durnius labai gerai gyveno.

Pasekė Kazys Banaitis, 60 m., gyv. Liaudiškių k. Užrašė K. Ramanauskas 
1939 m. LTR 2023(111). Buitinė pasaka. LPTK 2.1.2.2, AT 1643.
Užrašytojo pastaba: „Pasaka plačiai vartojama ir žinoma. Dar ir dabar 
senesnieji vaikams ją sako. Pasakotojas išmoko iš tėvų.“

6. [Nerijo]
Kartą piršlys su jaunikiu važiuoja piršliuos. Jaunikio būta 

ėdraus, tai išvažiuojant jo motina pridėjo jam pilnas kišenes bandelių, 
kad svečiuose daug nesuvalgytų, kad jaunoji nepabijotų. Važiuojant 
piršlys prisakė:

– Kaip tik neš valgį ant stalo, tai tada tu išeik laukan, 
kur patvorėj, ir suvalgyk bandeles, o kai privalgęs ateisi, mažiau 
suvalgysi.

Svečiuose gražiai priėmė piršlius ir pradėjo kalbėti apie žena
tvę37. Kaipmat atėjo pietūs. Jaunikis, pamatęs, kad jau duos valgyti, 
išėjo laukan po pastoge ir valgo mamos įdėtas bandeles. Jaunoji, 
nesulaukusi ateinančio jaunikio, išėjo laukan jo ieškoti. Tuo tarpu 
lietus lijo. Išėjusi laukan sako:

– Kad lyja tai lyja!
Jaunikis išgirdęs atsakė:
– Kad ir ryju, tai ne iš tavo loskos38. 

Kad mama man pridėjo, tai aš ir ryju.
37 Ženatvė (sl.) – vedybos.
38 Loska (lenk. łaska) – malonė.
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Jaunoji nusigandusi įėjo į gryčią. Po kiek laiko ateina jau
nikis ir sako:

– Nei rijau, nei ką, valgiau mažais kąsniais, ir gana.

Pasekė Jurkšaitienė (vardas nenurodytas), 40 m., gyv. Birjagalos k.  
Užrašė J. Jurkšaitis 1927 m. Buitinė pasaka. LPTK 1.2.1.26, AT 1691 B.

7. [Seku seku pasaką...]
Seku seku pasaką, kremta vilkas ašaką, kremta ryja nepraryja, 

ir užspringo: 
– Užspringęs bėgau per lauką, atsistojau ant vienos smilgos, 

pamačiau bažnyčią, sūriais nuklotą. Priėjęs žiūriu – su baranka39 
užkabinta, su cukierka40 užrakinta. Aš tą baranką pakandau, cukier
ką pačiulpiau. Įeinu, žiūriu, kunigas mišias laiko su smetonuota41 
galva. Aš jam lyžt, jis man tykšt, aš už ratų, jis manęs nemato, aš 
už vežimo, jis manęs nežino, aš ant stogo, jis nus[progo].

Pasekė Šliogeris (vardas nenurodytas), gyv. Nemani¿nų k. Užrašė  
V. Šliogerytė 1930 m. LTR 946(297). Melų pasaka. AT 1932.

8. [Duonos bažnyčia]
Bėgu per ūlyčią42, žiūriu – pastatyta iš duonos bažnyčia: 

lašiniais dengta, durys užrakintos, su barankom užkabintos. Aš tą 
baranką krimst – durys atsidarė. Įeinu į bažnyčią, matau, kunigas 
su smetonuota galva mišias laiko. Aš tą smetoną lyžt, jis man per 
snukį tykšt! Aš ant vargonų, jis man už sijono, aš per bobenčių, 
jis man su rožančiu. Lėkiau per šventorių, susitikau kamendorių43. 
Nepatiko kamendoriui, kad aš bėgau per šventorių. Aš tuoj ant 
stogo – jis nusprogo, aš per ravą44 – jis atsigavo. Nubėgau aš į 
vagių gryčią, atsitūpiau į bačką45. Vilks atėjo, uodegą kyšt, aš jam 
už uodegos žnybt. Vilks mane ant savo uodegos ir nunešė į mišką, 
ir pakorė ant šakos. Aš pertraukiau virvę ir vėl gyvenu.

Girdėta Žiliónių k. Užrašė E. Vaitiekūnaitė 1930 m. LTR 946(113). 
Melų pasaka. AT 1932.

9. [Apie žirnį]
Gyveno kartą senelis ir senelė. Jie pasodino žirnį po suolu. 

Žirnis užaugo lig suolu. Tada atkėlė suolą. Žirnis užaugo lig lubų. 
Prakirto lubas. Užaugo lig stogu. Prakirto stogą. Užaugo lig debesų. 
Prakirto debesis. Žirnis užaugo lig dangaus. 
Tada lipa senelis ir senelė, o paskui juos 
jų juoda kalelė. Senelis supyko ir spyrė 
senelei, o senelė kalelei, kalelė – tam, kas 
klauso pasakos.

Girdėta Žilionių k. Užrašė V. Rimkevičiūtė 
1930 m. LTR 946(165). 
Formulinė pasaka. LPTK 1.2.1.7, AT 804 A.

39 Baranka (brus. баранка) – riestainis.
40 Cukierka (lenk. cukierek) – saldainis.
41 Smetonuota – grietine sutepta.
42 Ūlyčia (brus. вyлiцa, lenk. ulica) – gatvė.
43 Kamendorius (lenk. komendarz < lot. commendarius) – 
vikaras.

44 Ravas (lenk. rów, brus. poў) – griovys.
45 Bačka (brus. бoчкa) – statinė.
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10. [Apie pupą]
Buvo kartą senelis su senele. Jie turėjo pupų rėtį. Kartą senelis 

išpylė pupas troboje. Rinko rinko, bet viena pasiliko. Po kiek laiko 
pupa ėmė augti. Senelis prakirto suolą, stalą, lubas, stogą, ir pupa 
išaugo iki dangaus. Senelis sumanė lipti į dangų. Pamatę kaimynai 
irgi ėmė lipti. Kai daug iš karto sulipo, pupa lūžo, ir visi nukrito 
žemėn. Kas koją nusilaužė, kas sprandą nusisuko, o aš liežuvį nu
sikandau ir nebegaliu daugiau pasakoti.

Iš savo atminties 1930 m. užrašė Klemensas Rimdžius, ~13 m., 
gyv. Šeduvojê. LTR 946(178). Formulinė pasaka. LPTK 1.2.1.7, 
AT 804 A.

11. [Trumpa uodegytė]
Vieną kartą vienas žmogus lauke aria, ir beardamas rado 

skrynutę, kuri buvo užrakinta, ir jis jos negalėjo atrakinti. Antrą 
kartą kai jis arė, rado rakčiuką. Atrakino ją ir pamatė ožiuką su 
trumpa uodegyte. Todėl trumpa mano pasakytė, kad ožiuko trumpa 
uodegytė.

Girdėta Šileikónių k. Užrašė P. Tamonytė 1930 m. LTR 946(158). 
Pasaka be galo. AT 2251.

12. [Gyveno bobutė su senuku...]
Gyveno bobutė su senuku, jie turėjo avelę. Ta avelė bet avelė, 

pradėsim vėl nuo galo: gyveno bobutė su senuku, jie turėjo avelę. 
Ta avelė bet avelė, pradėsim vėl nuo galo...

Užrašyta Šniukónių k. Užrašė K. Marcinkus 1930 m. LTR 946(284). 
Pasaka be galo. AT 2320.
Užrašytojo pastaba: „Girdėjau iš senelio.“

13. Vieversėlio ir rupūžės kilmė
Vieną kartą Dievas sumanė padaryti vieversėlius. Dievas pa

ėmė saują žemių ir bėrė į viršų. Iš tų žemių pasidarė vieversėliai. 
Jie, aukštai iškilę, belakstydami pradėjo gražiai giedoti.

Velnias matė, kaip Dievas sutvėrė vieversėlius. Ir jis pano
rėjo tokius, o gal ir dar gražesnius paukščius padaryti. Jis pasiėmė 
rieškučias žemių ir bėrė į viršų. Tos išbertos žemės nukrito, ir iš jų 
pasidarė rupūžės. Tos rupūžės pradėjo rėplioti po žemę ir negra
žiai kvarkti. Velniui nepapuolė padaryti tokių paukštelių, kaip kad 
Dievas padarė. Užtat dabar vieversėliai visuomet ir peri ant žemės, 
kad jie yra Dievo iš žemės padaryti.

Pasekė Kazys Banaitis, 60 m., gyv. Liaudiškių k. Užrašė K. Ramanauskas 
1939 m. Etiologinė sakmė. LTR 2023(6). LPTK EtS: Paukščiai, 1.1.1.17.
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14. [Adomo obuolys]
Kai dar Adomas ir Ieva tebebuvo Rojuj, Dievas buvo užgynęs 

nuo vienos obels skinti obuolių. Ieva Dievo nepaklausė, nuskynusi 
obuolį davė Adomui valgyti. Adomas, atsikandęs obuolio, norėjo nuryti, 
bet berydamas paspringo, ir obuolio kąsnis atsistojo vidury gerklės. 
Nuo to laiko ir dabar visiems vyrams ant gerklės yra iššokęs kaulas.

Pasekė Vincas Ramanauskas, 61 m., gyv. Liaudiškių k. Užrašė 
K. Ramanauskas 1937 m. LTR 1176(59). Etiologinė sakmė. LPTK EtS: 
Žmogus, 1.2.1.8.

15. [Vėlė prašo krikšto]
Kitą kartą gyveno pasiturintys ūkininkai. Gimė jiems vaikiukas. 

Tėvai paprašė į kūmus labai didelius pijokus46 žmones. Šitie pijokai 
kūmai, nuvažiavę į miestelį, visų pirma nuėjo į karčemą pasišildyti. 
Nusigėrę užmiršo, kad nekrikštijo vaiko ir, susėdę į ratus, pasiėmė 
vaiką ir nuvažiavo namo. Tėvai buvo labai kontanti47, kad nuvežė 
pakrikštyti jiems vaiką. Gerai pabaliavojo48 ir išsiskirstė.

Praėjo keletas desėtkų metų. Tas nekrikštytasis vaikas užaugo, 
paseno ir galų gale mirė. Visi jau buvo beveik ir užmiršę, bet, tuoj 
pakavojus49, namiškiai labai išsigando, kad naktimis kažkas į namus 
pas gyvulius ateina ir juos gnaibo, o kai bernai nueina į klojimą ar 
klėtį, ar į jaują gulti, tai tas nabašninkas ateina pas juos ir neduoda 
miegoti, gnaibydamas juos. Namiškiai, nebežinodami ką daryti, nuėjo 
pas kleboną klausti rodos, kaip nusikračius juo.

Klebonas sutiko jiems padėti. Atvažiavo iš vakaro pas tą 
ūkininką klebonas ir liepė bernams uždegti žvakę, viduryje klojimo 
ją pastatyti ir su puodu apvožti. O pats klebonas, atsistojęs šalia, 
su knyga rankoje meldėsi.

Gaspadorius su vaikais nuėjo į jaują gulti. Atėjus dvyliktai 
valandai nakties, pasirodė tas vaiduoklis ir ėmė arklius žnaibyti. 
Arkliai nerimsta – prunkščia, bet pas žmones neateina tas vaiduoklis. 
Kunigas nustojo melstis, atidengė puodą, ir nušvito žvakės šviesa 
klojime. Kunigas tą vaiduoklį tam tikra malda užmeldė, ir vaiduoklis 
sustojo priešais kunigą visas juodas kaip nedėgulis. Tada klebonas 
paklausė vaiduoklio, ko jis nori. Vaiduoklis pasisakė, kad jis be 
krikšto miręs ir dabar prašosi krikšto. Kunigas nieko nelaukiant 
liepė atnešti vandens ir tuomet tą vaiduoklį pakrikštijo. Kai tik 
klebonas pakrikštijo tą vaiduoklį, tuoj jis tapo skaisčiai baltas. Tada 
tas vaiduoklis nuoširdžiai padėkavojo už krikštą ir bematant išnyko.

Nuo to laiko niekas nebematė jokio vaiduoklio ir niekas nieko 
niekam nebedarė.

Pasekė Ona Sadauskienė, 70 m.,  
gyv. V¸riškių k. užrašė K. Ramanauskienė  
1939 m. LTR 1516(1). Mitologinė sakmė. LPTK 
MtS: Vėlės. Numirėliai. Vampyrai, 1.1.1.17.
Užrašytojo pastaba: „Pasaka, atkreipianti visų 
dėmesį. Pasakotoja išmokusi iš savo motinos.“

46 Pijokas (lenk. pijak, brus. пiяк) – girtuoklis.
47 Kontantas (lenk. kontent) – patenkintas.
48 Baliavoti (lenk. balować, brus. бaлявaць) – puotauti, 
pokyliauti.

49 (Pa)kavoti (lenk. chować, brus. xaвaць) – čia (pa)
laidoti.



431

T A U T O S A K A

16. [Nusipjovė batą]
Vieną kartą ėjo keliu žmogus ir susitiko tokį gražiai apsirė

džiusį, čebatuotą, kepalušuotą50 ponaitį. Tas ponaitis eidamas kad 
rėkė, kad vaitojo iškišęs liežuvį. Tas žmogus klausia:

– Kas tau yra?
O tas ponaitis nė žodžio nebegali ištarti per rėkimą:
– Šitaip dantį skauda, kad nebegaliu tvert! – rėkė tas ponai

tis. – Pjauk man liežuvį, tai nustos skaudėti dantį.
Tas žmogus nenori pjauti, bet tas ponaitis prisimindamas pra

šo, kad pjautų liežuvį jam, nes tikrai nustos dantį skaudėt. Žmogus 
norom nenorom paėmė peilį ir ėmė pjaut tam ponaičiui liežuvį. 
Pjauna pjauna ir niekaip negali nupjaut to liežuvio.

– Spausk labjau, – sako ponaitis, – turi vis tiek jį nupjauti, 
bo kitaip nenustos skaudėt man dantį.

Tas žmogus trynė trynė ponaičiui liežuvį su tuo peiliu ir 
vistik nupjovė.

– Dėkui, dabar, – sako, – nustojo visai skaudėt dantį.
Tai pasakęs, ponaitis nuėjo savo keliu, o žmogus savo. Paėjęs 

kiek toliau žiūri, kad jo čebato galas nupjautas. Mat jis pjovė savo 
čebato galą, o ne tam ponaičiui liežuvį.

Pasekė Vincas Ramanauskas, 63 m., gyv. Liaudiškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1939 m. LTR 2023(150). Mitologinė sakmė. LPTK MtS: 
Draudimai, 3.2.0.3.
Užrašytojo pastaba: „Šias pasakėčias, kaip sako pasakotojas, senieji laiko 
tikrenybe. Dažnai girdisi suėjimuose dar ir dabar jas sakant vieni kitiems. 
Pasakotojas išmokęs iš draugų.“

17. [Peilis sūkuryje]
Vieną kartą ėjo keliu vienas žmogus. Atūžė iš kažkur viesulas 

ir ėmė sukt ties juo ant kelio smėlį. Tas žmogus nuo seno buvo 
girdėjęs, kad kai viesulas suka ant kelio smėlį, tai žinok, kad ten 
važinėja dideli bagoti kupčiai51, ir reikia lenktinį peilį atsilenkus 
mesti į tą sūkurį. Tada tas žmogus išsiėmė lenktinį peilį iš kišenės 
ir atsilenkęs metė į tą smėlio sūkurį.

Tas smėlio sūkurys bematant prapuolė. Seniukas ėmė ieškot 
savo peilio, kur numetė. Ieškojo ieškojo, bet niekur nerado. Ir šiaip 
ieškojo to peilio, ir taip, kaip nėr, taip nėr, kaip ugny sudegė. Su
pyko žmogus ir nuėjo.

Taip jam atsitiko pavasarį. Atėjo ruduo. Tas žmogus susi
taisė savo linus (o jie buvo labai geri) ir nuvežė į Rygą parduoti. 
Nupirko iš jo toks didelis linų kupčius. Sumokėjo už linus pini
gus ir pasišaukė jis pas save tą žmogelį į namus. Įėjęs į gryčią 
to kupčiaus, žmogelis pa matė savo lenktinį peilį gulintį ant stalo, 
kurį prieš pusę metų metė į smėlio sūkurį 
ir daugiau neberado. Jis jau apie tą peilį 
buvo visai už miršęs. Tada tas kupčius ir 
sako tam žmogui:

50 Kepalušuotas (lenk. kepalusz – skrybėlė) – skrybėlėtas.
51 Kupčius (brus. купец) – pirklys.
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– Še tavo peilis. Ar atsimeni, kaip leidai į smėlio sūkurį? 
Žiūrėk, kitą kartą taip nebedaryk, bo pirma ko tik mane nesužeidei. 
Gali atsitikti ir tau blogai.

Pasekė Vincas Ramanauskas, 63 m., gyv. Liaudiškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1939 m. LTR 2023(146). Mitologinė sakmė. LPTK MtS: 
Gamtos dvasios; Vėjas. Viesulas. Perkūnas, 1.2.1.16.

18. [Užkeiktos vestuvės]
Pasakotoja sakė, kad jai jaunai esant, gal dar 10 metų tetu

rėjo (dabar turi virš 60 metų), ganė bandą su kitomis piemenėmis. 
Jos bandą ganydamos prie miško dažnai matydavusios išeinant  
iš miško ir vaikščiojant po laukus pulką vilkų. Tie vilkai niekam 
nieko nedarydavo. Jie turėdavo po kaklu parištus raudonus kas
piniukus su roželėmis, ir jų visas pulkas vaikščiodavo poromis, 
patinukai su patelėmis. Žmonės būk pasakodavę, kad tai yra 
užkeiktos kieno vestuvės. Buvusios vestuvės, ir uošvienė, užpy
kusi ko ant jaunųjų, užkeikė juos vilkais su visais brolaičiais ir 
družkomis, taigi tie vilkai dabar būriu ir vaikšto poromis, kaip 
vestuvėse. Buvo uždrausta juos mušti ir šaudyti, nes, sako, jie turi 
kada nors vėl atvirsti.

Papasakojo Ona Sadauskienė, 70 m., gyv. Vėriškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1937 m. LTR 1304(109). LPTK MtS: Transformuotos 
būtybės; Vilktakiai, 1.2.1.10.
Užrašytojo pastaba: „Tai įvykę būk tai Žibartų k. Tuos vilkus pasakotoja 
savo akimis mačiusi, o kalbas apie juos girdėjusi nuo kitų.“

19. [Mainai tabokinėmis]
Seniau, kada dar velniai vaikščiodavo po svietą, su žmonėm 

lazdom ir tabokierkom mainydavo. Jie būdavo gražiai apsirėdę, 
kepalušuoti. Vieną sykį išeina toks ponaitis iš miško ir susitinka 
žmogų. Seniau būdavo mada susitikus pasitraktavot52 taboka. Tuoj 
tas ponaitis ir sako:

– Pasitraktavokim tabokom!
Ponaitis išsitraukė iš kišenės auksinę tabokierką ir duoda jam 

pauostyt. Tas pasisėmęs biškiuką tabokos pašniaukštė ir, išsitraukęs 
iš kišenės savo prastą tošinę tabokierką, padavė jam pašniaukšt savo 
tabokos. Tas ponaitis ir sako:

– Mainykim tabokierkom!
– Kaip mes mainysim – tamstos auksinė, brangi, o mano 

prasta, tošinė.
– Ale nieko, mainykim ir gana. Aš noriu tamstai įtaisyti tą 

tabokierką. Imk ir gana.
Tas žmogus džiaugdamasis sumainė, ir abudu nuėjo savais 

keliais. Gerokai paėjęs žmogus užsimislijo vėl pasižiūrėt savo auksinės 
tabokierkos. Išsiima iš kišenės, žiūri – vietoj 
auksinės gražios tabokierkos susmirdusios 
kumelės kanopa. 52 (Pasi)traktavoti – (lenk. traktować) – (pasi)vaišinti.
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Pasekė Vincas Ramanauskas, 63 m., gyv. Liaudiškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1939 m. LTR 2023(148). Mitologinė sakmė. LPTK MtS: 
Velnias, 3.2.0.8.
Užrašytojo pastaba: „Pasakotojas sako, kad senovės žmonės tikėdavo, 
kad velniai vaikščiojo ir žmones monydavo.“

20. [Lemti pinigai]
Kitą kartą gyveno senukas ir bobutė. Jie buvo turtingi, visko 

pertekę. Kartą senukas lauke beardamas rado puodą su pinigais. 
Kadangi jis buvo sunkus, tai jis parnešti namo jo nepajėgė, dėl 
to po ten pat stovinčiu tiltu pakišo jį. Vakare, parėjęs namo, ėmė 
pasakoti savo bobutei, kad radęs ardamas pinigų puodą ir jį pa
kišęs po tiltu, kadangi negalėjo vienas jo namo parnešti. Bobutė 
ėmė bartis:

– Kam, – sako, – tu jį pakišai po tiltu, dar gali kas pavogti?
Bet senukas, negalėdamas kitaip atsikalbinėti, sakė:
– Jei jau dieną juos davė mums rasti ir jei tikrai jie bus mūsų, 

tai pats Dievas mums juos ir pro langą įmes vidun.
Bobutė, žinoma, netikėjo tais jo žodžiais, todėl dar smarkiau 

ėmė bartis ant jo. Tuo tarpu atėjo vagys vogti jo žąsų, bet, išgirdę 
troboj triukšmą, sustojo pasiklausyti. Išgirdę, kad yra po tiltu paslėp
tas pinigų puodas, metė žąsis vogti ir kuo greičiausiai nubėgo pas 
tiltą. Bet po tiltu nieko kitko nerado, tik susmirdusį šunį. Smarkiai 
supyko ant to senuko, kam juos apgavo, ir nutarė tą susmirdusį 
šunį jiems pro langą į gryčią įmesti.

Atnešė jie tą šunį ir sviedė pro langą, o iš to šunies pabiro 
pinigai. Vagys labai gailėjosi, kodėl jie anksčiau jo nesutrenkė – gal 
ir jiems būtų pabirę.

[...]

Pasekė Jonas Sadauskas, 32 m., gyv. Vėriškių k. Užrašė K. Ramanauskas 
1939 m. LTR 1176(39). Mitologinė sakmė. LPTK MtS: Lobiai, 2.1.2.2.
Užrašytojo pastaba: „Pasakotojas išmokęs iš savo tėvų.“

21. [Dvylika galvų]
Kitą kartą gyveno du broliai: vienas turtingas, kitas biednas. 

Turtingas gyveno palociuje53, o biednas mažoje gryčiutėje. Bagočius 
nebeturėjo savo pinigų nė kur dėti, o biednas nežinojo, iš kur jų 
paimti. Turtuolis, paslėpęs žemėse, peludėje laikė katilą ir ten pinigus 
pildavo. Jau baigė katilą pripilti.

Biednasis brolis tuo kartu mynė pas jį linus. Jis sužinojo, 
kad jo brolis baigia pripilti katilą, tai nusiklausęs, kada brolis su 
pinigais ateina, užlipo ant jaujos. Turtuolis vieną kartą atnešė, 
pripylė, bet dar nepilnas. Tada jis grįžo ir dar atnešė. Pripylęs 
katilą sulygino ir uždengęs užkeikė tuos pinigus sakydamas:

– Kas dvylika galvų padės ant to katilo, tai tik tas paims 
tuos pinigus.

Brolis, ant jaujos gulėdamas, sako:
– Tai kokių, ar žvirblių galvų? 53 Palocius (lenk. pałac, brus. палац) – rūmai.
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Turtuolis išsigandęs, manydamas, kad velnias su juo kalba, 
ir pasakė:

– Nesvarbu, kokios bus galvos, by tik galvos.
Ryto metą brolis, nuėjęs į žabus, prisigaudė dvylika žvirblių ir 

nusukinėjo jiems galvas. Vakarui atėjus nuėjo jis į peludę ir, atkasęs 
katilą, atidengė jį, padėjo tas dvylika galvų ir ėmė semti pinigus į 
maišą. Kai visus išsėmė, tai tas katilas su tom galvom ir nugarmėjo. 
O šis parsinešęs pinigus gerai gyveno.

Papasakojo Jonas Sadauskas, 32 m., gyv. Vėriškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1937 m. LTR 1176(45). LPTK MtS: Lobiai, 3.1.0.9.
Užrašinėtojo pastaba: „Pasakotojas išmokęs iš kaimynų. Plačiai žinoma.“

22. [Žadėti pinigai]
Vienam žmogui, gyvenančiam Šeduvoje, naktį prisisapnavo, 

kad jis turi nueiti už miesto. Yra ten akmenų krūva, ir, apėjus tris 
kartus apie tą akmenų krūvą, kasti, ir ras daug pinigų. Žmogus 
buvęs nebagotas, tai tik džiaugėsi iš to sapno ir, atėjus pavakariui, 
pasiėmė lopetą ir nuėjo į nurodytą vietą. Nuėjęs prie akmenų atsi
sėdo pailsėti ir užsirūkė, laukdamas, kol nustos žmonės vaikščioti, 
kad kartais jo neužeitų. Palaukus kokį pusvalandį žiūri – atbėga 
zakristijonas. Žmogelis išsigando, pamanė, kad jis ateina pinigų kasti, 
todėl dar labiau prisispaudė prie akmens ir laukia, kas toliau bus.

Atbėgęs zakristijonas apibėgo apie jį tris kartus ir nuėjo sau. 
Žmogeliui atsigavo širdis, kad jam nieko nesakė ir nedarė. Vos tik 
šis nuėjo, žiūri žmogelis – atbėga vargonininkas ta pačia Šaltinio 
gatvele, ir, pribėgęs prie jo, apibėgo apie tą žmogelį tris kartus ir 
vėl nuėjo sau. O tas senukas iš išgąsčio nei žodžio į juos nepratarė.

Nubėgus vargonininkui, žmogelis atsistojo ir pradėjo kasti. 
Jam bekasant žiūri – Šaltinio gatvele atbėga klebono gaspadi
nė. Žmogelis nustojo kasti ir žiūri, kas bus. Atbėgusi gaspadinė 
žingsniu apėjo apie jį ir akmenis du kartus, o tretį kartą eidama 
aplink jį, drėžė jau su nosine per nosį (mat ji rankoje turėjo baltą 
nosinę) ir pasakė:

– Kvaily, kiek aš dėl tavęs vargau, norėdama padaryt tave 
turtingą, o tu nežinojai, kaip tuos pinigus paimti. Kad nepaėmei, 
gali dabar ramus namo eiti gulti, tie pinigai nebe tavo.

Tai pasakiusi, nubėgo su visais pinigais. Šitie pinigai buvo 
užkeikti ant bažnyčios tarnų ir ant klebono gaspadinės. Kad tas 
žmogus būtų sudavęs jiems arba net palietęs juos, tuoj būtų jie 
subyrėję į pinigus.

Papasakojo Jonas Sadauskas, 32 m., gyv. Vėriškių k. Užrašė  
K. Ramanauskas 1937 m. LTR 1176(42). LPTK MtS: Lobiai, 1.2.1.7.
Užrašytojo pastaba: „Šis padavimas šeduviečiams yra gerai žinomas. 
Pasakotojas atsimena, kaip tėvai jam pasakodavo.“
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23. [Nakvynė]
– Aure, tamstų kepurė ir botagas, gal nakvosit?
– Kad ir per naktį sėdėsim, bet nakvot nenakvosim.

Pasakė Jurkšaitienė (vardas nenurodytas), 40 m., gyv. Birjågalos k. Užrašė 
J. Jurkšaitis 1927 m. LTR 585(50). Anekdotas. LPTK An 1.1.1.17 – 3 – 18.

24. [Abu suklydo]
Du vyrai išėjo maniebrų54 dirbti – vienas drūtas, kitas laibas. 

Laibas prilėkęs spyrė drūtam į pilvą ir sakė:
– Atsiprašau, aš mislijau, kad futbolas.
Drūtas, norėdamas atsikeršyti, pagavo laibą už kaklo, parmetė 

žemėn ir sakė:
– Atsiprašau, aš mislijau, kad ietis.

Pasakė Ona Navagrudskienė, 65 m., gyv. Šileikonių k. Užrašė  
K. Vaičiūnaitė 1927 m. LTR 585(81). Anekdotas. LPTK An 1.1.1.27 – 1 – 10.

25. [Dūšytė]
Vienas kunigas, nuvažiavęs į kaimą kalendavoti, klausia vaiko:
– Ar turi žmogus dūšią55?
– Aš nežinau, ar žmogus turi, ar ne, bet kunigas tai turi, – 

atsakė vaikas.
– Iš kur tu žinai, kad kunigas turi? – paklausė vėl vaiko.
Vaikas atsakė:
– Vieną naktį aš buvau nuėjęs klebono obuolių vogti. Įlipau į 

medį ir pamačiau kažką baltą išlendant per klebono langą. Klebonas 
tarė: „Ateik, dūšyt, kitąsyk!“

Pasakė Madastavičius (vardas nenurodytas), 90 m., gyv. Nemaniūnų k. 
Užrašė J. Jurkšaitis 1927 m. LTR 585(21). Anekdotas. LPTK An 1.2.1.8 – 
11 – 30.

26. [Nepažinojo]
Vieną kartą prieš Velykas, Didįjį penktadienį, ėjo sena žmona 

iš bažnyčios. Ji netoli miesto susitiko savo susiedę56. Susiedė klausia:
– Kur buvai, kūmutyte?
Ana atsako:
– Ant pagrabo57, susiede.
Klausia:
– Kas mirė?
Ana atsako:
– Jėzus Kristus.
Susiedė nustebusi pamislijo, kad visai ant žemės nežinomas 

žmogus, bet atsakė:
– Amžiną atilsį, nepažinau.

Pasakė Anelė Vaičiūnienė, 56 m., gyv.  
Šileikonių k. Užrašė K. Vaičiūnaitė 1927 m. 
LTR 585(7). Anekdotas. LPTK An 1.2.1.25 – 
16 – 16, AT 1833 E.

54 Maniebrai – manevrai.
55 Dūšia (lenk. dusza) – siela.
56 Susiedė (brus. сусед, rus. сосед) – kaimynė.
57 Pagrabas (lenk. pogrzeb, brus. погреб) – šermenys.
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27. [Mandagumas]
Pas vieną poną atvažiavo svečiai. Jis tuokart ir savo tarnui sako:
– Eik, įleisk svečius, tik mandagiai.
Tarnas pono paklausė ir išėjo svečių įleisti. Sako:
– Prašau eiti į vidų. Tik mandagiai!

Pasakė Ona Navagrudskienė, 65 m., gyv. Šileikonių k. Užrašė  
K. Vaičiūnaitė 1927 m. LTR 585(28). Anekdotas. LPTK An 
1.2.1.26 – 7 – 1.

28. Padėkavojimas už vainiką
Prašau paklausyti, gerbiamoji publika, apie rūtų vainikėlį ir 

apie jaunystės stoną58. Išvydo šis jaunikaitis, vardas Petras (čia pa
sakomas jaunikio vardas), nei auksą, nei perlą, nei deimantą, tik šį 
rūtų vainikėlį. Pirmiausia padėkavoju Ponui Dievui ir Panelei Šven
čiausiai, po tam tėvui ir motinai, kurie varge gimdė, meilėj augino. 
Ji ta sesutė, [kuri] viežlybai59 čystą60 stoną išnešiojo be žmonių juoko, 
be Pono Dievo grieko61, Emilija (čia ištariamas jaunosios vardas).

Padėkavoju tam piršliui tarpininkui, kuris takus pramynė, šakas 
atskynė, meilės žodžius į rodą sudėjo, o blogus po kojų pamynė. Ji 
ta sesutė, kuri anksti rytelį kėlė, o vėlai vakarėlį gulė, vis į šią žalią 
rūtelę tikėjo. Ta rūtelė – Panos šventos žolelė, pro ledą dygusi, pro 
šermukšnį žydusi, šimtu šakų šakavo, šimtu lapų lapavo, nei per 
lauką nešta, nei vėjo užpūsta, stiklinėj laikyta, žaliam vyne mirkyta, 
po Kristaus akių stovėjo, kaip raselė mirgėjo. Siuntė aniuolus, tarnus 
savo, kad nei vienas neatsivožijo62 pakelti tos puotos, kol sulaukė 
pulką savo su linksmybe, su pakara63, su didžiausia bagaslovstva64.

Padėkavoju tiem broliukam už darželio nukalimą, o tom se
sutėm už vainiko nupynimą, už rūtelių pasėjimą. Išvydau šią jauną 
sesutę tam suolely didžiai nuliūdusią, širdim suskrudusia – gal 
kada maža bebėginėdama kam širdį uždavė. Persiprašo dabar senų, 
jaunų, didžių, mažų, idant visi bagaslovytų. Bagaslovykite tėvas, 
motina, broliai, seserys, bagaslovykite visa kompanija, kuri sėdi už 
balto stalo. Prašau pasinešioti nuo saulės užtekėjimo lig nusileidimo.

Pasakė Jurgis Kizerskis, 70 m., gyv. Dargužių k. Užrašė K. Ramanauskas 
1939 m. LTR 2023(99). Vestuvių oracija. LPTK Or 2.5.1.
Užrašytojo pastaba: „Šita oracija sakoma per vestuves prieš išvažiuojant 
į šliūbą, kuomet visi svečiai susodinami už stalo, ir jaunieji sėdi. Tada,  
kurie ją moka sakyti ima rūtų vainiką, padeda ant lėkštės ir sako.  
Ir dabar dar sako. Išmokęs iš tėvų.“

Iš Antano Valantino  
užrašų
29. [Švelnus kuodelis]
Mergaitės verpė linus. Nuėjo jos į 

svirną atsinešti kuodelių. Ėmė rinktis. Viena 
pagraibė kuodelį ir sako:

58 Stonas (lenk. stan, brus. стан) – šeimyninė padėtis.
59 Viežlybai (sl.) – skaisčiai, nekaltai.
60 Čystas (brus. чысты, lenk. czysty) – švarus, nesu
terštas.

61 Griekas (rus. грех) – nuodėmė.
62 (Ne)atsivožyti (sl.) – (ne)išdrįsti.
63 Pakara (lenk. pokora) – nuolankumas, nusižeminimas.
64 Bagoslovstva (sl.) – palaiminimas.
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– Čia labai švelnus, tegu bus mamytei.
O čia buvo burlioko65 barzda. Rytą, kai rado svirną išplėštą, 

suprato, kad tarp kuodelių tas burliokas buvo pasislėpęs.

Papasakojo Elena Grigaitienė, 71 m., gyv. Bebrùjų k. Užrašyta 1969 m. 
LTR 4053(8). Novelinė pasaka. LPTK 1.1.1.2, AT 956 A*.

30. [Velnias po varpeliu]
Gyveno labai biednas žmogelis. Gyveno nevedęs, vienas. Jam 

nusibodo būti vienam, ir sumanė apsiženyti. Nuėjo į dvarą pas 
bagotą poną ir beldžiasi į duris. Išėjo ponas ir klausia:

– Ko tu, driskiau, nori?
Tada tas žmogelis sako:
– Noriu ženytis pono dukterį.
– Argi aš galiu leisti savo dukterį už tokio driskiaus? – sako 

ponas. – Kad būtumei turtingas, tai būtų kita kalba. O dabar eik 
šalin nuo mano durų.

Vargšas žmogelis nuleido galvą ir nuėjo. Ėjo ėjo, sutemo, 
užstojo tamsi naktis, ir miške pasiklydo. Pamatė toli švieselę ir nuėjo 
tenai. O tenai gyveno lesvinčius66. Pasibeldė ir prašosi nakvynės. 
Lesvinčius jį priėmė, bet perspėjo:

– Aš tave priimsiu, bet tu, žiūrėk, nepajudink to skambučio, 
kurs užvožtas ant stalo.

Pasakė tai lesvinčius ir išėjo. Tas žmogelis sėdėjo sėdėjo, 
ir nusibodo jam taip nieko neveikti. Ėmė apžiūrinėti kambarį, o 
paskui parūpo pasižiūrėti, kas yra po tuo skambučiu. Ka tik jis 
pakėlė tą skambutį, šmakšt ir išsprūdo velnias iš po jo. Ir sako 
velnias žmogui:

– Aš po tuo skambučiu užvožtas išbuvau dvidešimt penkis 
metus. Tu mane išlaisvinai. Už tai aš tau labai dėkingas ir tau 
parodysiu didelį turtą, kuriuo galėsi naudotis. Einam kartu į mišką.

Velnias nuvedė žmogelį į mišką prie didelio ąžuolo. Ten 
jis pasilenkė ir pradėjo savo aštriais nagais draskyti žemę. Draskė 
draskė, ir pasirodė šeši maišai, pilni aukso. Velnias sako:

– Už tai, kad tu mane išvadavai, aš tau tą auksą atiduodu.
Žmogelis sako velniui:
– O dabar vėl grįžkim į aną gryčią. Dar noriu tavęs ko 

paklausti.
Ir jie abu sugrįžo. Tada žmogus sako:
– Man labai įdomu, kaip tu toks didelis sutilpai po tuo 

skambučiu.
Tada velnias, norėdamas žmogui įsiteikti, užšoko ant stalo ir 

lenda po skambučiu. Ėmė eiti mažyn, mažyn. Žmogus greit užspau
dė skambutį, bet dar buvo koja išlindusi. 
Žmogus sako:

– Koja netelpa.
Velnias įtraukė koją. Žiūri žmogus – 

dar uodega išlindusi.

65 Burliokas (brus. бypлaк) – carizmo laikais rusas 
sentikis Lietuvoje.

66 Lesvinčius (sl.) – eigulys.
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– Įtrauk ir uodegą, – sako žmogus. Velnias įtraukė ir uodegą. 
Tada žmogelis pilnai užspaudė skambutį ir sako velniui:

– Sėdėjai čia dvidešimt penkis metus, sėdėk ir dar tiek pat, 
kad kvailas esi.

Pernakvojęs žmogus išėjo. Nuėjo į mišką, susirado ąžuolą, 
parsigabeno auksą ir gyveno laimingai ir turtingai. O tas velnias 
turbūt ir šiandien tebetupi po tuo skambučiu.

Pasekė Petras Valantinas, 70 m., gyv. Vėriškių k. užrašyta 1979 m. 
LTR 5071(24). Pasaka apie kvailą velnią. LPTK 1.1.1.21, AT ~ 1154*.

31. [Lino mūka išgelbėjo]
Labai mylėjosi mergaitė su berniuku, bet pasitaikė taip, kad 

berniukas mirė. Mergaitė negalėjo jo pamiršti – eidavo ir eidavo į 
kapines. O kai būdavo subatvakaris67, ji nueina į kapines ir kelia:

– Kelk, Joniuk, eik į vakaruškas.
O tas Joniukas ėmė ateit į vakaruškas68. Šokdina ir šokdina tą 

mergaitę. Ji visiškai nuvargusi grįždavo. Kelis kartus kėlė tą Joniuką, 
o paskui pradėjo bijoti, nes nebegali atsiginti: kai tik vakaruškos, 
ir prisistato, ir jos nepaleidžia. Mergaitė nuėjo pas vieną šimtametę 
bobutę ir apsisakė savo bėdą. Bobutė sako:

– Aš uždėsiu šilko skarą ir kalbėsiu apie linų mūką69. Jei 
atsitrauks, bus gerai.

Kitą subatvakarį ir vėl atėjo tas Joniukas, ir vėl ėmė šokdinti 
mergaitę. Per pertraukėlę bobutė uždėjo šilko skarą ir ėmė jam 
kalbėti apie linų mūką. Kalbėjo kalbėjo, ir nebaigė Joniukas laukti 
galo: jam laikas buvo grįžti.

Nuo to karto Joniukas daugiau nesirodė. Nė mergaitė jo 
bekvietė.

Pasekė Petras Valantinas, 70 m., gyv. Vėriškių k. Užrašyta 1979 m. 
LTR 5071(25). LPTK 1.1.1.4, AT 1199 A.

32. [Pikta dvasia]
Gyveno ponas su žmona. Ponas išeidavo į darbą, o ji susimylėjo 

su kitu. Kai ponas pareidavo namo, žmona savo kavalierių pakišdavo 
po pečka. Taip ponas apie jį nieko nežinojo. Kai reikia, ponui pra
nešė, kad jo žmona turi mylimąjį. Ponas sako jam [pranešusiajam]:

– Sugauk jį ir atvežk parodyti.
Žmogus sako:
– Gerai, sugausiu.
Pasigavo tas žmogus vieną antį ir nuvažiavo pas ponią. Ponia 

tuoj savo kavalierių įkišo į pelenų bačką70 ir užrišo. Mat skubėdama 
kišo, kur papuolė. Po to ponia uždėjo ant 
stalo tam žmogui valgyti, gerti. Žmogus 
valgydamas spust antį, antis kvarkt. Žmo
gus barasi:

– Ko kvarksi? Tylėk!

67 Subatvakaris (hibr.) – šeštadienio vakaras.
68 Vakaruškos (hibr.) – šokiai, vakaronė.
69 Mūka (sl.) – kančia.
70 Bačka (sl.) – statinė.
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Po to vėl spust, antis vėl kvarkt. Ponia sako:
– Ko ji taip kvarksi?
Žmogus vėl spust, antis vėl kvarkt. Tada žmogus sako:
– Ji tokia nekantri. Sako, kad čia yra pikta dvasia.
– Kur ji bus? – sako ponia.
– Būk bačkoj, – atsako žmogus.
Mat jis pastebėjo, kad bačkoj kas juda kruta.
Žmogus po to sako:
– Ponas liepė man tą bačką išvežt ant lauko.
Ir tuoj jis įsikėlė tą bačką į ratus su visu kavalierium. Nuvežė 

ant lauko, kur buvo ponas su žmonėmis, apvožė bačką su pelenais, 
po to atrišo ir išleido tą kavalierių. O tas, visas pelenais apipiltas, 
kad rūksta, kad rūksta per laukus. Žmogus ir sako ponui:

– Matot, kokį velnią išvežiau. Žiūrėkit, kaip lekia per laukus.

Papasakojo Agota Valantinienė (Mončiauskaitė), 73 m., gyv. Vėriškių k. 
Užrašyta 1959 m. Buitinė pasaka. LTR 3240(19). LPTK 1.1.1.17, AT 1358 C.

33. [Vėlės prašo mišių]
Mano tėtušio matutė pasakojo: kai tik saulė leidžias, trys 

kamuoliukai per kluoną ir voliojas. Kai vakare suguldavom, tai 
vaidinuoklis užsidega žvakę, prieina ir šviečia prie nosies. Misliju 
sau: nieko nėra. Susivyniojau galvą, atsiguliau kertelėj. Klausau. Kaip 
bus, žiūrėsiu. Atsikloju galvą – šviečia dar.

– Ko tamstos norite, ko vaikščiojat?
– Norim, kad užpirktumėt mišias ir varpais paskambintumėt. 

Dvylika dūšių išėjo iš tų namų, ir nieks nepirko mišių ir varpų 
nejudino. Ar prižadat? Jei prižadat, nematysit daugiau mūsų.

Prižadėjau. Užpirkau mišias, paskambinom varpais, ir nuo to 
karto niekas nebesivaidino.

Papasakojo Agota Valantinienė (Mončiauskaitė), 73 m., gyv. Vėriškių k. 
Užrašyta 1959 m. LTR 3240(22). LPTK MtS: Vėlės. Numirėliai. Vampyrai, 
1.1.2.9.

34. [Ne vietoje atsigulė]
Vienas žmogus ganė arklius naktį. Atsigulė pagulėti. Išgir

do balsą:
– Tau čia ne vieta gulėti!
Jis pasirangė, pasirangė, tingėjo atsikelti ir paliko gulėti. Kad 

lėkė kažkas ir užmynė jam ant kojos. Jis suriko:
– Ojezau!
Sulėkė kiti naktigoniai. Žiūri – jo kojoj įminta lyg arklio kanopa.

Papasakojo Elena Grigaitienė, 71 m., gyv. Bebrujų k. Užrašyta 1970 m. 
LTR 4150(44). LPTK MtS: Vėlės. Numirėliai. Vampyrai, 1.2.1.3.
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35. [Negalima verkti mirusių]
Buvo Visi Šventi. Viena motina užlindo už pilioriaus71 ir 

žiūrėjo, kada dūšios ims eiti: norėjo pamatyti savo mirusią dukterį. 
Pamatė – jos duktė ateina visų paskiausia, neša maišą didžiausią ant 
pečių su vandeniu. Tą maišą duktė kad metė ant motinos ir sako:

– Man tu neduodi ramybės. Mane apsunkini beverkdama.

Papasakojo Elena Grigaitienė, 72 m., gyv. Bebrujų k. Užrašyta 1970 m. 
LTR 4150(49). LPTK MtS: Vėlės. Numirėliai. Vampyrai, 1.2.1.8.

36. [Velnių vestuvės]
Ėjo mišku žmogus ir paklydo. Pamatė šviesą. Prieina arčiau, 

žiūri – stalai nukrauti, nudėti, laukia vestuvių. Pamatė – parveda 
jaunąją. Ji buvo skara apsisupusi, bet žmogus ją pažino. Tai buvusi 
jų skerdžiuvienė, viršininkė. Žmogus suriko:

– Ar velnias tave, Ona, čia atnešė?
Kai tik taip pasakė, tuoj viskas subyrėjo. Liko tik kaulai, 

kanopos ir jis pats, ant kelmo sėdįs.
Vėliau jis sužinojo, kad ta skerdžiuvienė Ona pasikorė.

Papasakojo Elena Grigaitienė, 71 m., gyv. Bebrujų k. Užrašyta 1969 m. 
LTR 4053(7). LPTK MtS: Velnias 1.1.1.17.

37. [Kaip aitvarą pirko]
Vienas gaspadorius pirko aitvarą. O nusipirkus, norint, kad 

aitvaras gerai viską neštų, reikia, kad gaspadorius ir žmona pasakytų 
„Lįsk į mano širdį“. Nusipirkęs gaspadorius ir pasakęs:

– Lįsk į mano širdį!
Parsivežė aitvarą namo ir sako žmonai:
– Žmonel, turėsim dabar laimę. Tik tu pasakyk: „Lįsk į 

mano širdį!“
O ta žmona sako:
– Žinai ką? Tegu jis lenda į mano užpakalį, o ne į širdį!
Tas aitvaras kai bėgo, išgirdęs tokius žodžius, tai ir pusę 

namo nunešė.

Pasekė Anelė Arlingevičienė, 73 m., gyv. Šeduvoje. Užrašyta 1980 m. 
LTR 5127(7). LPTK MtS: Namų dvasios; Aitvaras, 1.1.1.5.

38. [Pinigai vaidenasi]
Vienoj vietoj saulei nusileidus, kai jau žmonės sueidavo gry

čion, kas vakarą išlįsdavo iš papeliučko juodas katinas, pereidavo 
per gryčią ir dingdavo kertėj. Gaspadinė ar kiti žmonės ką nors 
dirbdavo – verpdavo ar šiaip kuo užsiimdavo, o katinas eidavo ir 
nueidavo, niekam nieko nedarydavo.

Prie tų namų į kelintus metus iš
šokdavo ugnis, liepsna iškildavo net virš 
stogo. Žmonės spėliodavo, kad ten buvo 71 Piliorius – kolona, laikanti skliautus.
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daug kadaise pakavota pinigų, užtat ir juodas katinas vaikščiojo, ir 
ugnis rodydavosi.

Papasakojo Agota Valantinienė (Mončiauskaitė), 73 m., gyv. Vėriškių k. 
Užrašyta 1959 m. LTR 3240(25). LPTK MtS: Lobiai, 1.3.0.1.

39. [Išgelbėjo sijonas]
Tai atsitiko Valatkónių kaime. Visi jauni vyrai slapstėsi, bijodami 

pakliūti. Juos gaudė, visur ieškojo. Tie gaudytojai ir įpuolė į vieną 
gryčią, kur žinojo, kad yra jaunas vyras. Gryčioje tuo metu mergaitės 
verpė. Senovėj mergaitės, moterys dėvėdavo plačius, net penkių palų72 
sijonus. Tas vyras, pamatęs įpuolančius gaudytojus, nebeišmanė, kur 
ir pasislėpti. Greit sugalvojęs jis palindo tarp mergaičių po kėdele. 
Viena ir aptūpė jį savo plačiuoju sijonu. Nors gaudytojai ir visur 
ieškojo, bet nesurado. Taip platusis sijonas jį išgelbėjo.

Papasakojo Agota Valantinienė (Mončiauskaitė), 73 m., gyv. Vėriškių k. 
Užrašė A. Valantinas 1958 m. LTR 3178(55). Pasakojimas. LPTK Psk: 
Caro valdžios priespauda. Prievolės, 3.3.3.

40. [Prisismeigė]
Buvo drąsi mergaitė. Ji girdavosi:
– Aš nieko nebijau pasauly.
Vienas berniukas jai sako:
– Jei tu tokia drąsi, nueik dvyliktą valandą nakties į kapines 

ir įsmeik peilį į kapą.
Mergaitė sako:
– Nebijau. Nueisiu.
Naktį, kaip sutarė, mergaitė nuėjo į kapus ir smeigė peilį į 

kapą. Kai smeigė, prisismeigė sau žiurstą. Keliasi, o ją kažkas laiko. 
Taip išsigando, kad iš išgąsčio sprogo širdis.

Pasekė Petras Valantinas, 70 m., gyv. Vėriškių k. Užrašyta 1979 m. 
LTR 5071(34). Pasakojimas. LPTK Psk: Senovės žmonių pažiūros, 6.6.22.

41. [Vaiduokliai pas Brazį]
Bebrujų kaime pas Brazį ėmė vaidentis. Po pietų, apie vakarą 

tiek duoda, tiek duoda į kaminą ant aukšto. Gandai, kad pas Brazį 
vaidenasi, paplito ir kaime. Pamokino sakyti:

– Visos dūšios, kurios esate čysčiuje73 ar danguje, ko reika
laujate, ant žemės būdamos?

Žmonės klausdavo, bet jokio atsakymo nebuvo, tik kažkas 
duodasi ir duodasi kamine. Baisu darėsi.

Prieš Velykas braukė kaminą. Žiūri – višta įpurpusi ir duodasi.

Papasakojo Elena Grigaitienė, 72 m., gyv. 
Bebrujų k. Užrašyta 1970 m. LTR 4150(51). 
Pasakojimas. LPTK Psk: Senovės žmonių 
pažiūros, 6.8.1.

72 Palas – sijono ar kokio kito drabužio skiltis.
73 Čysčius (lenk. czyściec) – skaistykla.
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42. [Peludės velnias]
Buvo tokia drąsi mergaitė, kad nieko nebijojo. Ir miegojo 

ji jaujoje.
– Palauk, – galvoja bernas, – aš ją išgąsdinsiu.
Jis nuėjo vakare į klojimą ir peludėj atsigulė. Laukia, kada 

ateis mergaitė ir užmigs. Naktį jis pradėjo belstis. Mergaitė, išgirdusi, 
kad kažkas baldosi, prasidarė jaują ir paklausė:

– Kas čia?
Peludėj atsiliepė:
– Velnias.
Mergaitė pagavo kultuvą, puolė į peludę ir davai mušti:
– Velniau, laukan! Velniau, laukan!
Taip primušė tą berną, kad leisgyvis išėjo iš klojimo.

Papasakojo Petras Valantinas, 70 m., gyv. Vėriškių k. Užrašyta 1979 m. 
LTR 5071(33). Pasakojimas. LPTK Psk: Senovės žmonių pažiūros, 6.9.1.

43. [Naujakurys Žąsinskas]
Šeimininkė virė žąsį. Pamatė – ateina čigonai. Ji greit ištraukė 

žąsį iš puodo ir pakišo po pečium74. Čigonai iš kvapo pažino, kas 
yra po pečium74. Pradėjo siūlyti šeimininkei pavaražyt. Tuo tarpu 
vienas čigonas išsitraukė žąsį iš pečiaus ir įsikišo į savo terbą. Iš
eidamas čigonas klausia:

– Panusyte, ar pažįsti tą Žąsinską, kuris gyveno Mūrinuose, 
o dabar persikėlė į Terbinus?

– Eikit sau su savo Žąsinsku, tokio aš visai nepažįstu, – at
sakė šeimininkė.

Kai čigonai išėjo, šeimininkė pasižiūrės žąsį. Žiūri – žąsies 
nebėra. Tada ji suprato, kas tas Žąsinskas, kas tie Mūrinai ir Terbinai.

Pasekė Anelė Arlingevičienė, 73 m., gyv. Šeduvoje. Užrašyta 1980 m. 
LTR 5127(9). Anekdotas. LPTK An 1.1.1.2 – 13 – 3, AT 1544 A*.

44. [Pagydė]
Susirgo pono šuniukas. Ponas prašo kumečio, kad jį sugydytų. 

Kumetis sako:
– Duok dvidešimt litų, aš jį sugydysiu.
Ponas gailėjo šuniuko ir sutiko.
– Duok, aš jį parsivesiu pas save, ir po kelių dienų bus 

sveikas, – sako kumetis.
Parsivedė pas save, palaikė keturias dienas neėdusį. Po keturių 

dienų ponas klausia:
– Ar jau ėda šuniukas?
– Jau pradeda po biškį75 ėsti. Ateik, ponas, pasižiūrėti, – at

sakė kumetis.
Atėjo ponas. Kumetis atnešė šuniu

kui ėsti. Kad griebė šuniukas!
– O, kaip ėda! – džiaugiasi ponas.

74 Pečius (brus. печ) – krosnis.
75 Biškis (vok. bißchen) – truputis.
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Ir dar dvidešimt litų pridėjo ponas kumečiui, kad išgydė 
šuniuką.

Papasakojo Salomėja Griniūtė, 68 m., gyv. Šeduvoje. Užrašyta 1970 m. 
LTR 4053(9). Anekdotas. LPTK An 1.1.1.17 – 3 – 4.

45. [Išpranašavo]
Vienas berniokas draugavo su gaspadoriaus dukterimi ir ją 

apgavo. Žino berniokas, kad jam bus riesta. Iš to rūpesčio vaikšto 
jis ir švilpia. Gaspadorius, išgirdęs, kad bernas švilpia, ėmė bartis:

– Ko čia švilpi? Eik dirbt.
Bernas sako:
– Ir tu švilptum, jei žinotum, kas atsitiko.
– O kas gi? – paklausė gaspadorius.
– Ogi tavo dukterį prigavau.
Išgirdęs tokį netikėtą dalyką, gaspadorius ėmė ir sušvilpė.

Pasakė Petras Valantinas, 70 m., gyv. Vėriškių k. Užrašyta 1979 m. 
LTR 5071(23). Anekdotas. LPTK An 1.1.1.17 – 3 – 20.

46. [Gal kita prašė]
Karčemÿ kaime, netoli Radvíliškio, palaukėj buvo grytelė. 

Joje gyveno tokia bobutė. Kartą labai pustė. Vienas gaspadorius 
sako vaikėzui:

– Nueik, pažiūrėk, gal užpustė tą grytelę, gal ta bobutė 
nebeišeina.

Vaikėzas nuėjo pažiūrėti. Akurat76 – grytelė užpustyta. Jis 
atkasė sniegą, įėjo. Žiūri – bobutė guli ant pečiaus ir dejuoja:

– Pone Dieve, Pone Dieve, ko tu manęs neatsiimi?
Vaikėzas nunešė jai uzboną77 kopūstų, ragaišio, atnešė malkų, 

pakūreno. Vakare sutemus vaikėzas užsivilko baltą paklodę, lyg būtų 
angelas, ir nuėjo vėl pas tą bobutę. Sako:

– Prašei prašei Dievo, kad atsiimtų, Dievas ir atsiuntė mane 
tavęs paimti.

– Ne, – sako bobutė, – aš neprašiau. Ant kito kaimo galo 
kita tokia vargšė gyvena, gal ji prašė.

Papasakojo Elena Grigaitienė, 72 m., gyv. Bebrujų k. Užrašyta 1970 m. 
LTR 4150(47). Anekdotas. LPTK 1.1.3.7 – 2 – 8, AT 1534.

Šeduvos apylinkių padavimai
47. Skardupis
Pavadinimas pievos, kadangi prie to upelio buvusios didelės 

skerdynės. Seni žmonės kalba, kad tų skerdynių yra liekanų arba 
žymių. Kasdami duobes rasdavę žmogaus kojų kaulų, kurie siekia 
aršiną ilgio.

Pasakotojas ir užrašytojas nenurodyti. LTR 
3098(240). LPTK Pd: PlkK 1.3.0.1.

76 Akurat (sl.) – čia tikrai, iš tikrųjų.
77 Uzbonas (lenk. dzban, brus. збaн) – ąsotis.
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48. [Rapokalnis]
Vėriškių kaime, Šeduvos parapijoj, yra kalnas, vadinamas 

Rapokalniu. Seneliai kalbėdavo, kad prie to kalno buvęs dvaras. 
Kažkas jį užkeikęs, ir tas dvaras prasmegęs. Jo vietoj pasidaręs eže
ras. Po prasmegimo dar ilgus metus girdėdavęsi, kaip iš po žemių 
gaidžiai gieda, šunys loja.

Dabar tas ežeras užaugęs, liko tik viena marka.

Papasakojo Salomėja Griniūtė, 70 m., gyv. Šeduvoje. Užrašė A. Valantinas 
1972 m. LTR 4343(12). LPTK Pd: Ngr 1.1.1.17.

49. [Velžių ežeras]
Toje vietoje, kur dabar stovi Velžio ežeras, sakoma, seniau 

buvusi labai graži pieva. Pievoje augo gražiausios žolės, niekur tokios 
geros pievos aplinkui nebuvo. Vieną kartą virš tos pievos atsistojo 
tamsus juodas debesis. Tai išstovėjo daugiau kaip savaitę ir anei 
iš vietos nejuda. Tada vienas seniukas pasakęs, kad reikia spėti jo 
vardas, o kai įspės, pats prapuls.

Taip žmonės ir darė. Per dienų dienas stovėjo prie ežero, bet 
jo vardo niekas negalėjo įspėti. Viena moteriškė, kuriai jau įkyrėjo 
bestovint, tarė:

– Mat jį paibelis...
Vos tik pasakė tuos žodžius, debesis tuojau nukrito ant pievos 

ir atsirado ežeras. Turbūt to debesies vardas buvo Paibelis. Nuo to 
laiko ir stovi vietoj pievos ežeras.

Papasakojo Adomas Juozapaitis, 73 m., gyv. Puipiÿ k. Užrašė  
E. Valavičiūtė ~ 1936 m. LTR 3085(116). LPTK Pd: Ež 1.1.1.17.

50. [Žirnio ežeras]
Šeduvos valsčiuj yra kaimas Paežeriai. Prie to kaimo yra 

ežeras. Dabar ežerą žmonės vadina tiesiog ežeru, bet seni žmonės 
pasakoja, kad ežero vardas buvęs Žirnis. Pasakojama, kad atsiradęs 
ežeras baisiai ūžęs. Kažkas pasakęs, kad jis ūšiąs tol, kol jam vardą 
atspėsią. Žmonės visaip spėjo, bet neatspėjo. Kartą mergaitė raškiusi 
palei kelią žirnius, ir jai įsipynusi koja. Tada ji surikusi:

– O tu, žirni!
Ir ežeras nutilęs. Nuo to laiko vadino ežerą Žirniu, bet dabar 

ir vėl tas vardas tapo užmirštas.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė J. Masiulis. LTR 3108(154). LPTK Pd: 
Ež 1.1.1.17.

51. [Biesbala]
Biesbala yra Šeduvos valsčiaus Pakalniškų kaime. Baloje yra dide  

lis akmuo. Žmonės kalba, kad ten, ant to akmens, biesas taboką maląs.
Vieną kartą, labai seniai, buvo atsitikimas. Piemenys parginė 

bandą, suleido į tvartus, tiktai vienas ožys pasiliko. Naktį atjojo 



445

T A U T O S A K A

pusberniai arklių ganyti į tą balą. Pabuvę jie sumigo ir vienam 
pusberniui liepė arklius sužiūrėti. Pusbernis, bevaikščiodamas po 
balą, pamatęs ožį ir labai išsigandęs, pradėjęs labai rėkti:

– Biesas! Biesas!
Draugai atbėgę atrado jį berėkiantį, paskui, apžiūrėję biesą, 

pamatė, kad kaimyno ožys. Nuo to laiko ta bala buvo praminta 
Biesbala.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė S. Alksnis. LTR 3098(264). LPTK Pd: 
Gvv Teig.

52. [Birjagala]
Seniai, labai seniai, kada Lietuva buvo apaugusi didelėmis 

giriomis, toje vietoje, kur dabar stovi Birjagalos kaimas, medžiojo su 
savo dvariškiais baronas Ropas. Jau artinosi vakaras, bet jie vis dar 
nieko nebuvo nušovę. Staiga baronas pamatė didelį šerną ir ėmė jį 
vyti. Vijosi vijosi, bet staiga jam iš akių prapuolė šernas, o priekyje 
jis pamatė didelę pelkę, kuri buvo puikiais medžiais apaugusi. Jis 
toliau joti nebegalėjo ir pamanė: „Tikrai priėjau galą“.

Užėjus nakčiai jis nebegalėjo grįžti ir turėjo prie pelkės per
nakvoti. Rytą, sugrįžęs namo į dvarą, [jis] papasakojo, kaip vijosi 
šerną ir kaip priėjo didelę pelkę, kurioje auga puikūs medžiai. Todėl 
baronas liepė savo tarnams eiti jų kirsti. Taip pat jiems pastatė keletą 
trobelių gyventi. Paskui įsikūrė čia kaimas, vardu Prijagala. Laikui 
bėgant ir keičiantis, ir to kasimo pavadinimas truputį pasikeitė. 
Pasidarė Brijagala, o dabar rašoma Brijagala ir Birjagala.

Pasekė K. Šliogerienė, 53 m., gyv. Birjagalos k. Užrašė K. Šliogerytė. 
LTR 3087(19). LPTK Pd: Gvv Teig.

53. [Kotiškis]
Tai žemės plotas 60 sieksnių ilgumo, o platumo 5 sieksniai. 

Mūsų tėvai dar atmena, kad ten kotavodavo žmones, kurie tik 
nusikalsdavo. Veždavo tenai raudoną kotą* ir prasikaltėlį žmogų 
kotavodavo ligi pat mirties. Kai tą žmogų kotavodavo, suvarydavo 
visus žmones žiūrėti, dėl to ir toji vieta vadinasi Kotiškis.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė O. Krivickaitė. LTR 3098(33). LPTK Pd: 
Gvv Teig. 

54. [Niauduva]
Apie ją yra šioks padavimas. Karaliaus sūnus išėjo paliavonės 

į tą mišką. Miške jis paklydo. Tuomet toje vietoje gyveno lenkai. Tai 
jo tris dienas ieškojo ir niekur nerado, bet po trijų dienų jį atrado 
lenkai palei upelį. Tą vietą Poniatovskis karalius pavadino Naiduva, 
o dabar ją praminė Niauduva.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė O. Krivickaitė. LTR 3098(34). LPTK Pd 
Gvv Teig.



446

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

55. [Šeduva]
Seniau, kur dabar yra Šeduvos miestas, buvo didelis dvaras. 

Vieną kartą to dvaro ponas suruošė didelę medžioklę. Bemedžio
damas ponas pamatė didelę stirną ir pradėjo ją vytis. Vijosi vijosi 
ir paklydo. Pradėjo temti. Ponas nežinojo, ką daryti. Išalko. O dar 
lietus pradėjo lynoti. Pamatė jis einančią keliu mergaitę su dviem 
kepalėliais duonos. Jis jos paprašė [duonos]. Mergaitė duodama tarė:

– Še du va!
Ponas jai padėkojo ir, kiek pasistiprinęs, paklausė, ar neži

nanti kelio iš to miško. Mergaitė jam parodė. Ponas labai džiaugėsi 
išėjęs iš miško ir atsidėkodamas ją ir jos tėvus gausiai apdovanojo. 
Sugrįžęs į namus, jis savo dvarą pavadino Šeduva. Iš to dvaro 
paskui pasidarė miestas.

Papasakojo U. Ždanevičienė, 60 m. Užrašė J. Liutkutė. LTR 768(134). LPTK 
Pd: Gvv Teig.

56. [Dvaras Raginėnų piliakalnyje]
Šeduvos valsčiaus Raginėnų kaime yra piliakalnis. Pasakojama, 

jog tai esąs koks dvaras, užneštas smiltimis. Kažkada seniau Ragi
nėnų ir aplinkinių kaimų žmonės pradėjo kasti kalną ir ieškoti, kas 
tame kalne iš tikrųjų yra. Pradėta kasti per vidurį kalno. Gerokai 
pakasus, vieną naktį darbininkų prižiūrėtojui prisisapnavo sapne: 
„Jeigu kasdami kalne ras karvelį, tai bus laimingi Raginėnų kaimo 
ir apylinkių gyventojai. O jei rastų bekasdami juodvarnį, tai bus visi 
kasėjai ir gyventojai Raginėnų kaimo ir jų vaikai nelaimingi, juos 
aplankys visokios nelaimės.“ Po to sapno prižiūrėtojas atsisakė kasti 
ir patarė visiems darbininkams mesti tą darbą. Bet kiti tuo netikėjo 
ir kasė tolyn, tik kiek dieną iškasdavo, tiek naktį atgal užvirsdavo. 
Sako, jog užvirsdavo tik dėl to, jog jie netikėjo sapnu. Po to žmonės 
metė kasti kalną ir nieko nesužinojo, kas tame kalne yra.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė J. Laurinaitis. LTR 3098(272). LPTK Pd: 
Ngr 1.2.1.16.

57. [Milžinų kapai Raginėnuose]
Raginėnų kaime yra nedidelis pušynėlis, tame pušynėlyje 

kalneliai ant kalnelių, duobės ant duobių. Kalneliai apaugę pušimis. 
Apie tą kalną pasakoja, jog tai esą milžinų kapai – dėl to, jog rasta 
labai daug ir didelių žmonių kaulų.

[...]
Netoli pušyno teka Daugyvenė. Ties pušynu yra vadinamoji 

Kartuvių brastelė. Sako, jog ten seniau vaidenosi. Jei kam nors pa
sitaikydavo važiuoti vidurnaktį per Kartuvių brastelę, tai įvažiavus 
į vidurį brastos nusimaudavo visi keturi ratai iš karto. Jei kam 
pėsčiam pasitaikydavo eiti, tai įėjus į karklyną nebegalima buvo 
išeiti, kol gaidys nesugiedodavęs.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė J. Laurinaitis. LTR 3098(273). LPTK Pd: 
Mlž 1.3.0.1.
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58. Raganų kalnas

78 Viršininkas – skerdžius.

Raganų kalnas Raginėnų k., Panevėžio apskr. Čia senovėj buvęs 
raganų susilėkimo kalnas. Vėliau, kaip žinoma, buvo gyvi sudeginami 
vyrai ir moterys, įtarti raganiais ar raganomis. Tą tvirtina seneliai.

Fotografo Balio Buračo komentaras. Fotografuota 1933 m. LTR 455b, 
LTRFt 83.

59. Dvarčis
Už Šeduvos miesto, anapus Niauduvos upės buvo Poniatovskio 

dvaras, o dabar nei jokios trobos nebėra. Tai ta vieta praminta Dvarčiu.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė O. Krivickaitė. LTR 3098(44). LPTK Pd: 
Gvv Teig.

60. Kirkybala
Apie ją yra šitoks padavimas. Kirkybaloje buvo miškas. Tame 

miške pradėjo pradžioj ganyti viršininkas78 Kirkilas. Tai nuo to laiko 
buvo praminta toji vieta Kirkybala.

Pasakotojas nenurodytas. Užrašė O. Krivickaitė. LTR 3098(46). LPTK Pd: 
Gvv Teig.
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Mažųjų formų tautosaka:  
100 tekstų ir keletas komentarų
Parengė Povilas Krikščiūnas
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

„Lietuvos valsčių“ serijoje aptardama mažuosius tauragniškių tautosakos 
kūrinius Lilija Kudirkienė pastebėjo, kad lietuvių tautosakos rinkimo ir skelbi-
mo tradicijoje visada daugiau dėmesio rodyta patarlėms bei priežodžiams, ne 
mįslėms1. Šeduvõs apylinkėse šiai tradicijai pakluso ne visi. Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne saugomuose K. Plungės 
1925–1929 metų užrašuose2 randame tik mįsles. Kiti galbūt nesąmoningai, išgirs-
dami nemažai tinkamos medžiagos kasdienėje kalboje, dažniau fiksavo patarles, 
priežodžius, palyginimus. Antai pirmajame, 1936 m. Lietuvių tautosakos archyvą 
pasiekusiame K. Ramanausko rinkinyje3 šalia dainų tekstų ir pasakų randame 
solidžią 300 Vºriškių kaime užrašytų patarlių ir priežodžių kolekciją. Būtent šio 
rankraščio dėka Šeduvos vardas šmėkščioja dar 1958 metais išleistame patarlių 
ir priežodžių leidinyje4. Rengdamas kitą, vėlesnį rinkinį, K. Ramanauskas ėmėsi 
burtų, tikėjimų ir stambesnių kūrinių – dainų bei pasakų5.

Išgirstų patarlių ir priežodžių pro ausis nepraleisdavo ir Vėriškių kaime 
gimęs kunigas Antanas Valantinas. Tiesa, dauguma jo fiksuotos tautosakos užrašyta 
ne Šeduvos apylinkėse, tačiau savo motinos Agotos Valantinienės (Mončauskaitės), 
brolio Petro ar kitų artimųjų bei kaimynų išminties ir sąmojo blyksnius jis gaudė 
tikrai uoliai. Visi jie sugulė į Lietuvių tautosakos rankraštynui siųstus rinkinius, 
o kai kurie grįžo antram gyvenimui rinkėjo lėšomis išleistomis knygutėmis6. Deja, 
leidžiant savilaida jų tiražas negalėjo būti didelis, tad rasti juos dabar būtų gana 
keblu. Šia publikacija norima pridengti ne tik A. Valantino, bet ir kitų ankstes-
niųjų, XX amžiuje dirbusių vietinių užrašinėtojų medžiagos skelbimo spragas. 
Peržiūrėjus tekstus ryškesnių vietinio kolorito atspindžių nepastebėta, tad analiti-
nio straipsnio atsisakyta, skaitytojui siūlomas tik įdomesnių pavyzdžių rinkinėlis.

Publikacijoje patarlės ir priežodžiai išdėstyti abėcėliškai pagal atraminius 
žodžius – pirmąjį frazės daiktavardį 
ar kitą sudaiktavardėjusią kalbos dalį, 
jo nesant – veiksmažodį. Tekste šie 
žodžiai rašomi pasvirusiu šriftu. Taip 
tekstai grupuoti ir sisteminėje lietuvių 
patarlių ir priežodžių kartotekoje7, šiuo 
principu pasiremiama rengiant akade-
minio lietuvių patarlių ir priežodžių 
sąvado tomus8. Mįslės grupuotos pagal 
įminimus, juokavimai – chronologiškai 
pagal rinkinio gavimo Lietuvių tautosa-
kos rankraštyne laiką, garsų mėgdžio-
jimai – abėcėliškai pagal mėgdžiojamą 
gyvūną ar objektą.

1 Kudirkienė L. Tauragniškių smulkioji tautosaka, 
Tauragnai, Vilnius, 2005, p. 1146.

2 LTR 3535.
3 LTR 852.
4 Patarlės ir priežodžiai, paruošė K. Grigas, Vilnius, 
1958.

5 LTR 1176.
6 Pvz., Sakmės, anekdotai, smulkioji tautosaka, surinko 
kun. A. Valantinas, Vadaktai, 2002.

7 Kartoteką sudarė Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto paremiologai. Sistemos autorius – prof. 
Kazys Grigas.

8 Lietuvių patarlės ir priežodžiai, A–D, parengė K. Gri-
gas, L. Kudirkienė, R. Kašėtienė, G. Radvilas, 
D. Zaikauskienė, Vilnius, 2000, t. 1; Lietuvių patar-
lės ir priežodžiai, E–J, parengė G. Bufienė, K. Gri-
gas, R. Kašėtienė, L. Kudirkienė, D. Zaikaus - 
kienė, Vilnius, 2008, t. 2.
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Tarmiškos fonetikos užrašytuose pavyzdžiuose beveik neaptinkama, tad 
tekstai skelbiami bendrine kalba, tačiau išlaikant ritmikai svarbius varijavimus 
(pvz., Bagots kai šuva kudlots). Nekeistos ir morfologinės žodžių formos, sintak-
sinės konstrukcijos, palikti visi svetimžodžiai. Laikantis nusistovėjusios „Lietuvos 
valsčių“ knygose tradicijos, visi jie, kaip ir rečiau pasitaikantys tarmiški žodžiai, 
paaiškinami išnašose tame pačiame puslapyje. Dauguma atvejų tam pasinaudota 
elektronine „Lietuvių kalbos žodyno“ versija9.

Skelbiama medžiaga užrašyta tik trijų rinkėjų. Publikacijai atrinkta dažniausiai 
po ne vieną to paties pateikėjo kūrinį. Po smulkių tekstų neracionalu kartoti vis 
tuos pačius duomenis, tad metrikos sudėtos į rodykles ir skelbiamos publikacijos 
gale. Pasitaiko, kad įvairiu metu užrašinėta iš skirtingų žmonių, tačiau jų vardas 
ir pavardė, net gyvenamoji vieta yra tie patys. Tikėtina, kad esama ir anksčiau 
ar vėliau gyvenusių taip pat besivadinusių, tačiau užrašinėtojų nelankytų asmenų. 
Siekiant aiškumo po pateikėjo amžiaus skliausteliuose nurodoma, kuriais metais 
buvo užrašinėjama. Jei iš to paties žmogaus užrašinėta keletą metų, nurodoma 
anksčiausio skelbiamo teksto fiksavimo data ir amžius tuo metu. Kiti duomenys 
pateikiami įprasta folkloriniuose leidiniuose tvarka.

Čia dera prisiminti, kad dar neminėta entuziastingoji Šeduvos „baba“ Emilija 
Brajinskienė. Sunku pervertinti ilgametį jos darbą tiek kaupiant, tiek populiarinant 
savojo krašto tautosaką ir senuosius papročius. Tikrai pelnytai gražus jos surinktos 
tautosakos, papročių aprašų, atsiminimų pluoštas kartu su liaudies kultūros spe-
cialistų komentarais išėjo atskira knyga10. Jos sudarytoja Vilma Merkytė nemažai 
vietos paskyrė ir mažiesiems tautosakos žanrams. Leidinys dar nėra labai senas. 
Tikimasi, kad didžioji jo tiražo dalis nusėdo Šeduvos apylinkėse, todėl taupant 
vietą Jūsų skaitomoje knygoje nutarta apsiriboti ankstesniųjų užrašinėtojų tekstais, 
o skaitytojui atskirai priminti apie paskelbtą E. Brajinskienės kauptą tautosaką, 
kuri tikrai gausi ir marga žanrų įvairove.

***
Patarlės, priežodžiai

1. Nors akmeniu prislėk, vis tiek nemiegos (Kai žmogui kas rūpi 
 ir jis negali užmigti, sako: Ot, kad nenoriu miego, nors  
 akmeniu prislėk). LTR 1176(72).
2. Bajoras mužikui bučiuoja kur plika. LTR 3178(49).
3. Po baliaus11 ir kiaulės svočios. LTR 4021(328).
4. Susmirdo kaip blakė sutrinta. LTR 852(13/231).
5. Kokios bobos, tokios trobos. LTR 852(13/151).
6. Džiaugias kaip bobutė turguj ant ratų. LTR 5071(104).
7. Iš savo burnos ant savo galvos (Prasmė: jei keikies, tai sau 
 darai bloga, o ne kitam). LTR 3622(68).
8. Dieną teška, naktį braška (sako apie kovo mėnesį). LTR 
 4002(96).
9. Ar tu, durniau, liaukis, ar tu, plikiau, traukis. LTR 852(13/70).
10. Dūšia12 į dangų norėtų, bet griekai13 neleidžia. 
 LTR 852(13/261).

9 www.lkz.lt.
10 Tetirvins subilda. Emi-
lijos Brajinskienės gyve-
nimas ir veikla, sudarė 
ir parengė V. Mer-
kytė, Šiauliai, 2006, 
p. 145–169.

11 Balius – vaišės, poky-
lis.

12 Dūšia – siela.
13 Griekas – nuodėmė.
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11. Pas gerą gaspadinę14 visad rugiapjūtė. 
 LTR 3622(84).
12. Jis man tokia giminė: kūmo15 berno 
 brolis. LTR 3622(93).
13. Čiauška kaip kiaulė žirniuose. 
 LTR 852(13/131).
14. Išmano kaip kiaulė debesį. 
 LTR 852(13/46).
15. Koja už kaklo užsikabino (Turbūt... 
 kad taip ilgai neateina).  
 LTR 5071(101).
16. Kas kraštas – tai mada, kas laukas – 
 tai daina (Šiaip pasakoma tada, kai  
 iš kito kaimo ar parapijos  
 dainininkės nesutaria dainuojant).  
 LTR 1176(79).
17. Kai krautuvė toliau, kišenė sveikesnė. 
 LTR 5071(49).
18. Nėra lapo, nėra ir po lapu. 
 LTR 5071(74).
19. Kaip lauke šaukia, taip miške 
 atsiliepia. LTR 3178(50).
20. Šoko kaip liūtas, krito kaip musė. 
 LTR 5071(102).
21. Girto malda – šunies pasninkas. 
 LTR 4002(84).
22. Nevežk medžių į mišką. 
 LTR 852(13/179). 
23. Ne meistro galva nutrūko (Sako ramindami kitą, kai kas 
 sudūžta, sulūžta ar pan. Reiškia, meistras gyvas, padarys  
 kitą). LTR 5071(98).
24. Mano mielės, tavo tirštimai. LTR 852(13/18).
25. Ne miške augęs (Atras namus – ne...). LTR 3239(19).
26. Tiek naudos, kaip su botagu per vandenį. LTR 4053(14).
27. Prie nugaros pilvas pridžius (Valgyk: prie nugaros…). 
 LTR 5071(90).
28. Pats pėsčias eina, o onorą16 vyžoj veža. LTR 3239(10).
29. Peilis – ne brolis: nepaglostys. LTR 5071(58).
30. Pekloj17 smalos18 niekad netruks. 
 LTR 3178(88).
31. Duoda kaip piemeniui ant Sekminių. 
 LTR 5071(36).
32. Pijokui19 lašas, tinginiui žingsnis 
 brangus (Dažnai pasakoma ant to,  
 kuris be atlyginimo nenori  
 patarnauti, kokį darbą atlikti).  
 LTR 1176(75).

14 Gaspadinė – šeimininkė.
15 Kūmas – galimos kelios šio žodžio reikšmės: krikšto 
tėvas; vaiko krikšto tėvas tėvams; krikšto tėvas ir 
motina vienas kitam; bičiulis, draugas.

16 Onoras (onaras) – perdėtas savigarbos jausmas, 
išdidumas, puikybė.

17 Pekla – pragaras.
18 Smala – derva.
19 Pijokas – girtuoklis.
20 Syla – jėga.

„Kaip lauke šaukia, taip miške atsiliepia...“  
Agota Valantinienė (Mončauskaitė), Antano  
Valantino motina. Fotografas, fotografavimo  
laikas ir vietovė nenurodyti. LTRFt 10620
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33. Kur pinigai – ten teisybė, kur syla20 – ten galybė. 
 LTR 852(13/145).
34. Kas rėdos – tas pliuškis, kas nesirėdo – tas suskis21. 
 LTR 852(13/173).
35. Pora kaip tvora. LTR 5071(77).
36. Gali ropes sėt (Kojos juodos...). LTR 3239(33).
37. Paliko ant sėklos (Dievas ją paliko... Sako apie tą, kuri ilgai 
 gyvena). LTR 5071(60).
38. Susiraukęs kaip sūrio užpakalis. LTR 5071(50).
39. Išėjo šunims uodegų mezgiot. LTR 852(13/273).
40. Bagots kai šuva kudlots (Dažnai taip juokiasi iš to, kuris 
 labai giriasi savo turtais, o jų visai mažai turi). LTR 1176(74).
41. Jei šuva neina, ir uodega neis. LTR 5071(73).
42. Išpestytas22 kaip ubago paršas. LTR 852(13/44).
43. Ukvata23 pikčiau nevalios (Sako, jei žmogus, būdamas išvargęs, 
 vėl nori kur nors eiti). LTR 3621(78).
44. Maži vaikai sijoną drasko, dideli širdį. LTR 5071(62).
45. Vis vaiks, kad ir paiks (Tėvui vis...). LTR 4002(88).
46. Kad ir ne balta, bile vandenį matė. LTR 3621(102).
47. Juoda kaip varnos giminė. LTR 4002(104).
48. Sėdi kaip velnias ropėse. LTR 4343(73).
49. Tokios vestuvės, kaip gaidžio skerstuvės. LTR 852(13/267).
50. Kas veža, tam ir drožia. LTR 4021(249).
51. Atsiduso kaip vežimą pavertęs. LTR 4090(62).
52. Eina išsiskėtęs kaip vėžys su mielėm. LTR 4090(88).
53. Gieda kaip vilkas, mėsos priėdęs. LTR 852(13/254).
54. Nenurimsta kaip vilkas negiedojęs. LTR 852(13/234).
55. Gieda kaip višta prieš galą. LTR 852(13/6).
56. Duok tu žemei, ir žemė duos tau. LTR 852(13/243).

Mįslės, minklės
57. Kas negimę mirė? (Adomas ir Ieva – jie sutverti, bet negimę). 
 LTR 3178(43).
58. Kai jauna buvo – stačia davė, kai paseno – pasiturseno24 
 (Alaus bačka: kai pilna, duoda alaus nelenkiama, o kai jau 
 baigiasi, reikia lenkti). LTR 3535(1).
59. Marga dvylė25, po pilvu skylė, kas pakarštavos26, tas 
 padėkavos (Alaus bačka27). 
 LTR 3535(2).
60. Mįslė mįslelė, per pilvą gyslelė, kai  
 gyslelė trūks, visas svietas28 dubs 
 (Lubų balkiai). LTR 3535(38).
61. Du kipšiukai po miltus maudosi  
 (Batai po sniegą). LTR 3535(29).
62. Kas jį dirba, tas jo nekenčia, kas jį  
 perka, tam jo nereikia, kas jį turi,  
 nieko nežino (Grabas29). LTR 3535(10).

21 Suskis – čia nusmukęs, nusigyvenęs, apsileidęs 
žmogus.

22 Išpestyti – išpaikinti, išlepinti perdėtai gerai prižiū-
rint.

23 Ukvata – noras, patraukimas.
24 Pasitursenti – pasilenkti, atstatant užpakalį.
25 Marga dvylė – čia tamsiai marga.
26 Pakarštavoti – paragauti.
27 Bačka – statinė.
28 Svietas – pasaulis.
29 Grabas – karstas.
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63. Dešimt vyrų teleliokų traukia tinklą ant dvejokų (Kelnes 
 maunasi). LTR 3535(4).
64. Ožys bebėgdamas ragus apsiraizgo (Lanktelis su siūlais). 
 LTR 3535(43).
65. Pro vieną skylę įlenda, pro tris išlenda (Marškinius velkasi). 
 LTR 3535(3).
66. Miške gimęs, miške augęs, medžio dar nematęs (Medžio 
 šerdis). LTR 3535(34).
67. Kalnais nuėjo, kalnais parėjo, šimtais skaitė, vieno nerado ir  
 to paties pasigedo (Mestuvai). LTR 3535(24).
68. Vidury marių duonkubilis (Mėnuo). LTR 3535(23).
69. Pykšt pokšt padarynė, šešios akys, trys šikinės (Ratai, vežami 
 poros arklių, ir žmogus). LTR 3178(39).
70. Apskritas palocius30, šimtas langelių (Rėtis). LTR 3178(20).
71. Ko Dievas neturi? (Skustuvo barzdai nusiskusti) LTR 3535(8).
72. Buvo Agata su cnata31, atėjo Jurgis su knatu32, įkišo knatą, 
 sumaišė cnatą (Spyna ir raktas). LTR 3535(11).
73. Striukas bukas vokietukas septyneriais kailiniais apsivilkęs  
 (Svogūnas). LTR 3535(40).
74. Pana Zuzana per patronus33 vesta, ant raginio tilto užmušta 
 (Utėlė). LTR 3535(32).
75. Ant aukšto kalno trys žirgai žvengia (Varpai). LTR 4082(61).
76. Dvi pelės, keturios uodegos (Vyžos). LTR 3535(36).
77. Lopas ant lopo, kurpas34 ant kurpo, o siūlo galo nerasi 
 (Žąsis35). LTR 3535(22).
78. Aplink taukai, vidury plaukai (Žvakė). LTR 3535(37).

Juokavimai
79. Nagines36 suėdęs ant apivarų37 burčija38 (sako, kai kas nors 
 knarkia). LTR 3239(6).
80. Sako, kai kas labai juokiasi:
 – Atnešk kiaulviedrį39: pradės per 
 padlagą40 bėgt. LTR 3239(24).
81. – Kur buvai?
 – Rygoj.
 – Ką parvežei?
 – Špygą41. LTR 3540(133).
82. – Ar nematei kiaulės su zvaneliu42?

Taip sako tam, kuris, praeidamas  
pro dirbančius, nepasako „Padėk Dieve“. 

 – Pabarškenk jai pagal uodegą su  
 rageliu.

Taip atsako [tam], kuris klausia 
„Ar nematei...“ LTR 3540(134).

30 Palocius – rūmas.
31 Cnata – dora, skaistybė.
32 Knatas – žvakės, žibalinės lempos dagtis ar šiaip 
virvagalys.

33 Patronas – čia globėjas, užtarėjas; gynėjas, advokatas.
34 Kurpas – drabužio skiautė.
35 P. Klausos iš Baukų k. varianto LTR 3535(31) įmi-
nimas yra kopūstas.

36 Naginės – iš vieno minkštesnio odos gabalo suraukta, 
storo audeklo pasiūta ar iš vytelių, karnų nupinta 
avalynė su apivarais. 

37 Apivarai – vyžų ar naginių virvelė apvynioti autams 
prie kojų.

38 Burčyti – urgzti.
39 Kiaulviedris – kibiras kiaulių jovalui nešti.
40 Padlagas – grindys.
41 Špyga – paniekinimo ženklas – kumštis su pro kitus 
pirštus iškištu nykščio galu.

42 Zvanelis – varpelis.
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83. Tau į sveikatą, sau į žyvatą43 (sako kitam užgeriant). 
 LTR 3621(92). 
84. – Kiek laiko?
 – Visi tebelaiko. LTR 3622(75).
85. – Nestovėk ant lietaus!
 – Nieko, didesnis užaugsiu. LTR 4020(146).
86. – Kur eini?
 – Kur bus dūšia spakaini44. LTR 4020(205).
87. – Tu pekloj sėdėsi.
 – Aš sėdėsiu ir ilsėsiuos, o tu ugnį kurstysi. LTR 4343(70).
88. – Kaip gyveni?
 – Kaip šuva šuliny. LTR 4090(59).
89. Kai kaktom susimuša, sako:
 – Būsim giminės! LTR 4090(109).
90. Kai kas nusidegina, jam sako:
 – Ant šito pasaulio čysčių45 atkentėsi. 
 LTR 4343(85).
91. Piršk tik su trim pavardėm:  
 Grabauskas, Duobauskas ir  
 Lopetinskas. (Atsako, kai senai kas  
 nors ką paperša). LTR 5071(92).

Garsų mėgdžiojimai
92. Įėjęs į gryčią, jei rasdavo ką  
 audžiant, taip pamėgdžiodavo 
 audimo garsus:
 – Ar girdi? Jurgis! Ar girdi? Jurgis!

Pakojų mynimas ir nytys sako „Ar girdi?“, muštuvai – „Jurgis!“ Mat visi 
stengdavosi seniau išsiausti lig šv. Jurgio. Staklių garsai tarsi ragindavo moteris 
skubėti, kad lig Jurgio baigtų. LTR 3240(28).

93. [Gaidys gieda]:
 – Kakaryko! Buvau Rygo! LTR 
 4090(114).
94. Kregždė gieda:
 Prisivirė prisikepė,
 Nusinešė į kamarą,
 Mugurkt, mugurkt,
 Man galiuką kyšt, aš lyžt!  
 LTR 3239(70).
95. Virė boba virtiniuką,
 Davė man trupiniuką,
 Liepė diedui nesakyt.
 Visiem po cielą46, po cielą,
 O man kąsniuką kyšt! LTR 3239(79).
96. Kregždė gieda:
 Merga virė kleckus47,

43 Živatas (žyvatas) – pilvas, viduriai.
44 Spakaini – rami.
45 Čysčius – skaistykla.
46 Cielas – ištisas, sveikas.
47 Kleckai – tarkuotų bulvių ar miltų tešlos kukuliai.
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 Man nedavė,
 Liežuvį čirrr!.. LTR 3178(47).
97. Spragilų kalba, kuliant trims:
 Tupi senis už kupečio,
 Tupi senis už kupečio... LTR 3177(149).
98. 71. Višta kudakuoja:
 Kut kut kut, po dešimt,
 Kut kut kut, po dešimt!.. LTR 3178(48).
99. Ratelis verpiant kartoja:
 Maišas yra, grūdai byra,
 Maišas yra, grūdai byra. LTR 4021(356).
100. – Dūšia danguj,
 Kūns po žeme!.. (Varpai skamba). LTR 4090(115).
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I R  S EN I ŪN I J A

Kas valdė senąją Šeduvą?
Mečislovas Jučas

Šeduvos dvaras ir miestelis iš seno priklausė Lietuvos vals-
tybei. Tik XVIII a. pačioje pabaigoje Šeduva tapo paveldima 
tėvonine nuosavybe. Iki tol ją valdė valstybės (karaliaus) 
skirti iš bajorų tarpo laikini laikyto-
jai – tijūnai. Žodis tijūnas, rusiškai 
deržavca, lotyniškai temitarius, bus kilęs 
iš germaniškojo ar net skandinaviškojo 
pavadinimo. 1529 m. Lietuvos Statute 
yra pasakyta: „Laikytojai, kurie dar nese-
niai buvo pavadinti laikytojais, o prieš tai 
buvo tijūnai...“ Tad nėra pagrindo tijūno 
terminą išvesti iš tariamai pirminio 
slaviškojo deržavca. Valstybinio dvaro 
laikytojas-tijūnas tvarkė visą jo ūkį, 
teisė jo valstiečius, rinko mokes čius, 
saugojo dvaro ribas, rūpinosi nauju 
žmonių įkurdinimu. Žemaičiuose tijū-
nas išliko iki valstybės žlugimo. Tik 
didesniuose dvaruose tijūno vardą imta 
keisti į seniūną. Tėvoniniuose dvaruo-
se tijūnais buvo vadinami užvaizdai, 
kurie buvo skiriami iš valstiečių. „At-
eis tijūnas su dideliu bizūnu“, sakoma 
lietuvių folklore. Tai jau ne laikytojas, 
o prižiūrėtojas. 

Administraciniu požiūriu Šedu va 
priklausė Žemaitijos seniūnijai. 1441 m. 
žemaičiai gera valia prisijungė prie  Lie-
tuvos. Jiems buvo leista turėti seniū ną,  
o Lietuvos valdovas atsisakė siųsti pas 
žemaičius savo teisėjus, kurti naujus 
dvarus. Žemaitija gavo žemės herbą, 
kuriame pavaizduotas lokys su karališ-
ka karūna. Tą privilegiją surado Kons-
tantinas Jablonskis (žr. Praeitis, 1933, II, 
p. 423–427). Vėlesni valdovai tą pri vile - 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos  
karaliaus Žygimanto Senojo portretas.  
XVI a. 2 ketvirt. Kopija, LDKVR  
(originalas – Varšuvos karališkoji pilis)
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giją patvirtina: 1507 m. sausio 2 d. Žygimantas Senasis, 
1545 m. rugsėjo 7 d. – Žygimantas Augustas. 

Žemaitijos sienos buvo nužymėtos 1398 m. Vy-
tauto sutartimi su kryžiuočiais. Nuo Baltijos jūros į 
rytus iki Nevėžio vadinama Samogitia. Ir vėliau Lietuva 
buvo suprantama „už Nevėžio“. Šeduva pagal tai turėjo 
priklausyti Žemaitijos administracijai. Bet taip nebuvo. 
Apie tai vėliau. 

Po 1417 m. įvykusio žemaičių krikšto ir Medi-
ninkų (Varnių) vyskupijos įkūrimo Šeduvos parapija 
nuo jos pradžios priklausė šiai vyskupijai. Tik 1926 m. 
įkūrus Telšių ir Panevėžio vyskupijas Šeduva pateko 
Panevėžio vyskupijai. Šeduvos parapiją fundavo kara-
lius Žygimantas Senasis 1529 m. lapkričio 3 d. Vilniuje. 
Jis skyrė parapijos klebonui tris žemes – Remeikiškes, 
Girdviliškes, Kymantiškes klebono dvarui įkurti ir 
dvi karčemas Šeduvoje bažnyčios tarnams išlaikyti. 
Fundacijos originalas išliko pergamente (MAB, F5-69, 
skelbė Rimantas Jasas, Pergamentų katalogas, 1980, 
p. 136, Nr. 340, data 1529.XI.4). Iš to dokumento kopijos Romoje Paulius Jatulis 
pakartojo publikaciją (žr. Codex Mednicensis sen Samogitiae Dioecesis, 1984, t. 1, 
Nr. 147, p. 230–231). 

Apie fundaciją buvo pranešta Medininkų vyskupui Mikalojui Radvilai. Tik 
jis tegalėjo įkurti parapiją. Bet pirmąjį Šeduvos kleboną Martyną karalius pre-
zentavo (pasiūlė) vyskupui, o šis jį skyrė. Žinoma, kad 1642 m. vietoj sudegu-
sios Šeduvos medinės bažnyčios Jeronimo Valavičiaus iniciatyva buvo pastatyta 
mūro Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, kurią 1649 m. 
konsekravo Medininkų vyskupas Jurgis Tiškevičius. 
1647 m. buvo įkurtas aštuonioms parapijoms Šeduvos 
dekanatas. Iš Pašiaušės (25 km nuo Šiaulių) jėzuitų 
kolegijos vienuoliai lankėsi Šeduvoje ir buvo įkūrę 
joje savo nuolatinę misiją ir mokyklą. Dėl šeduvių 
etninės priklausomybės žemaičių tarmės branduolį 
lietuvių kalboje, anot Zigmo Zinkevičiaus, sudarė 
Telšių aukštumos gyventojai. O rašomoji jų kalba 
buvusi Nevėžio baseino žemumos kalba, kurią imta 
vadinta žemaičių kalba. Bet Nevėžio žemumos kalba, 
Mikalojaus Daukšos kalba, nieko bendro neturėjo 
su žemaičių tarme. Ši susidariusi iš anksčiau toje 
teritorijoje gyvenusių kuršių ir jiems padaryto po-
veikio vėliau čia atsiradusių lietuvių. Šeduvių tarmė 
priklausė kitai etninei grupei – žiemgaliams, gyve-
nusiems Daugyvenės ir Mūšos upių baseinuose. Tai 
buvo Kuršo rytinė dalis, kurios šiaurė liko latviška, 
o pietinė – lietuviška. 

Lietuvos didysis kunigaikštis  
ir Lenkijos karalius Žygimantas  
Augustas. Peeter Danckers 
de Rij (?), 1643 m., kopija, 
LDKVR (originalas –  
Varšuvos karališkoji pilis)

Vyskupo Jurgio Tiškevičiaus 
portretas. Jeremijas Falkas, 
apie 1650 m. Varšuvos  
nacionalinis muziejus
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Nuo XVI a. vidurio Nevėžio upės baseine susi-
darė tikras administracinio ir ūkinio valdymo mazgas. 
Jį galima išnarplioti į tris dalis:

1. Iš valstybei priklausančių tijūnijų 1589 m. buvo 
sukurta visoje Lietuvos teritorijoje šešios ekonomijos arba 
karaliui aprūpinti stalo dvarai. Žemaitijoje buvo įkurta 
Šiaulių ekonomija, padalyta į raktus su keliolika dvarų 
ir palivarkų jose. Nuo XVIII a. vidurio ši ekonomija 
buvo padalyta į stambesnius vienetus – gubernijas. Ją 
sudarė Šiaulių, Gruzdžių ir Žagarės gubernijos. Radvi-
liškis priklausė Šiaulių gubernijai ir gavo vardą nuo 
valdytojo Radvilos. Šeduva liko už šios gubernijos ribų. 

2. Kitas dvarų kompleksas priklausė Veliuonai. 
Jo atsiradimo reikia ieškoti dar kovų su kryžiuo-
čiais metais. Kai ištuštėjo žemaičių ginama Nemuno 
dešinioji pakrantė, šią gyvybingą Lietuvai liniją bu - 
vo pavesta ginti Nevėžio lygumoje sukurtiems bajo - 
rams. Taip atsirado bajorų (šlėktos) Liaudos, Dotnuvos  
ir Panemunės traktai, priklausą Veliuonai. Į Liau-
dos traktą pateko ir Baisogalos dvaras – Veliuonos 
seniūnijos vaitija. Joje, be bajorkaimių šlėktos, buvo ir baudžiauninkų kaimai.

3. Nevėžio aukštupyje, į šiaurę nuo Liaudos, kūrėsi kitas administracinis 
ir ūkinis centras – Upytė. XIII–XIV a. ji vokiečių istorijos šaltiniuose buvo va-
dinama žeme, puolama kryžiuočių iš Livonijos. Jos valsčiai buvo įsiterpę tarp 
Ukmergės ir Žemaitijos. 1564–1566 m. įvykdžius teismų ir administracijos reformą 
visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, buvo sukurta devyni stambūs admi-
nistraciniai ir teismų vienetai – vaivadijos. Žemaitijai buvo paliktas seniūnijos 
vardas, Žemaičių seniūnas, kad išskirtų jį nuo dvaro – seniūnijos valdytojo, jis 
buvo vadinamas generaliniu seniūnu. Tuo metu buvo sukurtas ir Upytės pavie-
tas – apskritis. Jos valdžia apėmė tėvoninius ir valstybinius dvarus nuo Biržų iki 
Liaudos, kurią atskyrė kelias nuo Krekenavos, Vadaktų iki Šeduvos. Kairioji jo 
pusė priklausė Veliuonai, o dešinioji – Upytei. Upytės pavietas administraciniu 
požiūriu buvo priskirtas kartu su Gardino pavietu Trakų vaivadijai. Upytė buvo 
atskirta nuo Žemaitijos. Nevėžio lyguma buvo padalyta į du administracinius 
centrus – Kauno ir Upytės. 

Tik XX a. atsirado Kėdainių apskritis. 
1614 m. Lietuvos iždininkas Jeronimas Valavičius perkėlė iš Upytės į naujai 

pastatytą mūro namą (išlikęs iki šiol) Panevėžyje teismą ir jo archyvą. Persikėlė 
ten ir kitos įstaigos. Taip Panevėžys pakeitė Upytę. 

Upytė buvo ir ūkinis centras. Jos valstybiniam dvarui priklausė Šeduva 
ir Panevėžys, iš viso 359 kaimai ir jų 56 vaitijos (1556 m. inventorius). 1593 m. 
Varšuvos seime Upytės dvaras buvo atiduotas karaliaus Zigmanto Vazos žmonos 
Onos Habsburgaitės stalui (rūmams) išlaikyti. Upytė tapo karalienės ekonomija. 

Respublikos karaliai švedų kilmės Vazos Zigmanto sūnūs broliai Vladis-
lovas IV (1632–1648) ir Jonas Kazimieras (1648–1668) buvo susigiminiavę per 

LDK iždininko Jeronimo  
Valavičiaus portretas.  
Petras Rozalinas, XVII a. (?),  
Tytuvėnų Švč. Mergelės  
Marijos bažnyčia
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vedybas iš pradžių su Habsburgais. 
Vladislovo IV pirmoji žmona Cecilija 
Renata buvo imperatoriaus Ferdinan-
do II duktė. Po jos tragiškos mirties 
(1644 m.) Vladislovas IV vedė politi-
niais sumetimais kunigaikščio Karolio 
Gonzagos dukterį Mariją Liudviką. Ta 
giminė buvo kilusi iš italų Mantujos 
kunigaikščių jaunesnės šakos, persi-
kėlusios į Prancūziją, Neverso kuni-
gaikštystę. Po Vladislovo IV mirties 
jo brolis Jonas Kazimieras vedė našlę  
Mariją Liudviką Gonzagą. 1654 m. lie-
pos 25 d. Jonas Kazimieras suteikė 
žmonos stalui priklausančiai Šeduvai 
Magdeburgo teisę. Privilegijos įrašas 
yra Lietuvos Metrikoje. Ji yra žinoma 
ir skelbta mūsų spaudoje (žr. „Radvi-
liškio kraštas“, 2005, Nr. 2, p. 11–12). 
Bet ten privilegija nurašyta netiksliai 
ir jos paaiškinimams reikia pastabų. 
Šeduva nebuvo, kaip sakoma, „dvari-
ninko nuosavybė“. Privilegijos nuorašas ne išduotas, o jos įrašas padarytas Lie-
tuvos Metrikoje. Nesuprantama, kaip Šeduva ja vadovavosi iki 1672 m., kada ją 
patvirtinęs naujas karalius. Privilegija galiojo nuo jos išdavimo datos. Pabandykime 
aptarti dar kartą jos turinį. 1654 m. karaliaus privilegija atėmė Šeduvą iš pavie-
to, vaivadijos ir kitų valdybų jurisdikcijos ir suteikė jai Magdeburgo savivaldos 
teisę. Savivalda buvo apribota tuo, kad karalienė Marija Liudvika turėjo skirti 
iš apylinkės bajorų, turinčių baudžiauninkų, vaitą ir jo teismą baudžiamosioms 
miestiečių byloms spręsti. Vaito teisme dalyvavo miestiečių renkami suolininkai. 
Civilinėms (turto) byloms spręsti privilegija numatė miestiečių renkamą burmistrą 
ir jo teisme tarėjus bei galimą apeliaciją, dvaro laikytoją arba į asesorių teismą. 
Vaitas privalėjo savo lėšomis pastatyti teismui namus, o miestiečiai – burmistro 
teismui – rotušę. Skelbiama mieste turgūs ketvirtadieniais ir keturios mugės per 
metus. Miestas privalėjo mokėti karalienės iždui mokesčius. Numatytos miestiečių 
sueigos, kurios buvo lyg ir miestiečių seimeliai sprendžiant ūkinius, rinkimų į 
tarėjus ir kitus klausimus. Miesto centrinė figūra buvo vaitas, miesto bendruome-
nės viršininkas. Jo pavadinimas yra kilęs iš vokiško voigt ir lenkiško wojt. Beje, 
vaito vardas paplito ir į dvaro šeimininkus. Vaitystė tapo tiek valstybinio, tiek ir 
tėvoninio dvaro dalies pavadinimu. 

Šeduva minėta privilegija gavo herbą. Jo pavadinimas – „baltas Mantujos 
erelis ir prancūziška lelija viduryje“. 1792 m. karaliaus Stanislovo Augusto duotoje 
Šeduvai privilegijoje piešinyje ant erelio krūtinės atsirado skydas su trimis dvi-
gubomis baltomis lelijomis. Tekstas liko pirminis. Tad mūsų heraldikai teisingai 
pasielgė grąžinę pradinį Šeduvos herbą. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos  
karaliaus Jono Kazimiero Vazos portretas.  
XVII a. LDKVR
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Šeduvos Magdeburgijos privilegiją patvirtino 
1672 m. lapkričio 26 d. Varšuvoje karalius Mykolas 
Kaributas Višnioveckis, o 1679 m. kovo 15 d. Gardi-
ne karalius Jonas Sobieskis ir 1699 m. gegužės 5 d. 
Varšuvoje karalius Augustas II.

XVIII a. Šeduva – miestas ir dvaras buvo vals-
tybės iždininkų priežiūroje. Žinomi iždininkai Jonas 
Jurgis Flemingas, o po jo mirties 1771 m. gruodžio 
13 d. karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis sky-
rė Šeduvą valdyti iždininkui Antanui Tyzenhauzui, 
o šis 1772 m. perleido Šeduvą Lenkijos pakamariui 
karaliaus broliui Kazimierui Poniatovskiui. 1775 m. 
Šeduvą gavo Kazimiero sūnus Stanislovas Poniatovskis, 
kuris 1776 m. pripažino Šeduvos savivaldą, bet už 
miesto žemę pareikalavo činšo. Iš jo 1798 m. Šeduvą 
nupirko Teodoras Roppas. Jo giminė išliko Šeduvos–
Raudondvario dvare iki naujausiųjų laikų. 

Šeduva, būdama prie didelio prekybinio kelio, 
vedančio nuo Krekenavos ir nuo Kėdainių link Šiaulių 
ir Rygos, išaugo ir sutvirtėjo. Jos raidą lėmė ir derlingos apylinkės žemės, kara-
liškasis dvaras, priklausęs tiesiogiai valdovui ar tvarkomas jo iždininkų. Šeduva 
ūkiškai ėmė lenkti savo partnerius Upytę ir Panevėžį.

1775 m. panaikinus mažų miestų Magdeburgo teises (liko tik Vilnius, Kaunas 
ir Trakai) 1776 m. Šeduvos laikytojo buvo suteikta miestui konvencija išsaugojant 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus Stanislovo  
Augusto Poniatovskio portretas.  
Jozefas Pičmanas, XVIII a. pab. 
Lietuvos dailės muziejus
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Šeduvos gyventojai  
nuo XVI iki XXI amžiaus
Mindaugas Briedis

Šeduvõs miestą anksčiausiai dabar žinomuose rašytiniuose dokumentuose 
mini vienas seniausių dokumentų, įvardijamas kaip „Šeduvos bažnyčios aprū-
pinimas 1529...“ Šiame dokumente randami trijų apleistų, manytina, vietinių 
Remeikovčiznos, Girdviliškio ir Kimonkiškio žemių, kurios buvo skirtos Šeduvos 
bažnyčiai Lietuvos kunigaikščio Žygimanto II, arba Senojo, pavadinimai. Beje, 
šiuo aktu kunigaikštis bažnyčios išlaikymui skyrė kapčiznos (gėrimo mokestį) 
mokestį nuo trijų Andriušiui ir Valilai priklausiusių karčemų, kurios pardavinėjo 
alų ir midų. Deja, tik tokių skurdžių žinių yra išlikę apie tuometinio miesto 
gyventojus iš XVI a. pradžios, tačiau iš „Šeduvos bažnyčios aprūpinimas 1529...“ 
akto jau galima pastebėti, kad mieste yra mažiausiai trys paminėtų savininkų 
karčemos, kurios įrodo Šeduvoje buvus tam ir klientų, nes mokestis už parduo-
damą alų ir midų galėjo ženkliai prisidėti prie bažnyčios aprūpinimo. Aptaria-
mas dokumentas taip pat leidžia suprasti, jog bažnyčia Šeduvoje yra neseniai 
pastatyta ir dar neturi klebono, kurį reikia skirti. Tenka apgailestauti, kad šiame 
dokumente nėra išsamesnių duomenų apie Šeduvos gyventojus ar bent esančius 
kitus miesto pastatus. Taigi, ką mes žinome apie pirmąją Šeduvos bažnyčią ir 
ankstyvąjį miestelį? Žinome nelabai daug, tik tiek, jog pirmoji bažnyčia buvo 
pastatyta ir stovėjo ant Kotiškio kalnelio dešiniajame Niauduvos upelio krante, 
prieš buvusius kunigaikščio dvaro rūmus, kurie stiebėsi kairiajame Niauduvos 
krante. Šalia bažnyčios buvo kapinės, o tuometinis miesto centras ir pagrindiniai 
pastatai, tikėtina, turėjo būti išsidėstę netoli bažnyčios, tad Kotiškio kalnelis galėjo 
būti pirmasis tuometinės Šeduvos aglomeracijos centras. Tenka apgailestauti, kad 
daugiau žinių iš šios miesto vietos nėra, šioje vietoje archeologinių tyrimų taip 
pat nebūta, nes vieta yra pakankamai tankiai užstatyta gyvenamaisiais namais. 
Netiesiogiai apie miestelio gyventojus, jų skaičių gali byloti tik tas faktas, kad 
1542 m. Šeduvoje buvo įsteigta parapinė mokykla. Šiais duomenimis remiantis 
galima preliminariai skaičiuoti arba daryti prielaidą, jog joje galėjo mokytis nuo 
20 iki 50 mokinių, o tai duotų pagrindą teigti preliminariai Šeduvoje tuo metu 
gyvenus nuo 500 iki 700 gyventojų. Apie Šeduvą rašę autoriai mini, kad 1554 m. 
joje veikė net 93 alinės. Skaičiuojant, kad alinės tuo metu paprastai buvo įren-
giamos gyvenamuosiuose namuose, dalį jo skiriant ūkinei veiklai, o kitą pastato 
dalį šeimos gyvenimui, – spėtina, jog Šeduvoje 1554 m. galėjo būti nuo 100 iki 
150 statinių. Vien pastatuose, kuriuose veikė alinės, žinant, kad anuomet šeimas 
sudarė vidutiniškai 5–6 žmonės, galėjo gyventi nuo 500 iki 900 asmenų. Labai 
gaila, jog istoriniai dokumentai nemini kitų, vien gyvenamųjų ir viešųjų pastatų, 
tad negalima tiksliai ir pagrįstai nustatyti tikslaus to meto gyventojų skaičiaus 
miestelyje. Įvertinus visus išdėstytus argumentus, tikėtina, kad gyventojų skaičius 
1554 m. Šeduvoje galėjo būti arti 1 000 žmonių. Tiesioginių ir netiesioginių duo-
menų apie gyventojų skaičių Šeduvoje po aukščiau minėtos datos neaptinkame 
iki pat XVII a. pradžios.
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XVII a. pradžioje, 1631 m., T. Makovskio braižytame ir Ãmsterdame leistame 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje randame pirmą kartą žemėlapiuose 
paminėtą Šeduvos (Sadow) vardą1. Žemėlapio rengimo iniciatorius buvo Mikalojus 
Kristupas Radvila (Našlaitėlis), anot šaltinių, parengiamiesiems darbams vadovavęs 
nuo 1590 m. Yra pagrindo teigti, kad pirmasis minimo žemėlapio leidimas pasaulį 
išvydo 1603 m., tačiau iki mūsų dienų teišliko tik kitų leidimų egzemplioriai. 
Žemėlapyje randame pavadinimą Sadow. Taip išspausdintas dabartinės Šeduvos 
vardas, kuris pažymėtas sutartiniu ženklu „Oppidum“, lotynų kalba tai reiškia 
miestą. Deja, apie gyventojų skaičių nieko negalime spręsti nei iš žemėlapio su-
tartinių ženklų, nei kitaip.

Savo augimo ir žydėjimo laikotarpį, kaip rodo išlikę duomenys, Šeduvâ 
išgyveno XVI–XVII a. Tuo metu miestelis tapo Tråkų vaivadijos sudėtine dalimi 
ir priklausė Upôtės pavietui. Šeduvoje kryžiavosi prekybiniai keliai, vedantys iš 
Vílniaus ir Ka÷no į Rýgą ir iš Da÷gpilio per Šiauliùs į Bãltijos pajūrio uostus. 
Ši aplinkybė padėjo miesteliui ekonomiškai išaugti, kas, savaime suprantama, 
buvo susiję ir su gyventojų skaičiaus augimu. Randama duomenų, jog Šeduvoje 
1654 m. buvo 203 gyvenamieji namai ir 113 karčemų, o tuo metu Panevėžyje 
buvo priskaičiuojama 130 namų, apytiksliai skaičiuojant apie 600 gyventojų. Taigi 
visų esančių namų skaičių Šeduvoje padauginus iš 5 ar 6 asmenų, galima daryti 
prielaidą, jog Šeduvoje gyveno nuo 1 580 iki 1 898 gyventojų. Apie tautinę su-
dėtį irgi galima spręsti tik pasitelkus istorines žinias ir logiką. Pirmieji įstatymai, 
kuriuose minimi kitataučiai, buvo 1388 m. birželio 24 d. Vytauto paskelbtos pri-
vilegijos Tråkų žydams, Brêsto (Brastõs) – 1388 m. liepos 21 d. Vėliau (1388–1389) 
privilegijos buvo suteiktos Gardino, Lùcko, Voluinės, Vladimiro žydams. Vytauto 
privilegijomis žydų bendruomenės tapo pavaldžios tik didžiajam kunigaikščiui 
arba jo vietininkui, o žydai – laisvaisiais gyventojais. Iš privilegijų matyti žydų 
verslai – palūkininkavimas, prekyba (privilegijoje nėra duomenų apie žydus 
amatininkus arba žemdirbius). Už privilegijas ir teises žydai mokėjo didžiajam 
kunigaikščiui mokesčius. XVI a. pradžioje LDK buvo 6 000 žydų, XVI a. vidu-
ryje – apie 10 000.

Dauguma žydų kilmės asmenų neturėjo teisės ir negalėjo verstis žemdirbyste 
ar įsigyti žemės, tad logiškai seka, kad prekybininkais ir karčemų savininkais 
galėjo būti nuo seno daugiausia žydai. Iš to, kas aptarta, galima tvirtinti, kad 
Šeduvoje 1654 m., šalia lietuvių, dalis gyventojų būta ir žydų kilmės, nes įverti-
nus tuometinį karčemų skaičių, tikrai jų savininkų lietuviškajai gyventojų daliai 
nepriskirsi. Kitas klausimas, koks tuomet buvo skirtingų tautų gyventojų santykis? 
Galima tik pabandyti paskaičiuoti, pasitelkiant jau minėtą metodiką (padauginant 
karčemų skaičių iš 4 ar 5 asmenų). Aptariamuoju laikotarpiu Šeduvoje galėjo gy-
venti 452–600 asmenų, išpažįstančių judaizmą, tai yra žydų, o likę iš numanomų 
1 580–1 898 gyventojų, kurie sudarė apie 1 200 asmenų, galėjo būti priskiriami 
krikščionių, o labiausiai tikėtina, Romos katalikų tikėjimo išpažinėjams. Aišku, 
dabar sunku pasakyti, kiek iš jų buvo lietuvių, kiek lenkų, vokiečių, rusų ir kitos 
kilmės asmenų, bet kad tokių būta, 
byloja faktai. 1 http://maps4u.lt/lt/maps.php?img=Magni_Duca-

tus_Lithuaniae_1631-6500&w=600&h=400&cat=11.
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1 lentelė
Statistiniai duomenys apie Šeduvos ir kitų miestų gyventojus  
(Lietuvos miestų kiemų skaičiaus dinamika pagal liustracinius  
1667, 1738, 1765, 1789 m. inventorius)

Miestai 1667 m. 1738 m. 1765 m. 1789 m.

iš viso žemdirbių

Šeduva – 187 – 214 133
Biržai 98 96 156 – –
Baisogala – 5 – – –
Kėdainiai 345 213 – – –
Kernavė – 6 – 49 45
Jurbarkas – 18 – 60 48
Raseiniai – – 99 154 45
Šiauliai – 187 – 90 18

Iš pateiktos statistinės informacijos matyti, kad 1738 m. pagal kiemų skaičių 
Šeduva užima antrą vietą po Kėdãinių, dydžiu prilygdama Šiauliãms. Remdamiesi 
pateikta informacija, pritaikę anksčiau jau naudotą formulę, galime preliminariai 
paskaičiuoti, kad XVIII a. pradžioje (1738 m.) Šeduvoje gyveno apie 1 000 gy-
ventojų. 1779 m., anot LEU profesorės R. Ragauskienės, 

„Naujojo Panevėžio gyventojų skaičius svyravo tarp 600–800 gy-
ventojų. Tai buvo miestelis, kurį Šeduva ir Šiaulia¤ gyventojų 
skaičiumi lenkė maždaug dvigubai.“ 

Tai rodo, kad Šeduvoje 1779 m. turėjo gyventi nuo 1 200 iki 1 300 gyventojų. 
Dar didesnius plėtros mastus Šeduva pasiekė XVIII a. pabaigoje. Fiksuotas išaugęs 
kiemų skaičius iki 214 (1789 m.) skaičiuojant, kad kiekviename kieme gyveno 6–7 
asmenys, apytikriai visas miesto gyventojų skaičius galėjo sudaryti nuo 1 300 iki 
1 500 asmenų. 

Randami statistiniai duomenys apie gyventojus rodo, kad XVIII a. pabaigoje 
60 procentų Šeduvos gyventojų buvo žemdirbiai, o likusieji, manoma, buvo susiję 
su prekybos ir amatų darbais. Pažymėtina, kad minimu laikotarpiu Šeduva iš visų 
surašytų miestų pirmauja kiemų skaičiumi. Tai rodo miesto ekonominį pajėgumą 
bei svarbą tuometiniame šalies gyvenime. 

Lentelėje pateikta statistika yra šimtu metų vėlesnė (1888 m.) nei aptarta 
aukščiau tekste, tačiau vadovaujantis ja galima aprėpti ir suskaičiuoti XVIII a. 
Šeduvos gyventojų sluoksnius, jų atstovus ir jų užsiėmimus. Šiuo laikotarpiu 
pagrindinį miesto gyventojų sluoksnį sudarė miestiečiai, tačiau mieste gyventa, 
matyt, pakankamai stambių pirklių bei dvarininkų. Labai įdomu, tačiau mieste 
nėra registruota kaimo sluoksnio atstovų. Iš lentelėje pateiktos statistikos galima 
daryti prielaidą, kad Šeduva minimu laikotarpiu išlaikė savo tikrąjį miesto statusą 
būdama prekybos amatų centru. Reikia pastebėti, kad mieste gyventa ir kariškių, 
ir užsieniečių. Pastarieji galėjo būti užsienio prekybinių atstovybių, prekybinių 
susivienijimų atstovai, kuriems, tikėtina, minimas miestas buvo svarbi tarpinė vieta 
prekybiniuose santykiuose. Analizuojant gyventojų skaičiaus dinamiką, būtina at-
kreipti dėmesį, kad laikui bėgant gyventojų skaičius didėjo. Apie tai byloja XIX a. 
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9 dešimtmečio pabaigos duomenys, fiksuoti 1888 m. išleistame carinės Rusijos 
leidinyje „Паметнайа книжка Кавянской губернии на 1889 год“.

2 lentelė
Gyventojų skaičius Šiaulių apskrityje provincijos miesteliuose 1888 m. 

Miestas Iš viso Šventikai Dvarinin-

kai

Pirkliai Miestiečiai Kaimo sl. Karinis  

sl.

Užsienie-

čiai

vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot.

Šeduva 2 236 1 933  9  7  40  34 10 17 2 118 1 833  –  –  39  11  3  4
Vydžiai 2 708 2 904 10 10 200 197  7  4 2 318 2 477 67 92 103 120 20 23

Bendras Šeduvos gyventojų skaičius per metus, lyginant 1888 ir 1889 m., 
yra pasikeitęs nuo 3 569 iki 4 004 asmenų. Miestelyje nėra fiksuota valstiečių 
luomo atstovų, o miestiečiai sudaro didesnę gyventojų santykio dalį. Tai reiškia, 
kad Šeduva išlaiko nerašytą miesto statusą – prekybos ir amatų centras. Išsiskiria 
iš gyventojų pirklių luomas. Tikėtina, to meto stambūs prekeiviai galbūt buvo 
didmenininkai arba urmininkai. Būtina pastebėti, kad mieste abiem minėtinais 
laikotarpiais aptinkami ir surašyti kariniam sluoksniui atstovaujantys asmenys, 
vyrai ir moterys. Verta priminti, kad Šeduvoje, kaip ir visoje Lietuvoje buvusioje 
Rusijos caro valdžioje, po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo miestuose 
ir miesteliuose buvo įkurdintos kad ir nedidelės carinės kariuomenės įgulos, daž-
niausiai raitininkai, ulonai. Tad statistika ir byloja apie karinio sluoksnio buvimą, 
o žinant, kad kariai keliaudavo su savo šeimomis, šiame sluoksnyje statistiškai 
randame surašytų moterų, kurių gyventa su savo vyrais Šeduvoje.

3 lentelė
Gyventojų skaičius kai kuriuose miestuose 1889 m.

Miestas Iš viso Šventikai Dvarinin-

kai

Pirkliai Miestiečiai Kaimo sl. Karinis  

sl.

Užsienie-

čiai

vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot. vyr. mot.

Šeduva  1 978  2 026 9 7 41 41 9 5 2 850 1 928 – – 51 13 18 21
Kaunas 29 946 24 288
Telšiai  5 564  5 568
Šiauliai 11 629 10 275

Analizuojant Šeduvos gyventojus, būtina atkreipti dėmesį, kad miestas nuo 
savo įkūrimo pradžios tikrai buvo vienatautis, tačiau vėliau, nuo XIV a., jis, 
kaip ir daugelis Lietuvos miestelių ir miestų, tapo daugiatautis. Prisimenant, jog 
mūsų valstybės teritorijoje pati sostinė ir kiti miestai kūrėsi LDK kunigaikščių 
privilegijų pagrindu: iš įvairių valstybių į Lietuvą kvietė amatininkus, pirklius ir 
laisvuosius menininkus, tad, kaip ir daugelyje Lietuvos miestelių, Šeduvoje vyravo 
miestelių tauta – žydai, kurie, negalėdami užsiimti žemdirbyste ir įsigyti žemės, 
kaimuose negyveno. Remiantis žemėlapiu, išleistu Tarptautinės komisijos nacių ir 
sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, sudarytu remiantis 
1997 m. Rusijos gyventojų surašymo duomenimis, kuris yra įvardytas kaip „Žydų 
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Lietuva. Lietuvos miestai, miesteliai ir kaimai, apgyvendinti žydų XIX amžiaus 
pabaigoje“, Šeduvos mieste (jidiš kalba tai būtų Shadeve) minimu laikotarpiu iš 
visų gyventojų 58 procentai buvo žydų. 

Carinėje Rusijoje išleistame „Enciklopediniame žodyne“ („Энциклопедический 
словарь“, Санкт-Петербург, 1903 г., 39, 94), taip pat galima rasti duomenų apie tuo-
metinės imperijos miestų ir miestelių gyventojus. Anot minimo šaltinio, Šeduvoje 
1902 m. gyveno 4 537 asmenys, iš jų 2 008 vyrai ir 2 529 moterys. Iš minimo 
leidinio matyti, kad miesto pagrindinę gyventojų dalį sudarė žydai, kurių Šeduvoje 
tuomet gyveno 2 695 asmenys, likę 1 612 asmenų buvo lietuviai, save laikiusių 
katalikais. Leidinyje randama žinių, jog mieste veikė dvi bažnyčios, Romos katali-
kų, statyta 1640 m., ir stačiatikių. Pažymima, kad mieste buvo veikianti mokykla.

Pagal pateiktus Šeduvos demografinės raidos istorinius ir surašymų duomenis, 
galima kalbėti apie miesto gyventojų augimą nuo 1880 iki 1902 m., labai staigų 
gyventojų skaičiaus – 1 200 asmenų – sumažėjimą iki 1923 m. ir lėtą gyventojų 
skaičiaus – po 100 žmonių – didėjimą nuo 1923 iki 1976 m. Statistiniai duomenys 
stabilų miesto gyventojų skaičiaus regresą rodo nuo 1976 iki pat 2013 m., laiko-
tarpiu, kuriuo pasireiškia ryškios miesto ekonominio silpnėjimo tendencijos, nors 
minėtos datos yra susijusios su ekonominių formacijų kaita, Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimu.

4 lentelė
Šeduvos demografinė raida 1880–2001 m.

1880 m. 1902 m. 1923 m. 1970 m. 1976 m. 1979 m. 1989 m.. 2001 m.

3783 4 537 3 186 3 309 3 500 3 347 3 584 3 400

5 lentelė
XXI a. duomenys apie Šeduvos gyventojų dinamiką Lietuvos statistikos  
departamento duomenimis

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Šeduva 3 222 3 194 3 200 3 155 3 118 2 934 2 823 2 761

Tenka apgailestauti, kad Šeduvai nepavyko, nors ir turint gerą geografinę 
padėtį, neblogą tranzito poziciją, gyventojų skaičiumi ir ekonomine raida pasivyti 
net ir vėliau susikūrusių kaimyninių miestų ir miestelių.
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Nepastatyti rūmai Šeduvoje  
XVIII amžiuje
Mindaugas Briedis

Šeduvõs miestas nuo senų senovės priklausė Lietuvos didiesiems kuni-
gaikščiams. Tai rodo vietovės, miesto strateginę vietą valstybės ekonominiame 
gyvenime, susiekimui tarp regionų ir tarp kaimyninių valstybių svarbą. 1654 m. 
Šeduvos miestui buvo suteiktos karaliaus Jono Kazimiero (Vazos) magdeburginės 
teisės. Tad nuo 1699 m. Šeduvos miesto gyventojai duoklę, kaip valstybinį mokestį, 
mokėjo karaliaus iždui tiesiogiai, o ne tarpininkui ponui. Vadovaujantis logika ir 
pirminiais istorinių tyrimų ir rašytiniais archyviniais duomenimis, Šeduvojê turėjo 
būti ir, žinoma, buvo Lietuvos kunigaikščių pilis – rūmai, stovėję kairiajame Niau-
duvos upės, kertančios Šìduvą, krante. Jų liekanos buvo rastos kasant pamatus 
dabartinei Šeduvos gimnazijai bei gretimoms sodyboms, nors išsamiai šie radiniai 
archeologų tirti nebuvo dėl sovietmečio specifikos.

Šeduvą įvairiais istoriniais laikais valdė daug garbingų ir mažiau garbingų 
giminių atstovų. Norėtųsi paminėti šeduvių atmintyje išlikusio didiko Poniatovskio 
vardą. Rašydamas apie Šeduvą Poniatovskio valdymo laikotarpiu remsiuosi Påne-
vėžio muziejaus direktoriaus istoriko Arūno Astramsko tyrimų pagrindu parengtu 
straipsniu „1779 m. kunigaikščio Stanislovo Poniatovskio privilegija Panevėžio 
miestui“ ir Mortos Baužienės straipsniu „Stanislovo Augusto Poniatovskio rūmai. 
Šeduva“, išspausdintame žurnale „Archiforma“, 98/2, Vilnius, 2001 m.

Kas gi tas Poniatovskis buvo ir kuo jis garsus bei kokių jo veiklos pėdsakų 
yra išlikę Šeduvoje? 

Stanislovas Poniatovskis (1754–1833 m.) XVIII a. buvo žymus didikas ne tik 
todėl, kad yra paskutinio Abiejų Tautų Respublikos karaliaus Stanislovo Augusto 
Poniatovskio sūnėnas – karaliaus brolio Kazimiero sūnus. Jis buvo laikomas kara-
liaus įpėdiniu, vienu turtingiausiu tų laikų žmogumi, turėjusiu dvarų su šimtais 
tūkstančių valstiečių Lénkijoje, Ukraínoje ir Baltarùsijoje. Augęs karaliaus rūmų 
aplinkoje, Stanislovas Poniatovskis nuo jaunystės dalyvavo įvairiose diplomatinėse 
misijose ir derybose, bendravo su aplinkinių valstybių vadovais, gyveno Vîenos 
ir Sankt Peterbùrgo dvaruose. Karaliaus sūnėnas daug keliavo, domėjosi to meto 
ūkio pažanga ir naujovėmis, bendradarbiavo spaudoje, buvo keleto seimų narys, 
didelis muzikos mėgėjas, žinovas ir rėmėjas, garsus meno kūrinių, knygų ir mine-
ralų kolekcininkas. Didikas išsiskyrė iš kitų kaip ryžtingas baudžiavos priešininkas. 
Nuo 1777 m. jis savo valdomuose dvaruose baudžiavą, tai yra kasdienį lažą, keitė 
činšu – žemės renta, baudžiauninkų ir laisvųjų žmonių, žemės naudotojų arba 
laikytojų mokama senjorui. 

Kuo tai susiję su Šeduva? 1775 m. Šeduvos seniūnija kartu su joje buvusiais 
Šeduvos ir Pånevėžio miesteliais Seimo nutarimu buvo perduota karaliaus broliui 
Kazimierui Poniatovskiui. Jis, būdamas karališkos giminės atstovas, nesitenkino 
reprezentaciniais rūmais, esančiais Šeduvoje. Tikėtina, kad rūmai tuomet nelabai 
atitiko to laiko reikalavimus. Tokią prielaidą galima daryti iš to, kad Kazimieras 
Poniatovskis greitai užsakė naujų rūmų projektą, kurį parengti paprašė vienu 
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žymiausiu Lenkijos klasicistu laikomą architektą Janą Kristianą Kemzecerį (Jan 
Christian Kemsetzer). Architektūros istorikų teigimu, jis turėjo didelės įtakos 
Lietuvos klasicizmo architektūros pradininko M. Knakfuso kūrybai. Tačiau ne tai 
šiame kontekste yra svarbiausia.

Šeduvos rūmų projektas minimo architekto buvo parengtas 1776 m., prieš 
pirmąją architekto užsienio kelionę. Projektas dabar saugomas Vãršuvos universiteto 
Raižinių kabinete ir yra skelbtas šios įstaigos išleistuose kataloguose.1 J. K. Kem-
zecerio kūrybos tyrinėtojai N. ir Z. Botovskiai pateikia prielaidą, kad Šeduvos 
rūmų koncepcija būdinga architektui B. Zugui, o J. K. Kemzeceris čia galėjo būti 
tik atlikėjas, idėjos įgyvendintojas.

Suprojektuotus rūmus sudaro centrinis dviejų aukštų korpusas su mezoninu 
(it. mezzanino – vidurinis, architektūros elementas, pusaukštis tarp dviejų pastato 
aukštų, dažniausiai viršutinis aukštas, kai kada su balkonu, rengiamas virš pas-
tato vidurinės dalies, jame būna pagalbinės arba gyvenamosios patalpos – (tarnų, 
vaikų kambariai) ir į abu šonus nusileidžiantys sparnai. Stačiakampio plano su 
nežymiai išsikišusiais keturiais rizalitais 
(it. risalita – kyšulys), pastato dalis, 
išsikišusi fasado plokštumoje per visą 

1 Katalog rysunkow z kabinetu Rytin biblioteki Univer-
sitetskiej w Warszawie, 1969, t. II.

Architekto Jano Kristiano Kemzecerio (Jan Christian Kemsetzer)  
1776 m. parengti Šeduvos rūmų projektai, saugomi Varšuvos  
universiteto Raižinių kabinete ir skelbti šios įstaigos kataloguose
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pastato sienos aukštį). Rizalitai gali būti fasado viduryje, jo šonuose ar kam-
puose. Įvairaus plano (trapecijos, stačiakampio) rizalitai suteikia įvairovės fasado 
plokštumoms, padidina patalpų erdvę. Rizalitai paprastai būna simetriški pastato 
centrinės ašies atžvilgiu. Rizalitai plačiai naudoti Renesanso, baroko, klasicizmo 
architektūroje. Rūmų patalpos suplanuotos simetriškai ir tarpusavyje sujungtos an-
filada. Centrinėje rūmų dalyje, kuri išorėje išsiskiria gausesnėmis architektūrinėmis 
detalėmis, suprojektuotos dvi puošnios salės. Vienoje jų yra puscilindrio formos 
niša skulptūrai. Rizalitinėse rūmų dalyse suprojektuotos keturios identiškos kva-
dratinio plano salės. Rūmų sparnai maždaug trečdaliu siauresni už centrinę dalį. 
Kairiajame sparne numatytas valgomasis. Ypatingas šios salės interjeras sąlygojo 
jos išorės kompoziciją. Valgomajame suprojektuotos iliuzionistinės dekoracijos: 
vienoje pusėje peizažas su romantiška šventykla, o kitoje – židinys su keturiomis 
kolonėlėmis. Tapybinė plastinė dekoracija turėjo užimti tris salės sienas, todėl 
patalpa beveik neturi angų. Sprendžiant iš plano, akliną parko pusės fasado sieną 
buvo sumanyta dekoruoti šešių kolonų portiku ar arkada.

Anot straipsnio autorės M. Baužienės, parko rūmų fasadas labai išraiškingas, 
jo centrinė dalis ir rizalitai traktuojami skirtingai. Pabrėžiama dviejų pirmųjų ir 
mezonino aukštų reikšmė. Juos skiria kelių traukų tarpaukštinis karnizas, centrinėje 
dalyje virstantis žaisminga reljefine juosta. Anot architektės, skirtinga langų for-
ma ir dydis atitinka pastato dalies ir patalpų reikšmingumą. Rizalituose esančios 
patalpos kiekviename aukšte turi po vieną langą, o centrinės dalies – po tris. 
Išsiskiria aukšti arkiniai pirmo aukšto langai, viršuje užbaigiami archivoltais (it. 
archivolto – išorinis arkos lanko apvadas, dažnai profiliuotas).

Aukštus stačiakampius antro aukšto langus juosia lygūs platūs apvadai. 
Stačiakampiai mažesni mezonino langai taip pat apjuosti apvadais. Aukštas pus-
valmis stogas su pakopa turi po langą abipus mezonino. Mezonino ir stogo susi-
kirtimą žymi dantytas karnizas, o virš jo kyla laiptuotas frontonėlis su skulptūra. 
Raštuotas rizalitų sienas abipus langų, anot autorės, suskaldo aklinos imitacinės 
įdubos su ornamentuotomis plokštumomis apačioje. Fasado išraiška žaisminga, 
joje vyrauja baroko architektonika.

Rūmai buvo projektuojami tuo metu, kai jungtinė Lietuvos–Lenkijos vals-
tybė sparčiai ritosi žlugimo link. Vidaus pakrikimo draskomą valstybę taikėsi 
praryti jos didžiosios kaimynės. Nors Vãršuvoje vyko intensyvios statybos, tačiau 
pasirūpinti provincija išlaidžios karaliaus rankos jau nebegalėjo, priešingai negu 
1773–1775 m., kai seimas Šeduvos valdą įkeitė gvardijos pulko komendantui 
Kazimierui Poniatovskiui, kad galėtų sumokėti kariuomenės skolas. Privilegiją 
karalius patvirtino tik 1792 m. kovo 19 d., tačiau rūmų jau nebestatė ir projektas 
liko popieriuje. 1779 m. Kazimieras Poniatovskis teritoriją perdavė savo sūnui 
Stanislovui Poniatovskiui su dar nepastatytais rūmais Šeduvoje. Kaip tik minimais 
metais Kazimiero Poniatovskio sūnus Stanislovas keliaudamas į Gdãnską apsilankė 
savo naujojoje valdoje. Faktą, kad kunigaikštis Stanislovas Šeduvą laikė priimtina 
reprezentacine vieta, liudija paties kunigaikščio atsiminimai, kai jis 1783 m. ly-
dėdamas per Abiejų Tautų Respubliką iš Vakarų Europos grįžtantį Rùsijos sosto 
įpėdinį Pavlą, kuriam Šeduvos dvare surengė priėmimą ir vaidinimą. Suprantama, 
kad Šeduvoje buvo tuomet vieta, pilis ar rūmai, kur buvo ne gėda priimti tokio 
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aukšto rango svečią, tačiau rūmai nebuvo nauji, o naujųjų, kurie buvo planuojami, 
taip ir nepavyko pastatyti. 

1792 m. paskutinis Šeduvos seniūnijos valdytojas Stanislovas Poniatovskis, 
paskutinio Abiejų Tautų respublikos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio 
brolio Kazimieros sūnus, su Šeduvos miestiečiais pasirašė sutartį, pagal kurią 
miestiečiai mokėjo dvarui 3 579 auksinų činšo mokestį – žemės rentą, baudžiau-
ninkų ir laisvųjų žmonių, žemės naudotojų arba laikytojų mokamą ponui. 1798 m. 
S. Poniatovskis dvarą ir žemę pardavė baronui Teodorui fon Ropui (Theodor von 
Ropp). Naujasis šeimininkas T. Ropas nepripažino Šeduvos miesto gyventojų teisės 
mokėti mokestį ir pareikalavo, kad miesto gyventojai dvare vėl eitų lažą. Šeduvos 
miestiečiai nusprendė ginti savo teises teisme. Po ilgo bylinėjimosi Upôtės pavie-
to žemės teisme ir Vyriausiajame teisme byla pateko į Rusijos valstybės Senatą. 
1812 m. Senate buvo priimtas sprendimas pripažinti anksčiau Šeduvos miestui 
suteiktas privilegijas. Pralošęs bylą, baronas T. Ropas, negalėdamas pakęsti miesto 
kaimynystės, Šeduvoje buvusio kunigaikščių dvaro pastatus nugriovė. Naujojo 
dvaro pastatus T. Ropas pastatė apie 2 km nuo miestelio, prie Daugôvenės upės. 
Naujoje vietoje įkurtą dvarą pavadino Raudóndvariu. Pastatų išdėstymą dvaro 
teritorijoje lėmė dvaro kelių bei vandens telkinių padėtis. Taigi Šeduvos dvaro 
rūmai turi tik antrą savo pavidalą Raudondvaryje. Tenka apgailestauti, kad nėra 
aptikta duomenų apie pirmųjų, Šeduvoje stovėjusių, rūmų išvaizdą, bet gal kada jų 
brėžiniai dar bus atrasti, kaip ir antrųjų, neįgyvendintų rūmų projekto Varšuvoje.

Štai kaip iki mūsų dienų išlikęs, degęs Šeduvos dvaro centrinis – repre-
zentacinis pastatas atrodo šiandien, XXI a. Belieka spėlioti, ar barono Teodoro 
fon Ropo pastatyti Raudondvario rūmai turi senųjų Šeduvos rūmų bruožų, ar jie 
iš esmės kitokie. Į šį klausimą galbūt rasime atsakymą padedami archeologų ar 
architektų, deja, šiuo metu pasididžiuoti ir pasidžiaugti paskutiniu rūmų pastatu 
nebegalime.
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Iš Šeduvos bažnyčios ir parapijos  
praeities iki 1945 metų 
Kazys Misius

Bažnyčia LDK laikotarpiu
Apie Šeduvõs bažnyčią plačiau 

yra rašę Vincentas Juzumas ir prelatas 
Mykolas Karosas. Iš pirminių šaltinių 
yra paskelbtos Žemaičių vyskupijos 
XVII a. pirmos pusės, taip pat 1675–
1677 m. vizitacijos.1 Paskelbtuose šalti-
niuose Šeduvos bažnyčiai skirtas tiktai 
1621 m. visas vizitacijos tekstas, 1638 m. 
vizitacija (be pradžios), o 1676 m. pati 
vizitacija neišliko, tiktai vyskupo nu-
rodymai (decretum reformationis). Apie 
šią bažnyčią taip pat rašoma įvairiose 
monografijose, straipsniuose periodinėje 
spaudoje, enciklopediniuose leidiniuose. 
Be to, yra paskelbtas bažnyčios funda-
cijos aktas. Daug žinių apie Šeduvos 
bažnyčią, ypač nuo XIX a. pradžios, 
yra Lietuvos valstybės istorijos archyve 
saugomuose Žemaičių vyskupijos ku-
rijos ir kituose fonduose2, tačiau žinių 
iš XVII–XVIII a. išliko nedaug.

Dabartinė Šeduvâ priklausė Upô-
tės žemei, o LDK laikais – Upytės apsk ričiai (pavietui). 1387 m. Lietuvai priimant 
krikštą Žemaitijâ iki Nev¸žio nebuvo krikštijama, nes vyko ginčai su Kryžiuočių 
ordinu dėl žemaičių priklausomybės. Vakaruose Vilniaus vyskupijos riba ėjo 
Nev¸žio upe, o nuo jo santakos su Kiršinu tikėtina orientacinė riba ėjo į šiaurę 
iki sienos su Livonija. Taip vakarinė Upytės žemės dalis kartu su Žemaitija liko 
nepakrikštyta. Ji atiteko 1417 m. įsteigtai Mìdininkų (Žemaičių) vyskupijai. 

Iš vėlesnių duomenų žinome, kad Šeduva buvo Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio valda. Valstybės žemėse steigti parapijas valdovui siūlydavo tų žemių 
valdytojai arba nuomininkai. Jie patys 
neturėjo teisės dovanoti valstybinės že-
mės bažnyčioms. Gavus aprūpinimą 
parapiją galėjo steigti tiktai vyskupas. 
Faktiškai ir pats bažnyčios aprūpinimas 
(fundacija) galėjo būti suteikiamas tiktai 
su dvasinės vyresnybės žinia. 

Parapijos fundatorius, taip pat 
jo įpėdiniai kartu būdavo ir tos para-

1 Juzumas V. Žemaičių vyskupijos aprašymas (toliau – 
Juzumas V. Žemaičių), parengė Mindaugas Paknys, 
Varniai, 2013, p. 565–576; Karosas M. Šeduva, 
Panevėžio vyskupija (toliau – Karosas M. Šeduva), 
Vilnius, 1998, p. 499–519; Žemaičių vyskupijos vizitacijų 
aktai (1611–1651 m.), parengė Liudas Jovaiša, Vil-
nius, 2011; Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675–1677 m., 
parengė Mindaugas Paknys, Vilnius, 2011. 

2 LVIA, f. 669, ap. 2, 3; f. 696, ap. 2; f. 1671, ap. 4, 
5.

Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia. XXI a.
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pijos patronai (globėjai). Patrono (koliatoriaus) pareiga buvo prižiūrėti globojamą 
bažnyčią, ginti jos reikalus, bažnyčios ūkį, prireikus padidinti fundaciją, sukeisti 
bažnyčios žemes, remontuoti arba vietoj senosios statyti naują šventovę ir kt. 
Patronai turėjo ir teisių. Jie galėjo siūlyti vyskupui skirti klebonus, turėti garbingą 
vietą bažnyčioje, rūsį šeimos nariams laidoti ir kt. Šeduvos bažnyčios patronais 
būdavo Upytės (Šeduvos) dvaro laikytojai. 

Prelatas Mykolas Karosas rašo, kad viename Šeduvos bažnyčios inventorių 
(metai nenurodyti) buvę užrašyta, kad „pirmoji Šeduvos bažnyčia buvusi medinė, 
statyta 1512 m.“3 Tas inventorius neišliko, tačiau turėjo būti vėlyvas, o pirmosios 
bažnyčios statybos data jame užrašyta klaidingai. Vėlesnėse bažnyčių vizitacijose 
ir inventoriuose rašant apie senesnius laikus pasitaiko netikslių teiginių. 1529 m. 
lapkričio 3 d. Šeduvos bažnyčios fundacija lotynų kalba yra paskelbta.4

Minėtoje fundacijoje Šeduvos bažnyčios klebonų išlaikymui dovanotos 3 
nenaudojamos (be valstiečių) žemės: Remeikiškės, Girdviliškės ir Kymantiškės ir 
dvi smuklės, atleistos nuo mokesčių. Toliau, rašoma: 

„amžinai dovanojame ir apie šį dovanojimą pranešame mums 
brangiam garbingam Viešpatyje Žemaičių vyskupui tėvui Mikalojui 
Radvilai, o į naujai funduotą ir aprūpintą Šeduvos bažnyčią [kle-
bonu] teikiame garbingą kunigą Martyną iš Smonievo.“5 

Iš to aišku, kad Šeduvoje bažnyčia naujai steigiama. Žinoma, ji galėjo būti pa-
statyta ir šiek tiek anksčiau, tačiau neįtikėtina, jog 17 metų stovėtų neaprūpinta.

Gžegožas Blaščykas, tyrinėjęs pirmųjų Žemaičių vyskupijos bažnyčių fun-
dacijas, pastebėjo, kad iš 37 pirmųjų Žemaitijos bažnyčių fundacinių dokumentų 
tiktai vieninteliame, skirtame Šeduvos klebonų aprūpinimui, nedovanojama nė 
vieno valstiečio.6

Iš 1542 m. Šeduvos bažnyčios fundacijos padidinimo akto sužinome, kad 
tos parapijos steigimo ir bažnyčios statybos iniciatorius buvo Upytės apskrities 
valstybinių žemių valdytojas, jau miręs Jonas Jonaitis Zaberezinskis. Jis su val-
dovo žinia dar pirmąją fundaciją buvo padidinęs: paskyręs 2 alaus smukles ir 
davęs klebonui 2 žmones, o vietoj Girdviliškių minima Sutkiškio žemė. Žinoma, 
klebonui ir iš to buvo sunku išsilaikyti, todėl 1542 m. sausio 13 d. Žygimantas 
Senasis atnaujino Šeduvos bažnyčios aprūpinimo dokumentą. Jame rašoma, kad 
skundęsis Šeduvos klebonas kunigaikštis Paulius, nes iš esamos fundacijos negali 
laikyti Dievo garbei nei kunigų, nei žėkų (giedotojų). Toliau fundacijoje rašoma:

„Mes, norėdami, kad mūsų valstybėje vi-
sur Dievo garbė didėtų ir plistų, o už 
mus Pono Dievo prašytų, tą Mergelės 
Marijos Šeduvoje bažnyčią funduojame ir 
amžiniems laikams dovanojame: pirmiausia 
tas tris nenaudojamas žemes, kurias prieš 
tai velionis ponas Jonas Zaberezinskis tai 
bažnyčiai dovanojo, Remeikiškius ir Sut-

3 Karosas M. Šeduva, p. 501. 
4 Codex mednicensis seu Samogitiae dioecesis (toliau – 
Codex mednicensis), pars I, col. P. Jatulis, Roma, 
1984, p. 230–231. 

5 Ten pat; Juzumas V. Žemaičių, p. 568 (M. Paknio 
vertimas). 

6 Błaszczyk G. Diecezja żmudzka od XV do początku 
XVII wieku, Poznań, 1993, p. 219–220.
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kiškes, ir Kymantiškius, ir žmogų Motiejų Dobronaną su dviem 
jo broliais Petru ir Jonu, ir kitą žmogų Rimeišą Senkavičių su 
jo sūnumis ir Šeduvos miestelyje dvi midaus ir alaus smukles, 
kuriose gali pardavinėti midų ir alų ir prie to iš ypatingos mūsų 
valdovo malonės duodame tai Šeduvos Dievo bažnyčiai tris mūsų 
žmones: Mickų Dobkovičių su broliais Jonu ir Tamošiumi, Leoną 
Miknovičių su jo penkiais sūnumis ir Joną Soventovičių su jo 
broliu Grigu ir Jokūbą Petkūną su Motiejumi Butrimoniu su jų 
žemėmis, mokesčiais, kuriuos jie mums mokėjo, o prie to iš viso 
mūsų Šeduvos valsčiaus kiekvieno namo kasmet Dievo gimimo 
[dienai turi duoti] po grašį kalendos...“7

Ne visai aišku, kiek palikta smuklių, gal dvi alaus ir dvi midaus. Nors 
literatūroje nurodoma, kad 1542 m. pastatyta antroji Šeduvos bažnyčia, tačiau 
autentiškų žinių apie tais metais statytą bažnyčią nerasta. 

Matyt, pasibaigus kovoms su kryžiuočiais Upytės žemėje didesnė teritorijos 
dalis tapo valstybine arba Lietuvos didžiojo kunigaikščio. Rodos, kad iš pradžių 
vadinosi Upytės seniūnija, kuriai priklausė Šeduva ir Vilniaus vyskupijai priskirtas 
Panevėžýs. Ši didelė valda buvo duodama administruoti nusipelniusiems valstybei 
asmenims, kunigaikščiais tituluojamiems didikams. Tos seniūnijos ankstyvųjų val-
dytojų nepavyko sužinoti. Neaišku kada ją valdė ir Šeduvos bažnyčios steigimo 
iniciatorius Jonas Zaberezinskis, gal 1529–1537 m. Adomas Bonieckis 1529 m. Upytės 
seniūnu nurodo kunigaikštį Konstantiną Ostrogiškį8. Jonas Jonaitis Zaberezinskis 
1503–1516 m. buvo dvaro maršalka, nuo 1503 m. įvairiu laiku valdė Alyta÷s, 
Ašmenõs, Daugÿ, Merkínės, Nemunãičio, Puniõs ir kitas seniūnijas, 1522–1537 m. 
buvo Lietuvos didžiuoju maršalka, 1509–1530 m. – Naugardùko, o 1530–1537 m. – 
Tråkų vaivada (mirė iki 1538 06 14).9 Jonas Zaberezinskis buvo ne tik Šeduvos, 
bet ir Alytaus, taip pat mūrinės Si§no bažnyčios statytojas. 

Iš šiuo metu žinomų dokumentų 1529 m. fundacijoje bene pirmą kartą 
paminėta Šeduva, o 1542 m. jau minimas Šeduvos miestas. Nors 2 bažnyčiai 
skirtos smuklės jau yra miestelio požymis, tačiau 1529 m. dokumente miestas ar 
miestelis neminimas. Naudodamasis tik 1542 m. fundacija, V. Juzumas Šeduvos 
miesto paminėjimą priskyrė 1529 metams.

Motiejaus Valančiaus žiniomis, XVI a. antroje pusėje kurį laiką Šeduvoje ne-
buvo klebono, bažnyčia liko uždaryta. 1567 m. sausio 12 d. Žygimantas Augustas 
nurodė Šeduvos valdytojui, kad kalėdojimui kasmet iš Šeduvos valsčiaus (valsčius 
čia dvaro administracinis vienetas) nuo 
kiekvieno valako, o miestelėnai nuo 
kiekvieno gyvenamo namo duotų kle-
bonui po 1 grašį.10 Tai šiek tiek pakeista 
1542 m. fundacijoje įrašyta kalenda. 

Kai 1579 m. iš Kråkių išsikėlė 
altarista, parapija liko be kunigo. Kra-
kių klebonas kanauninkas Mikalojus 
Daukša, nebegyvendamas toje parapijo-

7 Codex mednicensis, p. 292–293. 
8 Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie 
Litewskiem w XV i XVI wieku, Warszawa, 1887, 
p. XL. 

9 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Spisy, 
t. II, pod redakciji Andrzeja Rachuby, Warszawa, 
2009, p. 676. 

10 Valančius M. Raštai, Vilnius, 1972, p. 85; Šeduvos 
bažnyčios dokumentų aprašas, LVIA, f. 696, ap. 2, 
b. 2, p. 466; Juzumas V. Žemaičių, p. 568. 
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je, paprašė Šeduvos klebono Martyno Svieževskio aptarnauti ir Krakių parapiją.11 
V. Juzumas nurodo, kad Šeduvos klebonas M. Svieževskis kelerius metus bylinėjosi 
su Šeduvos laikytoju (Upytės seniūnu) Jonu Glebavičiumi dėl užgrobtos bažnyčios 
žemės. 1581 m. Šeduvos klebonas tą bylą laimėjo.12 

Dovanojant bažnyčiai žemes aiškios jų ribos nebūdavo nurodomos. Todėl 
kildavo ginčų. Pavyzdžiui, 1582 m. Šeduvos klebonas Martynas Svieževskis pradėjo 
bylą dėl klebonijai priklausiusio miško prie Padaugyvenės ir Veliakiemių kaimų 
iškirtimo, dalies žemių atėmimo. 1585 m. toje byloje buvo nustatytos ginčytinų 
klebonijos žemių ties Padaugyvenės kaimu ribos.13

1613 m. Žemaičių vyskupijos bažnyčių sąraše pažymėta, kad Šeduvos klebo-
nas yra Juozapas Nešokutis (Nešokotis). Iki 1613 m. Šeduvos bažnyčią restauravęs 
LDK paiždininkis Jeronimas Valavičius.14

Šeduvos klebonas J. Nešokutis (Nešokotis) pats ir per vyskupą Mikalojų 
Pacą 1612 ar 1613 m. prašė valdovo padidinti Šeduvos bažnyčios fundaciją. Upytės 
seniūnas jau minėtas Jeronimas Valavičius 1614 m. perleido Šeduvos bažnyčiai 5 
valakus Veliakiemių žemės be valstiečių. Šį dovanojimą valdovas Zigmantas Vaza 
patvirtino 1615 m. Kun. J. Nešokutis buvo žemaitis, kilęs iš Lîeplaukės apylinkių. 
1610 m. įšventintas kunigu. 1621 m. tebebuvo Šeduvos klebonu, 1625 m. paskirtas 
Radviliškio klebonu ir eidamas tas pareigas mirė 1647 m. liepos 14 d. 

Kun. J. Nešokutį Šeduvos klebono pareigose pakeitęs kun. Matas Kazimieras 
Zaleskis 1627 m. pradžioje skundėsi, kad esamos fundacijos klebono ir bažnyčios 
tarnų išlaikymui nepakanka. 1627 m. rašte pažymėta, kad anksčiau Šeduvos admi-
nistratoriai buvę eretikai, abejingi bažnyčios aprūpinimui. Gavus Žemaitijos gene-
ralinio seniūno Jeronimo Valavičiaus raštišką nurodymą, tuo pačiu 1627 m. doku-
mentu Šeduvos klebonui perduodami Veliakiemių ir Vaižgų kaimai su valstiečiais. 
Tą Šeduvos bažnyčios fundacijos padidinimą valdovas Zigmantas Vaza patvirtino 
1629 m. liepos 9 d. aktu. Kun. M. K. Zaleskis Šeduvos klebonu buvo iki mirties, 
mirė 1658 m. rugpjūčio 2 d. 1639–1658 m. jis ėjo ir Šeduvos dekano pareigas.15

Pirmoji Šeduvos bažnyčia suręsta medinė. 1621 m. Šeduvos bažnyčios vizi-
tacijoje nurodyta, kad bažnyčios presbiterija (vieta didžiajam altoriui) yra mūrinė. 
Taigi 1621 m. dalis Šeduvos bažnyčios buvo medinė, dalis – mūrinė. Paskelbtoje 
be pradžios 1638 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijoje žinių apie pačią bažnyčią 
nėra. Surašyti bažnytiniai rūbai, knygos, 
4 vėliavos, vargonų atmaina, 5 balsų 
pozityvas, du Švč. Mergelės Marijos ir 
vienas šv. Ignoto paveikslai, minimas 
vikaras Kazimieras.16

Daugumoje XIX a. vizitacijų ra-
šoma, kad Jeronimo Valavičiaus rūpes-
čiu pastatytą mūrinę Šeduvos bažnyčią 
Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius 
konsekravo 1649 m. spalio 3 d. Šv. Kry-
žiaus Atradimo titulu. Taigi pirminis 
titulas pakeistas. Tikėtina, kad 1629 m. 
teisiškai padidinus Šeduvos bažnyčios 

11 Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579), parengė Liudas 
Jovaiša, Vilnius, 1998, p. 106–107. 

12 Juzumas V. Žemaičių, p. 568. 
13 1582 ir 1585 m. išrašai iš Upytės apskrities Pilies 
teismo knygos, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 453, l. 11–13. 

14 1613 m. Žemaičių vyskupijos bažnyčių sąrašas, 
LNMB RS, f. PR-1313, l. 111. 

15 Jovaiša L. Katalikiškoji reforma Žemaičių vyskupi-
joje. 2004 daktaro disertacija, LNMB RS, f. 132-2855, 
p. 363–391; 1627 03 09 nurodymas padidinti Šeduvos 
bažnyčios fundaciją, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 453, 
l. 14; Šeduvos bažnyčios fundacinių dokumentų 
aprašas, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 2, p. 467. 

16 Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.), 
parengė Liudas Jovaiša, Vilnius, 2011, p. 125–133, 
172–174. 
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fundaciją, netrukus pradėta statyti mūrinė šventovė. 
Šeduvos bažnyčios zakristijoje yra Valavičių herbas su 
užrašu A:[nno] D:[omini] 1640 H[ieronim] W[ołłowicz] 
S[tarosta] Ż[mudzki] (Dievo metai 1640 Jeronimas Va-
lavičius Žemaičių seniūnas). 1640 m. turėtų reikšti 
bažnyčios statybos pabaigą. Bažnyčios statybos pabaigos 
1640 m. nurodomi ir kai kuriose XIX a. vizitacijose. 
1646 m. Šeduvos valsčiaus inventoriaus pradžioje rašo-
ma, kad Šeduvos mieste puošni mūrinė bažnyčia statyta 
generalinio Žemaitijos seniūno Jeronimo Valavičiaus ir 
pabaigta 1643 m. Už šventoriaus stovėjo klebonija ir 
jos tvartas. Kitame šventoriaus šone buvo mokykla, o 
toliau už keliuko link Niauduvos upelio stovėjo prie-
glauda neturtingoms našlėms ir merginoms. Trečioje 
šventoriaus pusėje buvo prieglauda (špitolė), turėjusi 
du kambarius su kamaromis.17 Algirdas Baliulis pastebi, 
kad Šeduvos mūrinės bažnyčios pabaigos statybos datą 
reikėtų laikyti 1643 m., nes ta data dokumente nurodyta 
praėjus tik trejiems metams po bažnyčios pastatymo.18

Liudas Jovaiša moksliniame straipsnyje pateikė 
žinių ir apie 1643 m. Šeduvos bažny-
čią, kurios statyba jau buvo baigta. Iki 
XVII a. vidurio Žemaitijoje buvo tiktai 
šios ne vienuolynų mūrinės bažnyčios: 
Čìkiškės, Jõniškio, Šeduvos, Šiauliÿ ir 
Veliuonõs. Iš jų Šiaulių ir Šeduvos 
statytos Žemaičių seniūno J. Valavi-
čiaus lėšomis. 

1643 m. Šeduvos bažnyčia buvo 
kryžminio plano, su vienos navos skliau-
tu. Jos bokštai piramidžių pavidalo, 
dengti geležies skarda, baigėsi paauk-
suotais kryžiais ir vėtrungėmis. Varpai 
kabojo tik viename bokšte. Šventovės 
stogas dengtas čerpėmis. Viduje 5 al-
toriai. Didžiojo altoriaus tabernakulio 
kupolą rėmė 4 kolonėlės, puošė paauk-
suotas drožtinis Nukryžiuotasis ir an-
gelai. Kupolo viršuje buvo paauksuotas 
Šv. Dvasios simbolis. Šoninio Šv. Angelo 
Sargo altoriaus nudažytas spalvomis ir 
auksu, o abiejose jo pusėse matėsi ta-
pyti bajoro Griškevičiaus herbai. Gal jis 
buvo to altoriaus fundatorius. Taip pat 
buvo nudažyti ir kiti 3 šoniniai altoriai. 

Žemaitijos seniūno, bažnyčios 
fundatoriaus Jeronimo  
Valavičiaus herbas Šeduvos 
šventovės presbiterijoje

Paminklinė marmurinė  
plokštė, bažnyčios prieangyje  
įtaisyta kunigaikščio  
S. Poniatovskio rūpesčiu  
Šeduvos miesto burmistrui 
Jokūbui Matusevičiui atminti

17 1646 m. Šeduvos valdos inventorius, LVIA, f. 1135, 
ap. 4, b. 528, l. 3. 

18 Baliulis A. Šeduvos bažnyčia. Istorinė apybraiža, 
Kultūros paveldo centro biblioteka, Dokumentacijos 
skyrius (KPCB DS), f. 5, ap. 1, b. 1793, l. 72–75. 
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Sakykla medinė, ją rėmė drožtinė šv. Pauliaus statula, o vainikavo kupolinis balda-
kimas, kurio viršūnėje buvo drožtinis Pelikanas.19 Kas projektavo mūrinę Šeduvos 
bažnyčią, vadovavo jos statybai, žinių neišliko. 

Per 1655–1661 m. karą su švedais galėjo nukentėti ir Šeduvos bažnyčia. 
1661 m. vasario 10 d. raštu karalienė Liudvika Marija, gavusi žinią iš Šeduvos 
klebono ir dekano, kad varpinės statybai ir šventoriaus aptvėrimui (na budowanie 
dzwonnicy i ogrodzenia cmentarza) reikia medienos, nurodė Šeduvos miestelėnams ir 
tos valdos valstiečiams suvežti reikalingus rąstus. Iš tokio užrašo reikėtų suprasti, 
kad 1661 m. Šeduvos bažnyčios bokštai buvo apgriauti, juose varpų nebebuvo. 
Lieka neaišku, ar turėjo būti statoma medinė varpinė, ar medienos reikėjo tik 
atstatomų bokštų medinėms konstrukcijoms, šventoriaus tvorai ir pastoliams.20 

Valstybinės Šeduvos valdos valstiečiams buvo parengti ir bažnyčios lankymo 
nuostatai. Apie tai Mečislovas Jučas rašo:

„1668 m. rugsėjo 15 d. Šeduvos ir Upytės valdų valdytojas didysis 
maršalka Aleksandras Liudvikas Radvila, Šeduvos klebonui pasiskun-
dus, kad kaimiečiai sekmadieniais nelanko bažnyčios, nedalyvauja 
šv. Mišiose, neklauso pamokslų, nesilaiko pasninkų, išsisukinėja 
nuo bažnyčios prisakymų, surašė jiems nuostatus. Pareikalauta, 
kad žmonės, kurie gyvena 2 mylių (14 km) atstumu nuo Šeduvos 
bažnyčios, ateitų bent kas antrą sekmadienį, kurie 3 mylias arba 
toliau, – būtų kas trečią sekmadienį. Potvynių ir kitų stichinių 
nelaimių atvejais turėjo atvykti į bažnyčią iš kaimo bent po keletą 
vyrų sužinoti bažnyčios reikalus. Jei kas neklausys tų nurodymų 
arba dirbs šventą dieną, turės mokėti 3 grašius bažnyčiai, o jei 
nusidėjimas pasikartos, bus sodinamas į kengę prie bažnyčios arba 
bus išplaktas. Kaimiečiai privalo laikytis pasninkų, atlikti velykinę 
išpažintį ir priimti Komuniją. Už šių reikalavimų nevykdymą buvo 
skiriama 12 grašių bauda. Paliepta krikštyti gimusius vaikus ne 
vėliau kaip 3–4 dieną po gimimo, o sutuokti klebonas galėjo tik 
po 3 užsakų. Kaip bausmė už tokius pažeidimus grėsė 3 kapos 
lietuviškų grašių arba kengė visai savaitei. Perspėjama, kad niekas 
neišdrįstų kviesti į namus burtininkų arba eiti pas juos.“21

Apie 1676 m. per Šeduvos mieste lio gaisrą labai nukentėjo ir bažnyčia. Kle-
mensas Čerbulėnas rašo, kad 1676 m. vyskupas Kazimieras Pacas nurodė Šeduvos 
klebonui atstatyti „vi su gražumu“ baž-
nyčią ir parapinę mokyklą.22 

Konkrečių žinių apie gaisro pa-
sekmes bažnyčiai nepavyko aptikti, 
1676 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija 
neišliko arba nerandama. 1678 m. spalio 
3 d. LDK kancleris Alytaus ekonomijos 
administratorius, Šeduvos, Ukmergºs, 
Trôškių ir kt. seniūnas Kristupas Pacas 

19 Jovaiša L. Žemaičių vyskupijos parapinių bažny-
čių pastatai XVII a. I pusėje, Menotyra, 2006, t. 44, 
nr. 3, p. 1–11. 

20 1661 02 10 karalienės Liudvikos Marijos nurodymas 
Šeduvos valdos gyventojams, LVIA, f. 1671, ap. 4, 
b. 453, l. 25. 

21 Jučas M. Lietuvos parapijos XV–XVIII a., Vilnius, 
2007, p. 103–104. 

22 Čerbulėnas K. Šeduva, Kultūros barai, 1969, nr. 2, 
p. 35. 
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raštu Šeduvos seniūnijos pareigūnams pažymi, kad per Šeduvos miesto gaisrą 
dėl arti bažnyčios stovėjusių namų ugnis sugriovė bažnyčią. Ją nurodyta skubiai 
restauruoti ir išpuošti tokią, kokia buvo anksčiau. Siekiant ateityje išvengti panašių 
nelaimių K. Pacas įsakė, kad arti bažnyčios nebūtų nė vieno šiaudais dengto namo, 
o jeigu tokių atsirastų – tuoj nugriauti. Taip pat seniūnijos gyventojai įpareigoti 
duoti pastoties medienos atvežimui ir skirti reikalingų talkininkų statybos darbams.23

Kaip vyko Šeduvos bažnyčios restauravimo darbai ir kada jie buvo baigti, 
žinių nepavyko aptikti. Tikėtina, kad 1684 m. tos bažnyčios restauracija buvo 
baigta. 1684 m. kovo 11 d. raštu valdovas Jonas Sobieskis įpareigojo Šeduvos 
(valsčių) ir miestelėnus paskirti 3 000 auksinų Šeduvos šventoriaus apmūrijimui.24 

Tolesniam laikotarpiui iki XVIII a. vidurio nei Šeduvos bažnyčios inventorių, 
nei vizitacijų nepavyko aptikti. Neaišku, kiek bažnyčia nukentėjo per 1701–1721 m. 
Šiaurės karą ir jo sukeltas nelaimes. 

1762 m. rugpjūčio 6 d. per miesto gaisrą vėl nukentėjo bažnyčia: apdegė 
stogas, apgriauti bokštai. Taip pat pelenais virto ir klebonija. Šeduvos klebono 
Andriaus Teodoro Pacevičiaus pastangomis iki 1767 m. bažnyčia buvo suremon-
tuota, pastatyta nauja klebonija. Bažnyčioje buvo 7 altoriai. Ypač nepasisekė su 
varpais, kurie visi išsilydė. Klebonas A. T. Pacevičius surinko išsilydžiusį metalą 
ir pridėjęs naujos medžiagos išgabeno į Karaliãučių, kur užsakė nuliedinti naują 
didelį varpą. Varpo nuliejimas kainavo 1 500 timpų (timpa – 38 grašiai). Norint 
lengviau parsigabenti sunkų varpą laukta žiemos. Laukiant žiemos Karaliaučiuje 
kilo gaisras. Nulietas naujas varpas išsilydė ir tiktai dalis jo išsiliejusio metalo buvo 
surinkta. Už naujo varpo nuliejimą teko sumokėti 2 500 timpų. Antrąkart nulietas 
varpas, sveriantis 30 akmenų (apie 450 kg), į Šeduvą atgabentas tiktai 1766 m. 
gruodžio mėn. Vizitacijos metu, be naujo varpo, dar kabojo vienas mažesnis senas, 
naujai apkaustytas. Tikėtina, kad tas pats 1766 m. parsigabentas varpas išliko iki 
šiol, tačiau neaišku, kodėl jame, sveriančiame 480 kg, yra šis įrašas lotynų kalba: 
„Mane padarė B. M. Bormanas Karaliaučiuje. Kuris už mus kentėjai, Jėzau, pasigailėk 
mūsų. Šeduvos klebono 1747 m. gegužės 30 d.“25 Gal 1745 m. datą turėjo per gaisrą 
išsilydęs varpas.

1792 m. inventoriuje rašoma, kad Šeduvos šventorius aptvertas rąstų tvora. 
Tiktai nuo gatvės pusės puikavosi gražūs, tvirto mūro, čerpėmis dengti vartai. 
Matyt, minėtas 1684 m. nurodymas aptverti Šeduvos šventorių mūro tvora taip 
ir liko neįgyvendintas. 

1792 m. bažnyčios viduje buvo 6 altoriai, 3 nešiojami altorėliai, 2 vėliavos. Iš 
liturginio inventoriaus buvo paauksuota monstrancija, 2 paauksuotos komuninės, 4 
paauksuotos taurės, sidabrinis kryžius, 
3 mažesni sidabriniai kryželiai ir kt. 

Gana išsamiai aprašyta klebonija ir  
jos ūkiniai pastatai. Bažnyčiai priklausė  
šie kaimai: Klebõniškiai (anksčiau Pa - 
dau gyvenė), kuriame buvo 9 valstiečių  
kiemai, Veliakiemiai (5 kiemai) ir Vaižgai 
(3 kiemai). Vaižgų kaime taip pat buvo 
ir klebonijos palivarkas, kurį nuomojo.26

23 1678 10 03 K. Paco raštas Šeduvos seniūnijos pa-
reigūnams ir tos parapijos visiems krikščionims, 
LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 453, l. 138. 

24 Šeduvos bažnyčios dokumentų aprašas, LVIA, f. 696, 
ap. 2, b. 2, p. 468. 

25 1767 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, Lietuvos 
nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (LNMB), f. 130, 
l. 1–25; Karosas M. Šeduva, p. 513. 

26 1792 m. Šeduvos bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 1671, ap. 4, b. 253, l. 125–131. 
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Bažnyčios bokšto fragmentas

Bažnyčios bokšto varpai

Vartai, dešinioji bažnyčios 
pusė
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Jau 1643 m. minimas Šeduvos altarista Martynas Jovaras (Jovarauskas).27 

Altarijos būdavo steigiamos paskyrus fundaciją, iš kurios kunigas altarista gau-
davo nuolatines pajamas pragyvenimui ir turėdavo sklypą su nameliu gyventi. 
Altaristomis skiriami kunigai, kurie dėl amžiaus arba sveikatos negali atlikti viso 
ganytojinio darbo. Altaristos aukoja šv. Mišias prie konkretaus altoriaus ir vykdo 
kitus klebono nurodymus. 

Šeduvoje veikė Angelų Sargų brolija. Kaip liudija Šeduvos altarijos dokumen-
tų aprašas, asmuo, kurio pavardė nenurodyta, 1644 m. testamentu Angelų Sargų 
brolijai užrašė pinigų. Altaristai buvo skirtas Angelų Sargų altorius. Remdamasis 
Šeduvos bažnyčios dokumentais, V. Juzumas nurodo, kad Mykolas Malčinskis 
testamentu Šeduvos altarijos įsteigimui užrašė 2 000 timpų. Testamento vykdytojas 
Zigmantas Dževickis 1657 m. šalia bažnyčios nupirko sklypą ir pastatė altaristai 
gyvenamąjį namą. Tai nurodyta ir Šeduvos altarijos dokumentų apraše. Altarista 
kun. Mykolas Valkevičius paprašė Šeduvos seniūnės karalienės Liudvikos Marijos 
komisaro Lvovo ir Krókuvos kanauninko kun. Jono Malachovskio padidinti fun-
daciją. Šis 1661 m. Šeduvos altaristai V¸riškių kaime paskyrė 3 valakus miško ir 2 
laukus. Tą dovanojimą karalius Mykolas Kaributas Višnioveckis patvirtino 1669 m. 
spalio 10 d. Ši fundacija dar kartą patvirtinta 1701 m. birželio 20 d. 1767 m. 
sudegusi altarija jau buvo atstatyta. Deja, dar LDK laikais tą altarijai funduotą 
žemę Vėriškių kaime dvaras atėmė. Altaristos dėl to bylinėjosi teisme, tačiau 
fundacijos originalas buvo dingęs. Tikėtina, kad Šeduvos altaristos dėl amžiaus 
ar silpnos sveikatos nepajėgė surasti ir pateikti teismui dokumentuotus buvusios 
fundacijos įrodymus. Byla dėl įsisenėjimo nutraukta. Šeduvos altarijai liko tiktai 
sklypas mieste. Kun. V. Juzumas nurodo, kad kanauninkas Jonas Malachovskis 
pamaldžioms Šeduvos moterims (davatkoms) taip pat buvo paskyręs 2 valakus 
žemės, už kuriuos dvarui nereikėję mokėti jokių mokesčių.28

Kun. V. Juzumas nurodo, kad 1693 m. Šeduvos klebonas Matas Zaleskis 
paskyrė 3 000 auksinų jėzuitų misijai Šeduvoje. Misija priklausė Pašiãušės kole-
gijai. Nurodoma, kad misija Šeduvoje veikė 1705–1769 m. Prie jos veikė lotyniška 
gramatikos ir sintaksės mokykla, panaikinta 1757 m. Nurodoma, kad jėzuitams 
fundacija panaikinta vyskupo Jono Domininko Lopacinskio aktu.29 Kaip žinoma, 
popiežius Klemensas XIV 1773 m. liepos 21 d. pasirašė jėzuitų ordino panaiki-
nimo bulę. 

Jėzuitų misija minima ir 1767 m. vizitacijoje. Rašoma, kad šalia Šeduvos 
klebonijos buvo pailgas sklypas, kuriame stovėjo čerpėmis dengtas namas su 
išmūrytu kaminu. Tame name gyveno vienas kunigas jėzuitas, kuris padėdavo 
klebonui ganytojinėje veikloje.30

Bažnyčia 1795–1860  
metais 
1795 m. po trečiojo Lietuvos ir 

Lenkijos padalijimo Lietuva atiteko 
Rusijai, o jos Ùžnemunė – Prūsijai. 
Iš pradžių katalikų bažnyčios teisinė 
padėtis Žemaitijoje nepasikeitė. 1798 m. 

27 Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.), 
p. 236, 239. 

28 Šeduvos altarijos dokumentų aprašas, LVIA, f. 696, 
ap. 2, b. 2, p. 469–470; Juzumas V. Žemaičių, 
p. 570–571; Codex mednicensis, pars II, Roma, 1989, 
p. 318–319. 

29 Juzumas V. Žemaičių, p. 571; Zalęski S. Jezuici 
w Polsce. W skroceniu, Kraków, 1908, p. 228. 

30 1767 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LNMB, f. 130, 
l. 25. 
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spalio 31 d. Šeduvą nuniokojo gaisras. Žymesnių nuostolių patyrė 90 krikščionių 
ir 39 žydų gyventojai.31 

Per minėtą gaisrą nukentėjo ir bažnyčia. Nudegė stogas, apgriuvo bokštai, 
nukrito varpai. 1805 m. vizitacijoje rašoma, kad klebono pastangomis ir talkinin-
kaujant parapijiečiams bokštai jau buvo atstatyti, įkelti varpai.32 

Iš 1806 m. vizitacijos sužinome, kad per 1798 m. gaisrą nudegęs Šeduvos 
bažnyčios stogas čerpėmis uždengtas tiktai 1806 m. Matyt, iki tol būta laikino sto-
go. Virš stogo ties didžiuoju altoriumi padarytas naujas kupolas, kuriame įtaisytas 
nedidelis varpas (signorius). Kupolas baigėsi geležiniu kryžiumi. Prie bažnyčios 
viena zakristija. Bokšte kabojo didelis varpas, o kitame mažesnis. Viduje plytų grin-
dys, bažnyčios sienos ir skliautai nubaltinti. Sakykla stalių darbo, sena, dekoruota. 

Lietuvą prijungus prie Rusijos, uždrausta laidoti šventoriuose ir pareika-
lauta steigti atskiras parapijų kapines. Buvo įsteigtos ir atskiros Šeduvos kapinės, 
1806 m. jose jau buvo pastatyta koplyčia su zakristija ir 2 bokšteliais. 

Klebonija buvo sena, reikalinga remonto, statyta 1766 m. Bažnyčiai priklausė 
apie 54 valakus žemės. Klebonas per metus gaudavo apie 523 rublius pajamų. Iš 
tų pajamų reikėjo sumokėti 183 rublius valstybinių mokesčių.33 

1815 m. inventoriuje rašoma, kad Šeduvos šventorius neaptvertas, stovėjo 
tiktai mūriniai vartai su aptrupėjusiu stogeliu. Bažnyčia senovinės architektūros, 
storų sienų, čerpių stogas vietomis kiauras. Šventovės pamatai silpni ir tarpais 
apirę, frontonas aptrupėjęs. Esamiems 12 balsų vargonams reikėjo taisymo. Suolai 
bažnyčioje seni ir juos taip pat reikėjo taisyti. Po bažnyčia buvo 3 išmūryti rūsiai, 
dviejuose iš jų palaidojimai, o vienas tuščias.34

1821 m. vizitacijoje nurodoma, kad bažnyčioje yra 16 langų, pagrindinio 
įėjimo ir 2 lauko durys buvo arba naujos, arba restauruotos, nudažytos žaliai, virš 
jų naujai sumūryti prieangiai, padaryti laipteliai. Pro ketvirtas duris buvo įeinama 
į neseniai primūrytą koplyčią. Pažymima, kad klebono pastangomis ir jo asmeni-
nėmis lėšomis bažnyčia neseniai suremontuota, todėl jokio taisymo jai nereikėjo. 

Viduje bažnyčios sienos tinkuotos ir nubaltintos, šonuose 2 koplyčios, grindys 
plytų. Choro patalpoje stovėjo 12 balsų restauruoti vargonai. Šventovėje 8 altoriai, visi  
medžio drožybos. Didysis altorius 2 tarpsnių, pusė jo paauksuota. Krikštykla medinė, 
dailidės darbo. Sakykla sena medinė, tamsiai dažyta. Virš sakyklos penkiakampis 
paauksuotas stogelis, ant kurio taip pat paauksuotas angelas su dūda. 4 klausyklos. 

Rašoma, kad klebonija statyta 1803 m., tačiau 1806 m. vizitacijoje klebonija nu - 
rodyta sena. Visi klebonijos kambariai tin - 
kuoti. Išsamiai aprašyta klebonija, prie 
jos buvo 7 ūkiniai pastatai ir bravoras.35 

Nors 1821 m. vizitacijoje rašoma, 
kad Šeduvos bažnyčiai jokio remonto 
nereikia, tačiau jau 1822 m. iš plytų ir 
akmenų prie šiaurinio bažnyčios šono 
primūryta šv. Kryžiaus koplyčia, ku-
rioje buvo tapytas altorius.36 1844 m. 
vizitacijoje teigiama, kad ta koplyčia 
primūryta 1821 m. 

31 1798 10 31 gaisro Šeduvos gyventojų nuostolių 
įvertinimas, LVIA, SA–15145, l. 126–127. 

32 1805 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 221, l. 90–91. 

33 1806 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 221, l. 473–475. 

34 1815 m. Šeduvos bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 1671, ap. 4, b. 3, l. 98. 

35 1821 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 225, l. 486–501. 

36 1826 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 1671, 
ap. 4, b. 3, l. 82. 
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1829 m. rugsėjo 5 (17) d. į Šeduvos bažnyčios bokštą trenkė žaibas. Bokštas 
apdegė ir apgriuvo.37 1830 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijoje rašoma, kad žaibas 
sudegino bokšto kupolą ir apgadino čerpių stogą. Jau 1830 m. stogas buvo pa-
taisytas, nes bažnyčia turėjo atsarginių čerpių. Tikėtina, kad varpai nuo žaibo 
nenukentėjo, nes vizitacijoje nurodyta, kad 2 varpai kabo bokšte. Nei 1830, nei 
1831 m. vizitacijose bokšto remontas neminimas.38 

Šeduvos klebonas Juozapas Rupeika iš pradžių bandė remti 1831 m. sukili-
mą. Netrukus supratęs, kad sukilimas be užsienio valstybių pagalbos pasmerktas 
pralaimėti, pradėjo uoliai vykdyti caro valdžios nurodymus. Motiejaus Valančiaus 
žiniomis, sukilėliai kun. J. Rupeiką buvo suėmę ir norėjo pakarti, tačiau jam 
pavyko išsigelbėti. Už ištikimybę valdžiai turėjo keletą apdovanojimų. 1842 m. 
paskirtas Šíluvos infulatu. Paties M. Valančiaus nuomone, kun. J. Rupeikos ne-
reikia vertinti vien neigiamai.39

Kun. J. Rupeika rūpinosi Šeduvos parapine mokykla. Jis išvertė ir 1823 m. 
išleido J. Chodzkos didaktinę apysaką „Jonas iš Svisločės“. Jau minėta apie 
kun. J. Rupeikos pastangomis remontuotą ir puoštą Šeduvos bažnyčią. Dar reikia 
pridurti, kad 1836 m. klebono J. Rupeikos rūpesčiu paaukštinti ir uždengti skarda 
abu Šeduvos bažnyčios bokštai. Apie 1836 m. taip pat pakeistos medinės bažny-
čios stogo konstrukcijos ir perdengtas čerpių stogas, pataisyti aptrupėję karnizai, 
nubaltinta bažnyčios išorė ir vidus.40

Siekdama susilpninti katalikų dvasininkų ekonominį savarankiškumą, Rusija 
1841 m. gruodžio 25 d. (1842 m. sausio 6) įsaku nusavino vyskupų, kapitulų, 
katedrų, kunigų seminarijų ir vienuolynų žemes. Kitu 1843 m. gegužės 10 (23) d. 
Rusijos caro įsaku Valstybės turtų ministerija perėmė ir bažnyčių žemes su vals-
tiečiais. Valdžia nusavino ir bažnyčių piniginius kapitalus. Turėjusioms žemės 
bažnyčioms leista skirti ne daugiau kaip 33 dešimtines (apie 36 ha) žemės be 
valstiečių. Pačios parapinės bažnyčios buvo suskirstytos į 5 klases ir priklausomai 
nuo klasės jų klebonams paskirtos algos. Šeduvos bažnyčia priskirta trečiai klasei, 
todėl jos klebonui mokėta 400 rublių metinė alga. Vikarams turėdavo mokėti 
klebonai. Altaristos algų negaudavo. Valstybės turtų ministerijos žinion perimti ir 
Šeduvos klebonijos palivarko pastatai Vaižgų kaime.41 1843 m. birželio 11 (23) d. 
caro įsaku panaikinta ir bažnyčių patronato teisė.42

1844 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijoje rašoma, kad šventorius turi senus 
vartus, tačiau yra neaptvertas. Jo mūro tvorai jau buvo suvežta akmenų. Šven-
torius 1846 m. pradžioje jau buvo ap-
mūrytas. Šventorius turėjo 3 mūrinius 
dekoruotus vartus. 

Bokšte kabojo 2 varpai. Vienas jų 
svėrė apie 1 015 svarų (apie 411,6 kg) 
kitas – 207 svarus (apie 84,5 kg). Ku-
pole virš altoriaus kabojo signorius, 
sveriantis apie 14 kg. Viduje, be 4 senų,  
stovėjo dar 2 naujos klausyklos. 

1842 m. pradėti Didžiojo altoriaus 
puošimo darbai, tačiau klebonui Juoza-

37 1829 m. Vilniaus gub. įvykių suvestinė, LVIA, f. 378, 
BS, 1829, b. 49, l. 331. 

38 1830 ir 1831 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijos, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 239, l. 374–392, b. 246, l. 372–391. 

39 Valančius M. Namų užrašai. Sudarė Aldona Praš-
mantaitė, Vilnius, 2003, p. 507–509. 

40 1839 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 251, l. 479–492. 

41 Truska L. Bažnytinė žemėvalda Lietuvoje feodalizmo 
epochoje, Vilnius, 1988, p. 48–52. 

42 1843 06 14 Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus 
generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, BS, 1843 m., 
b. 1681, l. 1. 
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pui Rupeikai išvykus į Šiluvą, altoriaus 
auksavimo darbai liko nebaigti. 1844 m. 
naujo klebono Juozapo Monkevičiaus 
rūpesčiu iš parapijiečių aukų paauk-
suotas visas didysis altorius.

Bažnyčiai buvo pamatuota žemės 
keliuose sklypuose prie buvusio Vaižgų 
palivarko, tačiau tai patvirtinančio do-
kumento klebonas dar neturėjo.43

1846 m. visuose altoriuose įstatyti 
nauji, aliejiniais dažais tapyti paveikslai. 
Tais metais paauksuoti šv. Ignoto ir 
šv. Marcijonos altoriai.44 

1847 m. iš lauko pusės pataisy-
tas vienos bažnyčios sienos išbyrėjęs 
tinkas, iš lauko ir vidaus šventovė 
išbaltinta. Šeduvos bažnyčioje pakeistos 
grindų plytos, vietoj senų pastatytos 
3 naujos klausyklos, aliejiniais dažais 
nudažyti 4 altoriai, paspalvintu laku 
nulakuotos visos lauko durys, 6 seni 
suolai pakeisti naujais.45 

1850 ir 1852 m. vizitacijose naujų žymesnių pokyčių Šeduvos bažnyčioje 
nenurodyta, tačiau 1852 m. vizitacijoje pateikti bažnyčios išmatavimai: ilgis 18,5 
sieksnio, plotis 9 sieksniai (sieksnis – 1,95 m). 1851 m. dekano vizitacijoje nu-
rodyta, kad tais metais išbaltintas bažnyčios vidus, pataisytas vėtrų apgadintas 
čerpių stogas. 1853 m. dekanas pažymėjo, kad paskutiniai 3 Šeduvos bažnyčios 
altoriai bus atnaujinti kitais metais.46 Pataisyta ir išpuošta Šeduvos bažnyčia atrodė 
nepriekaištingai. Kasmet buvo įsigyjama naujų bažnytinių reikmenų, rūbų.

1850 m. pradėjęs eiti Žemaičių vyskupo pareigas M. Valančius pirmąkart 
Šeduvoje lankėsi 1852 m. gegužės 16–17 (28–29) d. ir čia suteikė sutvirtinimo 
sakramentą 2 840 asmenų. Vėliau Šeduvą M. Valančius dar vizitavo 1853 m. rug-
pjūčio 14–15 (26–27) d., 1855 m. rugpjūčio 22 (rugsėjo 3) d., 1858 m. birželio 16 
(28) d., 1861 m. liepos 14 (26) d.; 1863 m. spalio 7 (19) d.47 1864 m. caro valdžia 
uždraudė vyskupui M. Valančiui vizi-
tuoti parapijas ir to draudimo neatšaukė 
iki ganytojo mirties 1875 m. 1858 m. 
vyskupas M. Valančius pašventino Še-
duvos parapijos kapines. 

XIX a. pirmos pusės  
parapijos gyvenvietės 
Kada nustatytos Žemaičių vys-

kupijos parapijų ribos, konkrečių žinių 
nepavyko aptikti. Jau minėtas prelatas 

43 1844 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 1671, 
ap. 4, b. 44, l. 505–510; 1846 01 19 Šeduvos dekano 
vizitacija, LVIA, f. 669, ap. 3, b. 109, l. 100. 

44 1846 m. Šeduvos dekano vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 3, b. 169, l. 93. 

45 1847 m. Šeduvos dekano vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 3, b. 215, l. 37.

46 1852 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 356, l. 139; 1851 12 17 ir 1853 12 10 
Šeduvos dekano vizitacijos, LVIA, f. 669, ap. 3, 
b. 454, l. 44–45; 604, l. 22. 

47 Valančius M. Namų užrašai, p. 723, 729, 735, 757, 
781, 797. 

Klausykla
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Mykolas Karosas nurodo, kad 1767 m. vizitacijoje surašytos Šeduvos parapijos 
gyvenvietės, ir pateikia jų sąrašą, kuriame įrašytos 47 gyvenvietės (dvarai, kaimai 
ir Šeduvos miestas).48 Taigi iki 1767 m. Šeduvos parapija jau turėjo aiškias ribas. 

XIX a. pirmos pusės vizitacijose būdavo pateikiami ir parapijų gyvenviečių 
sąrašai, nurodant jose katalikų tikybos asmenų kiemų ir gyventojų skaičių. Šios 
statistinės žinios būdavo surenkamos kalėdojant parapijas. 

Pirmoje lentelėje pateikiama 1831, 1839 ir 1852 m. gyvenviečių statistika 
abėcėlės tvarka, 1831 ir 1839 m. katalikų skaičiui yra dvi grafos – einantys iš-
pažinties ir jos dar neinantys, t. y. vaikai. 1852 m. vizitacijoje išskirti vyriškos ir 
moteriškos lyties gyventojai. 

1 lentelė 
Šeduvos parapijos gyvenvietės 1831, 1839 ir 1852 metais49

Vietovės  
pavadinimas

Vietovės 
pobūdis

1831 m. 1839 m. 1852 m.

Kiemų Gyventojų Kiemų Gyventojų Kiemų Gyventojų

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Adampolis palivarkas   –     –     –   –     –     –   1     6    17
Alksniupiai kaimas  20   187    56  20   180    64  11    66    78
Amalija palivarkas   1     1   1    1     8    10
Amalija vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1     9     8
Arimaičiai dvaras   1    17     1   1    12     6   1    15    17
Arimaičiai kaimas  13    80    28  13    82    39  13    42    69
Asteikiai "   5    30    15   5    25    18    18    20
Baltoji  
karčema

vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1

Baukai kaimas  12    96    29  12    90    53  10    81    79
Bebrujai "   7    60    28   7    70    35   6    57    60
Birjagala "   1     5     1   8    87    30   9    57    59
Birjagala vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1     4     4
Birjagala palivarkas   –     –     –   1     5     2   1     6     7
Butėnai kaimas   8    49    21   8    36    14   7    29    31
Dargužiai "   6    50    10   6    42    19   6    45    50
Daukonys "  10    80    28   –     –     –   –     –     –
Daukšiai bajorkaim.   3    25     1   3    19     9   3    13    16
Derveliai kaimas  12   130    54  12   123    50  14    84   101
Draudikai palivarkas   1     3   1     3     1   –     –     –
Džiugoniai* kaimas   –     –     –   –     –     –   ?    86    78
Ekėčiai  
(Ekiety)

palivarkas   1   1   –     –     –

Ereiniškiai dvaras   1    17     1   1     2   1    10     8
Garužiai 
(Гаруже)

apyrubis   –     –     –   –     –     –   1    26    41

Gimbogala kaimas  13   120    29  13    94    41  14    70    78

48 Karosas M. Šeduva, p. 504–505. 
49 Lentelė sudaryta iš vizitacijų: LVIA, f. 669 ap. 2, 
b. 246, l. 391 (1831 m.); b. 251, l. 491–492 (1839 m.); 
b. 356, l. 141–142 (1852 m.). 
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Vietovės  
pavadinimas

Vietovės 
pobūdis

1831 m. 1839 m. 1852 m.

Kiemų Gyventojų Kiemų Gyventojų Kiemų Gyventojų

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Juodupiai "   –     –     –   –     –     –   4    30    45
Kauleliškiai "   6    59    23   6    66    27   8    69    63
Kleboniškiai "  11    89    30  11    91    24  11    47    57
Krupiškis apyrubis   –     –     –   –     –     –   4    16    23
Kurklaičiai bajorkaim.   3    20     4   3    23     9   1     9    12
Kurkliai kaimas   8    60    17   8    54    22   6    39    45
Kurkliai apyrubis   –     –     –   –     –     –   1    13    13
Kurkliai palivarkas   1     6   1    11     3   1     9     8
Kurkliai vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1     5     3
Liaudiškiai "   1     2     –   1     7     2   1    10    11
Liaudiškiai kaimas   6    47    26   6    69    29   7    51    57
Margavoniai palivarkas   –     –     –   –     –     –   1    15    15
Medikoniai "   8    79    40   8    74    44   9    48    57
Miciūnai bajorkaim.   5    50    13   5    44    16   –     –     –
Miškiai kaimas   7    80    28   7    76    34     51     ?
Naujasodis "   –     –     –   –     –     –   6    32    32
Nemaniūnai bajorkaim.   4    48     9   4    34    14   5    24    31
Noreiškonys vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1     7    12
Paežeriai kaimas  21   147    43  21   186   101  21   156   176
Pakalniškiai "   7    50    12  19   154    47  17   132   119
Pakalniškiai dvaras   1     2     4   1     1    1    13    18
Pavartyčiai kaimas  21   170    58  21   173    47  18   122   121
Prastavoniai dvaras   1     3     2   1     7   –     –     –
Prastavoniai kaimas   7    95    20   7    85    25  20   103   112
Puipiai "  17   150    60  17   151    49  16   113   133
Puipiai palivarkas   –     –     –   –     –     –   1     9     7
Radviloniai "   1     2    1   1    18    14
Raginėnai kaimas  20   156    48  20   171    59  19   116   130
Raubai "   9    79    30   9    26    26   –     –     –
Raubai palivarkas   –     –     –   –     –     –   1     7     9
Rokoniai kaimas  11    88    30  11   100    32  11    68    78
Rokoniai vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1    14     9
Sidabravas dvaras   1    18     1   1    23     1   1     8    46
Skirjočiai kaimas   –     –     –   –     –     –   7    22    26
Sliekiai kaimas   7    49    13   7    41    21   7    27    38
Šeduva** dvaras   1     8     4   1    11   1    24    25
Šeduva miestas 105   854   298 105   817   269 105   509   510
Šileikoniai kaimas  12   130    53  12   124    44  12    90   112
Šklagai vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1     2     3
Šniukoniai "   5    48     8   5    43    13   5    37    32
Užuožeriai dvaras   1    26     4   1    22     8   1    10     5
Užuožeriai kaimas  21   147    93  17   159    54  14   112   123
Vaidiliškės bajorkaim.   2    15     4     2    15   2     6     7
Vaiduloniai kaimas  16   120    54  16   135    60  16    79    88
Vaižgai palivarkas   1     5     1   –     –     –   –     –     –
Vaižgai kaimas   1     5     1   4    36    13   6    33    40
Veliakiemiai "   7    80    12   7    42    17   7    40    46

(tęsinys)
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Vietovės  
pavadinimas

Vietovės 
pobūdis

1831 m. 1839 m. 1852 m.

Kiemų Gyventojų Kiemų Gyventojų Kiemų Gyventojų

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Eina 
išpaž.

Neina 
išpaž.

Velžiai "   8    73    26   8    74    25  11    64    60
Vėriškiai "  14    129    46  14   135    54  12   112   108
Vismantai "   6    16    20
Vismantai "   6    90    40   6   104    42   5    28    25
Vismantai dvaras   1    17     4   1     9     5   –     –     –
Vismantai vienkiemis   –     –     –   –     –     –   1    13    15
Vismantai "   –     –     –   –     –     –   1    28    23
Žardeliai kaimas   –     –     –   –     –     –  10    24    23
Žilioniai kaimas  11    99    20  11    94    40  11    48    58 
Žybartai "   8    96    27   8    87    36   8    68    79

Iš viso: 558 4 566 1 591 558 4 541 1 728 3 514 3 877

* 1831 ir 1839 m. vizitacijoje Džiugoniai praleisti. Nurodyti 1821 m. (10 kiemų; 
67 einantys išpažinties ir 29 dar neinantys).

** 1852 m. nurodytas Šeduvos arba Raudondvario dvaras. 

Matyt, perrašant 1852 m. vizitaciją, 8 paskutinių gyvenviečių kitame pusla-
pyje praleisti kiemų skaičiai ir nenurodyta visų kiemų kiekio.

Bažnyčia 1861–1918 metais 
XIX a. antros pusės Šeduvos bažnyčios inventorių ir vyskupų vizitacijų 

beveik nerasta. Jau minėta, kad 1864–1875 m. vyskupo vizitacijas caro valdžia 
draudė. Šią spragą užpildo dekanų vizitacijos. 

1863–1864 m. sukilime Šeduvos kunigai nedalyvavo ir valdžios represijų 
nepatyrė. Tiesa, vietos valdžia pastebėjo, kad Šeduvoje gyvena iš kitur atvykęs 
kunigas. Tai buvo iš Vitebsko gubernijos Lepelio apskrities dar 1862 m. spalio mėn. 
pas Šeduvoje gyvenantį brolį atvykęs kun. Antanas Janavičius. Jis turėjo 4 mė-
nesius galiojusį raštišką leidimą lankytis pas brolį. Kun. A. Janavičius Šeduvoje 
susirgo ir negalėjo laiku grįžti. Jis pasiuntė savo gubernijos valdžiai prašymą 
pratęsti leidimą ir laukė atsakymo Šeduvoje. Prasidėjus sukilimui, 1863 m. Šiaulių 
apskrities karinis viršininkas nurodė kun. A. Janavičiui per pamokslą Šeduvos 
bažnyčioje paraginti valstiečius nesidėti prie sukilimo. Kun. A. Janavičius atsakė, 
kad tai ne jo reikalas. Šiaulių apskrities karinio viršininko tarnyba pradėjo tyrimą 
dėl kun. A. Janavičiaus gyvenimo Šeduvoje ir dėl jo asmenybės, tačiau tyrimo 
rezultatų nepavyko aptikti.50

Dar iki 1863 m. sukilimo caro valdžia uždraudė viešose vietose statyti kry-
žius. 1866 m. žandaras pranešė karinei valdžiai, kad Šeduvos altarista kun. Ado-
mas Matusevičius Bebrùjų kaime pašventino valstiečių nelegaliai pastatytą kryžių. 
Pradėjus tyrimą, paaiškėjo, kad kryžius 
pastatytas kaimo kapinaitėse, o tai ne-
buvo draudžiama ir valdžios leidimo 

(tęsinys)

50 Kun. A. Janavičiaus byla, LVIA, f. 1250, ap. 1, 
b. 55, l. 1–5. 
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nereikėjo. Todėl siūlyta 25 rublių bauda kun. A. Matusevičiui nepaskirta, tačiau 
jis įspėtas už nepagarbų elgesį su vietos valdininkais.51 

Po 1863 m. bažnyčių statybai ir net smulkiam remontui reikėjo generalguber-
natoriaus leidimo. Esant karo padėčiai dėl bažnyčios remonto būdavo atsiklausiama 
apskričių karinių viršininkų. Gavus valdžios leidimą 1867 m. palopytas Šeduvos 
bažnyčios stogas. Pataisyti aptrupėję karnizai, nubalinta bažnyčios išorė ir vidus, 
įstatyti beveik visi nauji langai. Viduje perdaryta Išganytojo koplyčia, nutinkuotos 
sienos, perdarytas ir paauksuotas altorius. Naujai permūrytas šventoriaus vartų 
prieangis ir patys vartai nutinkuoti ir nubaltinti. Gerai buvo prižiūrimi ir visi 
klebonijos pastatai.52

1873 m. vėl perstatyti, nutinkuoti ir nudažyti Šeduvos bažnyčios bokštai. 
Pataisytos lauko sienų nubyrėjusio tinko vietos, visos sienos nubalintos. Pataisyta 
šventoriaus tvora, jai uždengtas naujas stogelis. Vėl taisyti ir perdažyti šventoriaus 
vartai. Atnaujintos visos Kalvaríjų stočių koplytėlės. Prie vienos šventoriaus sienos 
sumūrytas sandėliukas bažnytiniams daiktams laikyti. Bažnyčios vidaus sienos 
nuo apačios per 2 aršinus aukščio (apie 1,42 m) nudažytos melsvai, o aukščiau 
nubaltintos. Pataisytos ir perdažytos durys. Taip pat aliejiniais dažais nudažyti 
suolai, klausyklos, sakykla, laipteliai prie altorių, grotelės. Restauruoti ir nulakuoti 
didysis ir 2 šoniniai altoriai. Visa tai kainavo 1 000 rublių.53

Rodos, kad po 1873 m. didesnio remonto Šeduvos bažnyčioje kurį laiką 
nebedaryta, nes to ir nebereikėjo, be to, klebonas Juozapas Monkevičius buvo 
garbaus amžiaus. Ilgametis Šeduvos klebonas, ypač rūpinęsis bažnyčios taisymu 
ir puošimu, kun. J. Monkevičius mirė 1879 m. rugsėjo 4 (16) d. 

Perduodant bažnyčią naujam klebonui Jonui Skirmontui, 1880 m. inven-
toriuje Šeduvos šventovė aprašyta be didesnių pokyčių. Pažymėta, kad čerpių 
stogas senas, lauko sienos apšiurusios, šventoriaus tvora mūrinė, gana aukšta, jos 
sienoje įrengta 14 koplytėlių (Kalvarijų stočių). Bokšte kabojo 2 varpai, o trečias 
mažas pakabintas bokšto kupole. Bažnyčioje 16 langų, grindys plytų, požemyje 3 
laidojimo rūsiai, tačiau įėjimas yra tiktai į vieną iš jų. Viduje 9 altoriai, 6 senos 
klausyklos, 9 senos vėliavos. Vargonai 12 balsų su 3 dumplėmis. Surašyti baž-
nytiniai daiktai, rūbai.54

Jau 1881 m. lapkričio mėn. naujasis Šeduvos klebonas kun. J. Skirmontas 
paprašė vyskupijos kurijos išrūpinti valdžios leidimą smulkiam remontui. Reikėjo 
taisyti stogą, aptrupėjusius karnizus, iš lauko ir viduje nubaltinti sienas, pataisyti 
šventoriaus ir kapinių tvoras ir kt. Tiems darbams reikėjo surinkti 750 rublių aukų. 
1882 m. spalio mėn. Kauno gubernatorius pranešė, kad leidžiama surinkti 750 
rublių savanoriškų aukų numatomam 
Šeduvos bažnyčios remontui.55

1884 m. dekano vizitacijoje pažy-
mėta, kad Šeduvos bažnyčios pataisyti 
aptrupėję karnizai, nubaltintos lauko 
sienos, bokštai nudažyti. Nubaltinta 
mūrinė šventoriaus tvora. Prie dviejų 
bažnyčios durų padaryti laipteliai iš 
tašytų akmenų. Viduje dažyti sienų plo - 

51 1866 m. byla, dėl kryžiaus pašventinimo Bebrujuose, 
LVIA, f. 1250, ap. 1, b. 691, l. 1–4. 

52 1867 11 18 Šeduvos dekano vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 3, b. 896, l. 120. 

53 1873 12 03 Šeduvos dekano vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 3, b. 1465, l. 22. 

54 1880 01 Šeduvos bažnyčios inventorius, LVIA, f. 696, 
ap. 2, b. 247, l. 1–4. 

55 1881–1882 m. Šeduvos bažnyčios remonto byla, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2005, l. 1–5. 
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Šeduvos bažnyčios Didysis 
ankstyvojo baroko stiliaus 
altorius

Švč. Mergelės Marijos altorius 
(apačioje kairėje)

Kankinio Šv. Jurgio altorius
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 tai perdažyti, o kitos vietos nubaltintos, prieš didįjį altorių buvusios grotelės 
pakeistos naujomis ąžuolinėmis, pakabintas naujas šviestuvas. 1885 m. vizitacijoje 
rašoma, kad šventoriaus plotas apie 4 m atstumu aplink bažnyčią išlygintas ir 
išgrįstas akmenimis.56

Daugiau dekano vizitacijų iki 1897 m. nepavyko aptikti. 1898 m. vizitacijoje 
rašoma, kad tais metais nudažytas Šeduvos bažnyčios skardos stogas ir bokštai. Iš 
ankstesnių vizitacijų žinome, kad vėjai dažnai sugadindavo čerpių stogą. Todėl iki 
1898 m. vietoj čerpių buvo uždengtas skardos stogas. Toje pat vizitacijoje pažymė-
ta, kad reikia naujų grindų, tiek iš lauko, tiek viduje nubaltinti sienas, pataisyti 
pagrindinio įėjimo duris, atnaujinti visus altorius, Angelų Sargų paveikslą ir kita.57

Pablogėjus kun. Jono Skirmonto sveikatai, 1899 m. administratoriumi pa-
skirtas kun. Povilas Šalučka (gim. 1867 m.), kunigu įšventintas 1890 m. Klebonas 
J. Skirmontas mirė Šeduvoje 1913 m. kovo 28 (balandžio 10) d. Jau 1900 m. 
„Tėvynės sargas“ rašė, kad padaugėjus parapijiečių, Šeduvos bažnyčia tapo per 
ankšta. Todėl „jaunas darbštus klebonėlis kun. Šalučka užmanė praleisti šonus po ke-
tvertą sieksnių kiekvieną...“ Taip numatoma padidinti bažnyčia plane esanti „graži“. 
Žinutėje reiškiama viltis, kad parapijiečiai „per 3 metus sudės keliolika tūkstančių“.58 
Jau 1900 m. patvirtinamas Šeduvos bažnyčios padidinimo projektas, sąmatinė vertė 
1 553 rubliai.59 Kauno apskrities archyve tarp Kauno gubernijos valdybos Statybos 
skyriaus bylų Šeduvos bažnyčios padidinimo projekto nepavyko aptikti. Taip pat 
nerasta konkrečių žinių apie šventovės padidinimo darbus. 

Nurodoma, kad Šeduvos bažnyčios padidinimas baigtas 1905 m. 1906 m. 
birželio 16 (29) d. Šeduvoje kilo gaisras, apie 50 žmonių liko be pastogės. Degė 
Šeduvos pakraštys, ugnis į centrą nepersimetė, todėl nei bažnyčia, nei klebonija 
nuo šio gaisro nenukentėjo.60

1907 m. perduodant bažnyčią naujam administratoriui kun. Antanui Kizniui 
rašoma: 

„1905 m. Šeduvos bažnyčios administratorius kun. Povilas Šalučka 
šonuose (в крестах) išplėtė po 18 kvadratinių sieksnių, taip dabar 
bažnyčios didžiausias plotis yra 17 sieksnių.“ 

Taigi bažnyčia šonuose iš abiejų pusių praplatinta po 7,8 m. 
Padidintoje šventovėje atsirado esminių pokyčių. Jau buvo nebe 16, o 22 dideli 

ir 8 mažesni langai. Be pagrindinių dvigubų, dar buvo 5 viengubos lauko durys. 
Kaip ir XIX a. pabaigoje stogas skardinis, nudažytas. Viduje 5 altoriai. Didysis 
altorius visai susenęs, kiti 4 šoniniai altoriai nauji, cementiniai, 8 senos klausyklos, 
2 zakristijos, kurių viena nauja. Vargo-
nai 17 balsų. Rodos, kad šie vargonai 
įrengti dar XIX a. pabaigoje. 

Klebonija medinė, statyta 1890 m.,  
apie 23,3 × 1,6 metrų su 3 prieangiais. 
Prie klebonijos augo vaismedžių sodas. 
Be klebonijos gyvenamojo namo, dar 
stovėjo keletas ūkinių pastatų.61

56 1884 08 30 ir 1885 08 30 Šeduvos dekano vizitacijos, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2170, l. 34; b. 2220, l. 31. 

57 1898 10 20 Šeduvos dekano vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 3, b. 2627, l. 17. 

58 [Iš Šeduvos], Tėvynės sargas, 1900, nr. 12, p. 65–66. 
59 Обзор Ковенской губернии за 1900 год, с. 38 (tarnybinis 
spaudinys). 

60 Šeduva, Lietuvos ūkininkas, 1906, nr. 27, p. 366.
61 1907 m. Šeduvos bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 3, b. 3101, l. 1–8. 
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Kaip liudija žinutė spaudoje, klebonas A. Kiznis netrukus pradėjo rūpintis 
puošti Šeduvos bažnyčią. Rašoma, kad „kun. Šalučkai bažnyčią padidinus, dabartinis 
klebonas su parapijos pagalba puošia. Per pamaldas nebereikia kaulų laužyti“.62

Apie tolesnius padidintos bažnyčios taisymo ar puošimo darbus žinių ne-
pasitaikė aptikti. Kun. A. Kiznis ėmėsi ir kultūrinės veiklos. 1906 m. pradžioje 
spaudoje rašoma: 

„Šeduvoje susitvėrė savitarpinės pašalpos šv. Kazimiero draugija 
šelpti susirgusius. Įstodamas draugijos sąnarys įmoka 1 rublį ir 
paskiaus kas mėnuo moka po 25 kapeikas. Kad pinigai negulėtų be 
jokios naudos, draugija kas mėnuo taisys vakarus, o už surinktuo-
sius pinigus steigs knygyną ir skaityklą. Sąnarių jau susirinko lig 
20 ypatų. Jau trys savaitės, kaip paduotas gubernatoriui prašymas, 
bet atsakymo dar nėra.“63 

Vakarų rengti nebuvo kam. Todėl šis sumanymas tuoj pat negalėjo būti įgyvendintas. 
1907 m. vasario 3 (16) d. po pamokslo bažnyčios kun. A. Kiznis aiškino 

švietimo reikalingumą, pranešė apie numatomą steigti parapijos bibliotekėlę, paragino 
žmones tam reikalui prisidėti kas kuo gali. Pradėtos rinkti būsimai bibliotekėlei 
aukos. Netrukus bibliotekėlė įsteigiama, tačiau norinčių skaityti bent iš pradžių 
buvo nedaug. 1908 m. daugiausia knygas imdavo skaityti moterys ir merginos.64 

Apie 1907 m. suorganizuotas Še-
duvos bažnyčios vyrų 4 balsų choras. 
Nurodoma, kad 1910 ir 1911 m. at-
vykęs iš Kauno vargonininkas Vincas 
Nacevičius „gerokai jau pralavinęs mūsų 

Bažnyčios vargonų 
fasadas

62 Šeduva, Viltis, 1908, kovo 25, nr. 37, p. 3.
63 Šeduva, Vilniaus žinios, 1906, vasario 16, nr. 37, 
p. 3. 

64 [Butkus P.]. Šeduva, Šaltinis, 1907, nr. 8, p. 123; 
Vienybė, 1908, nr. 2, p. 26. 
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giedorius, išmokinęs keletą liaudies dainelių.“65 Gal V. Nacevičius buvo pažįstamas 
su administratoriumi kun. A. Kizniu, nes 1918 m. grįžęs iš Rusijos apie pusmetį 
gyveno Šeduvoje. 

1910 m. sausio 3 (16) d. įvyko Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Šeduvos 
skyriaus steigiamasis susirinkimas. Pirmininku išrinktas vikaras Jonas Steikūnas, 
pavaduotoju jaunas ūkininkas iš Vaidulonių Petras Butkus, o kasininku kun. Antanas 
Kiznis. P. Butkus (1890–1947) nuo 1905 m. bendradarbiavo lietuvių spaudoje, paskelbė 
daug žinučių apie Šeduvą ir jos apylinkes, dabar tai yra svarbus istorijos šaltinis. 

1914 m. kovo mėn. Žemaičių vyskupu įšventintas Pranciškus Karevičius tų 
pačių metų spalio 18 (31) d. lankėsi Šeduvoje. Ganytojas atvyko traukiniu į Šeduvos 
geležinkelio stotį. Šeduvoje jį pasitiko daugybė kunigų ir minia žmonių. Tą ir kitą 
dieną vyskupas suteikė sutvirtinimo sakramentą daugiau negu 3 000 asmenų. Prieš 
išvykstant vyskupą klebonijoje sveikino visuomeninių organizacijų atstovai: lietuvių 
katalikų blaivybės skyriaus, jaunųjų blaivininkų kuopos ir ūkio draugijos atstovai. 
Vyskupo lankymosi proga buvo vainikais, rūtomis ir gėlėmis įspūdingai išpuoštas 
bažnyčios vidus, taip pat kelias nuo šventoriaus iki klebonijos. Antros lankymosi 
dienos vakare Žemaičių vyskupas išdrįsęs įvesti lietuvių kalbą vyskupo rūmuose 
ir katedroje, žadinęs tautinę savigarbą, traukiniu išvyko į Panevėžį.66 O tuo metu 
jau vyko Pirmasis pasaulinis karas, buvo daugybė valdžios suvaržymų. 

Sunkiomis karo sąlygomis vietos blaivybės skyrius 1915 m. sausio mėn. 
atidarė arbatinę. Patalpos surastos miesto centre. Nutarta arbatinei užsakyti šiuos 
laikraščius: „Rygos garsas“, „Vienybė“ ir „Viltis“.67 

Atėjus pavasariui, karo aidas pasiekė ir Šeduvą. 1915 m. balandžio 18 d. 
(gegužės 1) vokiečiai užėmė Radviliškį ir Šeduvą. Nors šalia miesto vokiečiai 
kasėsi apkasus, tačiau balandžio 25 d. (gegužės 8) iš miesto pasitraukė ir rusų 
buvo nublokšti atgal. Einant miesteliams iš rankų į rankas vėl grįžę rusai tirdavo, 
ar vietiniai gyventojai nebendradarbiavo su priešu. Kadangi žydai su vokiečiais 
galėdavo susikalbėti, didžiausia dalis bendradarbiavimo su vokiečiais bylų tekdavo 
žydams. Todėl karo vadovybė išleido įsakymą priartėjus frontui iškeldinti žydus. 
Grįžę į Šeduvą rusai netrukus iš miesto išvarė žydus toliau nuo fronto linijos. 
Tuo Šeduvos nelaimės nesibaigė. 1915 m. gegužės 7 (20) d. Šeduvoje sudegė apie 
150 trobesių, iš jų 94 gyvenamieji namai. Tada supleškėjo vakarinė miesto dalis.68 
Bažnyčia ir klebonija nenukentėjo.

Kauno gubernatorius, gavęs karo vadovybės įsakymą, 1915 m. birželio 18 d. 
(liepos 1) telegrama Žemaičių vyskupui įsakė pranešti klebonams, kad priartėjus 
frontui jie turi nukabinti visus varpus, kurie išvežami į Rusijos gilumą, taip pat 
įsakyta išvežti iš bažnyčių visus varinius daiktus. Reikalavimas nukabinti varpus 
turėjo būti griežtai įvykdytas. Pavyzdžiui, Žióbiškio klebonas pasiuntė Kauno 
gubernatoriui telegramą, kad neišar-
džius skliauto negalima nuimti varpų. 
Atsakyta, kad armijos vado įsakymas 
turi būti įvykdytas. Š¸tos klebonas pra-
nešė be specialios įrangos nuimti varpų 
negalįs. Atsakymas toks pat, kaip ir 
Žiobiškio klebonui. 

65 Šeduva, Vargonininkas, 1910, nr. 11, p. 7; [But-
kus P.]. Šeduva, 123; Vienybė, 1911, nr. 35, p. 556. 

66 Šeduva. Vyskupo apsilankymas, Vienybė, 1914, 
nr. 38, p. 600. 

67 Šeduva, Viltis, 1915, vasario 14, nr. 36, p. 2; Vienybė, 
1915, nr. 7, p. 105. 

68 Šeduva, Lietuvos žinios, 1915, gegužės 24, nr. 58, 
p. 3; Vienybė, 1915, nr. 20, p. 307. 
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Nerasta žinių, koks Šeduvos varpų likimas. Žinoma, kad didysis varpas 
išliko. Kaip pasisekė išsaugoti Šeduvos didįjį varpą, ar buvo paimti mažesni var-
pai, sužinoti nepavyko. Įdomu, kad vėliau kariškiai pareikalavo žinių, iš kurių 
Kauno gubernijos bažnyčių varpai liko neišvežti. Atsakyme tarp neišvežtų varpų 
iš Šiaulių ir Panevėžio apskričių Šeduva nepaminėta69. 

Antrą kartą vokiečiai Šeduvą užėmė 1915 m. liepos 22 d. (rugpjūčio 4).70 
Vokiečiai taip pat imdavo bažnyčių varpus, tačiau jų karinė valdžia Šeduvos 
didžiojo varpo irgi neišvežė. Carinės Rusijos kariai į Šeduvą daugiau nebegrįžo. 
Karo mūšių Šeduvoje nevyko, todėl bažnyčia nenukentėjo. 

Paskutiniais vokiečių okupacijos metais, t. y. 1918 m. balandžio 18 d., Šedu-
voje sudegė keliolika namų, o tų metų gegužės 15 d. pelenais virto dar apie 100 
trobesių. Sudegė ir visi klebonijos ūkiniai pastatai, tačiau pačią kleboniją pavyko 
išgelbėti, nes jos stogas buvo dengtas skarda. Rodos, kad bažnyčia nenukentėjo71.

Bažnyčia ir parapija 1918–1945 metais
Kai jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vyskupas P. Karevičius lankėsi 

Šeduvoje, ta proga 1920 m. spalio 3 d. pranešime ganytojui klebonas Mamertas 
Lumbis apie bažnyčią nieko neparašė. Nors nuo jo paskyrimo į tas pareigas 
nebuvo praėjęs nė pusmetis, kun. M. Lumbis rašė ganytojui, kad parapijiečiai 
gausiai lanko bažnyčią. Kadangi vyskupas rūpinosi žmonių švietimu, klebonas 
prisipažino 1920 m. nemokančių skaityti vaikų neleidęs prie pirmos Komunijos, 
o nemokančių skaityti iš 200 vaikučių buvę net 104. Tarp religinių organizacijų 
parapijoje veikė keli Gyvojo rožinio rateliai, tretininkai. Lietuvių katalikų blaivybės 
draugijos Šeduvos skyrius turėjo apie 100 narių, daugiausia moterų ir merginų. 
Parapijoje paplitęs girtavimas, daromas stiprus naminis alus. Veikė ir Lietuvių 
katalikių moterų draugijos skyrius, švietimo draugijos „Saulės“ skyrius, išlaikan-
tis vietinę progimnaziją. Tai progimnazijai buvo perduota ir parapijos biblioteka. 
Dar gyvavo pavasarininkų kuopa, Ūkininkų sąjungos skyrius, krikščionių dvaro 
darbininkų profesinė sąjunga. Tada beveik visos visuomeninės organizacijos buvo 
katalikiškos, tačiau negausios ir nelabai veiklios72.

1926 m. įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją, Šeduva atiteko Panevėžio 
vyskupijai. Pirmas Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas bene pirmąkart 
Šeduvą vizitavo 1928 m. birželio 22–23 d. Prie parapijos ribos ganytojo laukė pa-
puošti vartai, pasitiko valsčiaus valdybos atstovas ir būrelis žmonių. Iki miestelio 
vyskupas pravažiavo dar pro 8 vartus. Šeduvoje taip pat buvo keli vartai. Prie 
bažnyčios pasitiko kunigai, orkestras, choras ir minia žmonių. Klebonas Mykolas 
Karosas įteikė pranešimą vyskupui, kuriame, be kita ko, nurodė, kad bažnyčios 
skardos stogas kiauras, tačiau sunkūs metai kliudė tą būtiną darbą atlikti. 

Vyskupas aukojo šv. Mišias, pa-
sakė pamokslą. Vėliau aplankė Švč. Jė-
zaus Širdies bažnytėlę, įrengtą iš buvu-
sios cerkvės. Šios bažnyčios rektoriui 
Bronislovui Bumšai vyskupas nurodė 
uždengti bažnyčios stogą ir sutvarkyti 
bokštelį. 

69 1915 06–08 telegramos dėl varpų išvežimo, Kauno 
apskrities archyvas (KAA), f. I-50, ap. 2, b. 211, 
l. 123–171, 273. 

70 Позек М. Германская конница в Литве и в Курляндии 
в 1915 г. Москва–Ленинград, 1930, с. 114–116. 

71 Šeduva, Lietuvos aidas, 1918, birželio 18, nr. 68, p. 3. 
72 1920 10 03 kun. M. Lumbio pranešimas vyskupui, 
LVIA, f. 1671, ap. 5, b. 425, l. 164–165. 
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Vakare „Saulės“ progimnazijos salėje buvo suruošta vakarienė, kurioje da-
lyvavo apie 80 asmenų, beveik visų visuomeninių organizacijų ir savivaldybių 
atstovai. Vyskupo kelyje atgal buvo dar 10 puošnių vartų, prie kurių laukė pul-
keliai žmonių. Ganytojas aplankė ir Aµksniupių koplyčią.73

Jau minėtame klebono pranešime vyskupui nurodytos šios visuomeninės 
katalikiškos organizacijos:

1. Tretininkų kongregacija, turėjo 26 kuopas ir 251 narį.
2. Švč. Sakramento brolija, turėjo 56 kuopas, 1 037 narius.
3. Gyvojo rožinio brolija, turėjo 76 kuopas, 1 897 narius. 
4. Krikščioniškojo mokslo brolija, neseniai įsisteigusi. 
5. Katalikų veikimo centras (KVC), turėjo 1 622 narius. Tai 

vikaro ir kapeliono B. Bumšos nuopelnas. 
6. Šv. Vincento Pauliečio draugijos skyrius, išlaikantis senelių 

ir pavargėlių prieglaudą.
7. Švietimo draugijos „Saulė“ skyrius. Išlaikė Šeduvos pro-

gimnaziją, kuri veikė buvusio klebono M. Lumbio rūpesčiu 
pastatytuose namuose.

8. Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ kuopa, turėjo 
apie 240 narių, vadovas vikaras kun. Motiejus Šapnagis. 

9. Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos skyrius. 
10. Šv. Cecilijos draugijos skyrius, turėjo bažnytinį chorą ir 50 

narių. 
11. Neturtingų moksleivių šelpimo draugija „Viltis“. 
12. Angelo Sargo vaikų sąjungos pulkas, neseniai įsisteigęs. 
13. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Tuo metu 

blaivininkų veikla buvo silpna. 
14. Lietuvių katalikių moterų draugijos skyrius. Šis skyrius irgi 

veikė silpnai.74

1928 m. palopytas bažnyčios stogas, tačiau tai buvo laikina. 1931 m. cin-
kuota skarda uždengtas naujas stogas, pakeistos jo medinės konstrukcijos, išorėje 
pataisytas nubyrėjęs tinkas, ir šventovė iš lauko pusės nubaltinta. Bažnyčioje buvo 
daug gražių liturginių rūbų ir indų. 1932 m. bažnyčioje įvestas elektros apšvieti-
mas. Šeduvos ūkininkams skirstantis vienkiemiais, iš kelių atskirų dalių bažnyčiai 
suformuotas vientisas 48 ha žemės plotas.75 

1937 m. jau minėto Šeduvos klebono Mykolo Karoso rūpesčiu bažnyčia 
atnaujinta. Jos vidų tautiniais motyvais dekoravo Vladas Čižauskas (tikroji pa-
vardė Polinauskas) iš Šiaulių. Gal iš 
kuklumo 1938 m. vyskupui vizituojant 
Šeduvą klebonas raštiškame pranešime 
ganytojui nė žodžiu neužsiminė apie 
šventovės atnaujinimą.76

Lietuvai 1940 m. praradus vals-
tybingumą, antibažnytinės priemonės 
buvo panašios visoje Lietuvoje: panai-

73 1928 06 22–23 vyskupo vizitacijos Šeduvoje užrašai, 
LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 127, p. 18, 19, 22. 

74 1928 06 22 Šeduvos klebono pranešimas vyskupui, 
ten pat, p. 19–21. 

75 1928–1932 m. Šeduvos dekano pranešimai vyskupui, 
LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 44, p. 9–53. 

76 Karosas M. Šeduva, p. 513; 1938 05 01 kun. M. Ka-
roso pranešimas vyskupui, LVIA, f. 1650, ap. 1, 
b. 310, p. 22–25. 
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kintas tikybos dėstymas mokykloje, nacionalizuota bažnyčios žemė ir kt. 1941 m. 
vasario 4 d. Šeduvos vykdomojo komiteto sekretorė Janina Pranevičienė su kom-
partijos atstovu Jonu Miknevičiumi ir milicininku Antanu Jonaičiu paėmė vietos 
bažnyčios archyvo metrikų knygas, taip pat vieną keturių lentynų spintą. Matyt, 
turėtos ankstyvesnių metrikų knygos laikytos paslėptos, nes seniausia paimta 
knyga buvo tiktai 1859 metų.77

Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Rusijos karui, 1941 m. birželio mėn. naciams už - 
imant Šeduvą bažnyčia nenukentėjo. 1942 m. vokiečiai taip pat paskelbė apie varpų 
rekviziciją. Tiek vyskupijos, tiek Kultūros paminklų apsaugos įstaiga rinko žinias 
apie varpus. Taip tikėtasi išsaugoti bent kultūrinę reikšmę turinčius varpus. Prelatas 
M. Karosas nurodo, kad Šeduvos didysis varpas buvo paliktas Panevėžio apskrities 
viršininko 1942 m. spalio 23 d. įsakymu, kaip turintis kultūrinę ir istorinę reikšmę.78

1944 m. liepos 26 d. raudonarmiečiai užėmė 
Šeduvą. Klebono pranešime apie praėjusio fronto pa-
darytus nuostolius rašoma: 

„Bažnyčia apdaužyta, tačiau žymesnių sugadinimų nėra. 
Langų stiklai beveik visi išbyrėję. Klebonija be stiklų. Viena 
lėktuvinė bomba pataikė į prieangį, permušė stogą ir išdraskė 
lubas. Iš lėktuvo bomba sudaužė vežiminę. Iš kunigų liko 
klebonas ir Šeduvos dekanas prelatas Mykolas Karosas ir 
altaristas kun. Juozapas Puleikis. Gimnazijos kapelionas 
kun. Antanas Juška ir vikaras kun. Leonardas Musteikis 
pasitraukė iš Šeduvos ir nėra žinių, kur jie dabar yra.“79

Prelatas M. Karosas ruošiamai Panevėžio vysku-
pijos bažnyčių monografijai 1947 m. parašė Šeduvos 
bažnyčios istoriją, kuri šiame rašinyje ne kartą cituota. 
Ilgametis klebonas, prelatas, Šeduvos dekanas M. Karo-
sas 1951 m. suimtas, apkaltintas antisovietine agitacija 
ir sovietinio saugumo Ypatingojo pasitarimo nubaustas 
10 metų pataisos darbų lagerio ir 5 metus tremties. 

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios  
architektūra
Iki 1973 m. Šeduvos bažnyčia paskelbta vietinės 

reikšmės architektūros paminklu.80 1974–1995 m. Še -
duvos parapijai vadovavęs kanaunin-
kas Bronius Antanaitis vėl tiek iš išo-
rės, tiek iš vidaus atnaujino šventovę, 
restauravo senus meniškus paveiks-
lus, sudėjo grindis, naujus suolus ir 
kita.81 Detalesnių žinių apie remontus 
nesurinkta, nes tai išeina iš rašinio 
chronologijos ribų. 

77 1941 02 04 Šeduvos metrikų knygų paėmimo aktas, 
LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 339, l. 282. 

78 Karosas M. Šeduva, p. 513. 
79 1944 09 04 kun. M. Karoso pranešimas vyskupui, 
LVIA, f. 1650, ap. 1, b. 350, l. 128. 

80 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 
p. 403.

81 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. IV, Panevėžio 
vyskupija, Čikaga, 1984, p. 414. 

Švč. Mergelė Marija 



492

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 2004 m. birželio 15 d. informacijos 
agentūros pranešė, kad naktį iš birželio 14 į 15 d. piktadariai išdaužę langą pa-
teko į Šeduvos bažnyčią. Nuo Švč. Mergelės Marijos paveikslo pavogta karūna 
ir dvi širdelės. 

2008 m. restauruotas didysis Šeduvos bažnyčios altorius ir dvi jo skulptūros. 
Lėšas tiems darbams skyrė Kultūros paveldo departamentas.82

Po XIX a. rekonstrukcijų renesansinė Šeduvos bažnyčia įgavo vėlyvojo baroko 
bruožų. Ji kryžminio plano. Presbiterijos šonuose yra 2 simetriškos žemos zakristijos. 
Frontone 2 aukšti bokštai, dvivėrės durys su arka ir klasikiniu prieangiu (portiku), 
kuris baigiasi trikampiu sandriku, aukščiau arkiniai langai, už jų karnizas, aplink 
visą pastatą, o kiek aukščiau balkono baliustrada. Bokštai dviejų tarpsnių, tarp kurių 
karnizas. Pirmojo tarpsnio langai arkiniai, o antrojo – stačiakampiai su trikampiais 
sandrikais. Virš bokštų antro tarpsnio plačių karnizų kyla jų barokinės viršūnės. 

Vidus 3 navų, skliautai cilindriniai. Apie Šeduvos bažnyčios vidaus medinius 
renesanso paminklus Klemensas Čerbulėnas rašė: 

„Sakykla ir krikštykla yra svarbiausi ir gražiausi renesan-
siniai medžio plastikos paminklai bažnyčioje, pirmiausia 
krentantys į akis. Krikštykla nedidelė, altorėlio formos 
grakščių proporcijų, turtinga renesansinės architektūros 
elementų. Apatinę jos dalį sudaro uždara indauja su 
grakščiais poriniais piliastrėliais kampuose ir dekoratyviomis 
durimis. Centrinę krikštyklos dalį pažymi dvi piliastrų 
ir kolonėlių vertikalės, supančios apvalią nišą skulptūrai, 
kuri, deja, kažkur dingusi. Krikštyklą vainikuoja puošnus 
antablementas ir sudėtingas frontonėlis. 

Savo architektūros subtilumu ypač išsiskiria sakykla. 
Tai puikus, tektoniškas, originalios konstrukcijos renesansinis 
medžio plastikos kūrinys. K[azimieras] Jasėnas, išleidęs 
pirmąją lietuvių kalba visuotinę meno istoriją rašė, kad 
„sakykla – tai šedevras, vertas Donatelo kalto“. Iš tikrųjų, 
ji graži ir vieninga. Sakykla nekabo prie pilioriaus, kaip 
paprastai būna kulto pastatuose, bet tvirtai stovi ant gra-
žaus pastovio ir yra prigludusi prie presbiterijos sienos. 
Su ja darniai sujungtas puošnus septynbriaunis stogelis 
ir klasikinio grožio renesansinis durų portalas. Į sakyklą 
veda dešimties pakopų laipteliai, kurių parapetą (turėklą) 
dešimt renesansinių piliastrėlių skaido į atskirus laukelius, 
vainikuojamus apvalių arkų su įkomponuotais dekoraty-
viniais skydais. Pati sakykla atrodo kaip liekna ir puošni 
taurė; jos pastovą pagyvina stačiakampės trinkos, kolonėlės 
ir grakščios konsolės, laikančios viršutinę sakyklos dalį. 
Pastarąją taip pat piliastrėliai skaido į keturias apvalias 
nišas su plokščiomis keturių evangelistų 
figūromis. Jautriai, grafiškomis linijomis 82 Informacija iš Kultūros paveldo departamento. 

Krikštykla.  
Iš V. Pakšto kn. „Dvidešimtojo 
amžiaus Šeduva“, p. 24
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modeliuoti evangelistai rankose laiko knygas ir neturi būdingų 
jiems ikonografinių simbolių. Tai retas reiškinys Lietuvos ir visos 
Europos bažnytiniame mene. Atskirų sakyklos dalių formos yra 
skirtingos: apačioje jos stambios ir lakoniškos, į viršų palaipsniui 
smulkėja ir virsta tiesiog ornamentu. Bet 
visur išlaikomas saikas, simetrija ir motyvų 
išdėstymo aiškumas.“83

Sakykloje – Šiaulių 
vyskupas Eugenijus 
Bartulis 

83 Čerbulėnas K. Šeduva, Kultūros barai, 1969, nr. 2, 
p. 39.

Bažnyčios  
pasididžiavimas – 
sakykla
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Švč. Jėzaus širdies bažnyčia
1826 m. jubiliejinių bažnyčios metų proga klebonas Juozapas Rupeika Šedu-

vos aikštėje pastatė paminklą. Caro valdžia 1867 m. įsakė tą paminklą nugriauti.84

Jau 1871 m. stačiatikių šventikui Šeduvoje paskirtas namas. Tame name 
1872 m. įrengta laikina cerkvė, o 1873 m. įsteigta stačiatikių parapija. Nugriauto 
kryžiaus vietoje 1875 m. valdžios skirtomis lėšomis pastatyta mūrinė cerkvė, kai-
navusi 7 000 rublių. Joje galėjo patogiai tilpti iki 200 žmonių. Ta cerkvė šv. Jurgio 
titulu pašventinta 1876 m. 1897 m. surašymo duomenimis, Šeduvos mieste gyveno 
33 stačiatikių tikybos asmenys.85

1919 m. vasarą „Saulės“ draugijos Šeduvos skyriaus pirmininkas kun. Anta-
nas Vaitiekūnas paprašė Tikybų departamentą Šeduvos mūrinę cerkvę su visu jos 
turtu perduoti vietos progimnazijai. Prašymas patenkintas. Apie 1922 m. buvusi 
cerkvė pertvarkyta ir pritaikyta mokinių bažnytėlei. Pašventinta Švč. Jėzaus šir-
dies titulu. Jau minėta, kad šią bažnytėlę 1928 m. aplankė vyskupas Kazimieras 
Paltarokas ir nurodė, ką reikia jai pataisyti. Apie 1935 m. ta bažnytėlė parduota 
iš varžytinių ir nugriauta.86

Keletas žodžių apie Šeduvos parapijos  
koplyčias
Paežeriÿ koplyčia. Šeduvos parapijai priklausiusiame Paežerių dvare XVIII a. 

buvo pastatyta koplyčia, kuri 1767 m. vizitacijoje dar neminima. 1806 m. prie tos 
koplyčios gyveno kunigas, kurį išlaikė dvaras. Kunigui gyvenamojo namo nebu-
vo, jis gyveno dvare. Koplyčiai žemės neskirta. 1820 m. prie Paežerių koplyčios 
gyveno kun. Juozapatas Jagminas.87

Vėliau kunigas prie Paežerių koplyčios nebegyveno. Tiktai nustatytomis 
dienomis būdavo laikomos pamaldos iš Šeduvos atvykstančių kunigų. Pagaliau 
dar iki 1863 m. Paežerių koplyčia visai suseno, o dvaras jos neperstatė. Todėl iš 
tos koplyčios paimti liturginiai reikmenys ir pamaldų joje nebebūdavo.

Už 1863–1864 m. sukilimo rėmimą Paežerių dvaro savininkas Aleksandras 
Jagminas buvo suimtas ir ištremtas. 1865 m. gruodžio 10 (22) d. caro įsaku jo 
dvaras su 312 dešimtinių žemės turėjo būti privalomai parduotas per dvejus 
metus.88 Valdžia stengėsi, kad tokius 
dvarus įsigytų rusų kilmės stačiatikiai. 

Paežerių dvarą įsigijo Anatolijus 
Tolstojus. Jis 1871 m. pasiūlė panaikin-
ti Paežerių koplyčią ir pareiškė norįs 
ją, kaip dvaro nuosavybę, padovanoti 
Šeduvos stačiatikių cerkvei. Koplyčio-
je liturginių reikmenų nebuvo, tiktai 
kabojo 3 nedideli varpai. Kauno gu-
bernatorius pasiūlė tuos varpus per-
duoti Šeduvos bažnyčiai, o koplyčią – 
Šeduvos stačiatikių cerkvei. 1871 m. 
spalio mėn. Vidaus reikalų ministerija 

84 Paminklo Šeduvoje nugriovimo byla, LVIA, f. 378, 
BS, 1867, b. 1368, l. 1–4. 

85 Гейслер В .  Город Шадово, Памятная книжка 
Ковенской губернии на 1898 год, Ковна, 1897, с. 77, 
80; Освящение церкви в м. Шадов, Литовские 
епархиальные ведомости, 1976, № 47, с. 175–176. 

86 Laukaitytė R. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX 
amžiuje, Vilnius, 2003, p. 234.

87 1806 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 221, l. 475; 1820 m. vizitacija, ten pat, 
b. 223, l. 492. 

88 Список имений Северо–Западного края, подлежащих 
обязательной продаже... 2. По Ковенской губернии, 
Вильна, 1866, с. 20–21; Pranešimas ištremtam A. Ja-
gminui, kad jo dvaras privalomai parduodamas, 
LVIA, f. 378, BS, 1867, b. 2173, l. 114. 
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tokiam pasiūlymui pritarė.89 Tolesnis Paežerių koplyčios likimas nesužinotas. Gal 
buvo nugriauta malkoms. 

Atrodo, kad koplyčia buvo ir kitame Paežerių kaime, todėl susidaro painia-
va. Kun. V. Juzumas rašo, kad XIX a. pabaigoje Jagminų lėšomis statyta koplyčia 
buvo visai begriūvanti.90 Jau minėta, kad Jagminų statyta koplyčia buvo nugriauta. 
Kunigų kalendoriuose Šeduvos parapijos Paežerių koplyčia nurodoma iki Pirmojo 
pasaulinio karo ir dar vėliau, nebeminima 1925 m. 

Vísmantų koplyčia. 1767 m. vizitacijoje rašoma, kad Vismantų dvare yra 
koplyčia, arba oratorija, pastatyta Teodoro Horodeckio.91 

1821 m. vizitacijoje nurodoma, kad prie Vismantų bažnytėlės yra filialistas 
kun. Tomas Bernotavičius. Ta bažnytėlė neaprašyta, tiktai paminėta parapijos 
kunigų sąraše.92 

Nors 1830 m. vizitacijoje ši koplyčia nepaminėta, tačiau 1836 m. pateiktose 
žiniose Vilniaus generalgubernatoriui nurodyta, kad ta koplyčia įsteigta 1753 m. Joje 
reguliariai laikomos pamaldos nuo 1831 m., nes Jasinskių Vismantų dvare nuolat 
gyvena kunigas Motiejus Meiževičius.93 Gal pateikti ne visai tikslūs duomenys. 
Žemaičių vyskupijos kunigų kalendoriuje (Directorium horarum...) 1833-iems metams 
kun. M. Meiževičiaus visai nėra. Vėlesnių metų kalendoriai liudija, kad vikaru 
prie Vismantų bažnytėlės kun. M. Meiževičius dirbo 1833–1838 m., o 1838 m. 
paskirtas vikaru į Salantùs. Kun. V. Juzumas rašo, kad 1862 m. ta koplyčia buvo 
perstatyta ir išdažyta. Per metus joje vykdavo vienintelė šv. Apaštalų Simono ir 
Judo šventė.94 Neaišku, kodėl 1868 m. Kauno gubernijos statistiniame leidinyje 
Šeduvos parapijoje nurodytos koplyčios tiktai Paežeriuose ir Alksniupiuose.95 
Minėtuose kunigų kalendoriuose Vismantų koplyčia nurodyta ir 1915 m., tačiau 
1925 m. jos nebebuvo. 

Aµksniupių koplyčia. Medinė Alksniupių kaimo koplyčia pastatyta iki 
1767 m., nes minima jau cituotoje 1767 m. vizitacijoje (91 nuoroda). Alksniupių 
kaimas priklausė Šeduvos dvarui. Įvairių metų kunigų kalendoriuose jos statybos 
nurodomi 1753 arba 1763 m. Alksniupių koplyčia buvo pastatyta kaimo kapinė-
se, joje per laidotuves vykdavo pamaldos. Apie 1840–1842 m. vietoj susenusios 
medinės pastatyta nauja akmenų mūro koplyčia.96

Išsamesnio Alksniupių koplyčios aprašymo nepavyko aptikti. 1928 m. ta 
koplyčia Šeduvos klebono rūpesčiu buvo suremontuota, išliko iki šiol.97

89 Paežerių koplyčios panaikinimo byla, LVIA, f. 378, 
BS, 1871, b. 1274. 

90 Juzumas V. Žemaičių, p. 574. 
91 1767 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LNMB, f. 32-
282, l. 13–14. 

92 1821 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 226, l. 496. 

93 1836 m. žinios apie Šeduvos parapijos koplyčias, 
LVIA, f. 378, BS, 1834, b. 1877, l. 152–154. 

94 Juzumas V. Žemaičių, p. 574. 
95 Материалы для статистики Ковенской губернии, 

Ковно, 1868, с. 171, 180.
96 Baliulis A. Alksniupių koplyčia, KPCB DS, f. 5, 
ap. 1, b. 1793, l. 64. 

97 Karosas M. Šeduva, p. 514.
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Šeduvos miestas (1898)*
Vladimiras Geisleris.
Iš rusų kalbos vertė Dangiras Mačiulis

„XIX a. ketvirtąjį dešimtmetį Rusijos imperijoje pasirodo pirmosios 
gubernijų statistikos komitetų kasmet leidžiamos atmintinės gubernijų 
knygelės (pavyzdžiui, „Памятная книжка Виленской губернии на 
1853 год“). Tai žinyno pobūdžio leidiniai, suteikiantys informaciją 
apie gubernijoje veikiančias valstybines, visuomenines bei religines 
institucijas. Nuo 1845 m. buvo pradėtos leisti Kauno gubernijos 
atmintinės knygelės. Leidyba nutrūko tik 1915 m., kai Lietuvą 
užėmė kaizerinės Vokietijos kariuomenė. Neretai į šias „atmintines 
knygeles“ kaip priedai patekdavo įvairių vietovių, miestų ar apskričių 
geografiniai, statistiniai ir istoriniai aprašymai. Kai kurie iš šių 
aprašymų vėliau buvo išleisti atskiromis knygelėmis. Pavyzdžiui, 
1898 m. Kaune išleistas mokytojo Vladimiro Geislerio parengtas 
istorinis-statistinis Šeduvos miestelio aprašymas „Šeduvos miestas“ 
(Gorod Šadovo). Spausdiname keletą ištraukų iš šio veikalo.“

Šiaurinėje miesto dalyje, Bažny-
čios gatvės kampe, stovi gana didelė 
šv. Kryžiaus Atradimo titulo bažnyčia, 
įkurta Žemaičių seniūno Valavičiaus 
1640 m. <...>

Miesto aikštėje 1828 m. kanau-
ninko J. Rupeikos rūpesčiu buvo pasta-
tytas jubiliejinis paminklas, sunaikintas 
aštuntajame dešimtmetyje. Šioje vietoje 
1875 m. iždo lėšomis buvo pastatyta 
7 000 rublių vertės mūrinė stačiatikių 
cerkvė. Cerkvė – kryžiaus formos, pa-
šventinta kankinio šv. Jurgio Nugalėtojo 
vardu, joje telpa iki 200 besimeldžiančių 
žmonių. Stačiatikių parapija Šeduvoje 
įkurta 1873 m.

Senieji gyventojai pasakoja, kad 
dar XVIII a. pabaigoje kairiajame Niau-
duvos upės krante stovėjo pilis, anksčiau 
priklausiusi lietuvių kunigaikščiams, o 
vėliau kunigaikščiui Stanislovui Ponia-
tovskiui. Iš pilies šiuo metu liko tik 
dalis liepų alėjos, priklausančios dva-
rininkui Noreikai. Toje pačioje upelio 
pusėje į vakarus nuo dvaro plytėjo ka - 

* Perspausdinta iš Šiaulių kraštas, 1996, rugpjūčio 22, 
p. 16.

1875 m. Šeduvos 
centre pastatyta 
stačiatikių cerkvė, 
tarpukario metais – 
moksleivių bažnytėlė. 
Nugriauta 1934 m. 
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talikų kapinės, jų vietoje dabar stovi sodybos, o pats miestas anuomet stovėjo 
dešinėje upės pusėje.

Rytinėje miesto dalyje, Krakių gatvėje, daugiau kaip prieš šimtą metų stovėjo 
liuteronų bažnyčia, iš kurios dabar likęs tik rūsys <...>. Pastoratas buvo iš Šeduvos 
perkeltas į Panevėžį, iš kurio dabar kartą per mėnesį pastorius atvyksta laikyti 
pamaldų į Šeduvos dvarą, jame dvarininko Ropo rūpesčiu viename iš gyvenamųjų 
namų įrengtas kambarys pamaldoms, kur ir renkasi parapijiečiai liuteronai.

Mieste įsikūrusios šios valstybinės įstaigos: pašto-telegrafo kontora, miesto 
valdyba ir parapinė mokykla. Parapinė mokykla atidaryta trečiajame dešimtmetyje 
<...>. Šiuo metu mokykla įsikūrusi privačiame name, metams nuomojamame už 140 
rublių, ir yra išlaikoma tik iždo lėšomis – jos išlaikymui išleidžiama 456 rubliai. 
Mokyklos padėtis nepavydėtina: klasės kambarys mažas ir neatitinka paskirties, o 
tinkamesnio namo mokyklai mieste negalima rasti. Dėl ribotų lėšų mokyklai daug 
ko trūksta. Vidutinis mokyklą lankiusių mokinių skaičius per paskutinius trejus 
metus buvo 75. 1896–1897 mokslo metais mokyklos kursą baigė 7 berniukai ir 3 
mergaitės. Besimokančiųjų tėvai <...> mielai leidžia savo vaikus į mokyklą, gerai 
suvokdami mokslo naudą.

Mieste yra 623 kiemai, iš kurių 239 krikščionių ir 384 žydų, be to, Šeduvoje 
iš visuomeninių pastatų veikia mūrinė pirtis ir 4 žydų maldos mokyklos, iš jų 
viena mūro – iš viso mūrinių namų yra 8.

Miestui priklauso 2 463 dešimtinės dirbamos ir 8 dešimtinės nedirbamos 
žemės – iš šio skaičiaus pastatai, gatvės ir daržai užima 40 dešimtinių. Ariama 
ir šienaujama žemė padalyta į sklypus ir priklauso 239 miestiečiams <...>. 600 
kvadratinių sieksnių žemės plotas padovanotas barono Ropo stačiatikių kapinėms 
įsteigti dar 1885 m., bet pastarosios iki šiol neįkurtos, o stačiatikiai laidojami 
katalikų kapinėse specialiai tam skirtame žemės plote.

Miesto valdybos biudžetas nesiekia ir 1 000 rublių, be to, miesto kasa iš 
nekilnojamojo turto kasmet gauna iki 887 rublių pajamų.

Įvairiomis kryptimis nuo turgaus aikštės eina trys pagrindinės gatvės: Šiaulių, 
Kėdainių ir Panevėžio, nuo kiekvienos jų šakojasi dar keletas skersgatvių. Pagrin-
dinė gatvė <...> paskutiniu metu išgrįsta ir yra gan švari. Tiktai miesto aikštės 
kažkodėl negali išgrįsti, o į tai miestui reikėtų atkreipti dėmesį <...>.

Pagal duomenis, esančius miesto valdyboje, Šeduvoje veikiančių prekybos-
pramonės įstaigų yra: a) pagal pirklių 2-os gildijos dokumentus – 12, iš jų duoninių 
grūdų ir linų sandėlių 4, arbatos sandėlis 1, parduotuvių, prekiaujančių manufak-
tūrinėmis prekėmis, 5 ir 1 vaistinė; b) pagal smulkios prekybos pažymėjimus 52, 
iš jų: 2 alaus parduotuvės, 36 tabaku ir 24 prekiaujančios galanterijos-kolonijinė-
mis prekėmis parduotuvės; c) pagal smulkios prekybos bilietus 46, prekiaujančios 
įvairiomis smulkiomis prekėmis; d) pagal verslo liudijimus 5, iš jų 3 malūnai, 
1 dažymo dirbtuvė ir limonado-selterio gamyklėlė. Visų šių prekybos-pramonės 
įstaigų apyvarta per paskutinius trejus metus yra 500–600 rublių <...>. Mieste yra 
2 vėjo ir 1 garo malūnai, pastarojo metinė apyvarta siekia 5 000 rublių, o gryno 
pelno gaunama 1 000 rublių.

Mieste gyvena 4 403 abiejų lyčių gyventojai – 1 892 vyrai ir 2 511 moterų, 
iš kurių 33 stačiatikiai, 1 612 katalikų, 12 sentikių, 51 liuteronas ir 2 695 žydai.
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Senosios Panevėžio gatvės pradžia.  
Nuotraukos – iš gimnazijos  
A. Bukausko muziejaus archyvo

Senosios Šeduvos Kėdainių gatvės  
pradžia
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Pagal užsiėmimą gyventojus galima suskirstyti į prekybininkus, amatininkus, 
vežikus ir daržininkus. Daržininkyste verčiasi tik žydai, didelė dalis jų nuomoja 
iš miestiečių daržus ir augina juose agurkus, morkas, burokus ir kitas daržoves. 
Tačiau šie daržai nėra dideli, todėl išaugintos daržovės parduodamos tik vietinėje 
rinkoje. Prekyba vaisiais taip pat nedidelė: žydai nuomoja iš krikščionių sodus 
ir prastesnių rūšių vaisius parduoda vietoje, o visus likusius veža į Peterburgą, 
Rygą ir kitus miestus.

Šeduvos miesto prekybininkus galima suskirstyti į kelias grupes: vieni iš 
jų verčiasi stambia prekyba prekiaudami grūdais, linais ir mišku, kiti verčiasi 
nedidelėmis sumomis, perpirkdami įvairius produktus ir daržoves. Paskutiniais 
metais dėl nederlingų vasarų prekyba grūdais ir linais žymiai sumažėjo <...>.

Ankstesniais laikais Šeduva garsėjo prekyba linais, kuri vyksta šitaip: vie-
tiniai prekybininkai ir jų agentai superka iš aplinkinių dvarininkų ir valstiečių 
linus, rūšiuoja juos ir po to dalį perparduoda Rygos pirkliams, o likusius išveža 
į užsienį. Kaip ši prekyba mieste klestėjo, rodo šis pavyzdys. Vienas užsienietis 
Predo netoli Šeduvos stoties pasistatė namus ir didelius sandėlius linams, į kuriuos, 
susitaręs su Liepojos–Romnų geležinkelio valdyba, nuo geležinkelio nutiesė bėgius, 
kad linus būtų galima krauti tiesiai iš sandėlių į vagonus. Metinė apyvarta siekė 
iki 500 000 ir daugiau rublių. Šeduvoje ir dabar aktyviai prekiaujama linais, nes 
apylinkėse valstiečiai augina juos dideliais kiekiais <...>.

Kiekvieną savaitę ketvirtadieniais Šeduvoje vyksta turgūs <...>. Į turgų atve-
žama įvairių maisto produktų: sviesto, sūrių, grietinės, kiaušinių, lašinių, bulvių ir 
kitų daržovių. Visa tai nedideliais kiekiais išperka vietiniai gyventojai, o kadangi 
čia nėra perpardavinėtojų, tai ir šių produktų kainos palyginti nedidelės <...>. 
Be to, ketvirtadieniais pradedant nuo gavėnios vidurio iki spalio 2 dienos vyksta 
arklių turgūs. Arkliai atvedami dažniausiai vietinės veislės, jie ne tiek parduodami, 
kiek keičiami neapsieinant be apgavysčių <...>.

Apskritai dabartiniu metu miestas prekybos atžvilgiu mažai įdomus todėl, 
kad beveik trečdalis žydų ir nemaža dalis krikščionių emigravo į Ameriką ir 
Afriką, liko tik mažamečiai ir moterys. Iš surinktų duomenų paaiškėja, kad iš 
emigrantų Šeduvoje gaunama daugiau kaip 200 000 rublių per metus, nors tiksliai 
persiunčiamų pinigų sumą nustatyti sunku <...>.

Stambia prekyba mieste užsiima tik 10 ūkių, o smulkia prekyba verčiasi ir 
įvairiausiais perpardavinėjimais užsiima 250 šeimų.

Mieste yra šie amatininkai: 5 kalviai, 6 staliai, 1 tekintojas, 24 siuvėjai, 2 
dažytojai, 1 laikrodžių ir auksinių dirbinių meistras, 30 batsiuvių, 6 odininkai 
<...>, 2 akmenskaldžiai ir 2 pynėjai. Visi amatininkai dirba su vaikais ir pameis-
triais <...>. Užsakymų gauna tik iš vietinių ir apylinkės gyventojų, be to, kai 
kurie amatininkai, pagaminę didesnį dirbinių kiekį, išvežioja juos po aplinkinius 
miestelius ir jomarkus.
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Šeduvos savivalda XX amžiaus pradžioje
Arūnas Astramskas

1 Правила о упращенном городском общественном 
управленiи, Городовое положенiе, С. Петербург, 1892.

Felčerio Fortunato Sarapo šeima (iš kairės): žmona Agnieška, duktė 
Emilija, duktė Marcijona, Sarapo tėvas, sūnus Bronislovas, Fortunatas  
ir duktė Bronislava. Apie 1907 m. Iš A. Petrausko albumo 

Šeduvos savivalda turi senas tradicijas, Magdeburgo teisės jai suteiktos XVII 
amžiuje. Dėl savivaldos teisių miestiečiai sėkmingai kovojo XIX a. pradžioje, kai 
miestų valdymas buvo pertvarkomas pagal Rusijos imperijos įstatymus. Tai vie-
nintelis miestelis Lietuvoje, kuriame buvo įvesti 1892 m. miestų nuostatai. Pagal 
juos Kauno gubernijoje savivalda buvo suteikta Kaunui, apskričių centrams ir 
dviem vadinamiesiems „neetatiniams“ gyvenamiems punktams – Šeduvai ir Dysnai 
Zarasų apskrityje (dabar Baltarusijos teritorijoje). 1892 m. nuostatai yra 1870 m. 
Rusijoje pradėtos vykdyti miestų savivaldos reformos tąsa. Ji suteikė miestams 
nemažas savivaldos teises, nuolatines pajamas, reglamentavo santykius su valstybės 
administracija. Nežiūrint į trūkumus, kuriuos kritikavo amžininkai ir kurie matomi 
iš tolimo laiko perspektyvos, reforma Rusijoje iš esmės pirmą kartą miestams su-
teikė tikrą savivaldą. Lietuvoje situacija skyrėsi – čia buvo magdeburginių miestų 
savivaldos tradicija. 1892 m. miestų nuostatai numatė supaprastintos savivaldos 
variantą mažiausiems ir neturtingiausiems miestams. Tokia savivalda buvo įvesta 
Telšiuose, Raseiniuose, Zarasuose ir Šeduvoje. Šis statusas nuo pilnos savivaldos 
modelio iš principo nesiskyrė: numatytas mažesnis rinkėjų turto cenzas, mažes-
nės ir kitaip vadinamos savivaldybės įstaigos, didesnė administracijos kontrolė.1 
Be to, supaprastintos savivaldybės atliko ir Miestiečių valdybos funkcijas, kurios 
didesniuose miestuose buvo atskirtos.

Pastaraisiais metais pasirodė dar - 
bų, skirtų šio laikotarpio Lietuvos mies-

F. Sarapas
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tų savivaldai. Išsamius Kauno savivaldybės formavimo 1876–1893 m. tyrimus atliko 
Kristina Statkutė. Keletą straipsnių teko publikuoti ir šio darbo autoriui.2 Bet į 
Šeduvos savivaldos praeitį XX a. pradžioje kol kas niekas atidžiau nepažvelgė, 
problema iki šiol netirta. Šio straipsnio tikslas yra išstudijuoti Šeduvos savivaldybės 
veiklą XIX a. paskutiniajame ketvirtyje bei XX a. pradžioje, ištirti miesto bendruo-
menės galimybes dalyvauti savivaldoje. Naudojamas tradicinis istorijos metodas.

Pagrindinis šio darbo šaltinis yra Lietuvos valstybės istorijos archyve sau-
gomas Kauno gubernijos miestų reikalų komiteto fondas Nr. 1567. Ši įstaiga buvo 
pagrindinė miestų savivaldą kontroliuojanti institucija. Todėl jos kanceliarijoje 
susikaupė bylos įvairiausiais savivaldybių reikalais – apie rinkimų organizavimą, 
pareigūnų tvirtinimą, biudžetų sudarymą ir tvirtinimą, įvairių miestų įmonių bei 
įstaigų steigimą ir veiklą, įvairius savivaldybių nutarimus ir kitus su savivaldy-
bių veikla susijusius reikalus. Iš publikuotų šaltinių pavyko aptikti tik vienintelį 
straipsnį Kauno gubernijos žiniose.3

Supaprastintuose miestų nuostatuose buvo numatytos dvi savivaldybės ins-
titucijos – seniūnas su pavaduotoju (atitiko didesnių miestų valdybą) ir įgaliotinių 
susirinkimas. Rinkimai į įgaliotinių susirinkimą pagal nuostatus vyko kas ketveri 
metai. Jį sudarė 12–15 narių. Rinkimų teisę turėjo kiekvienas gyventojas, sulaukęs 
25 metų ir turintis nekilnojamąją nuosavybę, už kurią moka mokesčius miestui, 
arba turi išsipirkęs patentą prekybai 
ar gamybinei veiklai. Renkant supa-
prastintą savivaldą, nustatytas 100 rb 
nekilnojamosios nuosavybės cenzas. 
Rinkimuose dalyvauti negalėjo žydai, 
jų atstovus į savivaldybę skirdavo gu-
bernatorius.4

1892 m. nuostatų įvedimas Še-
duvoje pradėtas organizuoti 1894 m. 
pradžioje, kai Vidaus reikalų ministeri-
ja patvirtino miestų, kuriuose įvedama 

2 Statkutė K. Kauno miesto savivaldos formavimas 
1876–1893 m., Kauno istorijos metraštis, 2004, Nr. 5; 
Astramskas A. Panevėžio m. biudžetas XIX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje, Panevėžio istorijos fragmen-
tai, Panevėžys, 1993; Astramskas A. Panevėžio 
dūma: rinkėjai, rinkimai, išrinktieji, Istorija, 1999, 
t. 39; Astramskas A. Kauno gubernijos apskričių 
centrai: savivaldos raida ir sudėtis 1878–1914 metais, 
Istorija, 2000, t. 46.

3 В. Б., Наши городскія дъла, Ковенския губернския 
ведомасти, 1901, Nr. 87.

4 Правила о упращенном городском общественном 
управленiи, Городовое положенiе, С. Петербург, 1892.

Brangiausiai  
įvertintas vaistininko 
Ignatijaus 
Skudovičiaus namas 
Šeduvoje. 2011 m.  
A. Vaitkevičiaus 
nuotr. 
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supaprastinta savivalda, sąrašą. Iš pradžių kliūtimi buvo tai, kad Šeduvoje iki tol 
nebuvo renkamas nekilnojamojo turto mokestis.5 Teko įkainoti visus pastatus ir iš 
nuosavybės savininkų sudaryti rinkėjų sąrašą. Sudaryti du sąrašai – atskirai krikš-
čionių ir žydų. Jie teikia žinias ne tik apie rinkėjus, bet ir bendrai apie to laiko 
miestelio elitą. Krikščionių sąraše tik 25 rinkėjai. Jų nekilnojamosios nuosavybės 
įkainojimo vidurkis sudarė vos 182 rublius. Brangiausiai įvertintas vaistininko Igna-
tijaus Skudovičiaus namas – 700 rb, dvarininko Josifo Vialbuto – 500 rb, dvarininko 
Antano Piatrovičiaus – 450 rublių. Keturi namai įkainoti minimalia 100 rb suma, 
dar šeši – 110 rublių.

Žydų rinkėjų sąraše 28 rinkėjai. Nekilnojamosios nuosavybės įkainojimo 
vidurkis aukštesnis už krikščionių – 279 rubliai. Bet tik todėl, kad vienam iš jų – 
pirkliui Aleksandrui Levitanui priklausė brangiausias Šeduvos statinys, įkainotas 
2 700 rublių.6 Kaip minėta, žydai rinkimų teisės neturėjo, nors ir atitiko formalius 
reikalavimus. Galimų rinkėjų sąrašas parengtas tik norint žinoti padėtį. Šeduvos 
žydų bendruomenė atskirai kreipėsi į gubernatorių, prašydama leisti dalyvauti 
rinkimuose, bet atsakymo nesulaukė. Tačiau gubernatorius į įgaliotinių susirinkimą 
paskyrė turtuolį Aleksandrą Levitaną.7 

Atmetus žydus, Šeduvoje buvo 25 rinkėjai. 1897 m. surašymo duomenimis, 
Šeduvoje gyveno 4 474 žmonės, taigi rinkimų teise naudojosi tik 0,55% miestiečių. 
Toks nedidelis rinkėjų skaičius buvo todėl, kad tik maža gyventojų dalis turėjo 
savo nekilnojamąją nuosavybę. Panašiai buvo ir kituose Kauno gubernijos savi-
valdybėse. Raseiniuose 1900 m. rinkėjai sudarė 0,7%, Zarasuose 1899 m. – 0,77%, 
Ukmergėje 1902 m. – 0,89%.8 

Nenuostabu, kad 1895 m. spalio 28 d. įvykusiuose rinkimuose aktyvumas 
buvo aukštas: dalyvavo 22 žmonės, kurie sudarė net 88% visų rinkėjų. Į įgalio-
tinių susirinkimą balotiravosi visi 25 rinkėjai, išrinkta 11 reikalingų susirinkimo 
narių ir 2 kandidatai, kurie turėjo, esant reikalui, pakeisti pareigų negalinčius 
eiti narius. Luominė pirmojo Šeduvos įgaliotinių susirinkimo sudėtis paprasta: du 
dvarininkai (J. Vialbutas ir A. Piatrovičius), pirklys (A. Levitanas) ir 9 miestiečiai. 
Tarp įgaliotinių buvo 11 katalikų ir 1 judėjas.9 

Vėlesniems, 1909 m., savivaldybės rinkimams sudarytame rinkėjų krikščionių 
sąraše jų skaičius padidėjo iki 46, o žydų liko toks pats – 28. Pasikeitė brangiausių 
namų savininkų rikiuotė. Aukščiausiai įvertinta J. Vialbuto nuosavybė – 700 rb, 
po jo eina F. Barkovskio – 555 rb ir 
D. Švagždovičiaus – 455 rubliai. Buvęs 
brangiausias Ignatijaus Skudovičiaus 
namas dabar įkainotas tik 360 rublių. 
Pakito ir žydų namų savininkų rikiuotė. 
Į pirmą vietą iškopė Jankelis Levitas ir 
Moisėjus Fridmanas – jų nuosavybės 
įvertintos po 950 rublių. Po jų eina Benja - 
minas Meras su 523 rb vertės namu, o bu - 
vęs lyderis A. Levitanas nebeminimas.10

1909 m. rinkimai vyko ne taip 
sklandžiai. Į pirmąjį balsavimą sausio 

5 Kauno gubernatoriaus raštas Šeduvos supaprastintai 
valdybai, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 1–2.

6 Asmenų, turinčių rinkimų teisę, sąrašai, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 13, 18.

7 Šeduvos žydų bendruomenės prašymas, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 32; Šiaulių ispravniko 
raštas, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 35.

8 Astramskas A. Kauno gubernijos apskričių centrai: 
savivaldos raida ir sudėtis 1878–1914 metais, Istorija, 
2000, t. 46.

9 Rinkimų protokolas, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 349, 
l. 28–29; Kauno gubernatoriaus raštas Vidaus reikalų 
ministrui, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 64. 

10 Miestiečių, turinčių rinkimo teisę, sąrašas, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1514, l. 9–10, 13.
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12 d. atvyko tik 10 rinkėjų, todėl rinkimus teko atidėti. Po mėnesio juose daly-
vavo 30 rinkėjų (aktyvumas – 65%) ir buvo išrinkta 11 įgaliotinių susirinkimo 
narių.11 Gubernatorius nuo žydų bendruomenės į savivaldybę šį kartą paskyrė 
Abelį Merą. Į susirinkimą pateko 11 miestiečių ir 1 bajoras (J. Vialbutas), visi jie 
vietiniai gyventojai, 8 baigę Šeduvos parapinę mokyklą, o 4 – namų mokymo. 
Vienuolika iš dvylikos savivaldybės narių savo pragyvenimo šaltiniu nurodė žem-
dirbystę. Pagal turimos žemės kiekį tik keletą iš jų galima pavadinti vidutiniais 
žemvaldžiais, o kiti – smulkūs ūkininkai, patys dirbę savo žemę.12

Paskutinieji rinkimai į įgaliotinių 
susirinkimą Šeduvoje vyko 1914 metais. 
Pagal 1912 m. sudarytą rinkėjų sąrašą jų 
miestelyje buvo 74, bet 1913 m. lapkri-
čio 1 dieną sudarytame sąraše rinkėjų 
skaičius išaugo iki 105.13 Taigi rinkėjų 
skaičius nuo pirmųjų rinkimų padidėjo 

Du iš trijų turtingiausio šeduvio J. Vialbuto namai, kelis kartus keitę 
šeimininkus ir išvaizdą. Viršuje – Šaltinio gatvėje, apačioje – Panevėžio 
gatvėje. 2011 m. I. Staniulienės ir A. Vaitkevičiaus nuotraukos  

11 Šeduvos seniūno raštas Kauno gubernatoriui, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1514, l. 18, 20.

12 Šeduvos įgaliotinių sąrašas, LVIA, f. 1567, ap. 1, 
b. 1514, l. 51–57.

13 Lentelė apie Šeduvos rinkėjų nacionalinę sudėtį, 
LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1975, l. 149–150; Šeduvos 
rinkėjų sąrašas, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1993, l. 16–17.
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daugiau kaip 4 kartus, o dalis miesto bendruomenėje nuo 0,55% iki 1,8% (Kauno 
gubernijos statistikos komiteto žiniomis, Šeduvoje 1912 m. sausio 1 d. gyveno 
5 877 žmonės).14 Labai pasikeitė rinkėjų turtinė padėtis, daug nekilnojamosios 
nuosavybės smarkiai pabrango. Nekilnojamojo turto vidurkis pašoko iki 820 rb, 
pralenkdamas pirmųjų rinkimų vidurkį 4,5 karto. Tik vieno rinkėjo turtas siekė 
minimalų cenzą – 100 rublių. 1894 m. brangiausias pastatas (be žydų) įkainotas 
700 rb, o po 20 metų 31 rinkėjo nuosavybė įkainota 1 000 ir daugiau rublių. 
Turtingiausi rinkėjai liko tie patys – J. Vialbuto nuosavybė įvertinta 3 460 rb, Igna-
tijaus Skudovičiaus – 3 000 rublių. Miestelyje pastatytas barono Bruno fon Ropo 
pastatas įkainotas 2 700 rublių.15 Be atskirų tyrinėjimų sunku atskirti, kiek prie 
nekilnojamosios nuosavybės brangimo prisidėjo pastatų statybos ir rekonstrukcijos, 
žemės įsigijimas, o kiek periodiškas nuosavybės perkainojimas ir infliacija. Ypač 
ryškus pasikeitimas įvyko 1912 metais. 1911 m. visa Šeduvoje buvusi nekilnoja-
moji nuosavybė vertinta 9 570 rb, o 1912 m. po perkainojimo jos vertė išaugo 2,5 
karto ir pasiekė 24 080 rublių.16 Štai pora turto perkainojimo pavyzdžių. Seniūnui 
J. Jonaičiui 1909 m. priklausė namas su ūkiniais pastatais ir 37 dešimtinės žemės, 
viskas įvertinta 305 rubliais. 1914 m. tas pats turtas jau vertintas 1 300 rublių. 
A. Štarickio gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais ir 25 dešimtinėmis 1909 m. 
vertinti 180 rb, o 1914 jau 1 000 rublių.17 Pagal rinkėjų nekilnojamosios nuosavy-
bės vertę prieš Pirmąjį pasaulinį karą Šeduva aplenkė apskrities centrą Telšius, 
kuriuose ji sudarė tik 229 rublius. Tiesa, Telšiai vis dar jautė didžiulio 1908 m. 
gaisro pasekmes. Tuo pat metu Raseiniuose rinkėjų nekilnojamojo turto vidurkis 
buvo 1 501 rb, Panevėžyje – 5 590 rublių.18 Potencialių žydų rinkėjų nekilnojamo-
jo turto vidurkis ir toliau buvo aukštesnis už krikščionių – 1 044 rubliai. Jiems 
priklausė ir brangiausi pastatai – Benjamino Mero nuosavybė įkainota 5 800 rb, 
Jankelio Lipšico – 3 800 rublių.19

1914 m. rinkimai Šeduvoje įvyko vasario 26 d., rinkėjų aktyvumas buvo 
aukštas – 68,6%. Įgaliotinių susirinkimo sudėtis visiškai atsinaujino – į jį pateko 
tik 3 nariai iš buvusių (seniūnas J. Jonaitis, jo pavaduotojas A. Štarickis ir įga-
liotinis P. Lukoševičius).20 

Nepatenkinti tokiais rinkimų re - 
zultatais buvę savivaldybės nariai J. Bliu - 
mas, D. Andruškevičius, veteranai, da - 
lyvaujantys savivaldybėje nuo jos įkū-
rimo, J. Vialbutas, M. Savickis bei rin-
kėjas F. Gorkovskis kreipėsi į Kauno 
gubernatorių su skundu. Jame nurodė, 
kad rinkimų metu buvo pažeidimų o 
nauji savivaldybės nariai dėl savo as-
meninių savybių negali eiti pareigų.21

Po policijos pristavo atliktų rin-
kėjų apklausų paaiškėjo, kad balsuojant 
už kai kuriuos kandidatus balsų buvo 
daugiau, o už kai kuriuos mažiau nei 
į rinkimus atvykusių rinkėjų. Tuo re-

14 Lentelė apie Šeduvos rinkėjų nacionalinę sudėtį, 
LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1975, l. 149–150.

15 Šeduvos rinkėjų sąrašas, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1993, 
l. 16–17.

16 Kauno gubernijos iždo rūmų vadovo raštas Kauno 
gubernatoriui, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1801, l. 9.

17 1909 m. Šeduvos įgaliotinių sąrašas, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 1514, l. 51–57; 1914 m. vasario 26 d. iš-
rinktų Šeduvos įgaliotinių sąrašas, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 1993, l. 28–29.

18 Astramskas A. Kauno gubernijos apskričių centrai: 
savivaldos raida ir sudėtis 1878–1914 metais, Istorija, 
2000, t. 46.

19 Šeduvos rinkėjų žydų sąrašas, LVIA, f. 1567, ap. 1, 
b. 1993, l. 18–19.

20 Vasario 27 d. išrinktų įgaliotinių sąrašas, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1993, l. 13.

21 Skundas Kauno gubernatoriui, LVIA, f. 1567, ap. 1, 
b. 1993, l. 21.
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miantis Kauno gubernijos miestų reikalų komitetas 
Šeduvoje įvykusius rinkimus pripažino negaliojančiais 
ir nurodė surengti naujus.22 Nepatvirtinto įgaliotinių 
susirinkimo narių socialinė padėtis buvo labai panaši 
kaip ir ankstesnėje kadencijoje. Į jį įėjo vidutiniai ir 
smulkūs žemdirbiai.23

Pakartotiniai rinkimai įvyko birželio 12 dieną. 
Natūralu, kad juose rinkėjų aktyvumas buvo ma-
žesnis, nors irgi gana aukštas: dalyvavo 60 žmonių, 
kurie sudarė 57% visų rinkėjų. Išrinktas reikalingas 
įgaliotinių susirinkimo narių skaičius, jo sudėtis nuo 
vasario rinkimų skyrėsi labai mažai – pasikeitė tik du 
žmonės.24 Vėliau Kauno gubernatorius žydų atstovu į 
Šeduvos savivaldybę paskyrė Abelį Merą.25

Pirmuoju Šeduvos seniūnu pagal naują tvarką 
1896 m. vasario mėnesį išrinktas Dominykas Švagždo-
vičius. Kilęs iš Šeduvos, baigęs jos parapinę mokyklą, 
jis pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu nurodė žemdirbystę. Tuo metu jam buvo 34 
metai, turėjo 2 mažus vaikus. Žandarų valdybai D. Švagždovičių charakterizavus 
kaip politiškai patikimą ir gero elgesio, gubernatorius jį patvirtino į seniūno par-
eigas. O seniūno pavaduotoju išrinkto Nikodemo Verbliugevičiaus gubernatorius 
nepatvirtino dėl jo garbaus amžiaus – 70 metų. Pakartotiniuose rinkimuose seniūno 
padėjėju išrinktas 38 metų Feliksas Barkovskis.26 

1899–1909 m. seniūno pareigas ėjo Mykolas Savickis, kuris neperrinktas 
naujai kadencijai tik todėl, kad Šeduvos įgaliotiniai išsigando, jog už ilgą tarnybą 
jam reikės mokėti pensiją.27 Kitas būsimas seniūnas Juozapas Jonaitis išrinktas 
jau į pirmąjį įgaliotinių susirinkimą 1894 m. ir buvo Nekilnojamosios nuosavybės 
įkainojimo komisijos narys. Priklausė įgaliotinių susirinkimui, išrinktam 1906 m., 
perrinktas ir 1909 metais. Gegužės 5 d. 
gavęs 7 balsus už ir 5 prieš, J. Jonaitis 
išrinktas seniūnu vietoj iki tol pareigas 
dvi kadencijas ėjusio Mykolo Savickio. 
J. Jonaičio padėjėju tik vieno balso 
persvara išrinktas Antanas Štarickis, jau 
ėjęs šias pareigas 1904–1909 metais.28 
1914 m. A. Štarickis nesėkmingai ba-
lotiravosi į seniūnus, juo didele balsų 
persvara išrinktas Steponas Bovblevi-
čius – 27 dešimtines žemės turintis 
ūkininkas. O J. Jonaitis išrinktas seniūno 
pavaduotoju.29 Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą J. Jonaitis vertėsi ne tik žemės 
ūkiu. Pagal pasirašytas sutartis su Še-
duvos ir Radviliškio paštais jis gabeno 
pašto siuntas.30 

22 Kauno gubernijos miestų komiteto posėdžio pro-
tokolo juodraštis, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1993, 
l. 39–40.

23 Vasario 27 d. išrinktų įgaliotinių sąrašas, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1993, l. 13.

24 Birželio 12 d. išrinktų įgaliotinių sąrašas, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1993, l. 52.

25 Gubernatoriaus raštas Šeduvos seniūnui, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1993, l. 50.

26 Seniūno ir pavaduotojo rinkimų lapas, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 349, l. 44; Kauno gubernijos žandarų val-
dybos raštai Kauno gubernatoriui, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 349, l. 48, 58.

27 Šiaulių ispravniko raštas Kauno gubernatoriui, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1674, l. 88.

28 Seniūno ir jo pavaduotojo rinkimų lapas, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1514, l. 33; Duomenys apie se-
niūnus ir jų padėjėjus, ten pat, l. 49–50.

29 Rinkimų protokolas, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1993, 
l. 62.

30 J. Jonaičio prašymas Kauno gubernatoriui, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1993, l. 63.

Jonas Kušleika.  
Iš S. Mančauskienės albumo 
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Skirtingai nuo valstybinių institucijų, Šeduvos savivaldybė XX a. pradžioje 
buvo visiškai lietuviška įstaiga. Po 1899 m. rinkimų lietuviai sudarė 11 iš 12 jos 
narių, po 1904 m. rinkimų santykis liko toks pat, 1909 m. išrinkta 10 lietuvių 
ir 1 vokietis, administracijos paskirtas 1 žydas. Lietuviai buvo ir seniūnas su 
pavaduotoju bei samdomi savivaldybės darbuotojai.31 Ir kitose Kauno gubernijos 
savivaldybėse buvo daug lietuvių.32 Galima kelti prielaidą, kad lietuviai sudarė 
ir daugumą pirmojo Šeduvos įgaliotinių susirinkimo narių. XX a. pradžia yra 
ypatingas laikas, kai buvo keičiamos ne tik pavardės, bet ir tautinė orientacija. 
Štai būdingas pavyzdys, 1896 m. žandarų karininkui pateikiant duomenis apie 
Juozapą Jonaitį. Jis rašo – „Jonaitis, jis ir Janovič“.33 

Išsamiai susipažinti su Šeduvos savivaldybės piniginiais reikalais leidžia išlikę 
1906, 1912 ir 1915 m. biudžetų projektai.34 Jie gali skirtis nuo faktiškų sąmatų, 
bet, deja, ataskaitos apie biudžetų vykdymą neišliko. Tai būdinga daugeliui Kau-
no gubernijos savivaldybių. Kaip rodo išlikusių kitų miestų projektų ir ataskaitų 
sulyginimas, dažniausiai projektų buvo laikomasi ir pakeitimai nedideli. Aptariami 
Šeduvos biudžetai netiksliai subalansuoti. 1906 m. pajamos, tikslinant biudžetą, 
padidintos 111 rb iki 1 777,25 rb bendros sumos, o išlaidos paliktos tokios pat – 
1 666,46 rublių. 1915 m. biudžetas nors ir atrodo tvarkingai subalansuotas, bet 
dėl aritmetinių klaidų faktiškai pajamos viršija išlaidas 50 rublių.

Miestų nuostatų dėka pagrindiniu pajamų šaltiniu ilgainiui tapo naujai 
įvestas nekilnojamojo turto mokestis. Jo dydį nustatė savivaldybė, bet mokestis 
negalėjo viršyti nustatytų ribų. Nustatyta gera šio mokesčio išieškojimo tvarka. 
Taip pat miestas gavo teisę rinkti mokesčius nuo prekybos ir verslo liudijimų 
ir patentų. Šie mokesčiai turėjo būti renkami kartu su valstybiniais šios rūšies 
mokesčiais, jų dydį irgi nustatė savivaldybė. Numatyta galimybė miestams gauti 
valstybės dotacijas. Kai kurias rinkliavas miesto savivaldybė galėjo įvesti pati, 
prieš tai gavusi caro administracijos leidimą.

Visas biudžeto išlaidas nuostatai padalijo į dvi dalis – privalomąsias ir 
neprivalomąsias. Privalomosioms išlaidoms priskirta: miesto savivaldybės pareigū-
nų ir jai priklausančių pastatų išlaikymas, paskolų grąžinimas, įvairios dotacijos 
švietimo, labdaros įstaigoms, pašalpos valstybės biudžetui, visuomeninių ugnia-
gesių draugijų išlaikymas, miesto gerovės tvarkymas, armijos poreikių tenkini-
mas, kalėjimų apšvietimas ir šildymas, policijos pareigūnų ir patalpų išlaikymas. 
Neprivalomosios miesto išlaidos nebuvo taip reglamentuotos. Tiesiog nurodoma, 
kad, įvykdžius privalomus išlaidų punktus, miestų lėšos gali būti savivaldybės 
nuožiūra naudojamos ir kitoms miesto 
reikmėms. 

Šeduvos savivaldybės pajamos 
buvo nedidelės, kas visiškai atitiko jos 
ekonomikos būklę. Kaip ir daugumos 
kitų Kauno gubernijos miestų XX a. 
pradžioje, vieną iš svarbiausių pajamų  
šaltinių sudarė mokestis, renkamas nuo  
nekilnojamosios nuosavybės. Pagal 
1892 m. miestų nuostatus savivaldybė 

31 Šeduvos savivaldybės asmeninės sudėties lentelės, 
LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 258, l. 149–150, 152–153.

32 Astramskas A. Kauno gubernijos apskričių centrai: 
savivaldos raida ir sudėtis 1878–1914 metais, Istorija, 
2000, t. 46.

33 Žandarų valdybos viršininko raštas Kauno guber-
natoriui, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 58.

34 1906 m. Šeduvos biudžeto projektas, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 1293, l. 3–70; 1912 m. Šeduvos biudžeto 
projektas, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1801, l. 25–26; 
1915 m. Šeduvos biudžeto projektas, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 2125, l. 8–60.
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galėjo rinkti iki 1% nekilnojamosios nuosavybės vertės dydžio mokestį, arba iki 
10% nuo nekilnojamosios nuosavybės duodamo pelno. XX a. pradžioje Šeduvos 
savivaldybė jį buvo nustačiusi 9% dydžio, 1906 m. pradžioje pakėlė iki maksi-
malaus 10% dydžio. 1912 m., paaiškėjus, kad miestas gaus papildomą valstybės 
pašalpą policijai išlaikyti, mokestis sumažintas iki 4,13%. 1915 m. nustatyta 6,88% 
rinkliava nuo nekilnojamosios nuosavybės, bet, nežiūrint į tai, ji viršijo 1906 m. 
pajamas, kai buvo nustatytas maksimalus tarifas. 1906 m. Šeduva iš nekilnojamojo 
turto mokesčio planavo surinkti 57% pajamų, o 1915 m. – 40,9%.

Kitą santykinai nedidelę savivaldybės pajamų dalį sudarė lėšos, gaunamos 
iš prekybos ir amatų. Šeduvoje jas iš esmės sudarė 15% mokesčio, kurį pirkliai 
mokėjo valstybei, ir 10% nuo valstybei mokamo mokesčio už liudijimus smulkiai 
prekybai bei verslams. Anksčiau iš šio punkto gaunamos pajamos buvo didesnės, 
nes miestas rinko mokesčius už prekybą degtine. Bet nuo 1897 m. šiai prekybai 
įvestas valstybės monopolis, tiesa, savivaldybei mokėta paskutiniais metais gautų 
pajamų dydžio kompensacija. 1906 m. ši pajamų rūšis sudarė 16,8% visų pajamų, 
o 1915 m. ji sumažėjo kiekybiškai ir dar labiau santykinai, iš šios pajamų rūšies 
planuota gauti tik 4,7% miesto pajamų. 

Miesto nuosavybė savivaldybei pajamų beveik neduodavo, nes jos buvo 
labai mažai. XX a. pradžioje Šeduvos savivaldybė buvo išnuomojusi miesto sodą, 
už kurį per metus gaudavo 35 rublius, be to, turguje nuomojo tris būdeles pre-
kybininkams ir rinkdavo mokestį už sklypą po žydų pirtimi. 1906 m. šios paja-
mos sudarė 3,6% planuotų viso biudžeto pajamų, o 1915 m. – tik 1,6%. Didesni 
miestai stengėsi didinti šį pajamų šaltinį, kūrė pelną duodančias įmones, nuomojo 
pastatus ir žemę, bet Šeduvoje tokia tendencija nepastebima. Miestelio lėšos vos 
tenkino būtiniausius poreikius ir investuoti į pelną duodančius projektus jis ne-
turėjo galimybės.

Savitą pajamų grupę sudaro iš valstybės iždo gaunamos subsidijos. Pagal 
1906 m. biudžeto projektą Šeduva gaudavo tik kompensaciją dėl patirtų nuostolių 
įvedus alkoholio monopolį (149 rb kasmet) ir dotacijas iš miestiečių bendruomenės 
už valstybinių mokesčių apskaitą ir rinkimą. Visa dotacijos suma buvo 390 rb 
ir tai sudarė 22% planuojamųjų pajamų. 1912 m. priimtas įstatymas dėl miestų 
finansų pagerinimo, kuris numatė iš dalies kompensuoti savivaldybių išlaidas po-
licijai išlaikyti, nes 1906 m. gerokai padidinus policininkų skaičių, miestams tam 
trūko lėšų. Tais metais Šeduva gavo 1 413 rb valstybės subsidiją policininkams. 
1915 m. policininkams išlaikyti planuota iš valstybės biudžeto gauti 1 576,5 ru-
blius. Visa Šeduvos savivaldybės subsidija tuomet siekė 2 011,25 rb, arba pusę 
biudžeto pajamų (49,69%), ir tapo pagrindiniu pajamų šaltiniu. Panevėžio biudžete 
valstybės subsidija 1907 m. sudarė 36%, 1910 m. – 40%.35 

Nedidelės Šeduvos savivaldybės pajamos nulėmė ir mažas išlaidas. Be to, 
didelė valstybės subsidijos dalis privalėjo būti panaudota valstybės funkcijoms 
vykdyti. Lėšų trūkumas labai ribojo savivaldybės galimybes. 

Pačios Šeduvos savivaldybės iš-
laikymas buvo labai brangus. 1906 m. 
tam skirta net 51,8% viso biudžeto, 
1915 m. – 27,8%. Šias išlaidas sudarė 

35 Astramskas A. Panevėžio miesto biudžetas XIX 
amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje, Panevėžio 
istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.
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seniūno, jo pavaduotojo, raštvedžio ir sargo algos, kanceliarinės priemonės, patalpų 
nuoma, jų šildymas ir apšvietimas. Lėšų kanceliarijos reikmėms 1906 m. reikėjo 
153 rb, 1915 m. poreikis išaugo iki 257 rublių. Patalpų išlaikymas su šildymu ir 
apšvietimu pabrango nuo 105 rb iki 131 rublio. 

Šeduvos seniūno darbo užmokestis buvo labai mažas – 70 rb per metus ir 
dar 30 rb kelionių išlaidoms, o jo pavaduotojas per metus gaudavo tik 36 rublius. 
Tuo tarpu savivaldybės raštvedys 1906 m. uždirbdavo 336 rb, o 1915 m. net 450 
rublių! Net sargas 1906 m. gaudavo 84 rb algos per metus, 1915 m. jo alga jau 
sudarė 108 rublius! Telšių seniūno alga buvo 600 rb, 1914 m. Raseinių seniūnas 
uždirbo tiek pat.36 Dar didesniuose miestuose vadovai uždirbo kelis kartus dau-
giau, aišku, ir jų biudžetai daug kartų viršijo Šeduvos. Kanceliarijų vadovai irgi 
uždirbo neblogai, jų algos nedaug atsiliko nuo vadovų ar net buvo lygios, bet 
kad kelis kartus viršytų – to Kauno gubernijoje daugiau nebuvo niekur. 

Kitas svarbus biudžeto išlaidų punktas – policijos išlaikymas. Nors policija 
buvo valstybinė institucija, vadovaujama carinių valdininkų, bet policininkų algos, 
apranga, kai kur ir butai bei amunicija buvo miestų savivaldybių našta. 1906 m. 
biudžeto projekte numatytos trijų policininkų algos po 84 rb per metus, lėšos jų 
uniformoms po 25 rb ir 30 rb kartais atvykstančio žandarų pareigūno patalpoms 
išlaikyti. Visa tai sudarė 21,4% visų išlaidų. Bet 1906 m. kovo 23 d. raštu vidaus 
reikalų ministras atbuline data nuo 1906 m. sausio 1 d. nustatė naują policijos 
etatų skaičių – 1 policininkas 400 gyventojų. Algos buvo padidintos iki 300 rb 
vyresniesiems bei 240 rb jaunesniesiems policininkams. Į šią sumą įėjo ir 25 rb 
policijos aprangai. Šeduvoje policininkų kiekis didėjo nuo 3 iki 7 (1 vyresnysis 
ir 6 jaunesnieji).37 Numatytos didelės subsidijos policijos pareigūnams išlaikyti. 
1915 m. miesto biudžete iš 1 800 rb, skirtų policijai, tiesioginės miesto lėšos sudarė 
387 rb, o likusi dalis – valstybės subsidija. Lėšų dalis policijai išlaikyti biudžete 
išaugo net iki 45%.

Likusieji išlaidų punktai buvo palyginus nedideli ir dažnai nereguliarūs. 
Nuo 1912 m. Šeduva skirdavo 14 rb stipendiją vienam Šiaulių miesto mokykloje 
besimokančiam šeduviškiui. Deja, tai vienintelės reguliariai švietimui skirtos išlai-
dos. Šiek tiek lėšų buvo skiriama priešgaisrinėms priemonėms. Šeduvoje nebuvo 
nuolatinės profesionalios ugniagesių komandos, miestas tik mokėjo 40 rb atlyginimą 
vienam tarnautojui. Be to, savivaldybės lėšomis remontuoti įrankiai ir nuomotos 
patalpos jiems laikyti. Visa tai sudarė 2–5% biudžeto išlaidų. 

Miesto gerovei skiriamos lėšos apsiribojo labai mažomis sumomis. 1906 m. 
jai teko 9,6% visų išlaidų, 1915 m. – 6,2%. Už šiuos pinigus buvo paremontuojami 
tiltai, perkamas žibalas miesto žibintams bei samdomas jų prižiūrėtojas. Panaši 
padėtis pasitaikydavo ir kitur. 1909–1913 m. Telšiai miesto gerovei skyrė tik po 
keliasdešimt rublių.38 

1915 m. atsirado išlaidų punktas, 
susijęs su armija. 500 rb skirta mobi-
lizuotų karių šeimų būstams šildyti ir 
nuomai. Tai vienintelis biudžeto punk-
tas, susijęs su prasidėjusiu Pirmuoju pa - 
sauliniu karu. 

36 1913 m. Telšių biudžeto sąmata, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 1894, l. 15–33; 1914 m. Raseinių biudžeto 
sąmata, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 2846, l. 6–33.

37 1906 m. kovo 23 d. vidaus reikalų ministro raštas 
laikinai einančiam Kauno gubernatoriaus pareigas, 
LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1992, l. 87.

38 1913 m. Telšių biudžeto sąmata, LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 1894, l. 15–33.
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Peržvelgus Šeduvos biudžetą, jos savivaldybės veiklos galimybės XX a. 
pradžioje atrodo labai ribotos. Biudžeto pajamos labai priklausomos nuo valsty-
bės subsidijų, o tai užprogramuoja jų panaudojimą valstybiniams interesams. Dvi 
didžiausios išlaidų grupės – pačios savivaldybės ir policijos išlaikymas 1906 m. 
sudarė 73,3%, 1912 m. 79,9%, o 1915 m. – 72,8% visų išlaidų. Taigi iš esmės dau-
giau kaip 2/3 biudžeto skirta valdymo ir administravimo sričiai. O svarbiausiems 
bendruomenės poreikiams – gyvenimo sąlygoms gerinti, komunaliniams reikalams, 
švietimui ir sanitarinei būklei – teko tik likučiai. Mano nuomone, caro valdžia 
į Šeduvos savivaldybę žiūrėjo tik kaip į patogią ir save išsilaikančią valstybinių 
mokesčių rinkimo įstaigą. Todėl ir seniūno alga buvo mažesnė už kanceliarijos 
vadovo. Amžininkai puikiai suprato savivaldybės, turinčios tokį biudžetą, ribo-
tumą ir gražiai pasišaipė: „Pigiai kainuoja Šeduvos savivaldybė, bet duoti daugiau už 
ją negalima.“39

Vertinant Šeduvos savivaldybės reikšmę, reikėtų pažiūrėti plačiau. 1911 m. 
Šiaulių ispravnikas savivaldybės narius apibūdino kaip paprastus, mažai išsilavi-
nusius valstiečius, neturinčius politinių įsitikinimų, kurie gali būti naudingi tik 
vadovaujami patyrusių žmonių.40 Dėl politinių įsitikinimų jis, ko gero, klydo, 
bet kituose žodžiuose daug tiesos. Savivalda apėmė labai mažą bendruomenės 
sluoksnį, bet tai buvo jos vadovaujanti dalis. Gal savivaldybės istorinė prasmė 
ir yra tai, kad ji davė pilietiškumo pamoką. Kiek ta pamoka buvo pasinaudota, 
pasakyti yra labai sunku. 1912 m., kai pradėta mokėti stambi subsidija policijai 
išlaikyti, savivaldybė turėjo gerą galimybę ženkliai padidinti biudžetą ir, skirda-
ma daugiau lėšų, pagerinti miestelio būklę. Bet vietoj to įgaliotinių susirinkimas 
skubiai sumažino nekilnojamojo turto mokestį. Žiūrėta ne visos bendruomenės, 
o turto savininkų, kurie ir posėdžiavo savivaldybėje, interesų. Ko gero, savival-
dybėje vyravo trivialus buitinis požiūris į jos paskirtį. Žinoma, apie tai spręsti iš 
šio vienintelio pavyzdžio negalima, bet analogiška padėtis pasitaikydavo ir kitose 
savivaldybėse, kai visuomeninius poreikius užgoždavo asmeniniai tikslai. 

Šeduvos savivaldybės veiklos tyrimo rezultatai leidžia suformuluoti keletą 
svarbių išvadų. Savivaldoje galėjo dalyvauti labai nedidelis ratas turtingiausių 
miestelio gyventojų. Dauguma savivaldybės narių buvo lietuviai. Savivaldybės 
biudžeto struktūra ir apimtis buvo tokie, kad didžioji lėšų dalis teko valdymo ir 
administravimo sričiai, išlaidos švietimui, sveikatos apsaugai, miesto tvarkymui 
buvo nereikšmingos ir nereguliarios.

Šeduvos Įgaliotinių susirinkimo narių, išrinktų  
1895 m., sąrašas*

Feliksas Barkovskis, Nikodemas Verbliugevičius, Dominykas Švagž-
dovičius, Stanislovas Švagždovičius, Mykolas Savickis, Juozapas 
Janovičius, Juozapas Vialbutas, Antanas 
Piatrovičius, Dominykas Alksnis, Rokas 
Kairevičius, Inokentijus Mironovičius

39 В. Б., Наши городскія дъла, Ковенския губернския 
ведомасти, 1901, Nr. 87.

40 Šiaulių ispravniko raštas Kauno gubernatoriui, LVIA, 
f. 1567, ap. 1, b. 1674, l. 88.

*	Sudaryta pagal 1895 m. išrinktų įgaliotinių ir kan-
didatų sąrašą, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 28.
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Šeduvos	įgaliotinių	susirinkimo	nariai,	išrinkti	1909	metais*

Vardas, pavardė Tautybė Išsilavinimas Socialinė padėtis Karjera savivaldybėje 

Juozapas Jonaitis lietuvis pradinis Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 37  
dešimtinės** žemės,  
namas įkainotas 305 
rublius.

Priklausė įgaliotinių 
susirinkimui išrinktam  
1895 m., Šeduvos 
seniūnas nuo 1909 m., 
seniūno pavaduotojas 
nuo 1914 m.

Petras Lukaševičius lietuvis pradinis Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 20  
dešimtinių žemės, namas 
įkainotas 180 rublių.

Dominykas  
Švagždovičius

lietuvis pradinis Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 59  
dešimtinės žemės, namas 
įkainotas 435 rublius.

Priklausė įgaliotinių 
susirinkimui, išrinktam  
1895 m., 1896 m.  
išrinktas seniūnu.

Juozapas Vialbutas lietuvis pradinis Bajoras, verčiasi  
žemdirbyste, 77  
dešimtinės žemės, namas 
įkainotas 680 rublių.

Priklausė įgaliotinių 
susirinkimui, išrinktam 
1895 m.

Antanas Štarickis lietuvis pradinis Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 25  
dešimtinės žemės, namas 
įkainotas 180 rublių.

Šeduvos seniūno  
pavaduotojas 1904–
1914 m.

Jonas Kušleika lietuvis pradinis Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 15  
dešimtinių žemės, namas 
įkainotas 130 rublių.

Dominykas Alksnis lietuvis namų  
mokymo

Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 22  
dešimtinės žemės, namas 
įkainotas 200 rublių.

Priklausė įgaliotinių 
susirinkimui, išrinktam 
1895 m.

Inokentijus Mironas lietuvis namų  
mokymo

Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 11  
dešimtinių žemės, namas 
įkainotas 140 rublių.

Priklausė įgaliotinių 
susirinkimui, išrinktam 
1895 m.

Dominykas  
Andruškevičius

lietuvis pradinis Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 15  
dešimtinių žemės, namas 
įkainotas 130 rublių.

Julijonas Bliumas vokietis namų  
mokymo

Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 14 (15,26 ha) 
dešimtinių žemės, namas 
įkainotas 160 rublių.

Mykolas Savickis lietuvis pradinis Miestietis, verčiasi  
žemdirbyste, 32  
dešimtinės žemės, namas 
įkainotas 250 rublių.

Priklausė įgaliotinių 
susirinkimui, išrinktam 
1895 m., Šeduvos  
seniūnas 1899–1909 m.

Abelis Meras žydas namų  
mokymo

Miestietis, turi 2 medinius 
namus, kurie įkainoti 320 
rublių.

* Sudaryta pagal 1909 m. Šeduvos įgaliotinių sąrašą, 
LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1514, l. 51–57, papildyta 
pagal 1895 m. išrinktų įgaliotinių ir kandidatų 
sąrašą, LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 349, l. 28.

** 1 dešimtinė – 1,09 hektaro.
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Šeduvos įgaliotinių susirinkimo nariai, išrinkti  
1914 m. birželio 12 dieną*

Juozapas Jonaitis, Antanas Štarickis, Inokentijus Lukaševičius, Inoken-
tijus Rožinskis, Antanas Galkevičius, Steponas Bovblevičius, Izidorius 
Grigutovičius, Juozapas Borkovskis, Antanas Tiškevičius, Antanas 
Linkevič, Dominykas Jung

Šeduvos	savivaldybės	biudžeto	pajamos**

Metai Prekyba  
ir amatai

Nekilnojamoji 
nuosavybė

Miesto  
nuosavybė

Valstybės iždo 
subsidija

Kita Iš viso

1906 299,75 1 023 64,5   390   – 1 777,25
1915 191 1 656,19 64 2 011,25 125 4 047,44

Šeduvos	savivaldybės	biudžeto	išlaidos***

Metai Savivaldos 
išlaikymas

Lėšos  
policijai

Lėšos  
priešgaisrinei 
apsaugai

Lėšos  
armijai 
išlaikyti

Lėšos  
švietimui

Gerovė Skolos Kita Iš viso

1906   864,7   357 85   –  – 160   – 199,76 1 666,46
1915 1 112,3 1 800 94,41 524 14 247,21 200   5,51 3 997,44

   

* Sudaryta pagal 1914 m. birželio 12 d. išrinktų įga-
liotinių ir kandidatų sąrašą, LVIA, f. 1567, ap. 1, 
b. 1993, l. 52.

**	Sudaryta pagal LVIA,	 f. 1567, ap. 1, b. 1293, 
l. 25–70; LVIA,	f. 1567, ap. 1, b. 2125, l. 8–60.

***	Sudaryta pagal LVIA,	 f. 1567, ap. 1, b. 1293, 
l. 25–70; LVIA,	f. 1567, ap. 1, b. 2125, l. 8–60.

Inokentijus Mironas.  
Iš S. Mančauskienės  
albumo

Julijonas Bliumas.  
1898 m. Iš  
I. Stanulienės albumo

Klebonas Povilas Šalučka (?) – pirmoje eilėje 
iš dešinės antras – su jaunais kunigais ir  
grupe parapijiečių (dešinėje). Apie 1908 m.  
Iš V. Vingelio archyvo
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Šeduvos geležinkelio stotis (nuo veiklos  
pradžios iki Lietuvos Respublikos  
nepriklausomybės praradimo 1940 m.)
Liubomiras Viktoras Žeimantas

Šeduvoje geležinkelio stotį įrengė 
Liepojos geležinkelio bendrovė. Iš pra-
džių tai buvo IV klasės stotis. Viešaja-
me geležinkelio eisme Šeduva dalyvauja nuo 1873 m. lapkričio 1 d. Geležinkelio 
bendrovei Šeduvos stotis buvo reikalinga garvežiams aprūpinti vandeniu. Stoties 
vandentiekis vandenį siurbė iš Daugyvenės upelio. Tam buvo suręstas siurblinės 
pastatėlis prie upės ir nutiesta 234 sieksniai1 vandentiekio, stotyje įrengtas van-
denbokštis. Šeduvos stotis iš pat pradžių turėjo keleivių namą, kuriame buvo 
tarnybinės patalpos, laukiamoji keleivių salė ir butai stoties viršininkui bei eismo 
darbuotojams. Stotyje buvo pastatyti namai kelio meistrui, kelio darbininkų artelės 
seniūnui ir keturiems darbininkams.2 Šeduvos stoties kelius prižiūrėjo Liepojos (nuo 
1877 m. – Liepojos–Romnų) Radviliš-
kio kelių ruožas, iš pradžių vadintas 
trečiuoju, o vėliau, kelių ruožus tarp 
Liepojos ir Radviliškio sustambinus ir 
vieno (Mažeikių) ten nelikus, Radviliš-
kio ruožas imtas vadinti antruoju. Nors 
prižiūrimųjų kelių ruožas pailgėjo, bet 
papildomus kelio kilometrus šis ruožas 
gavo Šiaulių–Mažeikių kelio atkarpo-

Šeduvos geležinkelio stotis. 1929 m.  
Iš filokartisto P. Kaminsko kolekcijos 

1 Iki metrinės sistemos įvedimo Rusijoje geležinke-
lininkai vartojo rusiškus, kai kur angliškus, ilgio, 
ploto ir tūrio matus: sieksnis (rusiškas) buvo lygus 
2,1336 metro, kelio varstas (rusiškas) – 500 sieks-
nių, 1,067 km, colis (angliškas) – 2,54 cm, pūdas 
(rusiškas) – 16,3805 kg ir t. t.

2 Либаво–Роменская железная дорога. Продолный 
профиль Калтунского участка, Минск, 1911 
(autorius šį egzempliorių rado Martyno Mažvydo 
bibliotekoje Vilniuje), с. 19.
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je, o ne Radviliškio–Obelių.3 Tad Liepojos geležinkelio 1877 m. susijungimas su 
Lentvario–Romnų geležinkelio bendrove, vieningo Liepojos–Romnų geležinkelio 
suformavimas bei vėlesnės kelio priežiūros įstaigų reformos Šeduvos stotyje kokių 
nors pakeitimų iki Pirmojo pasaulinio karo nesukėlė.

Geležinkelio linija specialiai buvo nutiesta šiek tiek piečiau Šeduvos miestelio, 
nes rusų inžinieriams šeduviai nedavė pareikalauto 10 tūkstančių rublių kyšio.4 
Todėl projektuotojai įrengė stotį plynoje vietoje, kur galima buvo tik aprūpinti 
garvežius vandeniu. Šeduvos stoties padėtis ėmė keistis tik 1896 m., kai stotyje 
užsienio pilietis Prėdas pasistatė gyvenamąjį mūro namą ir prie jo didelius san-
dėlius linams. Šio pirklio metinė apyvarta tuomet siekė 500 tūkstančių ir daugiau 
rublių. Prie šių sandėlių Prėdas nutiesė geležinkelio atšaką.5 Ši atšaka, matyt, 
buvo labai trumpa, nes geležinkelio statistikai jos savo suvestinėse neregistravo. 

1905 m., be pagrindinio kelio, stočiai priklausė 1,788 varsto stoties kelių, iš 
kurių 0,663 varsto buvo apsilenkimo kelias. Stotis turėjo medinį keleivių namą, kurio 
grindų plotas sudarė 45,00 s2 (stogas – 71,85 s2, sienos – 101,96 s2). Jis buvo šildomas 
5 krosnių. Stotis su kitomis stotimis buvo sujungta ne tik bėgių vienkeliu, bet ir 2 
telegrafo laidais, turėjo 1 telegrafo aparatą. Prie keleivių namo buvo įrengtas 120,00 s2 
peronas. Keleivių reikmėms prie perono buvo pastatytas medinis WC, kurio grindų 
plotas sudarė 1,44 s2 (stogas – 7,29 s2, šildomas 1 krosnimi). Peronas buvo aptvertas 
38,00 s ilgio tvora. Krovos darbams aptarnauti stotis turėjo 1 dengtą 63,00 s2 ir 1 
atvirą 46,52 s2 platformas, 2 medinius pakhauzus (prekių sandėlius) 38,33 s2 ploto 
(jų stogas turėjo 62,56 s2 paviršių, sienos – 48,76 s2). Stotyje buvo 77,70 s2 nuolatinių 
padėklų prekėms sukrauti. Stoties eismo ūkį sudarė 6 iešmai su kryžmėmis, 2 ats-
paros, 2 dvigubos iešmininkų būdelės, 2 žali ir 2 raudoni diskai. Geležinkelininkams 
gyventi stotyje stovėjo 3 mediniai, 2 viengubi kelio sargo namai ir 2 vadinamosios 
kazarmės (daugiabučiai geležinkelio darbininkų namai), kurių bendras grindų plotas 
dengė 129,86 s2. Visi šie namai buvo šildomi 25 krosnių, jų stogų plotas sudarė 
161,28 s2, o išorinės sienos turėjo 253,57 s2. Prie gyvenamųjų namų buvo 2 ledainės 
7,31 s2 ploto, 3 mediniai tvarteliai ir 3 WC būdelės, kurių bendros grindys dengė 
25,51 s2 (jų stogų plotas – 45,03 s2). Geležinkelininkai naudojosi 1 šuliniu ir 3 pa-
plavų duobėmis. Jų gyvenamuosius ir ūkinius pastatus juosė 205,89 s ilgio tvoros. 
Stotis vandenį pumpavo iš Daugyvenės upės, prie kurios stovėjo 7,00 s2 grindų plo -
to pastatas. Jame buvo įrengti 2 ranki niai siurbliai. Vanduo buvo keliamas į 9,78 s  
aukš tį. Stoties vandenbokštis turė jo 
2 494,00 kv. pėdų rezervuarą. Per parą  
Še duva galėjo patiekti 26,24 s3 van-
dens. Van dentiekio sistemą jungė 5 colių  
259,63 s ir 3 colių 234,35 s ilgio vamz-
džiai. Stoties teritorijoje buvo 661,71 s2 
grįstų kelių ir kiemų, 4,00 s keraminių, 
17,00 s medinių požeminių nutekėjimo 
vamzdžių, 1,710 varsto atvirų griovių.6 
1913 m. Šeduvos geležinkelyje eismą tvar - 
kė viršininkas, 3 jo padėjėjai (bu dė tojai), 
4 iešmininkai, krovinių svėrėjas, sargas.7

3 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), 
f. 931, ap. 1, b. 112, l. 82.

4 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 603.
5 Geisler V. Гор[од] Шедово. – Памятная книжка 
Ковенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897, ч. 2, 
с. 81. (Toliau išnašose gubernijų metinės knygos 
bus nurodomos teikiant tik gubernijos pavadinimą, 
metus, kuriems skirta knyga, skliaustuose nurodant 
išleidimo metus, jei jie skirsis nuo knygos metų.)

6 Отчет по експлотасый казенных железных дорог 
за 1905 год, часть XI. Отчет управления Либаво–
Роменской железной дороги, Минск, 1906. таб. 
V, с. 74–77, 79, 82, 94–97.

7 Отчет по эксплоатации Либаво–Роменской желез
ной дороги за 1913 год, V. 1914, с. 528–529.
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Stoties viršininkai: nuo 1885 m. – Stanislovas Pršilenckis, nuo 1895 – Vladimiras 
Aliavdinas, nuo 1898 – Nikolajus Malcevas, nuo 1900 – Jevdokimas Budarkevičius-
Lomonosovas, nuo 1907 – Jakovas Solomka, nuo 1909 – Borisas Kudriavcevas, 
nuo 1910 iki kaizerinės okupacijos – Ivanas Dionisijus Feberas.8 Stoties viršininkui 
1913 m. talkino padėjėjas, krovinių svėrėjas, iešmininkai, stoties sargai.9

1 lentelė 
Šeduvos stoties darbas XX amžiaus pradžioje  
(iki Pirmojo pasaulinio karo)10

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1913

Traukinių viet. ir tiesioginių: 1 450

Didelės ir vidutinės skubos 1 490 1 484 1 448 1 493 1 486 1 479
Mažosios skubos 2 063 2 712 4 202 1 234 1 365 1 648

Keleivinių vagonų kiekis:

Išvyko iš stoties 3 – 3 2 – 7 12
Atvyko į stotį 9 – 3 2 – 6 13

Prekinių vagonų kiekis:

Išvyko iš stoties 963 1 056 999 1 101 1 220 872 888
Atvyko į stotį 967 1 048 1 007 1 136 1 245 877 900
Pakrauta pūdų 356 273 426 782 411 830 504 132 602 366 417 693 303 901
Iškrauta pūdų 195 803 224 806 272 400 344 506 367 540 285 727 206 245
Perkrauta pūdų – – 750 – 402 543 2 828
Parduota keleiv. bilietų 13 869 11 647 10 159 11 034 12 778 12 846 15 425
Išduota bagažo kvitų 975 1 035 873 825 932 1 080 1 215

Siuntų kiekis (pagal kvitus):

Išsiųsta 1 705 16 89 1 345 1 378 1 418 1 432 1 974
Gauta 3 244 3 210 2 726 3 042 3 046 3 146 3 981

Perduota telegramų:

Asmeninių 77 77 92 106 174 106 127
Tarnybinių 16 775 17 226 18 232 13 227 14 669 15 033 4 992

Manevrinių garvežių darbas:

Dirbo stotyje valandų 118 111 179 253 268 217
Manevrai varstais 590 555 895 1265 1340 1085

Teko manevrų varstų:

1 atvyk. ir išvyk. vagonui 0,31 0,26 0,44 0,56 0,54 0,62
1 000 pakr. bei iškr. pūdų 1,07 0,85 1,31 1,55 1,38 1,54

Kasos pajamos rb 110 231,69

8 Ковенской, 1887 (1886), c. 183; Ковенской, 1897 
(1896), c. 101; Ковенской, 1900 (1899), c. 90; 
Ковенской, 1902 (1901), c. 87; Ковенской, 1909 
(1908), c. 110; Ковенской, 1911 (1910), c. 118; 
Ковенской, 1912 (1911), c. 118.

9 LVIA, f. 931, ap. 1, b. 112, l. 112–113.
10 Отчет по эксплоатации казенных железных 
дорог за 1905 год. Часть XI. Отчет управления 

Либаво–Роменской железной дороги, Минск, 
1906, V. 7, с. 20–21; Отчет по эксплоатации ка
зенных железных дорог за 1908 год. Часть XI. 
Отчет управления Либаво–Роменской железной 
дороги и первое к нему приложение. Минск. 
1909. V. 7, с. 16–17; Отчет по эксплоатации Ли
баво–Роменской железной дороги за 1913 год, 
V., 1914, с. 732–733.
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2 lentelė 
Šeduvos geležinkelio stoties prekių apyvarta (tūkstančiais pūdų)  
XIX amžiaus paskutiniaisiais metais11

Iškrauta Pakrauta

1895 1896 1897 1898 1899 1895 1896 1897 1898 1899

Prekių (mažąja sk.) 120 159 149 175 136 292 187 321 241 219
t. t. grūdų 14 27 32 30 29 67 58 86 72 46
Valg. druskos 16 7 8 14 15
Naftos, žibalo 3 4 6 4
Akmens anglių 1 2 1 3
Malkų, medienos 2 20 22 76 8 37

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Vokietijos kariuomenė 1915 m. oku-
puoja Šeduvą. Stotį jie gauna nusiaubtą, be riedmenų ir darbuotojų. Rusijos admi-
nistracija pati pasirūpino išvežti visus riedmenis ir vertingesnę įrangą iš stoties. 
Artėjant frontui darbuotojai iškelti į tolimesnes nuo fronto stotis. Todėl iš pradžių 
gavę stotį ir kelius šiaurės Lietuvoje vokiečiai neturėjo galimybės geležinkeliu pa-
sinaudoti, nes kaizerinė kariuomenė negavo karo grobio – rusiškų riedmenų. Tokia 
padėtis ilgai tęstis negalėjo. Vokiečiams ypač buvo reikalingi geležinkeliai, todėl jie 
su savo specialiais geležinkelininkų daliniais ėmėsi geležinkelių atgaivinimo. Pati 
karo pradžia buvo permaininga. Rusų kariuomenė įsiveržė į Rytų Prūsiją ir tik po 
didelių mūšių į Prūsiją įsiveržusi jos kariuomenė buvo sumušta ir pradėjo trauktis 
į šiaurę ir šiaurės pietus. Tuo pat metu vokiečiams pavyko iškelti desantą iš Bal-
tijos jūros ir užgrobti Liepoją. Taigi Latvijoje susiformavo Vokietijos kariuomenės 
desanto kontroliuojamas placdarmas, neturėjęs iš pradžių tiesioginio kontakto su 
Vokietija. Karinei vokiečių vadovybei labai svarbu buvo organizuoti stiprų desantinės 
kariuomenės spaudimą. O tam geriausiai galėjo pasitarnauti geležinkeliai. Todėl 
vokiečiai į Liepojos placdarmą laivais ėmė siųsti geležinkelininkų dalinius ir savo 
standarto riedmenis. Karo geležinkelininkų daliniai pirmiausiai buvo nukreipti į 
kelio vėžės siaurinimo darbus. Perdarytais rusiškais geležinkeliais vokiečiai lengvai 
galėjo patenkinti desanto poreikius, kariuomenės bei karo technikos pristatymą į 
frontą savo standarto vagonais ir taip išsiversti be rusiško standarto riedmenų, 
kurių rusai jiems nepaliko. Taip Liepojoje susiformavo vokiečių kariuomenės gele-
žinkelių direkcija, kuri periminėjo iš veikiančios kariuomenės vagonams pritaikytus 
normalios (1 435 mm) vėžės kelius. Veikiančios kariuomenės atliekamas kelio vėžės 
siaurinimas ir sugriautų tiltų atstatymas slinko Liepojos–Romnų geležinkelio bėgiais 
Mažeikių, Šiaulių link. Paskui susiaurintą geležinkelio kelią perimdavo Liepojoje 
įsikūrusi karinio geležinkelio direkcija, kuriai neaišku, ar iš pradžių, ar vėliau prigijo 
geležinkelių aštuntosios karo direkcijos pavadinimas. Perdarant užgrobtus kelius 
Mažeikiuose vienintelė kelio iš Liepojos atkarpa šakojosi ir aštuntajai direkcijai 
teko užsiimti ne tik Mažeikių–Šiaulių, bet ir Mažeikių–Jelgavos keliu. Mažeikiuose 
Rusijos valdymo metais buvo dviejų savarankiškų geležinkelių bendrovių stotys, 
kurios keitėsi tarpusavyje vagonais, todėl Liepojos karinei direkcijai patogiau buvo 
eksploataciją organizuoti vietoje, o ne 
iš Liepojos. Kariškoji direkcija, atrodo, 
persikėlė iš Liepojos kuriam laikui į 

11 Россиявдорожномотношении,С.Петербург,1902,
т.3,с.269,270,275.
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Mažeikius. Tuo metu iš Prūsijos puolanti vokiečių kariuomenė pasistūmėjo gerokai į 
šiaurę ir susijungė su Liepojos placdarmu. Skubiai imta perkalinėti Liepojos–Romnų 
geležinkelio Mažeikių–Šiaulių kelio atkarpą. Perkalus kelią iki Šiaulių, vokiškoji 
geležinkelių aštuntoji direkcija vėl pasislenka ir apsistoja iki karo pabaigos Šiaulių 
mieste, o jai priklausantieji geležinkelininkai eksploatuoja kelią iki Kaišiadorių ir nuo 
Radviliškio iki Kalkuonės (Kalkunės, Kalkumų). Taip atgaivinama ir Šeduvos stotis. 

Atgaivintoje stotyje vokiečiai naudojasi savo kariškųjų geležinkelininkų pas-
laugomis. Vietinius gyventojus, kiek galima spręsti iš išlikusių dokumentų, jie 
panaudoja tik retkarčiais ir tik kaip juodadarbius. Prie eismo reikalų vietiniai ilgai 
neprileidžiami, ir jų tam darbui okupantai neruošė. Tokia padėtis tęsėsi iki 1919 m., 
kai, pagal vokiečių okupacinės kariuomenės geležinkelių penktosios direkcijos (MED 
5), dirbusios tuo metu Kaune, ir Susisiekimo bei Krašto apsaugos ministerijų su-
sitarimą, pasirašytą 1919 m. gegužės 2 d., kelio atkarpa Panevėžys–Obeliai buvo 
priskirta lietuviškajai administracijai (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai), 
o atkarpa Radviliškis–Panevėžys, taigi ir Šeduva, palikta karinės vokiečių admi-
nistracijos žinioje ir ja sutarta naudotis bendrai, tiek vokiečiams, tiek lietuviams.12 
Lietuviams vokiečių perduota kelio dalis tuomet vokiečiams jau nepriklausė, ją valdė 
jau bolševikai. Toks „bendradarbiavimas“ iš pradžių nebuvo lengvas, vokiečiai geidė 
vieni tvarkyti geležinkelius, todėl kildavo įvairių konfliktų. Vieno tokio konflikto 
baigtyje suvaidino, tiesa, pasyvų vaidmenį ir Šeduva. 1919 m. birželio mėn. vo-
kiečių šarvuotas traukinys, vykęs iš Radviliškio į Panevėžį, buvo priverstas sustoti 
Šeduvoje, nes dėl lietuvių diversijos Radviliškyje susilydė vagonų aširačių įtvarai.13

Lietuvos geležinkelių valdyba Šeduvai pripažino IV klasės visų geležinkelių 
operacijų stoties teises. Oficialiai laikyta, kad Lietuvos geležinkeliai ją perėmė 
1919 m. liepos 7 d., bet dar kurį laiką vokiečių karinė administracija vienvaldiš-
kai tvarkė stotį.14 Šiaip Šeduva nieku ypatinga tuomet nepasižymėjo, buvo eilinė 
pakelės stotis, kurią nelikus vokiečių kariuomenės tyliai perėmė į savo žinią Lie-
tuvos geležinkelių civilinė administracija. Šis ramybės laikotarpis tuomet gan ilgai 
užsitęsė. Tik 1925 m. kasmetinė Susisiekimo ministerijos kelio apžiūros komisija 
Šeduvoje pastebėjo netvarkingą pirmo-
sios medicininės pagalbos vaistinėlę. 
Stotis susilaukė susisiekimo ministro 
pastabos įsakyme.15

1926 m. už 1 046,81 Lt Šeduvos 
stotyje kapitaliai suremontuoti gyvena-
mieji namai Nr. 3 ir 4, nudažyti jų stogai,  
už 220,88 Lt – suremontuotas prekių san-
dėlis.16 1927 m. gruodžio mėn. siurblinėje 
įrengtas vidaus degimo 10 arklio jėgų 
variklis ir išleidžiama dar keli šimtai litų 
praeitais metais suremontuotiems pas - 
tatams nudažyti iš lauko.17 1927 m. sto-
tyje „Maistas“ ėmė supirkinėti kiaules.18

1929 m. Šeduvoje už 3 457,23 Lt 
suremontuotas vandenbokštis, už 

12 Baublys J. Geležinkelininkai, Karo technikos dalių 
dvidešimtmetis. 1919–1939, Kaunas, Karo technikos 
valdybos leidinys, 1939, p. 149.

13 Baublys J. (plk. ltn. Panevėžyje) ?. Karo technikos 
dalių dvidešimtmetis. 1919–1939, Kaunas, Karo tech-
nikos valdybos leidinys, 1939, p. 292–293.

14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), 
f. 1160, ap. 7, b. 600, l. 73; Lietuvos plačiųjų ge-
ležinkelių stočių sąrašas. Policijos kalendorius 1925 
metams, Kaunas, Piliečių apsaugos departamento 
leid., 1924, p. 94; Geležinkelių valdybos darbuotės 
apyskaita 1919–1923 m., Kaunas, 1925, p. 3.

15 LCVA, f. 1160, ap. 4, b. 438, l. 91. 
16 Lietuvos geležinkelių valdybos 1926 metų darbuotės 
apyskaita, Kaunas, 1927 (toliau – 1926 m. ... apyskaita), 
p. 101, 103.

17 Lietuvos geležinkelių valdybos 1927 metų darbuotės 
apyskaita, Kaunas, 1928 (toliau – 1927 m. ... apyskaita), 
p. XVII, 68.

18 Kiaulių pirkimas, Lietuva, 1927 geg. 10.
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4 525,95 Lt perkeltos prie budėtojų semaforų rankenos, semaforai sujungti su 
iešmais, už 4 430,64 Lt atliktas gyvenamojo namo Nr. 5 remontas.19 1931 m. už 
3 992,64 Lt įrengiami gyvulių gardeliai, iškasamas šulinys, padaromi girdymui 
reikalingi įvadai, išmūrijami pamatai ir būdelė svarstyklėms.20 1932 m. gyvulių 
gardelių galutiniam sutvarkymui išleidžiama dar 1 191,92 Lt.21

1934 m. išleidžiama 4 272,39 Lt privažiavimo keliui prie krovos rampos 
išgrįsti, 5 395,31 Lt – gyvenamojo namo Nr. 4 kapitalinei pataisai.22 1935 m. 
661,54 Lt išleidžiama privažiavimo kelio prie prekių sandėlio pergrindimui ir 
dalies naujo kelio grindimui.23 

1935 m. liepos 22 d. Lietuvos geležinkelių vyr. direktorius savo įsakymu 
Nr. 90 nuo rugpjūčio 1 d. Šeduvai vėl patvirtino IV klasės stoties teises.24

1936 m. tolesniam kelio tvarkymui išleidžiama dar 2 738,52 Lt. 1937 m. 
baigiama už 515,52 Lt grįsti prekių kiemą.25

1937 m. Šeduvos stoties keliuose gulėjo 6 ir 22 1/2 profilio bėgiai.26

1938 m. Šeduvoje I kelias sujungiamas su IV keliu. Tai geležinkeliui kainuoja 
1 057,26 Lt.27 Tų metų pavasarinė komisija, susipažinusi su tvarka stotyje, liko 
patenkinta. Kelio meistro sandėlį rado gerai tvarkomą, medžiagas surūšiuotas ir 
tinkamai laikomas. Konstatavo, kad reikia taisyti tik keleivių namo laukiamosios 
salės duris.28 1939 m. skirta 7 tūkst. 
litų naujam prekių sandėliui statyti, 
tik nevisiškai aišku, ar jis tuomet buvo 
pastatytas.29

1940 m. sausio 10 d. vykdant 
naujai priimtą geležinkelių įstatymą 
(str. 41) stočiai suteikiama teisė par-
davinėti priemiestinius bilietus.30

Pirmojo lietuviško Šeduvos sto-
ties viršininko tvirtai nustatyti nepavy-
ko. Tikėtina, kad greičiausiai tai buvo 
Bronys Janavičius, kuris čia dirbo iki 
1922 m.31 Jį pakeitė Augustinas Butri-
mavičius, dirbęs Šeduvoje iki 1929 m. 
rugsėjo 1 d., kai dėl silpnos sveikatos 
(pensinio amžiaus) buvo atleistas.32 Nuo 
1929 m. rugpjūčio 16 d. Šeduvai ėmė 
vadovauti iš Viekšnių atkeltas Česlovas 
Gumbrevičius.33 Jį 1933 m. rugpjūčio 
1 d. Šeduvoje pakeitė Kostas Ščastnas, 
perkeltas čia iš Jonaitiškio.34 Jis, atro-
do, dirbo čia ilgai, nes pakeistas tik 
Lietuvai netenkant nepriklausomybės. 
Tuomet stočiai vadovauti ėmė Pranas 
Kražauskas. 1940 m. pabaigoje Šeduva, 
be viršininko, turėjo 3 stoties viršininko 
padėjėjus (budėtojus) ir 4 iešmininkus.35

19 Lietuvos geležinkelių valdybos 1929 metų darbuotės 
apyskaita, Kaunas, 1930 (toliau – 1929 m. ... apyskaita), 
p. 84, 91, 94.

20 Lietuvos geležinkelių valdybos 1931 metų darbuotės 
apyskaita, Kaunas, 1932 (toliau – 1931 m. ... apyskaita), 
p. 99.

21 Lietuvos geležinkelių valdybos 1932 metų darbuotės 
apyskaita, Kaunas, 1933 (toliau – 1932 m. ... apyskaita), 
p. 100, 102.

22 Susisiekimo ministerijos 1934 metų darbuotės apyskaita, 
Kaunas, 1936 (toliau – 1934 m. ... apyskaita), p. 221, 
246.

23 Susisiekimo ministerijos 1935 metų apyskaita, Kaunas, 
1937 (toliau – 1935 m. ... apyskaita), p. 165.

24 LCVA, f. 1160, ap. 7, b. 599, l. 123.
25 Susisiekimo ministerijos 1936 metų metraštis, Kaunas, 
1937, p. 157 (toliau – 1936 m. metraštis); Susisieki-
mo ministerijos 1937 metų metraštis, Kaunas, 1938 
(toliau – 1937 m. metraštis), p. 182.

26 Stotyse gulinčių bėgių profiliai. Manevrams vykdyti 
instrukcija..., Kaunas, Eksploatacijos dir. leidinys, 
1937, p. 51. 

27 LCVA, f. 1160, ap. 5, b. 605, l. 33.
28 Kelionė su pavasarine komisija („Geležinkelininko“ 
1938 m. Nr. 13 str. santrumpa), Geležinkelininkas, 
1996, Nr. 11, p. 21.

29 LCVA, f. 1160, ap. 1, b. 2270, l. 8.
30 Priemiestinių bilietų pardavimo reikalu (Geležinkelių 
vyr. direkt. įsak. Nr. 4), Geležinkelių žinynas, 1940, 
Nr. 37, p. 14.

31 LCVA, f. 1160, ap. 4, b. 435, l. 131.
32 LCVA, f. 1160, ap. 4, b. 343, l. 10, b. 446, l. 204.
33 LCVA, f. 1160, ap. 4, b. 446, l. 175.
34 LCVA, f. 1160, ap. 4, b. 455, l. 29.
35 LCVA, f. 1160, ap. 4, b. 152, l. 157.



518

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Šeduvos geležinkelio stoties  
darbuotojai antrąjį tarpukario  
Lietuvos dešimtmetį  
(viršuje ir viduryje)

Stoties budėtojas  
Alfonsas Kliorė
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Šeduvos stoties reikšmė Lietuvos Pirmosios Respublikos metais, kaip rodo 
Lietuvos geležinkelių statistikų atlikti skaičiavimai, nestabiliai, bet didėjo. 

3 lentelė 
Šeduvos stoties komercinė veikla 1919–1937 metais36

Metai Keleivių Siuntų skaičius vienetais

Bagažo Prekių Iš viso

Atvyko Išvyko Išvežta Atvežta Išvežta Atvežta Išvežta Atvežta

1919 2 756 3 619 102 68 58 68 160 136
1920 7 104 7 586 248 516 202 125 450 641
1921 13 485 14 397 437 831 320 846 757 1 677
1922 22 302 21 937 522 1 087 505 1 244 1 027 2 331
1923 20 538 20 471 564 1 051 564 1 161 1 128 2 212
1924 18 362 18 937 738 1 151 432 1 208 1 170 2 359
1925 17 433 19 529 731 1 127 453 1 430 1 184 2 557
1926 14 726 21 050 698 1 418 782 1 825 1 480 3 243
1927 14 707 19 822 715 1 424 953 2 919 1 668 4 343
1928 14 293 19 434 808 1 213 895 2 307 1 703 3 520
1929 13 163 17 551 748 1 159 1 227 2 590 1 975 3 749
1930 13 701 17 744 725 1 334 1 497 2 899 2 222 4 233
1931 14 063 18 796 775 1 374 1 515 3 317 2 290 4691
1932 10 547 15 989 760 976 1 207 2 631 1 967 3 607
1933 9 122 15 191 543 1 009 1 031 2 799 1 579 3 808
1934 7 777 15 016 503 981 1 151 2 459 1 654 3 440
1935 12 153 12 592 880 1 397 1 262 2 374 2 142 3 771
1936 16 391 15 324 1 643 1 413 1 585 3 234 3 228 4 647
1937 18 196 17 040 1 194 1 291 1 459 3 280 2 653 4 571

3 lentelė (tęsinys)
Šeduvos stoties komercinė veikla 1919–1937 metais 

Metai Vežta tonomis Bendros stoties 
pajamos, Lt

Bagažo Prekių Iš viso

Išvežta Atvežta Išvežta Atvežta Išvežta Atvežta

1919 10 7 792 923 802 930
1920 20 59 1 496 1 608 1 516 1 667
1921 51 114 2 832 3 965 2 883 4 079
1922 66 139 2 545 5 693 2 611 5 832
1923 35 95 4 007 3 086 4 042 3 181
1924 32 84 3 063 3 015 3 095 3 099
1925 28 50 2 668 2 369 2 696 2 419
1926 28 67 3 535 3 754 3 563 3 821 218 259,95
1927 29 70 4 249 4 287 4 278 4 357 224 984,05
1928 34 54 3 774 4 066 3 908 4 120 186 267,57
1929 30 47 6 290 5 694 6 320 5 741 206 652,20
1930 23 47 9 382 4 290 9 405 4 337 212 371,85

36 Geležinkelių valdybos darbuotės apyskaita 1919–
1923 m. Kaunas, 1925, p. 36; 1924 m. … apyskai-
ta, p. 218–219; 1925 m. … apyskaita, p. 282–283; 
1926 m. ... apyskaita, p. 276–277; 1927 m. … apys-
kaita, p. 198–199; 1928 m. … apyskaita, p. 282–283; 
1929 m. … apyskaita, p. 242–243; 1930 Vytauto 

Didžiojo m. … apyskaita, p. 120–121; 1931 m. … 
apyskaita, p. 112–113; 1932 m. … apyskaita, p. 116–
117; 1933 m. … apyskaita, p. 114–115; 1934 m. 
… apyskaita, p. 262–263; 1935 m. … apyskaita, 
p. 182–183; 1936 m. metraštis, p. 174–175; 1937 m. 
metraštis, p. 220–221.
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Metai Vežta tonomis Bendros stoties 
pajamos, Lt

Bagažo Prekių Iš viso

Išvežta Atvežta Išvežta Atvežta Išvežta Atvežta

1931 21 46 7 679 6 566 7 700 6 612 241 291,29
1932 20 29 5 746 4 232 5 766 4 261 225 473,15
1933 12 26 4 509 3 808 4 521 3 834 179 683,05
1934 10 20 4 263 4 454 4 273 4 474 179 447,30
1935 25 26 8 969 3 772 8 994 3 798 153 108,80
1936 54 26 11 842 6 133 11 896 6 159 176 864,15
1937 33 25 9151 5 807 9 184 5 832 166 059,55

1940 m. sausio 29 d. Lietuvos geležinkelių vyr. direktorius patvirtino lei-
dimą supirkinėti paukščius ir gyvulius geležinkelių zonoje tik akcinės bendrovės 
„Maistas“ įgaliotiems asmenims. Visiems kitiems tai daryti neleista.37 Taigi Šeduvoje 
„Maistas“ toliau supirkinėjo ir krovė į vagonus skersti skirtus gyvulius, kuriuos 
dažniausiai siuntė į Panevėžio „Maisto“ fabriką.

1940 m. liepos 23 d. laikinojo prezidento J. Paleckio paskirtas susisiekimo 
ministras S. Pupeikis patvirtino naujas „Manevrų taisykles“38, kurios dėl tuomet 
vykusio nepriklausomos Lietuvos sutarybinimo, kelio (tarp jų ir Šeduvos) darbuotojų 
jau nepasiekė. Šis vienas paskutiniųjų savarankiškų Pirmosios Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos žygių, tvarkant geležinkelius, liko neįgyvendintas. 

Paskutinių nepriklausomųjų Lietuvos geležinkelių darbo metų statistika nu-
trūksta, nes Lietuvą prijungus prie SSRS naujiems šeimininkams tai tapo neaktu-
alu. 1940 m. pabaigoje Lietuvos geležinkeliai neteko savarankiškumo. Juos norėta 
skubiai pertvarkyti pagal tuomet egzistavusią tarybinių geležinkelių darbo tvarką. 
Šeduvos geležinkelio stotį šios pertvarkos iki Vokietijos–SSRS karo pradžios nedaug 
suspėjo paliesti. Radviliškio–Obelių kelio nespėta paplatinti iki rusiškos geležin-
kelio vėžės. Taigi Šeduvoje geležinkelio eksploatacija 1940 m. pabaigoje–1941 m. 
pradžioje beveik nepakito. Pagal tarybinių geležinkelių etatus turėjo pagausėti tik 
stoties darbuotojų, bet vadovybė nebuvo kaip nors keičiama. Lietuvoje iki jos su-
tarybinimo pradžios nebuvo geležinkelininkų bedarbystės. Dėl labai taupių etatų ir 
dėl Vilniaus srities geležinkelių atgavimo susidaręs šioks toks laisvų po Klaipėdos 
krašto netekimo lietuvių geležinkelininkų skaičius buvo visiškai ištirpęs. Linijoje 
Lietuvos geležinkeliai vertėsi su kursuose paruoštais specialistais, rekrutuojamais 
po progimnazijos ir dar labai nedažnai po gimnazijos baigimo. Tokie žmonės buvo 
apmokomi dirbti žemiausiose geležinkelininkų pareigose, o vėliau dar siunčiami 
į specialius trumpalaikius kursus. Vienintelė vidurinė specialioji mokykla, rengusi 
vidurinės grandies darbuotojus geležinkeliams, tuomet buvo Kauno aukštesnioji 
technikos mokykla. Geležinkelio inžinieriaus diplomą Lietuvos pilietis galėjo įgyti tik 
užsienio aukštosiose mokyklose, ir tokių Lietuvos geležinkeliai tegalėjo pasisamdyti 
tik Lietuvos geležinkelių vyriausiosios 
direkcijos vadovais, nedaugelio vyriau-
siosios direkcijos skyrių viršininkais-
specialistais, linijoje – įvairių (bet ne 

(tęsinys)

37 Įsakymas Nr. 17, Geležinkelių žinynas, 1940, Nr. 37, 
p. 29.

38 LCVA, f. 1160, ap. 5, b. 1588, l. 1.
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visų) ruožų vadovais. Jų nuolat trūko, 
kai reikėjo pakeisti į pensiją išeinančius 
specialistus. Todėl dirbtinai padidinus 
pagal tarybinę geležinkelių tvarką sto-
čių darbuotojų skaičių, mokančiųjų organizuoti traukinių eismą ir krovinių ga-
benimą Lietuvoje neatsirado, o ir siunčiamų iš SSRS respublikų nepakako šioms 
spragoms užpildyti. Lietuvos geležinkelių normali vėžė ir jai pritaikyti riedmenys 
trukdė mūsų krašto geležinkelius sparčiai pertvarkyti pagal senųjų SSRS respublikų 
geležinkelių eismo ir komercinio darbo tvarką. Todėl naujiesiems šeimininkams 
teko pakęsti senųjų Lietuvos geležinkelių darbuotojų darbą ir lietuvišką darbo 
tvarką geležinkeliuose keisti atsargiai, atsižvelgiant į vietos tradicijas. 

Geležinkelio pavasario apžiūros komisija  
Šeduvoje. 1994 05 10. Nuotraukos –  
iš D. Šipulskienės albumo
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Tarpukario Šeduva 
Emilija Brajinskienė, Jonas Linkevičius

Tarpukario Šeduvõs dvidešimtmetis (1918–1940) palyginti nedidelis tautos 
istorijos tarpsnis, tačiau jo etapinė reikšmė Lietuvos gyvenime didžiulė. Tai tikro 
tautos atgimimo, naujos respublikos kūrimo, ugdymo, darbo ir kūrybos metas, 
kaip reta gyvastingas tuometiniame Šeduvos krašte. Šeduvos miesto augimas, 
pirmieji metai paskelbus Lietuvos nepriklausomybę buvo nepaprastai sunkūs. 
Kraštas, visapusiškai nualintas nuožmios vokiečių okupacijos, skendėjo ekono-
minėje ir kultūros prieblandoje. Dar vyko kovos su bolševikais, kurie 1919 m. 
sausio pradžioje užėmę miestą bandė įžūliai jame šeimininkauti, bet buvo išvyti 
tų pačių metų kovo 14 dieną. Po to teko kovoti su bermontininkais, užplūdusiais 
Šìduvą tų pačių metų spalį, jų atsikratyta po sunkių kautynių, kuriose žuvusieji 
palaidoti lapkričio 22 d. Šeduvos kapinėse, išvadavus miestą. O ir nusikračius 
tiesiogiai užplūdusių grobikų nemažam šeduvių savanorių būriui teko dalyvauti 
kovose su lenkais, sulaužiusiais taikos sutartį ir klasta užgrobusiais sostinę Vil-
nių, vaduojant Kla¤pėdą. Ne viskas buvo sklandu, nestokojo nesusiklausymo ir 
besikuriančioje centrinėje vyriausybėje Kaunê bei besiformuojančioje Pånevėžio 
apskrities, kuriai buvo priskirta Šeduvâ, savivaldybėje. Daug kas svarbių kelių 
istorijos kryžkelėje buvo nauja, nežinoma, nepatirta. Trūko išsilavinusių ar net 
prasilavinusių darbuotojų vadovaujančiam darbui, apskrities, Šeduvos miesto ir 
valsčiaus taryboms ir valdyboms vadovavo baigę tik pradinį mokslą. Trukdė ne 
visai švarus valsčiaus „patriotų“ noras priglobti savo valdžion miestą ir tokiu 
būdu pagerinti ekonominę išplėsto valsčiaus padėtį. 

Miestelyje 1920 m. gyveno per 3 000 gyventojų, taigi turėjo teisę sudaryti 
atskirą savivaldybę – tai ir buvo daroma. 1920 02 04 raštu nr. 348 Šeduvos mies-
telio gyventojai kreipėsi į VRM Savivaldybės įstaigų departamentą išreikšdami 
gyventojų norą atsiskirti nuo valsčiaus ir sudaryti atskirą savivaldybės vienetą.1 

Apskrities savivaldybė neskubėjo patenkinti Šeduvos gyventojų prašymo 
ir VRM Departamento direktoriaus įpareigojimo operatyviai spręsti šį klausimą. 
1920 04 20 šeduviai rašė antrą prašymą. Šis klausimas buvo pavestas Tarybai 
spręsti vietoje kartu su apskrities valdyba, vadovaujantis atitinkamu Savivaldybės 
įstatymu. Tąkart, kaip reikalavo Departamento direktorius, kuo veikiausiai buvo 
duotas teigiamas atsakymas. Panevėžio apskr. viršininko 1920 04 27 raštu VRM 
Savivaldybės departamentui pranešta, kad kovo 26 d. Panevėžio apskrities Ta-
rybos nutarimu Šeduvos miesto piliečiams leista sudaryti atskirą nuo valsčiaus 
savivaldybės organą valsčių teisėmis.2 

Tačiau 1920 05 08 susikūrusi Šeduvos miesto savivaldybė nebuvo palikta 
ramybėje. Jos egzistavimas netrukus apsvarstytas Panevėžio apskr. Tarybos posė-
dyje-sesijoje 1921 06 06 ir protokole nr. 2719 parašyta: 

„Kadangi Kupiškio ir Šeduvos miestų sa-
vivaldybės yra susitvėrusios nesilaikant 
Savivaldybių įstatymo §§ 2 p. 2 ir 12 

1 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 305, p. 273.
2 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 305, p. 276. 
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p. 1, tai yra neturinčios 3 000 gyventojų, ir kad susitveriant joms 
nėra pareiškimo dviejų trečdalių gyventojų atsiskirti nuo Kupiškio ir 
Šeduvos valsčių ir sutverti atskiras savivaldybes, be to, kad minė-
tosios Kupiškio ir Šeduvos savivaldybės nesugeba gerai ir tinkamai 
tvarkyti vietos gyventojų, kurie lig šiol reiškia nepasitenkinimą būti 
prie naujai susitvėrusių miestų savivaldybių ir protestuoja prieš 
tai, kad neteisėtai minėtos miestų savivaldybės susitvėrusios, nors 
Apskrities valdybos yra vietoje keletą kartų nurodyta, kaip turėtų 
tinkamai tvarkytis, balsų dauguma nutarta likviduoti Kupiškio ir 
Šeduvos miestų savivaldybes priskiriant jas prie Kupiškio ir Šeduvos 
valsčių, einant įstatymo keliu.“ 

Protokolą pasirašė Tarybos pirmininkas šeduvis Petras Butkus.3

Apie šį tarybos nutarimą apskrities valdyba raštu informavo VRM savival-
dybės departamentą. Rašte pabrėžta, kad 

„Apskrities tarybos nutarimas likviduoti Šeduvos miesto savivaldybę 
yra visapusiškai apsvarstytas ir tiksliai išspręstas, nes toksai kaip 
Šeduvos miestas, kurio savivaldybės organas lig šiol negalėjo ir 
negali suprasti savo kompetencijų ir negali eiti tinkamai miesto 
Savivaldybės pareigų, neturi savo tarpe tinkamų darbuotojų, kas 
matoma iš to, kad laike keturių mėnesių persimainė bent keli 
burmistrai, o nusamdyti tinkamų darbuotojų negalima iš priežas-
ties mažų algų ir savo negalėjimo susitvarkyti, tuo pat trukdo ir 
apskrities savivaldybės darbuotę.“4

Šeduvos miesto valdyba protesta-
vo Panevėžio apskr. Tarybos nutarimą, 

XX a. 1 p. Šeduvos  
miesto centras su 
mokinių bažnytėle, 
nugriauta 1934 m.  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo 

3 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 332, p. 17.
4 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 574, l. 59.
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delegavo su skundu į Kauną savo atstovus, skundėsi Savivaldybės departamentui 
dėl neteisėto Panevėžio aps. tarybos nutarimo, neigė kai kuriuos motyvus, kuriais 
rėmėsi apskrities taryba (posėdyje nedalyvavo Šeduvos m. valdybos atstovas ir 
kt.), prašė jį panaikinti.

Panevėžio apskr. savivaldybės Taryba ir Valdyba, siekdamos įrodyti nu-
tarimo panaikinti būtinumą, organizavo ne vieną Šeduvos miesto savivaldybės 
darbo tikrinimą, keliskart buvo sudarinėjami gyventojų sąrašai ir vis gaunami 
skirtingi rezultatai. Buvo ir taip, kad viena gyventojų skaičiaus Šeduvos mieste 
komisija per penkias tikrinimo dienas rado 2 816 gyventojų (nėra privalomų 
miestui 3 000!), o kita, kurioje dalyvavo Panevėžio apskr. savivaldybės Tarybos 
ir Valdybos atstovai, slaptu balsavimu atsiklausiusi gyventojų nuomonių dėl 
valsčiaus ir miesto egzistavimo, per dvi dienas gavo už valsčių 213, o už miestą 
477 paduotų balsų. Dažnų tikrinimų metu buvo randama burmistro ir savival-
dybės apsileidimo, darbų vilkinimo, nevykdymo aukštesnių įstaigų reikalavimų, 
žodžiu, apskrities savivaldybė nerado priemonių įstatyti į normalias vėžes miesto 
savivaldybės darbo, naikino jos priimtus nutarimus, laikėsi priimto nutarimo ir, 
žinoma, trukdė normalų organizacinį Šeduvos miesto savivaldybės darbą. Esant 
tokiai padėčiai, VRM Savivaldybės departamentas, 1924 02 11 peržiūrėjęs Šeduvos 
miesto savivaldybės naikinimo bylą, atsižvelgdamas į tai, kad 1923 m. atlikus 
visuotinį gyventojų surašymą, Šeduvos mieste rasti 3 185 gyventojai ir kuriant 
miesto savivaldybę, Savivaldybės įstatymas nepažeistas, nutarimu nr. 12 nutarė 
Šeduvos miesto savivaldybės nepanaikinti.5

Bet ir to neužteko. 

Dar 1926 08 03 „Šeduvos gyventojai, išklausę S. Butkaus pranešimą, 
kad Panevėžio aps. Taryba nutarė Šeduvos miestą prijungti prie 
Šeduvos valsčiaus, vienbalsiai protestuojame prieš tokį Panevėžio 
Tarybos nutarimą ir reikalaujame, kad mūsų tėvų ir protėvių virš 
300 metų turėta laisvė savivaldybės gyvenime nebūtų užgniaužta. 
Pasirašyti rezoliucijoje įgaliojame vienbalsiai piliečius (pasirašė) 
Vl. Kušleika, A. Gifteris, B. Blochas, Z. Dovidovičius, D. An-
driuškevičius, P. Skromanas, A. Galkis, A. Stanevičius, V. Bar-
kauskas, K. Pranevičius, K. Verbliugevičius, P. Kleberis, J. Kairys 
ir J. Karinauskas.“6

Suprantama, tokiomis sąlygomis pirmieji miesto savivaldybės darbo metai 
jos tarybai ir valdybai buvo labai sunkūs ir jų efektyvumas gana kuklus. 

Miesto savivaldybė, jos burmistrai, taryba ir valdyba. Šeduvos miesto 
savivaldybės kūrimasis, kaip matėme, vyko sunkiomis kovos dėl miesto, kuris 
buvo turtingesnis už valsčių, teisių sąlygomis, kai Panevėžio aps. savivaldybė 
rėmė valsčiaus savivaldybę, siekiančią 
miestą prijungti prie valsčiaus, ir, kaip 
teigia to meto autoritetingas dekana-
to vadovas, aktyvus visuomenininkas 
kanauninkas M. Karosas, 

5 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 985, p. 22. 
6 Panevėžio balsas, 1926 09 09. Toliau tekste skliaustuose 
nurodoma savaitraščio (nuo 1935 m. „Panevėžio 
garsas“) išleidimo data.
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„beveik visą Nepriklausomos Lietuvos metą tarp Šeduvos valsčiaus 
savivaldybės ir Šeduvos miesto vyko gana stipri kova, kuri kartais 
virsdavo kurioziškais ekscesais, kaip iš vienos, taip iš antros pusės, 
bei bylinėjimusi po teismus ir įvairias valdiškas įstaigas“7. 

Be to, labai trūko raštingų žmonių, kuriais teko dalytis abiem savivaldybėms, ir 
dėl aiškesnės padėties valsčiui apsirūpinti jais buvo lengviau. Tokia konkurencija 
trukdė miestui turėti pastovesnį burmistrą, suburti pastovesnes savivaldybės val-
dybą ir tarybą, kurios galėtų tinkamai vadovauti miestui jo kūrimosi ir augimo 
laikotarpiu.

Kaip teigiama žiniose apie Panevėžio aps. savivaldybės tarnautojus, pir-
masis Šeduvos miesto burmistro pareigas ėjęs nuo 1921 07 04 iki 1924 11 12 
buvo Jurgis Štarinskas (1865–1950). Savamokslis, turėjęs 15 ha žemės, dar dirbęs 
šiose pareigose nuo 1930 11 12 iki 1931 07 01, o po to nuo 1931 07 01 – dar 
burmistro padėjėju. Nuolatinio atlyginimo negaudavęs.8 Įdomi šio savo gyvenimo 
dešimtmečius paskyrusio gimtosios Šeduvos miesto kūrimui, bažnyčios tarnybai 
patrioto biografija. Jis sąmoningai ėjo savo dėdės, motinos brolio, sukilėlio, legen-
dinio kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę Albino Verbliugevičiaus pėdomis. 
Dėl ano rusai ilgai vargo, kol išleidę įsakymą pranešti artimiausiai įstaigai, kai 
tik jis pasirodys, prigrasinę nepranešusius bausti sunaikinimu bei ištrėmimu Si-
biran, pagaliau, sulaukę bailaus tautiečio pranešimo, suėmė ir skubiai 1864 m. jį 
pakorė Šiauliuosê. Taip skubėjo, kad net pamynė nerašytą įstatymą, egzekucijos 
metu nutrūkus virvei, kaip atsitiko A. Verbliugevičiui, dovanoti baudžiamajam. 
O šis mirdamas pasakęs: „Aš mirštu, bet iš mano kapo pakils ranka, kuri atlygins 
tėvynės kenkėjams“.9 Duktė Stanislava pasakojo, jog jos tėvas buvo taip pasiauko-
jamai atsidavęs savo visuomeninei tarnybai, kad dėl to ilgai viengungiavęs ir tik 
1933 m. vedęs trisdešimčia metų jaunesnę savo trečios eilės dukterėčią našlaitę. 
Dvylika metų jis buvo Šeduvos bažnyčios maršalka, aktyviai dalyvavo bažnyčios 
remonto darbuose.

7 Ka ro sa s M. Šedu-
viečiai, Panevėžio vys-
kupija, Vilnius, 1998, 
p. 515.

8 LCVA, f. 379, ap. 1, 
b. 156, p. 216.

9 Ka ro sa s M. Šedu-
viečiai, Panevėžio vys-
kupija, Vilnius, 1998, 
p. 510.

Pirmojo Šeduvos 
burmistro Jurgio 
Štarinsko šeima.  
1937 m.  
Iš S. Žičkienės- 
Štarinskaitės albumo
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Po J. Štarinsko 1921 02 26 tarybos posėdžio dalyvių 
sąraše kaip burmistras minimas Juozas Jonaitis, ta pavardė 
aptinkama anksčiau ir vėliau tarybos narių sąrašuose, o 
burmistru pristatomas Klemensas Pranevičius, turėjęs namą 
Bernardinų (Sporto) gatvėje, kuriame ir gyveno, o šeduviečiai 
jį gerbė kaip labai teisingą žmogų.

Burmistrą J. Štarinską nuo 1931 07 01 pakeitė Petras 
Linkevičius (gim. 1888), Šklagų vienkiemio ūkininkas, val-
dęs 28 ha žemės, baigęs prad. m-klą, buhalterijos kursus, 
mokęsis savarankiškai. Iki burmistro pareigų jis aktyviai 
dalyvavo Smulkaus kredito draugijos veikloje (narystė val-
dyboje prasidėjo 1925 m.), dirbo kasininku ir sekretoriumi, 
kitose organizacijose bei komisijose, 1920 m. paskirtas garbės 
milicininku. Burmistro pareigas ėjo iki 1940 m.

Kaip rašo A. Bukauskas, 

„miesto savivaldybės sekretoriais dirbo Simonas Žalnoravičius, Domas 
Krivickas, po jo vėl S. Žalnoravičius, P. Jusionis, apie 1929 m. 
sekretorium dirbo Jurkša, kuris vėl grįžo į šį darbą paskutiniaisiais 
Lietuvos respublikos metais“.10

Šeduvos miesto valdybos sekreto-
riumi Petras Jusionis dirbo trejus metus. 
Kaip rašoma 1926 01 28 „Panevėžio 
balso“ korespondencijoje, jis labai gerai 
tvarkęs miesto reikalus, kol 1925 12 15 iš-
važiavo į Naujåmiestį sekretoriauti vals-
čiaus valdyboj. Šito tėvo biografijos fakto 
nemini savo straipsnyje jo sūnus Stasys, 
garsus dailininkas, matyt, todėl, kad jis 
gimęs vėliau, jau gyvenant Radvíliškyje. 
O straipsnis vertas čia cituoti: 

„Mano tėvas buvo dzūkas. Baigęs Rodūnės 
mokyklą, lenkams okupavus Vilnių, pabėgo 
į Lietuvą, įstojo į jos kariuomenę ir tarnavo 
iki nepriklausomybės kovų pabaigos. Paskui, 
išėjęs į atsargą, buvo nukreiptas organizuoti 
savivaldos. Dirbo Naujamiesčio (prie Pane-
vėžio) valsčiuje sekretoriumi. Netrukus jį 
perkėlė į Radviliškį, čia irgi tapo sekretoriumi. 
<...> Tėvas, ėjęs tas pareigas, buvo gerai 
išsilavinęs, mokėjo tris kalbas – lietuvių, 
rusų ir lenkų. <...> priklausė Valstiečių 
liaudininkų partijai. Kaimo žmonių buvo 

Petras Linkevičius

10 Bukauskas A. Trumpa Šeduvos miesto istorija, 1992, 
Utena, p. 15. 

P. Jusionio šeima 
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gerbiamas. Organizavo pienininkystę, ir pieninė veikė puikiai. Tu-
rėdamas gyventojų, ypač kaimiečių, paramą, tėvas išsilaikė iki 1932 
metų. Po to šeima turėjo iš Radviliškio išvykti“.11

Po P. Jusionio miesto valdybos sekretoriumi dirbo Jonas Jurkša (gim. 1898).

„Baigęs rusų seminar. pareng. kursą. Nuo 1919 03 28 iki 1921 11 25 
tarnavo Lietuvos kariuomenėj, nuo 1931 11 25 iki 1922 12 06 p. p. 
ūkio dal. laisv. samd. raštininku ir nuo 1923 01 15 iki 1925 09 29 
tarnavo Liubavo valsč. sekretorium. Turi 6 ha žemės, stato namą“.12 

Šiose pareigose dirbo su pertrauka, į šį darbą grįžo paskutiniaisiais Lietuvos 
Respublikos metais. 

Paskutiniaisiais Lietuvos Respublikos metais sekretoriavo Janina Kazlaus-
kaitė-Pranevičienė.

1920 m. atsiskyrus nuo valsčiaus, aktyviausiems miesto gyventojams teko 
imtis vadovaujamo darbo. Miesto savivaldybės branduolį sudarė jau minėti bur-
mistrai, sekretoriai, į miesto tarybą išrinkti devyni nariai: Petras Linkevičius, Juo-
zas Jonaitis, Vincas Rožinskas, Stasys Mironas, Jonas Norvila, Steponas Skipitis, 
Kazys Grigaliūnas, Domas Švagždys, Vincas Lukoševičius. Pagal amžių taryboje 
24–29 metų narių 4, valdyboje – 1, 30–39 metų – taryboje 4, valdyboje 2, 50–59 
metų taryboje 3 nariai. Mokslo cenzas: pradinis mokslas – taryboje 2, valdyboje 
1, kiti – mokantys skaityti ir rašyti. Visi tarybos nariai – lietuviai, žemdirbiai, iš 
kurių 3 mažažemiai. Kartą per mėnesį taryba posėdžiavo svarstydama aktualiau-
sius tais metais ūkinius-organizacinius klausimus.

Kaip atrodo, 1921 m. teko rengti naujus savivaldos rinkimus. Naujoje taryboje pa - 
gal sąrašą 12 narių: Šleinas Brefas, 32 m., pirklys, Simonas Butkus, 48 m., krikščionis  
demokratas, Aronas Giferas, 36 m., nepartinis, Jonas Karinauskas, 46 m., 6 ha žemės, krikš - 
čionis demokratas, Vincas Lukoševičius, 45 m., 9 ha žemės, krikščionis demokratas, ta - 
ry bos pirmininkas, Abelis Meras, 50 m., nepartinis, Petras Mikutavičius, 32 m., maža - 
žemis, krikščionis demokratas, Jonas Norvila, 50 m., darbininkas, krikščionis demo-
kratas, Klemensas Pranevičius, 44 m., žemdirbys, 6 ha žemės, krikščionis demokratas, 
Steponas Skipitis, 35 m., mūrininkas, krikščionis demokratas, Pranas Skromanas, 40 m., 
žemdirbys, 3 ha žemės, krikščionis demokratas, Jurgis Štarinskas, 50 m., žemdirbys, 
14 ha, soc. liaudininkų valstiečių partijos narys. Kaip matome, dauguma iš jų – žem-
dirbiai, 2 darbininkai, 3 pirkliai žydai. Mokslo cenzas – visiems įrašytas pradinis.13

Miestas, pripažinus jam savarankiškumo teises, 1924 m. išrinko 12 narių tary-
bą. Joje jau minėti aktyvūs šeduviai V. Lukoševičius, J. Štarinskas, 4 žydų tautybės 
nariai. Tarybos pirmininkas – Simonas 
Butkus, pavaduotojas – Aronas Gifteris. 
Visi vyrai. Pirklių – 4, ūkininkų – 6, 
kitų – 2, daugelis priklausė krikščionių 
demokratų partijai. Valdyboje 2 lietu-
viai, 1 žydas, 1 nepartinis.14

11 Jusionis S. Aš visom šaknim radviliškietis, Ra-
dviliškio kraštas, 2012, nr. 1 (16), p. 53–54.

12 LCVA, f. 379, ap. 1, b. 156, p. 216.
13 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 528, p. 42.
14 Ten pat, b. 279, p. 29. 
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1932 m. rinkimuose išrinkti 9 mies  - 
to tarybos nariai: kan. M. Karosas, J. Ka - 
rinauskas, dr. A. Milvydas, L. Melma-
nas, B. Reinas, K. Radauskas, V. Rožins-
kas, P. Skromanas, B. Šeikus. Tai naujos kartos atstovai, Šeduvos miesto žiedas. 
Palyginę mūsų pateiktus tarybos rinkimų rezultatus, regime, kaip keitėsi tarybos 
narių sudėtis tiek išsilavinimo, tiek tautybių ir socialinės padėties atžvilgiu.

Apskritai per pirmąjį tarpukario dešimtmetį dėl lėšų stokos daug kas daryta 
pačių gyventojų ūkiniu būdu, pažanga, vykdytos reformos buvo kuklios. Apie 
padėtį mieste jo burmistro V. Lukoševičiaus 1927 09 28 ataskaitoje nusiskundžiama, 
kad dėl sunkios finansinės padėties miesto savivaldybė, daug dėmesio skyrusi 
miesto tvarkymo darbams organizuoti, kitoms sritims – švietimo, socialiniams 
reikalams neturėjo lėšų, todėl ligoninių ir kitokių gydymo įstaigų, prieglaudų 
neišlaikė ir neišleido pinigų vargingųjų šelpimui. Miestas per tuos metus visą 
laiką buvo be elektros.15

Antrąjį tarpukario dešimtmetį padėtis mieste pasikeitė, akivaizdžiai pagerėjo 
miesto savivaldybės finansinė padėtis, sustiprėjo tarybos ir valdybos veikla, vi-
suomeninio gyvenimo stiprėjimą lėmė konstruktyvi įvairių organizacijų, draugijų 
veikla. Apie tai – kituose šios monografijos straipsniuose.

Kai kurie Šeduvos vietovardžiai, svarbiausios gatvės. 1922 06 05 miesto 
tarybos posėdyje svarstytas miesto sienų, gatvių pavadinimų nustatymas. Cituojame 
ištrauką iš šio posėdžio protokolo: 

„Miesto sienos rubežiuojasi kaimyninių 
valstiečių rubežiais: 1) Muročkino–Baukų 
siena, 2) Užsienio dvaro, 3) Daugyvenės–

Vytauto Didžiojo metų iškilmės Šeduvoje. 
1930 m. Fotografas nenurodytas. Iš LCVA, 
A-P326

15 LCVA, f. 797, ap. 1, b. 137, l. 14.
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Prastavonių siena, 4) Baltosios vnk.–Prastavonių siena, 5) Vėriškių 
g-lė–Margavonių laukas, 6) Navidaičių–Puipių siena, 7) Pavartyčių 
vnk.–Pavartyčių siena, 8) Šklagų–Alksniupių siena.“ 

Ten pat duotas ir vadinamasis Šeduvos m. gyvenamųjų vietovių (gatvių) sąrašas: 

„1. Šiaulių g-vė, 2. Vakoniškio (skotoboinia) g-lė, 3. Daukanto g-lė, 
4. Šiaulėnų g-lė, 5. Pakruojo g-lė, 6. Niaudavos g-lė, 7. Romo g-lė, 
8. Bažnyčios g-lė, 9. Šklagų vnk., 10. Navidaičių vnk., 11. Pa-
vartyčių vnk., 12. Vėriškių g-lė, 13. Kėdainių g-vė, 14. Daugy-
venės vnk., 16. Šeduvos stotis, 17. Vėrikių g-lė, 18. Bernardinų 
g-lė, 19. Krekenavos g-lė, 20. Kotiškio g-lė, 21. Maniežo g-lė, 
22. Panevėžio g-vė, 23. Sienos g-lė, 24. Baukų g-lė, 25. Gibrono 
g-lė, 26. Šaltinių g-lė, 27. Zamkų g-lė, 28. Kapure (Muročkino), 
29. Gudmiškio g-lė, 30. Krekenavos g-lė.“ 

Kaip matome, gatvėmis laikytos 3, gatvelėmis 20, vienkiemiais 5 gatvės ir kaip 
atskira gatvė – kelias į Šeduvos geležinkelio stotį. Kai kurios gatvės mums nežino-
mos (7, 17, 27, 28), galbūt savivaldybės darbuotojo užrašytos klaidingai, paliekame 
jų dokumento originalo pavadinimą. 

Daug kas, net upeliai, kalneliai ir atskiros Šeduvos gatvės mūsų akyse pasi-
keitė arba ir visai išnyko, buvo apipintos pasakojimais, kurie irgi nyksta neužrašyti 
ar nepaskelbti, todėl ir norime juos priminti, apie juos papasakoti, kad išliktų 
ir po mūsų. Kai ką imame tiesiog iš Emilijos Brimonaitės-Brajinskienės užrašų.

Iš amžių glūdumos išliko pasakojimų apie senovės Šeduvos reljefą, žemės 
paviršiaus vaizdą. Pasakojama, kad šiaurinė besikuriančio miestelio pusė buvus 
aukštesnė, su kalneliais, o pietinėje, rytinėje ir vakarinėje 
dalyse, jų žemumoje, tyvuliavo ežeras. Ar to neliudija senieji 
vietovių pavadinimai, kurie šiandien užmiršti arba mažai kas 

Maniežo gatvė.  
1932 m.
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juos beprisimena? Kada tas ežeras užaugo, apžėlė, niekas nežino, bet jis buvo. 
Emilijos vaikystė ir jaunystė praėjo Maniežo gatvėje. Ten gyveno sena tetulytė 
Teklė Šukienė. Kai Emilijai buvo aštuoneri metai, tetulytei – per devynias de-
šimtis. Žmonės jos teiravosi, kodėl vienoje Maniežo gatvės pusėje sausa, šuliniai 
gilūs, o kitoje – kiek pakasei ir jau vanduo? Senolė sakė, kad čia, kur sausa, 
buvo ežero krantas, o kitoje pusėje tyvuliavo ežeras. Ji tai girdėjusi iš savo tėvų 
ir senelių. Ežero nebėra, bet yra vandeningos vietos, balos: Prūdbala, Kirkbala, 
Biesbala, Aketės, Didžbala, Salbala, Briedvalkis, Žvirbliškis, Žemoperša, Vakoniškio 
bala, Žirgų bala, Karklynė. Kai kurie upeliai po melioracijų išdžiūvo, jų pievos 
sukultūrintos, kai kur užstatytos, kai kurių pavadinimai pamiršti ir mažai kas 
juos bežino. Tačiau pavadinimai liudija, kad apie Šeduvą esančios žemės, šlapios 
vietos, kur kasant žemė linguoja, buvusio ežero pagimdytos. 

Toje pat Šeduvos pietinėje, rytinėje ir vakarinėje pusėse yra ar buvo ir mažų 
upeliūkščių. Aketės Margavõnių miške – tai kiaura žemė, jos uždėtos žabais, kad 
neįkristų žmogus ar gyvulys. Pasakojo, kad vyrai, paėmę ilgą virvę, pritaisė svorį, 
leido į eketę (aketę) ir galo nerado – kiaura žemė. 

Vakoniškis, Vakoniškėlis – upelis supamas plačių, žemų, visada drėgnų pievų. 
Link geležinkelio lyg ir įkalnė, bet ir ten augo kokių 30 cm pūkų šluotelė, balos 
augalas. Ant kalnelio būdavo šlapiau negu žemoje pievoje prie upelio. Ten Emilija 
su savo vienmečiais šeduviukais šokinėdavo nuo kupsto ant kupsto. Pieva ilga, 
ligi keliuko į Margavonius, turtinga visokiausios augmenijos. Kokių tik gėlių ten 
nebuvo: purienos, burbulai geltoniausi, rausvos žemutės ašarėlės, aukštesnės už 
jas, taip pat rausvos karpytos kreciukės, violetinės gegutės, rudos, su rausvais 
lapeliais viduje – gegučių duona, šv. Petro rakteliai, baltieji ir raudonieji dobiliu-
kai, įvairios smilgos. O rūgštynių kiek! Tada niekas jų darže neaugindavo, vaikai 
pievose prirūgštyniaudavo. Rūgštynių sriuba būdavo skanėstas. Pievoje prie tiltelio 
per Vakoniškio upelį gulėjo du dideli raudono granito akmenys. Prieš saulę jie 
žiburiuodavo žėručio akelėmis. Vakoniškis buvo apgaubtas paslapties šydu. Vieni 
sakė, kad ten vaidenasi, kiti – kad upelyje ketvirtadieniais laumės skalbinius velėja. 
Tą dieną vakarais tėvai neleisdavo vaikų į Vakoniškį, kad laumės nepagautų ir 
neužvelėtų. Kai bijodavo, atrodė, kad ir girdisi, kaip vėjyje tolumoje prie upelio 
laumės iš karvių pieną atima, nors per tirštą rūką būdavo nelengva tai įžiūrėti. 
Stengdavosi ir karves anksčiau parginti namo, nakčiai lauke nepalikti. Arklius 
per naktį palikdavo pievose, jei jų neganydavo naktigoniai. Sakė, kad laumės gali 
ir arklius nujodyti, ir pieną iš karvių atimti. Būdavo, velka per pievą drobulę, 
parsineša, išplauna vandeny ir tą vandenį atiduoda išgerti karvėms. Kaimynų 
karvės pieną sumažindavo, o jų karvės duodavo daug daugiau. Žinojo ir kaip 
atburti: virvę tempk per kaimyno pievą, parsinešęs pamerk į vandenį ir tą vandenį 
sugirdyk savo karvėms, tada pieno padaugės. 

Per pavasario potvynius į upelį priplaukdavo įvairiausių žuvų, būdavo 
vėgėlių. Žvejodavo ne tik vaikai, bet ir suaugę. Žiemą, kai ištvinęs upelis už-
šaldavo, pasidarydavo didelė čiuožykla. Ten kartais kildavo didžiuliai sūkuriai, 
roges nešdavo kaip plunksnas. Sakydavo, kad tai nužudytų žmonių dvasios šėlsta. 
Netoli upelio stovėjo didelė Krivicko daržinė. Ji vaikams buvo įdomi, nes prie 
jos šaukiant atsiliepdavo aidas. Bet sakydavo, kad gali išgirsti ne tik savo žodžių 
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aidą, bet ir nepažįstamą balsą. Vaikai bijodavo ilgai šaukti, kad neprisišauktų 
to, ko nenori išgirsti ir bijo. Dabar pievos išdraskytos, sujauktos. Ant kalnelio 
žmonės įsitaisė kolektyvinius sodus. Nereikalingus daiktus sumetė į upelį ir taip 
sunaikino Vakoniškį ir aplinkines pievas.

Dabar Kirkibala jau užaugusi, užakusi, tačiau anksčiau žmonės sakydavo, kad 
tenai buvo tikra bala su visais balos gyventojais ir velniais. Ta Kirkibala yra už 
žydkapių, už Mironienės žemės. Iš ten, kaip pasakota, dažniausiai į miestą ateidavo 
velniukai, pasirėdę, apsiavę chromo batais, skrybėlėti, panašūs į amerikonus. Jie 
ateidavo ten, kur bernai ripką mušdavo, kur naktigoniai arklius ganydavo, ar į 
vakaruškas. Jie pokštaudavo, mainikaudavo tabokinėmis. Būdavo, bernai atiduoda 
savo prastesnę, o velniukas – gražesnę, auksu pasiuvinėtą. O parsineša bernas 
namo, pasideda ant stalo, žiūri rytą – gi arklio mėšlas, o ne tabokinė. Mainydavo 
ir armonikomis. Parsineša, sako, bernas gražią armoniką išsimainęs su ameriko-
nu, pasikabina ant sienos, o rytą žiūri – kabo nudvėsusio šuns grobai. Pindavosi 
velniai po kojomis visiems, apgaudinėdavo, pridarydavo nuostolių. Visaip būdavo. 
Viena populiariausių šios rūšies pasakų tarp šeduvių – pasaka apie subatvakario 
vakarėlius, kuriuose velniukas, pasivertęs gražiu ir turtingu ponaičiuku, taip šok-
dindavo mergaites, kad tos vos gyvos likdavo. Tetulytei Uršulei patarus, bernai 
drožė tam ponaičiukui šermukšnine lazda per nugarą, ir jis, pavirtęs arkliu, su 
viesulu išlėkė. 

Iki 1940 m. Šeduvos gatvės turėjo senuosius pavadinimus. Liko nepakitę 
didelės Kėdainių gatvės ir mažesnių Baukų, Gintaro, Lauko, Pakruojo, Paniauduvės, 
Raguvėlės, Sodų, Šaltinio, Vėriškių, Žilionių gatvelių pavadinimai. Sovietinė valdžia, 
stengdamasi įamžinti politinius įvykius ir sau artimus veikėjus, pakeitė daug ką. 
Panevėžio gatvė buvo pavadinta Tarybų gatve (1919 m. joje esančiame pastate 
buvo Tarybų valdžios būstinė), Vytauto gatvė (iki 1930 m. Šiaulių) – Gegužės 
1-osios gatve, Nepriklausomybės, vėliau Laisvės aikštė – Pergalės aikšte. Kitos ga-
tvės pervadintos komunistų šlovinamų veikėjų ar istorinių įvykių vardais. Pokario 
metais naujai pastatytų namų rajonuose atsirado naujų gatvių: Topolių, Parko, 

Namo Kotiškio  
gatvėje fragmentas.  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo
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Naujoji, Partizanų, Taikos, Ąžuolų, Darbininkų, Stoties, Geležinkeliečių ir kt. Apie 
kai kurias senesnes gatves, susijusias su miesto istorija, pasakojame kiek plačiau.

Einant Kėdainių gatve iš centro kairėje yra nedidelė Kotiškio gatvelė, pa-
sibaigianti balto smėlio aikšte ir Kotiškiu vadinamu kalneliu. Ant to kalnelio 
1512 m. buvo pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia. Gatvės gale teka Niauduvos 
upė. Jos pakrantės seniau buvo miestelėnų pasivaikščiojimo vieta. Kairėje aikštės 
pusėje stovėjo progimnazijos rūmai, statyti 1924–1925 m. Aikštės vardas kilęs 
nuo žodžio kotas (kotavoti – žudyti). Senesnieji šeduviai tvirtino, kad dar XIX a. 
šioje vietoje stovėjo kartuvės ir čia, ant to kalnelio, buvo kariami (kotavojami) 
žmonės. 1919 m. čia sušaudyti ir čia pat palaidoti šeši nelaimėliai: komunistai 
Minikavičius ir Prascevičius, kartu su jais ir keturi vagys (Griaužas, Stasilaitis, 
kitų pavardės nežinomos). 

Miesto ribos pietinėje pusėje baigėsi Bernardinų gatve, o šiaurinėje pusėje – 
Sienos ir Sodų gatvėmis. Tiesi, iš seno vadinta Bernardinų gatvė, dabar pervadinta 
Sporto gatvė. Abu jos galai sunyksta kluonuose ir daržuose. Toji gatvė – miesto 
riba, ji ir senajame miesto plane nurodyta kaip „rubežius“. Pietiniame gatvės gale 
yra didelis, šimtamečiais gluosniais ir tuopomis apaugęs apie 2 ha ploto kluonas, 
vadinamas Popiškiu. Jo istorija tokia: miestiečių pakviesti į Šeduvą atsikėlė vienuoliai 
bernardinai, kuriems miesto ūkininkai padovanojo galą rėžio, iš kurio ir susidarė 
minimas sklypas. Bernardinai sklypą sutvarkė, apsodino medžiais, pasistatė namą 
ir įsikūrė. Vertėsi ūkiškai, laikė karves, kiaules. Jie gydė apylinkės gyventojus, 
atlikinėjo katalikiškus patarnavimus. Už tai apylinkės ūkininkai skirdavo aukas. 
Kiek ilgai jie čia gyveno, nežinoma, manoma, kad apie 30–40 metų. Apylinkėje 
jie turėjo gerą vardą, žmonės juos mylėjo. Išvykus bernardinams, sklypą perėmė 
rusų valdžia ir jį nuomojo. 1875–1879 m. pastačius miesto centre cerkvę, sodyboje 
buvo pastatytas puikus gyvenamasis namas, tvartai ir visa tai perduota stačiatikių 
dvasininkui, gyvenusiam Radviliškyje. Jis buvo cerkvės rektorius. Sodyba buvo 
nuomojama ir toliau, o pelnu naudojosi stačiatikių dvasininkai. Atsikūrus Lietuvai, 
sklypą perėmė žemės tvarkymo įstaiga. Ši gatvė pervadinta Sporto gatve, nes čia 
buvo įkurtas sporto aikštynas, futbolo aikštė. Tai vienintelė gatvė Šeduvoje, kuri 
iki šiol neatgavo savo senojo pavadinimo. 

Namas Bernardinų  
gatvėje, kuriame  
1908–1913 m.  
gyveno rašytojas  
A. Tulys.  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo 
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Tarpukario metais Bernardinų gatvės gyventojai garsėjo 
Sekminių sambūrio tradicija. Šiai šventei gatvėje gyvenantys 
ūkininkai padarydavo miežinio, dažniausiai šešiaeilių miežių 
alaus, į kurį dėdavo ir žirnių, – kad geriau putotų, moterys 
paruošdavo vaišes. Gatvė buvo lietuviška, turėjo savų muzikan-
tų, miesto savivaldybės aktyvistų. Linksmindavosi iki muštynių. 

Maniežo gatvės gale caro laikais buvo karinės įgulos aikštynas-maniežas 
kariuomenės arkliams treniruoti. Iš čia gatvės pavadinimas. Gatvė ilga, iš abiejų 
pusių pastatai. Baigiasi laukuose, kitu galu atsiremia į Kėdainių gatvę. Dešinėje 
Vakoniškio upelio pusėje, kur yra buvusi Ksaveros Plungienės sodyba, buvo ka-
pinynas. Ten, pasakojama, užkasti 1863 m. sukilime žuvusių ar nužudytų žmonių 
kūnai. Kai Plungienė statėsi pastatus, iškasė daug žmonių kaulų, kaukolių. Ta 
kapavietė netyrinėta, apie ją nėra žinių. 

Sodo gatvė anksčiau buvo vadinama Gibrono gatve. 

„Gibronų giminė Šeduvoje buvo garsi mokytais savo šeimos na-
riais – juristais. Jų garbei viena Šeduvos gatvių ir buvo pavadinta 
Gibronų vardu“.16

1942 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Šeduvoje buvo dvi 
aikštės (Laisvės ir Turgaus), Pilies takas ir 27 gatvės, 2014 m. – miesto seniūno 
pavaduotojos Aušros Stanevičiūtės ži-
niomis, – trys aikštės (Laisvės, Kaštonų, 
Liepų) ir 35 gatvės. 

Bernardinų (Sporto) 
gatvės gyventojų 
Sekminės. 1930 m. 
Iš E. Brajinskienės 
albumo

16 Žičkytė K. R. Lietuvių antropologijos pradininkas, 
Radviliškio kraštas, 2008, nr. 2 (9), p. 20.
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Apie Šeduvos gatvių tvarkymą, kaitą nemažai korespondencijų būta apskri-
ties laikraštyje „Panevėžio balsas“ (nuo 1935 m. „Panevėžio garsas“). Kai kurias 
jų, dažniausiai spausdinamas nenurodant autorių, pateikiame šiame straipsnyje, 
skliaustuose nurodydami laikraščio išleidimo datą. 

Kadangi miesto savivaldybės iždas buvo tuščias, tą darbą ties savo skly-
pais buvo įpareigoti savo jėgomis ir lėšomis atlikti sklypų savininkai. Anksčiau 
miestelėnai buvo įpareigoti šaligatvius ties savo žemės rėžiais apsodinti medeliais. 
Kas neapsodins – 100 litų bauda (1924 03 15).

Pirmą tarpukario dešimtmetį Šeduvos gatvės atrodė nykiai, ir miesto tarybai 
teko atlikti didelį organizacinį darbą jas remontuojant, tvarkant. Tik 1925 03 07 
posėdyje nutarta pagrindinėse Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių gatvėse ir prie turga-
vietės įtaisyti šaligatvius (1925 03 19).

Gatvių tvarkymas vyko, kaip atrodo, lėtai, nes 1934 m. korespondencijoje 
rašoma, kad 

„Paskutiniu metu pastebėta, kad vis labiau pradeda tvarkyti gatves, 
remontuoti senus namus ir puoštis naujais. Pavyzdį rodo valdi-
ninkai gražesnėse ir patogesnėse vietose statantys naujus namus. 
Tai nuopelnas dabartinio miesto burmistro ir apskrities valdybos“ 
(1934 10 21). 

O dar po penkerių metų laikraščio korespondencijoje, pasirašytoje Niauduvos 
slapyvardžiu, konstatuojant, kad 

„Šeduvoje auga mūriniai ir mediniai namai“, nusiskundžiama, jog 
„šalia jų taip pat sparčiai dygsta ir svaigalų parduotuvės, ir niekas 
prieš tokį pragaro lizdų steigimąsi neprotestuoja“ (1939 09 21).

Įdomesni Šeduvos istorijos faktai. Svarbiausi ir įdomiausi Šeduvos gyvenimo 
tarpukario metais faktai atspindėti konkrečiuose monografijos straipsniuose miesto 
istorijos, kultūros, švietimo klausimais, iškiliausių šeduvių biografijose, bet nemažai 
archyvuose bei spaudoje aptiktų įdomybių, nusėdusių ruošiant šį straipsnį, dar 
liko. Atskirus faktus, jų dalį čia ir pristatome. 

Iš „Panevėžio balso“ savaitraščio mūsų dėmesį patraukė korespondencijos 
apie periodinės spaudos prenumeravimą trejų metų laikotarpiu. 1924 m. į Šeduvos 
paštą ateidavo daugiausia šių laikraščių: „Lietuva“ – 43, „Panevėžio balsas“ – 
25, „Trimitas“ – 45, „Varpelis“ – 40, iš viso 434 egz. prenumeratų (1924 10 30). 
Po trejų metų jau prenumeruojama apie 27 laikraščius, daugiausia: „Tautininkų 
balsas“ – 77, „Ūkininkas“ – 31, „Ūkininko patarėjas“ – 488, „Žvaigždutė“ – 44 
(1927 05 12). 1934 m. Šeduvoje daugiausia prenumeruota: „Mūsų laikraštis“ – 180, 
„Mūsų kraštas“ – 26, „Ūkininko patarėjas“ – 295, „Šv. Pranciškaus varpelis“ – 125, 
„Mūsų rytojus“ – 100, „Žvaigždė“ – 103, „Naujoji Romuva“ – 22 (1934 07 22). 

Tuo laikotarpiu šeduviams labai aktualus buvęs elektros įsigijimas. Apie 
tai rašoma net keliose „Panevėžio balso“ korespondencijose. 1926 12 27 Šeduvos 
miesto savivaldybės posėdyje nutarta 
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„be varžytinių duoti koncesiją Kaganui Rachmiliui laikyti mieste 
elektros stotį su sąlyga, kad koncesininkas per visą stoties laikymo 
laiką duotų nemokamai 10 lempų po 40 žvakių apšvietimo miesto 
gatvių“ (1926 01 28). 

Tuo reikalu, pasirodo, savivaldybė vedė derybas net su Amerikos lietuvių elek-
tros gaminimo bendrove Šiauliuose ir su vietos pramonininkais (1927 05 05). Ir 
pagaliau – Šeduvoje jau turima elektros stotis. Miestas dar labiau sustiprėjo, kai 
vietoje senosios elektrinės buvo prisijungta prie Rėkývos–Panevėžio tinklo. Ko-
respondencijoje apgailestaujama, kad to verslo imtis neišdrįso niekas iš vietinių 
ūkininkų, kad tokiems reikalams mūsų žmonės nesusideda (1929 12 05). 

Apie miesto tvarkymą, svarbiausius miesto savivaldybės darbus, naujoves 
rašoma burmistro V. Lukoševičiaus pirmojo tarpukario dešimtmečio 1927 10 28 
ataskaitoje. Svarbesnius ataskaitos punktus cituojame: 

„Per visą laiką, nesant reikalo, naujų kelių nepravesta, paskutiniu 
laiku, praėjusiais ir šiais metais, visi keliai išžvyruoti ir tinkami 
sunkiųjų ir lengvųjų automobilių susisiekimui. 1925 metais visi 
I rūšies keliai ir mieste didesnės gatvės buvo apsodinta medeliais, 
kurių dauguma blogos valios žmonių išnaikinta, jų vieton rūpina-
masi sodinti nauji. 

Miesto savivaldybė dėl sunkios materialinės padėties jokių 
prieglaudų ir kitų įstaigų, rūpinančių socialės apsaugos reikalu, 
neišlaikė ir neišleido pinigų vargingųjų šelpimui.

Visos didesnės gatvės grindžiama iš prieškarinių laikų. 
1919–1927 m. atlikta žymus grindinio remontas. Darbą atlieka 
patys nejudamojo turto savininkai ties savo pleciais savo lėšomis. 
Didesnėse gatvėse šaligatviai š. m. pradėti ir baigiami daryti neju-
damojo turto savininkų jėga ir lėšomis. Š. m. išgrįsta trečia dalis 
turgavietės. Darbas atliekamas natūraliniu būdu. Per visą laiką 
miestas be elektros apšvietimo. Pastaruoju metu daroma skubūs 
žygiai įvedimui šviesos“.17

„Panevėžio balso“ korespondencijose atsispindi ir naujovės miesto gyvenime. 

„Šeduva – miestelis nedidelis, bet švarumo atžvilgiu toli atsilikęs 
nuo kitų mūsų miestelių. Tačiau ryšy su atvykusiu naujai paskirtu 
nuovados viršininku ir jo padėjėju miestelis pradėjo tvarkytis kitaip: 
gatvės šluojamos, kiemai tvarkomi ir... ilgai gulėjusių sąšlavynų 
jau nesimato. Šeduvietis“ (1926 09 17).

„Paskutiniu metu pastebėta, kad Šeduvoje vis labiau pradeda tvarkyti 
gatves, remontuoti senus namus ir puoštis naujais. Tai nuopelnas 
iš dalies dabartinio miesto burmistro ir 
apskrities valdybos“ (1934 10 21). 17 LCVA, f. 797, ap. 1, b. 137, l. 14.
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„Šeduvoje auga nauji mūriniai ir mediniai namai, bet šalia jų 
taip pat sparčiai dygsta svaigalų parduotuvės, ir niekas prieš to-
kių pragaro lizdų steigimąsi neprotestuoja. Niauduva“ (Panevėžio 
garsas, 1939 09 21).

„Šeduvos Šiaurės Lietuvai šelpti komitetas iš viso šiemet sušelpė 
533 šeimas bei atskirų asmenų, kuriems duota pašalpos nuo 2 iki 
15 litų ir javų nuo 8 iki 24 kg. Piniginė apyvarta 22 425 Lt, 
javų 42 centr.“ (1929 11 28).

„Namų ruošos kursai Šeduvoje bus surengti šią vasarą. <...>. Įvai-
riems bandymams klebonas paveda savo inventorių. Nuo rudens čia 
bus įsteigta dviejų metų ūkio mokykla“ (1930 06 05).

1925 11 03 „Saulės“ draugijos progimnazijos salėje 5 val. vakaro įvyko pir-
mas Šeduvos radijo koncertas, transliuojamas iš Karaliaučiaus, Berlyno, Maskvos, 
Londono bei kitų Anglijos miestų. Koncertas tęsėsi 3 valandas. 

1927 08 03 Šeduvoje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona. 

„Šiomis dienomis du Šeduvos piliečiai įsitaisė pirmuosius čia radijo 
imtuvus“ (1927 05 05).

„Šeduvoje 1937 02 14 atidarytas liaudies universitetas, kuriuo 
žmonės labai patenkinti. Nuo 02 16 atidaryti vakariniai kursai 
suaugusiems pradžios mokyklos ir gim. 4 klasių pažymėjimui gauti, 
kurie uoliai lankomi“ (1937 02 27). 

Rašte 1939 02 08 aps. savivaldybės valdyba prašo Teisingumo m-ją patenkinti 
šeduvių prašymą dėl teismo įsteigimo: 

„tikrai Šeduvos miestas ir apylinkė sudaro žymų ūkiškojo bei 
kultūrinio judėjimo centrą. Čia veikia agronomijos, veterinarijos 
rajonai, sveikatos punktas, vidurinė mokykla, javų sandėliai, gy-
vulių supirkinėjimo punktai ir kitos įstaigos. Gyventojai prašo per 
savivaldybes šį klausimą kelti kelinti metai“18. 

„Sugrįžo į Šeduvą prieš karą čia gyvenusios ir karo metu išblaškytos net kelios 
čigonų šeimos“ (1927 05 05), bet svarbiausia, kad čia apsigyveno čigonų baronas – 
karalius Orlovas, senas, stambus barzdotas senis su didele raityta lazda. Čigonai 
gyveno Kėdainių gatvės gale, nedideliame name – čigoninėje. Pradžioje jų buvo 
nedaug, o vėliau taboras pagausėjo ir persikėlė į didesnį namą jau Kėdainių gatvės 
pradžioje. Svečiuodavosi pas Orlovą ir iš kitur atvykę čigonai. Pats Orlovas dažnai 
būdavo sutinkamas bevaikščiojantis po 
miestą. Miestelio vaikai jį lydėdavo 18 LCVA, f. 797, ap. 1, b. 875, p. 31.
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šaukdami „Tiur-liur, tiur-liur!“ Vagystėmis garsėjantys čigonai neliesdavo šeduvių. 
Sakydavo, kur čigonai gyvena, iš tos vietos nevagia. O vogti jiems leista paties 
Dievo: kai Kristų kalė prie kryžiaus, čigonas pavogė vieną vinį ir taip, gailėdamas 
Kristaus, prikalus kojas viena vinimi, mažino jo kančią. 

Čigonai priklausė katalikų bendruomenei, Velykų rytą jie eidavo išpažin-
ties. Lietuviui buvo privalu eiti išpažinties prieš Velykas, – jei eisi Velykų rytą, 
būsi apkalbėtas kaip einantis išpažinties su čigonais. Apie nuo 1898 m. Šeduvoje 
kunigavusį altaristą Aleksandrą Valavičių (1843–1927), vadintą čigonų klebonu, 
buvęs Šeduvos kunigas P. Rauda atsiminimų knygoje taip rašo: 

„Velykinę čigonai atlikdavo pas savo kun. A. Valavičių. Jei kunigas 
važiuodavo ir ne pas ligonį, čigoniukai pagarbiai suklaupdavo ir 
taip praleisdavo važiuojantį kunigą.“19

Gydytoja Mitkaitė pasakojo atsiminimus apie apsilankymą čigonų tabore. 
Kartą ją pakvietė į taborą pas sunkų ligonį (paprastai į gydytojus čigonai nesi-
kreipdavo). Vaizdas buvo slegiantis. Viename kambaryje buvo daug lovų ir vaikų, 
o ligonis – jau prie mirties, jo plaučiai švilpia kirgu-gargu, kirgu-gargu. Gydytoja 
apžiūrėjo ir pabarė, kad nekvietė anksčiau. Čigonė atsakiusi, kad ir šį kartą ne-
reikėjo kviesti: jeigu bus gyjama – pagis, jeigu bus mirštama – mirs. 

Apie čigonus Šeduvoje sklido pasakojimų apie jiems nutikusius būtus ir pra-
manytus įvykius bei nuotykius. Viename jų – kaip čigonas apgavo ūkininką, įsiū-
lydamas jam pirkti nepastebimą fizinį trūkumą turintį arklį. Atvedė čigonas į turgų 
parduoti arklį. Arklys nekoks, bet nebrangiai prašo ir išsijuosęs giria: „Amu, poniutis, 
koks arklys. Jei jis liežuvį turėtų, tai ir kalbėti galėtų!“ Nusipirko, parsivedė namo, o 
arklys neėda. Gal dantys blogi, gal apgavo čigonas? Pražiodė – ogi žiūri – arklys be 
liežuvio, matyt, nusikandęs. Čigonas pasakė tiesą, o žmogus pagalvojo, kad juokauja. 

Populiarus ir pasakojimas apie iš žmogaus arklį pirkusį čigoną, kuris įtikino 
pardavėją būtinai prieš perkant pabandyti, ar arklys gerai bėga, o užsėdęs ant arklio, 
sudrožė jam rimbu ir atsisukęs suriko: „Pasilik su teisybe, o man arklys!“ ir nujojo. 
Vėjo laukuose nepagausi, o jei ir pagausi čigoną, ar atpažinsi. Jie visi vienodi. 

Nuo 1940 m. lapkričio 1 d. Šeduvos savivaldybė panaikinta ir visas inven-
torius perduotas valsčiaus savivaldybei.

Šeduvos malūnai. Jais pradėta rūpintis vos pradėjus funkcionuoti Šeduvos 
valsčiui besikuriančioje nepriklausomoje Lietuvoje. Kaip konstatuota valsčiaus 
tarybos 1920 05 30 posėdyje, peržiūrint prekybos ir pramonės įstaigų, o kartu  
ir malūnų apmokestinimą, malūnų valsčiuje tais metais būta 16, net 7 iš jų  
Šeduvoje, priskiriant miestui ir artimo Baltõsios kaimo malūnus. Peržiūrint anks-
čiau malūnams apdėtus mokesčius, nutarta patikslinti juos lyginant su žemės 
ūkių dydžiais. Taip Aleknos malūnas sulygintas su 60 dešimtinių vietoj 40, Da-
nieliaus Bavaro – 40 vietoj 20, Šero 
Ožero – 15 vietoj 5, du R. Džonsono 
Kėdainių gatvės pradžioje malūnai – 
120 vietoj 80.20

19 Rauda P. Nesuprantami mums Tavo, Viešpatie, keliai, 
Vilnius, 2000, p. 91.

20 LCVA, f. 797, ap. 2, b. 26, l. 14.
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1920 08 29, jau miesto tarybos posėdyje, nutarta  
 

„nustatyti malimo kainas vėjiniams malūnams prastai malti pūdą 
už 0,5 auksino, pikliuoti – 2 auksinai, neimant sėlenų, gariniams 
malūnams prastai malti 80 skatikų už pūdą ir pikliuoti 2 auksinai 
už pūdą, neimant sėlenų.“21

Dar anksčiau, 1920 03 08 tarybos posėdyje „Nutarta išskirti vėjinius malūnus 
iš kitų pramonės įstaigų ir leisti malti šventadieniais po pamaldų“.22

Malūnų Šeduvos krašte nestokojo, bet daugelis jų – vėjiniai, paprasti, dau-
giausia tarnaujantys kasdieniniams poreikiams, duonai ir gyvuliams. Šeduvos ma-
lūnuose – valcai, pikliai, įvairių miltų ir kruopų gamybai. Mano (E. Brajinskienės) 
atminimu, tarpukariu buvo keturi malūnai. Visus juos teko matyti vaikystėje, apie 
juos sklandė įvairių pasakojimų, kurių teko girdėti retkarčiais lankantis juose su 
tėvu. Vaikų malūnuose nebūdavo daug, tik vienas kitas, – kad nesibastytų be 
darbo likę vieni. Jiems tas buvimas būdavo didelė šventė, nes į tokį svarbų kaip 
Bavaro malūnas važiuodavo gal kartą per metus. Vaikui reikėdavo stebėti, kada 
ateina eilė tėvui malti, jog primintų, kad jis, kur užsišnekėjęs ar bendraudamas 
su kitais laukiančiais, nepraleistų savo eilės. 

Posėdžio protokole minimas Danieliaus Bavaro (Bauer) malūnas kituose 
dokumentuose įvardijamas kaip Gabrieliaus Bavaro įpėdinių nuosavybė. Tame 
garo malūne, pastatytame XIX a. aštuntame dešimtmetyje Šiaulėnų gatvės gale, 
ne per toliausiai nuo Šiaulių–Kauno plento, maldavo įvairiai – ir statmala, ir 
pikliuodavo, ir valcuodavo. Menu, žmonių suvažiuodavo daug, vieni vyrai. Jie iš 
ratų pro pagrindines duris sunešdavo grūdus į patalpos pirmąjį aukštą, o į antrą, 
kur buvo piklius, treneris ir valcai, maišus keldavo velenu sukama grandine. Prie 
jos galo prikabintas maišas kildavo į viršų tik patraukus rankeną. Kol ateidavo 
eilė malti, susėdę vyrai, daugiausia ūkininkai, pasakodavo įvairias istorijas ar 
nutikimus. Atėjus eilei, keldavosi nuo maišo ar kaladės ir dalyvaudavo malimo 
procese. Mes, vaikai, stebėdavome, kaip darbuojasi du nuolatiniai malūno dar-
bininkai, kaip pirmiausia byra kviečių sėlenos, juodmilčiai, o tik vėliau manų 
kruopos, po jų – balti pirmarūšiai valcuoti miltai. Čia grūdus ir pikliuodavo – iš 
rugių – duonai, iš kviečių – ragaišiui. Malūno dešinėje buvo ir lentpjūvė, kurioje 
nuolat darbuodavosi daug vyrų, atvažiuojančių ratais ar rogėmis, pakrautomis 
rąstais, o išvažiuojančių su lentomis ir kitokia statyboms paruošta mediena. XXI a. 
tas malūnas ir lentpjūvė virto griuvėsiais. 

Panevėžio gatvės gale puikavosi didelis verslininko Kagano garo malūnas. 
Jis dar neįtrauktas į valsčiaus malūnų sąrašą 1920 05 30 Šeduvos valsčiaus ta-
rybos posėdyje, kuriame paminėti Aleknos, Bavaro ir kiti tais metais egzistavę, 
bet vėliau nežinomi šeduviams malūnai. Ten, kaip ir Bavaro malūne, maldavo 
ir pikliuodavo rugius šventinei duonai, o kviečius – ragaišiui, valcuodavo pyra-
gams. Iš kviečių nusisemdavo ir tamsesnių kruopų, ne tik manų. Iš miežių taip 
pat pasidarydavo įvairių kruopų – ir 
smulkesnių, ir grucei, miltų miežiniam 
ragaišiui. Vokiečių okupacijos metais 

21 LCVA, f. 797, ap. 2, b. 5, l. 10.
22 Ten pat.
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malūną valdė okupantų statytinis. Tais metais gera malimo kokybe garsėjęs malūnas 
buvo smarkiai apkrautas darbu. Esant menkai vokiškos markės vertei, mokestį 
už malimo paslaugas malūno valdytojas imdavo natūra, dažniausiai atsiskaitant 
paukščiais. Jiems specialiai buvo skirtas malūno sandėlis. Tai paaiškėjo naktį ma-
lūne kilus gaisrui, kai liepsnoms ryjant medinį pastatą, atidarius sandėlį, išgąsčio 
apimtos gaisravietėje klykavo antys, žąsys, kalakutai, vištos. Vėliau malūnas buvo 
nugriautas, o jo vietoje pastatytas prekybos paviljonas, nepriklausomybės metais 
jame buvo įkurdinti kultūros namai. 

Kaip pasakojo senolė Prekerytė, o jos pasakojimą užrašė kraštotyrininkė 
E. Brajinskienė, ten, kur nūnai klesti visoje Respublikoje garsi užeiga „Užuovėja“, 
buvo vokiečio Bavaro žemė. Jos gabalą nusipirko iš Amerikos į žmonos gimtinę 
su šeima grįžęs Jarašiūnas, nutarė statyti jame vėjinį malūną. Jis ilgai suko galvą, 
kurioje vietoje tą malūną statyti. Iš žmonių buvo girdėjęs, kad norint sulaukti 
sėkmės, reikia išeiti į lauką ir pasiklausyti balsų. Jei girdėsi žmonių, o dar moterų, 
balsus, – toje vietoje nestatyk. O jei išgirsi gyvulio balsą, – statyk toje vietoje, kur 
stovėsi. Išėjo Jarašiūnas į lauką, apsidairė ir išgirdo – Šipulskių kieme moterys 
kalba, juokiasi, rėkauja. Grįžo atgal – ta vieta bloga. Kitą dieną vėl išėjo ieškoti 
geros vietos. Atsistojo ir klausosi. Kad užbliovė Kleberio ožys – tokiu skardžiu 
balsu, ir dar ne vieną kartą. Nusprendė: vieta gera ir pradėjo malūno statybą. 

Toje vietoje, Vytauto gatvės gale, kur dabar plečiasi „Užuovėja“, užvirė 
statybos darbai. Jarašiūnas samdė žmones, vežė iš laukų akmenis ir pradėjo statyti 
mūrinį malūną. Nebuvo technikos akmenims pakelti į pastato sienas, viską darė 
rankomis. Pasidarė savadarbius suktuvus ir su virvėmis kėlė akmenis į viršų. 
Malūną didelį, akmeninį pastatė, liko tik baigti, bet Jarašiūną palaužė tais laikais 
nepagydoma liga, ir liko našlė viena su trimis dukterimis ir sūnumi Stasiuku, 
kuris po kurio laiko mirė nuo tos pačios ligos (džiova) kaip ir jo tėvas. 

Jarašiūnienė išnuomojo dar nebaigtą statyti malūną Butkui iš Alksniupių. 
Tas tęsė statybą. Pridarydavo alaus. Vyrai dirbo ir gėrė. Bevaliūkaudami uždegė 
malūną, ir malti neteko. Butkus išvažiavo atgal į Alksniupius. Jarašiūnienė, ener-
ginga moteris, nesudėjo rankų, pati, pasisamdžiusi iš Radviliškio darbų vykdytoją 
Kazokaitį, toliau atstatinėjo, įrenginėjo malūną. 

Tais metais netoliese Bavaro malūne dirbo gizeliu Alekna, sumanus malū-
nininkas, gerai tvarkęsis Bavaro malūne. Jis norėjo būti savininkas, o ne gizelis. 
Todėl ir vedė daug už save vyresnę našlę Jarašiūnienę. Alekna baigė statyti malūną 
1909 m. Jis malūną taip sutvarkė, kad net girnos buvo titnaginės. 

Su Alekna Jarašiūnienė sugyveno sūnų Petrą, bet 1915 m. ji pasimirė, ir 
Alekna liko su trim Jarašiūnaitėm ir sūnumi Petru. Podukros suaugo, visoms 
reikėjo atiduoti pasogą, o pinigų tiek neturėjo, nors žmonės kalbėjo, kad Alekna 
turi velnią pasisamdęs: vėjo nėra, o malūno sparnai sukasi. Sakydavo, velniukas 
šokinėja nuo vieno sparno ant kito ir taip suka sparnus. Be to, malūną norėjo 
palikti sūnui. Sumanė tėvas ieškoti sūnui žmonos su didele pasoga: atiduotų 
Jarašiūnaitėms dalis, o malūnas liktų Petrui. Sužinojo Alksniupiuose gyvenant 
turtingų tėvų dukrą, kuriai tėvas žada 3 000 litų pasagos. Nusiuntė Alekna sūnų 
Petrą su piršliu į Alksniupius. Mergaitė nekokia, bet gera pasoga. Po vestuvių 
jaunavedys paprašė uošvio sutartos pasogos. Uošvis nedavė nė cento, pasakė: „Jei, 
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žente, neradai ant stalo, tai po stalu neieš-
kok.“ Petras pinigų negavo, liko su 
neišvaizdžia žmona. Malūną jis pardavė 
broliams Požėloms ir atidavė Jarašiū-
naitėms pasogą. 

Lietuvą okupavus sovietams, ma - 
lūnas buvo nusavintas, kiek malė, 
kiek – ne. Niekas juo nebesirūpino, 
stovėjo kaip vaiduoklis. 1967 m., įgy-
vendindami rajono vykdomojo komi-
teto pirmininko L. Špokevičiaus su-
manymą, rajono architektas Prikockis 
ir „Lelijos“ fabriko direktorius šeduvis 
B. Paukšta ėmėsi malūną paversti res-
toranu. Tą darbą jie atliko nepriekaiš-
tingai, kūrybiškai, išradingai restau-
ravo pastatą, pritaikydami jį naujai 
paskirčiai, pavadino malūną-restoraną 
„Užuovėja“. Greitai užeiga patogioje 
susisiekimo atžvilgiu kryžkelėje tapo 
labai populiari, į ją plūdo lankytojai 
iš visos Lietuvos ir net iš toliau. Pri-
simindami pasakojimą apie Aleknai 
tarnavusį ir sukusį sparnus be vėjo 
velniuką, „Užuovėją“ šeduviai pava-
dindavo ir Velnių malūnu. 

Atkūrus nepriklausomybę, kurį laiką „Užuovėja“ tapęs malūnas buvo pri-
mirštas, apleistas, nuniokotas, vėl tapo vaiduokliu. Naujam gyvenimui jį prikėlė 
pastatą nupirkę šiauliečiai verslininkai broliai Daukšos. Malūną užvaldė Zigmas 
Daukša, sumanus, neabejingas grožiui verslininkas. Jis suremontavo senus pastatus, 
pastatė naujų, sukūrė įspūdingą, viliojančią užsukti praeinančius ir pravažiuojančius 
pro Šeduvą aplinką. Ši pramogų ir maitinimo įstaiga garsėja tradiciniu maistu 
ir gardžia malūnininko gira. „Užuovėjos“ ansamblis tapo Šeduvos simboliu, gal 
vizitine kortele?

Iki karo Vėriškių gatvėje dar girgždėjo nedidelis, ketursparnis, aukštas, skie-
dromis apkaltas R. Šerienės stiebinis vėjo malūnas, šeduvių vadinamas Pipirničia. 
Jis buvo taip pastatytas, kad būtų galima sukioti pagal vėjo kryptį, medinis, len-
gvas, šonai apkalti lentelėmis, viduje taip pat viskas iš medžio. Jame maldavo tik 
statmala gyvuliams ir paprastai duonai bei salyklui. Visuose Šeduvos malūnuose 
salyklą maldavo dykai. 

Kitais malūnais, paminėtais 1920 m. tarybos posėdyje, bet mūsų kartai jau 
nežinomais, galbūt naudotasi tik tarpukario pirmojo dešimtmečio pradžioje. O tu-
rimų Šeduvoje malūnų, kaip atrodo, nebuvo per daug. Apie tai galima spręsti 
kad ir iš 1939 m. korespondencijos apskrities laikraštyje: 

Malūnas-restoranas „Užuovėja“. 1967 m. 
Iš Šeduvos kultūros namų archyvo
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„Nėra valcų Šeduvos malūnuose, todėl valsčiaus ūkininkai valcuoti 
turi vežti į Panevėžio Goldino malūną, nes to valsčiaus malūnai 
nepajėgia įrengti brangių valcams mašinų“ (1939 01 21).

Šeduvos pieninė. Žemės ūkio krašte, kur pienininkystė buvo reikšminga 
veiklos sritis, tarpukario metais valsčiuje užėmė vieną pagrindinių barų, kiekvie-
name didesniame kaime kūrėsi pieno nugriebimo punktai (tokių punktų buvo 16), 
iš kurių į Šeduvą suvežama grietinė buvo perdirbama į sviestą. Pieninė Šeduvoje 
1926 m. įsikūrė pirmame vaistinės aukšte. Tačiau ten patalpos buvo labai ankš-
tos, ir pieno produktų gamybos apimtys buvo gana ribotos. 1933 m. stambesni 
Šeduvos apylinkių ūkininkai nutarė statyti tipinę pieninę. Jie sudarė organizacinį 
komitetą, į kurį buvo išrinkti ūkininkai P. Butkus, P. Martinaitis, J. Grigaliūnas, 
J. Urbaitis, A. Bielinis ir kt., sudarė valdybą, į kurią įėjo P. Butkus, K. Grigaliūnas, 
A. Plungė, J. Urbaitis, P. Linkevičius, I. Pranskėtis. Surinkus iš gyventojų pinigus, 
pieninės statybai iš Šaltinio gatvės gyventojo A. Burkausko buvo nupirktas vieno 
hektaro žemės sklypas. Senesnieji šios gatvės gyventojai, Antanas Jonaitis ir kiti, 
mena, kad statybines medžiagas naujai pieninei ūkininkai susivežė savo arkliais: 
žvyrą – iš Baltosios k., plytas – iš Šeduvos geležinkelio stoties. Statybos rangovas 
buvo kaunietis žydas (gaila, jo pavardės jau niekas nebeprisimena), o statė vietiniai 
meistrai. Naujosios pieninės įrengimus montavo diplomuotas inžinierius Larsenas 
iš Danijos, todėl ir pieninė išėjo daniško maštabo. Į pieninės atidarymo iškilmes 
1933 m. susirinko valsčiaus ūkininkai, daug jaunimo. Naująjį pastatą pašventino 
kanauninkas M. Karosas (1937 08 14).

Kaip teigiama cituotame S. Buteikos straipsnyje, Šeduvos pieninė 1936 m. 
turėjo 850 pieno tiekėjų (nežymiai daugiau tik Raguvos ir Ibutonių pieninėse), 

Pirmoji Šeduvos pieninės valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: P. Butkus, 
A. Plungė, J. Urbaitis; antroje eilėje: P. Linkevičius ir I. Pranskėtis.  
Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus archyvo
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Šeduvos pieninės 10-mečio  
minėjimas. 1937 m.  
Iš gimnazijos A. Bukausko  
muziejaus archyvo 

Pienininkystės kursų Šeduvoje  
dalyviai. 1936 m.  
Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus,  
Nr. T. N3250
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tuomet Panevėžio apskrityje ji buvo didžiausia, sukaupusi didžiausią kapitalą – 
94 112,02 Lt, nemaža pelno, turėjo mažiausiai skolų, gamino visą eksportinį sviestą. 

Medžiagą straipsniui pateikusio šeduvio Viktoro Masiulio žiniomis, pieninės 
valdyba pirmuoju gamybos vadovu nusamdė pienininką Antaną Dikinį, o šis jau 
samdėsi kitus darbuotojus. Buhalteriu buvo priimtas Petras Padvarietis, pieno 
priėmėja – Elena Padvarietienė, gamybos darbininke – Anastazija Galkienė, kūri-
ku – Antanas Jarmalavičius. Samdė ir vadinamąją kontrolasistentę, kuri atlikdavo 
pieno riebumo ir kitokią analizę. Naujoje Šeduvos pieninėje buvo gaminamas 
aukštos kokybės sviestas, kurį noriai pirkdavo ir anglai. Pienininkas A. Dikinis 
už pirmos rūšies eksportinio sviesto gamybą buvo premijuotas. Čia, pieninėje, 
buvo gaminama ir tara sviesto įpakavimui – labai gražios statinaitės iš liepos 
medžio. Jas darė šeduvis meistras Simonas Adomaitis. Pakuojant sviestą eksportui, 
į statinaitę pirmiausia tiesdavo pergamentinį popierių, pridėdavo sviesto ir gerai 
supresuodavo. Šį darbą atlikdavo A. Galkienė. Paruoštas eksportui statinaites į 
Šeduvos geležinkelio stotį veždavo Jonas Galdingas, vėliau – Stasys Astrauskas. 

Ir atkūrus nepriklausomybę, A. Galkienė su džiaugsmu prisiminė darbą tar-
pukario metų pieninėje. Anot jos, visi įmonės darbuotojai gerai išmanė savo darbą, 
gamino aukštos kokybės produkciją, už kurią anglai mokėjo nemažus pinigus. Todėl 
pieninės darbuotojai ir savo uždarbiu niekada nesiskundė, žmonės dirbo sąžiningai, 
vertino darbą, tikėjo Dievu ir bijojo nuodėmės. Tačiau nepriklausomybės metais 
pieno gamyba, priglobta akcinių bendrovių, visiškai pasikeitė, ir Šeduvos pieninė 
liko be darbo, jos ištuštėję rūmai sunyko, paversti pieno priėmimo punktu. Viena 
iš prestižinių miesto vietų Panevėžio ir Šaltinio gatvių kampe, kur dešimtmečius 
stovėjo vienas svarbiausių pačių šeduvių rūpesčiu puoselėtas gamybinis pastatas, 
apžėlė piktžolėmis, deja...

Vilnų karšykla ir verpykla. Šeduvos ir kaimyninių valsčių ūkininkai laikė daug 
avių – didelė iš jų nauda – mėsa ir vilna. Kadangi vyravo natūrinis ūkis, iš vilnos 
audinių gamindavo ne tik milo ir pusvilnonius drabužius, šiltus mezginius, lovų ant - 
klodes (divonus), įvairius rankdarbius, bet ir žiemos apavą – veltinius, pirštines, ko -
jines, šalikus. O dar vilnonių audinių vėlyklos. Verslininkas E. Kaganas (jo įmonė, 
vienintelė Šeduvoje, minima 1922 m. žinyne „Visa Lietuva“) buvo pirmas ir vienin - 
telis tokios apimties modernios įmonės savininkas, iki ją nusavino okupantai 1940 m. 
Anglijoje pirktomis brangiomis mašinomis šis verslininkas nesunkiai galėjo nukonku-
ruoti krašto amatininkų turimas daug paprastesnes karšyklas, o verpyklų tai ir nesi-  
girdėjo. Į Šeduvos vilnų karšyklą karšti vilnų atveždavo ir aplinkinių valsčių gyventojai. 

Karšykla tarpukario metais buvo įkurta Panevėžio gatvės name Nr. 25. Di -
desnę pastato dalį užėmė mašinos, mažesnėje gyveno įmonės darbininkas Juoza-
paitis. Kaip rašoma „Ūkininko patarėjo“ žurnalistės straipsnyje, 

„Pirmiausia vilna karšti buvo paruošiama, sudedama ant įrengi - 
mo, vadinamo „vilku“. Po to vilnos buvo karšiamos pirmąja ma - 
šina, tada pasveriamos, sveriama po 2 kg. 
Antrą kartą vilna karšiama jau kita ma-
šina“.23

23 Sireikienė A. Šeduvos miestas turi unikalią vilnų 
karšyklą ir verpyklą, Ūkininko patarėjas, 2009 01 06, 
p. 12.
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Tame pačiame straipsnyje rašoma: 

„Labai svarbus įrenginys buvo knatinė, iš karštos vilnos daromi 
knatai (dagčiai?), o paskui iš jų verpiami siūlai. Tebestovi 16 m 
ilgio mašina, siūlus suko net 184 ritės. Prie verpimo mašinos 
dirbo tik vyrai.“

Valerija Grybauskienė karšykloje išdirbo 37 metus <...>, jai teko dirbti prie 
visų mašinų. 1960–2005 m. dirbo prie siūlų į sruogas lenkimo mašinos. Ji mena, 
kad ilgus metus karšyklai-verpyklai vadovavo vedėjas Juozas Jakutis, geras orga-
nizatorius, autoritetingas, nepakeičiamas vadovas. Vyresnio amžiaus šeduviai geru 
žodžiu mini dešimtmečius prie karšimo mašinos dirbusį karšėją Joną Juozapaitį, 
kuris buvo labai atsidėjęs darbui, paslaugus aptarnaujamiems klientams, apdova-
notas sovietiniu ordinu, nors visai nesikišo į politiką. Darbininkai šioje įmonėje 
buvo pastovūs, dažnas dirbo iki pensijos. Be kitų, minėtini Juozas Stankūnas, 
Budrys, iš jaunesnės kartos – Aleksas Kelpša. 

Pokario metais karšykla buvo iškelta į kitoje gatvės pusėje, į anksčiau bu-
vusias miesto savivaldybės, teismo patalpas. Senasis pastatas pertvarkytas, pusiau 
nugriautas. Pavyko išsaugoti visus įrengimus. Jie dar tinkami gamybai, tik nebėra 
tokio poreikio. Sovietiniais metais kolūkiniame kaime nebeliko avių. Galvojama 
įkurti muziejų, bet būtinas namui remontas nejuda iš vietos, ir muziejaus ateitis 
neaiški. Suprantama, muziejui neužtektų vien mašinų ekspozicijos, derėtų pasigi-
linti ir į įmonės istoriją, prisiminti jos darbuotojus. 

Apie 1936 m. šeduvis Antanas Burbulis, auksarankis, nagingas kalvis ama-
tininkas, pats pasidaręs metalo apdirbimo stakles, sumeistravo ir vilnų karšyklą. 
Ir jai netrūko klientų, ypač karo metais. Darbavosi toje karšykloje pats, išmokė 
karšėjos amato žmoną. Darbas nutrūko, kai 1944 m. besitraukiantys vokiečiai su-
gavo ir išvežė Vokietijon keliasdešimt šeduvių. Tarp jų buvo ir A. Burbulis. Jis 
karui pasibaigus per Švediją, Norvegiją grįžo į Šeduvą ir dirbo jau suvalstybintoje 
vilnų karšykloje-verpykloje Panevėžio gatvėje. 

Karšyklos vilnų 
karšimo mašinos.  
Iš Šeduvos kultūros 
namų archyvo
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Be minėtų malūnų, pieninės, vilnų karšyklos-verpyklos, Šeduvoje tarpukario 
metais būta ir visai smulkių įmonėlių. Rašęs apie Šeduvą V. Pakštas mini buvus 
miestelyje porą odų perdirbimo įmonių, limonado gamyklą, virvių vijimo įmonę, 
Šeikaus rašalo dirbtuvę „Kiršinas“, 2–3 kepyklas. Dera paminėti ir Povilo Čepai-
čio paminklų, antkapių, žiedų šuliniams, kitokios betono produkcijos gamyklėlę, 
1936 m. įsikūrusią Panevėžio gatvėje. Nemaža P. Čepaičio įmonės gamybos pa-
minklų, šalia P. Skromano akmeninių, esama Šeduvos kapinėse. Eidami į naują 
mokyklą, matėme Panevėžio gatvės šaligatvių plytose įspaustą įrašą „P. Čepaitis“. 
Buvo ir šio verslininko arbatinė, kurioje dirbo Čepaitienė.

Apie turgus ir muges. Magdeburgo teisės leido turgus rengti ketvirtadieniais 
ir keturias metines muges. Miesto taryba jau pirmaisiais savo egzistavimo metais ir 
vėliau posėdžiuose svarstydavo turgavietės tvarkymo klausimus (žvyruoti turgavietę, 
statyti ir nuomoti būdeles ir kt.). Kaip rašyta apskrities laikraščio žinutėje, „Šią 
vasarą numatoma grįsti miesto rinka. Jau suvežtos didelės akmenų krūvos“ (1927 05 05).

Stengtasi prekybą turgadieniais išlaikyti turgavietėje, neleisti prekiauti gatvių 
galuose, skylėtą miesto biudžetą papildyti kad ir ne per didžiausiomis rinklia-
vomis. Antai 1920 11 28 taryboje nustatytos turgaus rinkliavos: nuo kiekvienos 
į turgų atvykusios padvados – 1 auksinas, padvados su javais – 2 auksinai, už 
gyvulius – po 2 auksinus.24

Rinkliavos vėliau buvo koreguojamos, didinamos. Beveik visos privačios 
parduotuvės šeštadieniais prekiavo, nors įstatymas tai draudė (1926 01 28).

Paprasti turgūs Šeduvoje vykdavo ketvirtadieniais. Į didžiulę aikštę mies-
to centre atidardėdavo važiuoti, sugužėdavo pėsti miestelėnai ir artimų, ir net 
tolimesnių kaimų gyventojai. Prekiaudavo viskuo. Vienoje eilėje išsirikiuodavo 
balaganai su saldainiais ir pyragaičiais, stovėdavo pakeltomis ienomis vežimai, 
uždengti baltom drobėmis, su riestainiais – didesniais, vidutiniais ir mažučiais, 
su aguonomis ir be jų. Riestainius pardavinėdavo virtinėmis. Būdavo vežimų su 
žuvimis. Jas parduodavo buntais (pundeliais), saldainius – funtais (svarais). Kitoje 
pusėje ūkininkai pardavinėdavo javus, sviestą, grietinę, kiaušinius, lašinius, deš-
ras, spirgus, daržoves (bulves, morkas, burokėlius, kopūstus), prekiavo kitomis 
kaimiškomis gėrybėmis. Perkantieji sviestą, kad nenusipirktų rūgštaus ar vidury 
nebūtų prikrėsta bulvių košės, ragaudavo. Ruošdami turgui sviestą, varškę ar sūrį, 
padažydavo kiaušinio tryniu. Mat jei geltonas, – riebus, skanus. Balto sviesto ar 
varškės nepirkdavo. Apskritai maistas buvo labai pigus, o pinigai brangūs: kviečių 
centneris kainavo aštuonis litus, cukraus kilogramas – vienas litas. 

Paskutinį ketvirtadienį prieš Kūčias ir prieš Velykas vykdavo vadinamieji 
saldaturgiai. Jų metu buvo pardavinėjamas medus, džiovinti obuoliai, kriaušės, 
aguonos, nupeštos ir išdarinėtos vištos, žąsys, kalakutai, lašiniai, dešros, kumpiai, 
o prieš Velykas dar ir veršiena. Be veršienos – ne Velykos! Prismaigstydavo lašinių 
į mėsą ir kepdavo pečiuje. Dar iš geros tešlos kepdavo „bobą“. Per Velykas, be 
kiaušinių, dar turėdavo ant stalo būtinai būti ir „boba“, ir veršienos. 

Bernų, mergų turgų gličturgį dar vadindavo skaistaturgiu. Būdavo pirmą 
ketvirtadienį po Kalėdų. Tą laiką dar vadindavo žiūros-čiupos mėnesiu. Tą mė-
nesį jaunimas rinkosi, dairėsi poros. 
Pareidavo iš ūkininkų atitarnavę sutartą 24 LCVA, f. 797, ap. 2, b. 25, p. 18. 
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Tarpukario Šeduvos turgūs

Šeduvos jaunimas per 1930 m.  
Žolinės atlaidus.  
Iš Šeduvos kultūros namų archyvo
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laiką samdiniai. Į tą turgų ir susirinkdavo samdiniai. Jie būdavo gavę iš ūkininkų 
atlyginimus, užtat ūkininkų vaikai tuokart būdavo biednesni, nes buvo atsiskaityta 
su šeimyna. Sako, arbatinėse ūkininkaičiai turėdavę užleisti vietas samdiniams.

Jomarkai (mugės, dideli turgūs, metturgiai) Šeduvoje buvo keturi, pats di-
džiausias – Angelų sargų jomarkas. Tą jomarką, vykdavusį po Angelų sargų spalio 
antrą dieną, kitaip vadindavo kumeliukų muge. Tuo laiku atskirdavę kumeliukus 
nuo kumelės ir jau paaugusius parduodavo. Prekiaudavo ir gyvuliais, grūdais, 
sodo vaisiais, kubilais, tekiniais, įvairiais maisto produktais. Privažiuodavo čigonų, 
kurie pardavinėdavo, pirkdavo ir mainikaudavo arkliais. Per pusiaugavėnio mugę 
būdavo galima valgyti mėsą. Tokia išlyga buvo gavėnios metu. Sakydavo, jei per 
valandą nueisi į mišką, parsineši malkų, pasipjausi gaidį, nupeši, išsivirsi, tada 
gali valgyt. Šiaip gavėnioje iki Velykų buvo septynios savaitės pasninko. 

Švento Jurgio mugė – gyvulių mugė. Privesdavo, priveždavo arklių, karvių 
ir kitokių naminių gyvulių. Sako, arklius ir karves gydydavo, bet, būdavo, vienam 
arklys griūna, ir tiek. Jį pamokė, kad reikia arklį mušt per nugarą, neskaudžiai, 
kad judina kraują ir arklys nebegriūna. Tą ligą vadino blužnies liga. Blužnį išmuša.

Žolinės mugėje prekiaudavo visokiomis rudens gėrybėmis. Jas suveždavo 
iš daržų ir sodų. 

Šeduvos 1926–1936 m. turgus gyvai prisiminė čia gimusi ir augusi moksli-
ninkė ir žurnalistė Ksavera Rūtelė Žičkytė straipsnyje „Jurgio Žilinsko vasaros“. 
Jos atmintyje 

„Šeduvos turgūs buvo žinomi visoje Vidurio ir Šiaurės Lietuvoje. 
Čia savo gyvulių, vilnos, linų, javų suveždavo supirkėjai, tolimų 
parapijų ūkininkai. Čia jie pirkdavo geležies, druskos, cukraus ir 
kitų gyvenimui būtinų daiktų. 

Didžiausi turgūs būdavo mugių, atlaidų dienomis. Šeduva 
virsdavo viena didžiausia parduotuve. Įspūdingiausia atrodydavo 
miesto aikštė. Ji būdavo nustatyta prekystaliais. Visur plevendavo 
šilkiniai kaspinai, gražiai gėlėtos skarelės, įvairių spalvų rožančiai, 
o tarp jų – iš Rygos atvežtų rūkytų strimelių virtinės. Žydai 
apžiūrinėdavo vištas, pirkdavo veršelius, avis. Bliaudavo išgąsdinti 
gyvulėliai, sklisdavo jau suėjusių su kaimynais ir burnelę spėjusių 
išmesti ūkininkų balsai. Ūždavo parduotuvėmis aplipusios miesto 
gatvės, bildėdavo karšyklos mašinos, dundėdavo malūnai, spiegdavo 
barono Ropo lentpjūvė“.25

Į Šeduvos muges suvažiuodavo žmonės ir iš toliau, iš visos Lietuvos, ieškoda-
mi brangesnių kainų parduoti ir pigesnių pirkti. Mieste būdavo didelis sujudimas. 
Visos gatvės bildėdavo, kai iš mugių pradėdavo važiuoti vežimai. Pasitaikydavo 
avarijų arkliams pasibaidžius. O turgavietėje aidėjo ne tik besiderančių pirkėjų 
ir pardavėjų balsai, bet ir jų gyvų prekių, paukščių, gyvulių garsai, tame triukš-
me girdėjosi ir muzikos instrumentai. 
Vieni atveždavo armonikas parduoti, 
kiti ateidavo tik pagroti. Būdavo pil-

25 Žičkytė K. R. Lietuvių antropologijos pradininkas, 
Radviliškio kraštas, 2008, nr. 2 (9), p. 15. 
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na elgetų – vieni giedodavo, kiti dainuodavo. Į Šeduvą atvažiuodavo invalidas 
akordeonistas, labai gražias dainas dainuodavo. Prie instrumento buvo pritaisytas 
odinis maišelis aukoms rinkti. Šeduviai jį mylėjo ir negailėjo pinigų, laikė savu. 
Paskutinį kartą į Šeduvą prie bažnyčios jis buvo atvažiavęs per atlaidus 1990 m. 
Seni šeduviai jį apstojo, sveikinosi, bučiavosi. 

Kada išnyko ketvirtadienio turgūs ir juos lydėjusios mugės, tikslios datos 
nežinoma. Rodos, kai panaikino Šeduvos rajoną, dingo ir turgūs, o mugės dar 
anksčiau, – kai turgų iškėlė iš miesto aikštės ir joje pradėjo statyti namą, naujame 
turguje mugių jau nebebūdavo.

Prekyba ir prekybininkai. Šeduvos parduotuvės, jų prekyba buvo atskiras 
šio verslo baras, o stambūs prekybininkai sudarė atskirą grupę. 1920 05 20 Šeduvos 
valsčiaus tarybos posėdyje svarstant mokesčių nustatymą, krautuvėms ir pirkliams 
nutarta palikti ta pati norma, kuri buvo nustatyta komisijos anksčiau, patiksli-
nant parduotuvių vertę sulyginant su žemės ūkiu. Iš protokolo sąrašo, kuriame 
33 krautuvės, žydų prekybininkams priklausė 24, o 13, kaip rašoma minimame 
protokole, pirkliams, taip pat žydams. Nustatyta, kad turtingiausi krautuvininkai, 
kurių krautuvės prilygintos žemės ūkiui, buvo šie: N. Davidavičius, M. Blochas ir 
Z. Giršovičius – jų turtas prilygintas 55 dešimtinėms žemės, H. Kaplano, A. Me-
lomano – 50 dešimtinių, E. Kagano vilnų karšykla – 50 dešimtinių, R. Šeine – 35, 
M. Kušelevičiaus – 38, Š. Fimanto – 25, S. Mirvės, E. Kambro – 20 dešimtinių. 
Turtingiausi krautuvininkai lietuviai: P. Prascevičius – 25 dešimtinių, J. Eidžiūnas, 
P. Jankevičius – po 20 dešimtinių. Pirklių pelnas lygus 100 ir daugiau (iki 400) 
dešimtinių – 9 pirklių. Turtingiausi – J. Bere – 400, A. Gifteras ir Kiršonas – po 
300, M. Bretas – 200 dešimtinių.26 

Šeduvos žydai pramonės, prekybos, amatų sektorius tvirtai laikė savo ran-
kose, turėjo tuose baruose didelę patirtį, tradicijas, paramą iš užsienyje gyvenusių 
savo tautiečių. Jų rankose buvo ir didžiausios pajamos, pelnas. Be to, kaip rašė 
prelatas Mykolas Karosas, kai 

„Šiokia tokia šeduviečių pramonė buvo vien svetimųjų rankose, <...> 
smulkioji pramonė ir amatai nebuvo ugdomi. Šeduviai nesistengė 
domėtis amatu, prekyba ar pramone. Charakteringas bruožas – per 
daug palinkę prie žemės ir daugiausia būdami didžiažemiai visais 
laikais savo įpėdinius aprūpindavo žeme.“ 

Atsilikimo priežastimi aktyvus visuomenininkas, prelatas M. Karosas laikė ir tai, 
kad „prekybiniai ir ekonominiai saitai šeduvių buvo tampresni su Šiauliais, tuo tarpu 
administraciniu atžvilgiu priklausė nuo Panevėžio“27.

Žydai buvo sumanūs prekybininkai. Parduotuvėje duodavo skolon (ant 
bargo), buvo gabūs derybininkai, su lietuviais bendravo santūriai, kiek reikia. 
Jų asmeninis gyvenimas lietuviui nežinomas. Nebuvo taip, kad žydas pakviestų 
lietuvį pas save arba pats kviečiamas 
ateitų. Uždari, svetimi, tačiau jeigu 
ištikdavo bėda, žydas paskolins tau 
pinigų greičiau negu lietuvis. 

26 LCVA, f. 797, ap. 2, b. 26, l. 14.
27 Karosas M. Šeduviečiai, Panevėžio vyskupija, Vilnius, 
1998, p. 515. 
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Tarpukario pirmojo dešimtmečio pabaigoje, žinyno „Visa 
Lietuva“ (Kaunas, 1931) žiniomis, daugelis Šeduvos prekybos 
įmonių buvo žydų rankose. Daugiausia verstasi maisto produk-
tų ir pramoninių prekių prekyba. Net trys mėsos parduotuvės 
buvo įsikūrusios Kėdainių gatvėje (J. Gruškos, L. Kaperienės, 
A. Plifo), J. Fridlenderio, M. Šneiderio, M. Niselevičiaus, 
H. Šapelio parduotuvės – arčiau cen-
tro, turgavietės. Ūkio produktų prekyba 
buvo M. Abelio, P. Berelio, J. Kleišo, 
A. Giftero, B. Goco, Ch. Melmano ran-
kose. Gana gerai sekėsi senbuviams 
prekeiviams, manufaktūros parduotu-
vių savininkams Ch. Goldinui, Ch. Me-
lamdovičiui, Š. Noliui, R. Šerui ir 
Ch. Šeimanui, M. Šuchmanienei, suge-
bėjusiems aprūpinti reikliausius šedu-
vius pirkėjus įvairiausiais kokybiškais 
europinės tekstilės pramonės audiniais. 
Šeduvoje buvo net dvi M. Michmano 
ir Š. Reitenbordo indų parduotuvės, 
A. Giršovičiaus ir A. Kaplano geležies 
parduotuvės, S. Pamušo laikrodžių par-
duotuvė, A. Blecherio siuvamųjų ma-
šinų, dviračių prekyba, B. Blocho javų 
prekyba, L. Dovidovičiaus ir Š. Mirvino 
odų prekyba, W. Peiferto kolonijinė pre-
kyba, D. Fleišienės alaus sandėliai. Tuo 
tarpu lietuvių rankose tebuvo Šeduvos 
vartotojų bendrovė „Laisvė“, J. Eidžiū-
no restoranas ir A. Libonaitės knygynas. 

Prie J. Stankevičienės 
kepyklos-arbatinės.  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo  

Šeduvos kooperatyvo 
darbuotojai. 1938 m.  
Iš A. Kirtiklio  
albumo
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Tą spragą stengėsi užpildyti nepriklausomybės pradžioje susikūrusi kooperacinė 
bendrovė, kuri vėliau reorganizuota į žemės ūkio draugiją. 

Ši draugija „pradėjo supirkinėti linus. Linus skiria į aukštesnes 
rūšis ir moka aukštesnes kainas negu žydai, todėl abudu žydų linų 
supirkimo punktai pritrūksta darbo“ (1937 01 09). 

Ji Smilgiuose atidarė savo skyrių, kuriuo apylinkės ūkininkai labai patenkinti 
(1939 04 01). 

Amatai ir amatininkai. Dalis Šeduvos amatininkų dirbo negausiose ir ne 
per didžiausiose įmonėse, kurias jau minėjome, o jų diduma – laisvi amatininkai, 
įsikūrę savo namų dirbtuvėles, siuvyklėles, kalves, kuriose dažniausiai triūsė vienas 
ar keli šeimos nariai. Didžiausią amatininkų būrį sudarė moteriškų ir vyriškų rūbų 
siuvėjai, jų poreikis buvo didelis, nes gatavų rūbų prekyba buvo menka, o miesto 
siuvėjai, garsėjantys aukšta kvalifikacija, aptarnaudavo ir kaimo klientus. Kaip rašoma 
žinyne „Visa Lietuva“, tarpukario pirmojo dešimtmečio pabaigoje Šeduvoje veikė 
Elzės Prascevičienės siuvykla, vykdavo siuvamųjų mašinų prekybos kompanijos 
„Singer“ (Singer Sewing Maschine Company) organizuojami siuvimo kursai, kur 
šio amato mokė geriausi Šeduvos siuvėjai. Kursus lankė nemažai Šeduvos miesto 
ir valsčiaus merginų, kiek mažiau vaikinų. Ne visi jie tapo amatininkais, bet savo 
buityje tomis žiniomis ir įgūdžiais naudojosi. Iš mūsų sąraše turimų 23 moterų 
siuvėjų ypatingos pagarbos susilaukė Kazimiera Lalienė, Veronika Lazutkienė, Elzė 
Prascevičienė, Elena Rimdžiūtė, Aniceta 
Kiškienė. Ypač pasižymėjo K. Lalienė, 
kuri visada turėdavo kelias mokines, o 
jos paslaugomis naudojosi ir kitų miestų 

Siuvamųjų mašinų prekybos kompanijos „Singer“ 
1930 m. siuvimo kursų dalyvės. Iš filokartisto  
P. Kaminsko kolekcijos



551

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

moterys. Pas geriausias siuvėjas patek-
ti buvo nelengva, kartais prireikdavo 
rekomendacijų, tekdavo ilgokai laukti, 
reikėdavo pasirūpinti iš anksto, užsi-
imti eilę. Minėtinos ir siuvėjos S. Ribikauskienė, S. Verbliugevičiūtė, M. Valienė, 
T. Kalvaitienė, Z. Teišerskienė, A. Zdanienė, M. ir N. Puodžiūnaitės, A. Sirusienė, 
S. Lastauskienė, M. Mižutavičienė, O. Šliužinskienė, P. Grinienė, A. Abromaitienė, 
K. Pincevičienė, E. Duškinienė, K. Indrošienė. Visas jas iš to laikotarpio sunku 
ir beprisiminti. Visos jos turėjo gerbėjų, turėjo darbą ir pragyvenimo šaltinį. Kai 
kurios šeimos vertėsi šiuo amatu, iš įgudusių meistrų mokėsi jaunesni, jų arti-
mieji. Kai kurios siuvėjos specializavosi siūdamos vienos rūšies siuvinius (M. ir 
V. Valantinaitės siūdavo apklotus).

Savo paskirtimi tiekti aprangą moterims siuvėjoms artimos ir mezgėjos. Jokūbo 
Rupero mezginių dirbtuvėje ir kai kurių mezgėjų privatininkių buvo mezgama 
mašinomis. Mezgėjos mašinomis – A. Zupkienė, V. Tamošiūnienė, E. Nordonienė, 
B. Stankūnienė, A. Grigaliūnienė, K. Markulienė, Adomaitienė. Rankomis mez-
gė V. Grybauskienė, O. Liutkevičiūtė, A. Svėrienė. Medvilnines kojines mašina 
mezgė M. Skukauskaitė. Minėtinos ir audėjos, ruošusios medžiagą siuviniams ar 
patalynei. Iš to amato duoną valgė S. Šereivienė, B. Mockutė, V. Velmuntienė, 
V. Kazlauskienė, Švilpienė. 

Labai geri vyriškų rūbų siuvėjai, savo amato meistrai, Šeduvoje buvo Kle-
mensas Januševičius, Petras Mančiauskas, Juozas Nordonas, Jonas Vingėlis, Povilas 
Verbliugevičius, Romualdas Grigaliūnas, Antanas Motieka, Kazimieras Masilionis. 
Duoną iš savo amato pelnėsi ir siuvėjai P. Pincevičius, J. Šereiva, J. Lazutka, 
S. Pinevičius, P. Povilaitis, K. Zakarauskas, Kalvaitis, Grigaitis, Ribikauskas. 
Daugelis iš jų siūdavo ir viršutinius drabužius moterims. K. Januševičius turėjo 
mokinį padėjėją, su kuriuo važiuodavo į kaimus kelioms dienoms, apsiūdavo 

„Singer“ kompanijos kursantės. Trečia iš  
dešinės – kursų vadovė Veronika Lazutkienė. 
1937 06 08. Iš V. Vingelio rinkinio
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ištisas šeimas, garsėjo kaip labai geras kailinių kriaučius. Nelengva būdavo patekti 
į J. Vingėlio klientų eilę, – jis labiausiai buvo gerbiamas Šeduvos inteligentijos. 
Pasakodavo, kad jis tobulinosi, savo amato paslapčių sėmėsi iš Paryžiaus siuvimo 
meistrų. Nepriekaištingas siuvimo specialistas buvo ir J. Nordonas, tik jis kaip 
kairiųjų pažiūrų 1940 m. paskirtas sovietiniu Šeduvos miesto vykdomojo komiteto 
pirmininku ir pirmomis karo dienomis be teismo buvo sušaudytas. 

Siuvėjais laikytini ir kepurių kriaučiai. Jie dirbo Iciko Goldino kepurių siu-
vykloje ir namuose. Žinomesni kepurininkai – P. Kučinskas, E. Grigulevičienė, 
A. Kazlauskas. 

Prie siuvėjų galima priskirti ir pakinktų siuvėjus, kuriuos vadino rimoriais. 
Kylant ūkininkų ekonominei galiai, arklių veislės gerinimas buvo vienas iš turtė-
jimo rodiklių, o kiekvienas, net ir mažiau pasiturintis ūkininkas, stengėsi geriems 
ristūnams siūdinti odinius pakinktus, kuriuos puošdavo metalinėmis grandinėlė-
mis. Rimoriai Johanas Limantas ir Balčiūnas, pravarde Gegė, buvo vieni labiausiai 
gerbiamų amatininkų. Pirmajam taip gerai sekėsi, kad buvo kalbama, jog jis turi 
aitvarą. Rimorius gal ir dėl to labai gerbė, kad jų buvo tiek mažai.

Gana marga ir medžio darbų amatininkų grupė. Vieni garsėjo kaip statybi-
ninkai, kiti kaip baldžiai, meninių, buities dirbinių meistrai. Namus statė K. Lu-
koševičius, J. Mižutavičius, J. Skačkauskas, J. Duškinas su sūnumi, J. Vasiliaus-
kas, A. Berenis, K. Budrys. Alfonsas ir Bronislovas Diponai darė langus, duris, 
K. Steponavičius – grindis, smulkesnius darbus. P. Rakickas – labai atsakingus 
vidaus apdailos darbus. Iš baldžių garsėjo M. Astrauskas, Murėnas (P. Kūrio 
dėdė). Statines, kubilus darė meistrai S. Špokas, S. Vilkanauskas ir jo sūnus Jonas. 
Juozas Leščinskas darė iš medžio įvairius meninius darbus. To jis išmokė ir sūnų 
Jokūbą, kuris ilgus metus to meno mokė Šeduvos vidurinės mokyklos mokinius, 
iš kurių išaugo visas būrys talentingų drožėjų. J. Goštautas darydavo kryžius ir 
kitus meninius darbus. Verpimo ratelius meistravo Kirklys, Mačiulis, Motiekaitis. 
Stogdengiai – S. Skipitis ir jo broliai, tėvas ir sūnus Kraponavičiai. Karstus darė 
B. Janušauskas, A. Bereišis, Butkus, Šepetys. Račiai – V. Gervelis, S. Gudavičius. 
Stiklus pjaustė Jonas Stumbras. Turėjo paklausą ir šulinių kasėjai S. Rajinčius, 
P. Vancevičius, V. Balkevičius ir jo tėvas Albinas, broliai Blaškiai. 

Šeduvos siuvėjai  
(iš kairės):  
Petrukaitis,  
P. Jančiauskas,  
E. ir J. Nordonai.  
Iš Šeduvos kultūros 
namų archyvo
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Krosnininkus labiausiai tinka glausti prie statybininkų. Jų pareiga – pasta-
čius namą, mūryti plytų ar akmenų statinį šildyti namus ar gaminti valgį. Gerai 
traukė ir šildė bei virė mūrininkų P. Kablio, Antano ir Petro Remeikų, P. Kleberio, 
J. Skačkausko, P. Gusto, J. Štaro, J. Kukuraičio, A. Mendelio, Stanionio mūrytos 
krosnys, dosniai teikė šilumą jų namiškiams, patogios buvo šeimininkėms. Ypač 
kai jų statinius prižiūrėjo ir krėtė kaminkrėčiai Antanas Galdikas ir Mykolas Vyčas. 

Dažna šeima turėjo savo šeimininkę, bet Šeduvoje buvo visas pulkas gas-
padinių, kurias samdydavo ruošti stalą pokyliams, iškilmingesniems ir paprastes-
niems, įvairiausioms progoms. Net mokiniai jas kviesdavosi paruošti šimtadienių 
ar išleistuvių, kai tomis progomis būdavo mokyklos šventės, vaišių. Tų geriau-
sių šeimininkių eilėje – O. Bučienė, Ona ir Stefanija Plungienės, M. Bistrickaitė, 
O. Vaitkevičiūtė, Bronė ir Teklė Kurlianskaitės, Veronika ir Ona Saulėkaitės, 
A. Daukienė, E. Leitienė, A. Kazlauskienė, I. Šuminienė, D. Daugirdienė. O dar 
prie jų – firminių tortų kepėjos: Anėlė ir Elžbieta Lubickaitės, A. Petronienė, 
A. Gudžiūnienė, G. Jankevičienė ir J. Jablonskienė. Visiems šeduviams buvo gerai 
pažįstami duonos kepėjai Alfonsas Banza, Stanislovas Švagždys ir Freida Malcienė, 
saldainių ir limonado meistrė Teresė Zelmanienė, kurią daugelis vadino pagal 
vyro vardą – Karolienė. 

Neapsiėjo šeduviai ir be metalo kalimo amatininkų. Kalvystė buvo nelen-
gvas, vyriškas, bet reikalingas ir garbingas amatas, kuriame, kaip ir kitur, buvo 
galimybių pasireikšti ne tik jėgai, bet ir kūrybingumui. Talentingas buvo kalvis 
Juozas Šereiva. Jis Kėdainių gatvėje turėjo nuosavą kalvę, laikė mokinių, nuolat 
dundėjo kūju ant geležinio stovo kalamas metalas, degė žaizdras, šnypštė iki 
raudonumo įkaitinta ir vandenin panardinta grūdinama geležis. Sekėsi kalviauti 
ir Jonui Pincevičiui, broliams Jonui ir Antanui Daukšoms, J. Grupui, K. Petroniui, 
J. Švilpai, K. Bugvilai, P. Dauneckui. Meninių sugebėjimų turėjo Julius Bliumas. Jis 
nukalė bažnyčios bokštui meniškus kryžius ir nevengdamas rizikos juos įtvirtino 
dideliame aukštyje. Smulkesnius kalvystės darbus dirbo šaltkalviai J. Petrėnas, 
J. Teišerskis, P. Skačkauskas, E. Matuzevičius. Prie šaltkalvių priskirtini ir dvira-
čių remontininkai, G. Radzišauskas, dirbęs su sūnumi 
Edvardu ir anūku Rimantu, „linksmas senis“, auksinių 
rankų meistras Rapolas Norvaiša. 

Nemažą Šeduvos amatininkų dalį sudarė bat-
siuviai. Kiek jų dirbo Maušos Gadje avalynės dirb-
tuvėje, nustatyti nepavyko, o labiausiai įsiminė pa-
vieniai batsiuviai, kai kurie turėję ir mokinių, dirbę 
nedidelėse dirbtuvėlėse, paprastais darbo įrankiais. Iš 
šeduvių prisimenamų tarpukario metų batsiuvių – du 
Antanai (ne giminės) ir Ambraziejus Valiai, iš kurių 
vienas, Antanas, buvo tarp garsiausių šio amato ben-
drų. Garsūs buvo modeliavę ir siuvę naujus batus 
batsiuviai K. Terebeiza, Kirpičnikas, Mirvišas, žinomi 
meistrai A. Mušinskas, A. Barkauskas, Antanas ir 
Alfonsas Baranauskai, S. Pilsuckis, P. Alksnys, A. Lei-
ta, M. Rulevičius, A. Šileika, G. Lukoševičius ir jo 

Julius Bliumas.  
Iš I. Stanulienės albumo
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sūnus Henrikas, J. Dichavičius, J. Ūsas, paprastesnius batus siuvo ir remontavo 
B. Bukauskas, P. Pakatilevičius, V. Šienauskas, L. Astrauskas. Buvo reikalingi ir 
medpadžių batsiuviai, nunešiotų batų odinius padus keitę mediniais, K. Rusteika, 
A. Ramonas, P. Maslauskas, B. Banys, žiemoms vilnų veltinius vėlusios E. Tamo-
šiūnienė, V. Ruževičienė, S. Duškinienė. 

Savų puodžių skaičiumi Šeduva nepasižymėjo, bet apie vieną išradingą šio 
amato atstovą ilgametės šeduvės amatininkės Valerijos Grybauskienės pasakojimas 
tikrai įspūdingas. 

„Mano senelis Matas Matiliūnas buvo molinių puodų meistras. 
Pirmiaus parsiveždavo iš Liaudiškių arba iš Pavartyčių kaimų ne 
molio, o šlyno, tokio žalsvos spalvos molio, sukrėsdavo jį į drobę, 
užpildavo vandeniu, kad suminkštėtų. Paskui imdavo iš drobės, 
dėdavo ant tokio ilgo suolo, buvusio dirbtuvėje, ir minkydavo kaip 
tešlą. Labai gerai išminkydavo, išrinkdavo akmenukus, suvoliodavo 
tokį ilgą gniutulą, supjaustydavo vienodo didumo gabalais. Pjaudavo 
maždaug 20 cm ilgio viela. Vienam gale pagaliukas ir kitame gale 
pagaliukas. Čia buvo staklės (varstotas), ant ilgo stovo aukštai 
buvo maža apvali medinė tokia lentelė, o apačioje apvali lenta, su 
koja paspirdavo, ir ji sukdavosi. Dėdavo ant jo (varstoto) gabalą 
šlyno ir abiem rankom keldavo aukštyn. Kada jau būdavo gatavas 
puodas, tada nupjaudavo su ta viela ir nuimdavo, padėdavo ant 
palubėje stumdomų lentų sudžiūti. Viduryje dirbtuvės buvo krosnis 
su šildomąja siena, todėl patalpoje buvo šilta. Kampe buvo girnos, 
kuriomis maldavo (ruošdavo) glazūrą. Ją gamindavo taip: prirink-
davo varinių vielų, senų puodų, juos lauke degindavo dideliame 
katile. Pasidarydavo geltoni miltai. Tuos miltus užpildavo vandeniu, 
gaudavosi kaip vanduo su smėliu. Taip po samtį dėdavo į tas šli-
fuotas girnas ir maldavo. Išeidavo tokia košė, kaip grietinė. Paskui 
pripildavo vandens, glazūruodavo puodus. Po to vėl dėdavo ant 
tų lentų, kad nudžiūtų, o jau kada būdavo sausi, tada nešdavo į 
deginimo krosnį. O ta apie dviejų metrų aukščio plytų be viršaus 
krosnis stovėjo lauke. Buvo padarytas langas joje puodams talpiai 
sustatyti. Paskui tą langą užmūrydavo plytomis, ant viršaus sudėdavo 
sudaužytų plytų šukių. Taip sandariai uždengdavo. Prie to dviejų 
pakurų pečiaus buvo malkinė. Malkos turėjo būti sausos, daugiau-
sia eglinės, vieno metro ilgio. Pečių visą dieną kūrendavo. Po to 
leisdavo atšalti, išimdavo per tą langą jau šaltus puodus, nešdavo 
į daržinę, dėdavo ant šiaudų, kad nesudužtų. Senelis žiedė puodus, 
bliūdus, puodynes, žaislus vaikams, ant kai kurių dirbinių, jiems 
išdžiūvus, piešdavo piešinius liaudies motyvais, daugiausia gėles. 
Turėjo mažą parduotuvę Laisvės aikštėje, veždavo ten puodus ir 
pardavinėdavo. Vėliau jis šio amato išmokė savo žentą Vincą Strylą. 
Aš ten gyvenau, padėdavau viską dirbti ir taip visko išmokau.“ 
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Vincas Stryla – paskutinis Še-
duvos puodžius. Jis po uošvio mirties 
1933 m. perėmė šį verslą. Naudoda-
masis savo mokytojo pamokomis, kaip 
rašo istorikas S. Senulis, jis 

„žiesdavo įvairiausios paskirties indus – 
dubenis, puodus, puodynes, ąsočius, lekus 
(rutulio formos puodynes vynui laikyti), 
pieno nusodinimo indus. Gamindavo va-
zonus. „Čerpės“ – specialios paskirties 
gaminiai. Juos žiesdamas, puodžius į molį 
primaišydavo stambiau grūsto granito, mat 
„čerpes“ naudodavo aguonoms grūsti prieš 
Kūčias. Tai į vazoną panašus indas. Be 
viso to, puodžius lipdydavo švilpukus vai-
kams... <...> Susikraudavo puodžius tuos 
gaminius – prekes į vežimą ir dardėdavo į turgus, prekymečius. 
Kur tik nesilankydavo – Šeduva, Smilgiai, Radviliškis, Grinkiškis... 
<...> Pokario metais Vincas Stryla tapo Šeduvos gamybinių įmonių 
kombinato meistru. Ten labai sėkmingai darbavosi, buvo apdovano-
tas garbės raštais. Tiesa, namie tebežiedė puodus ir tebebuvo visų 
gerbiamas meistras – puodžius“28.

Apie akmens, betono gaminių gamintojus kalbama kituose straipsniuose, 
todėl nekartojame, kas pasakyta apie Skromanų šeimos narių, Čepaičio, kitų įmo-
nių darbininkus – amatininkus. Minėtini su elektrinės įkūrimu atsiradę elektrikai 
V. Petronis, E. Stankevičius, V. Savickas, J. Svėrys, A. Jonaitis, Antanas ir Vytautas 

Vincas Stryla  
su šeima.  
Iš Daugyvenės 
kultūros istorijos 
muziejaus-draustinio 
archyvo

28 Senulis S. Paskutinis 
Šeduvos puodžius, Ra-
dviliškio kraštas, 2008, 
nr. 2 (9), p. 47. 

P. ir A. Čepaičių  
paminklų dirbtuvės 
darbininkai  
laisvalaikiu. Povilas 
Čepaitis su armonika. 
Apie 1938 m.  
Iš A. Čepaičio albumo
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Kasarauskai, V. Kniška. Gal dar derėtų prisiminti Šeduvos gatvių grindikus (grin-
dėjus) Petrą Indriošį – jis rinkdavo darbininkus, o vadovavo Jurgis iš Pakrúojo, 
akmenskaldžius Albiną Balkevičių ir jo sūnų Vytautą, Onaitį, į laikotarpio pabaigą 
turėjo užsakymų ėmę gaminti betono čerpes stogams dengti Stanislovas Tendze-
golskis, Petras ir Bronislovas Padgurskiai, Čepaitis. 

Buvo ir amatininkų, muzikantų ir giedotojų, kurie linksmino įvairiomis pro-
gomis, kur būdavo reikalinga muzika šventėms ir giesmė – liūdniems laidotuvių 
susibūrimams. Tarpukario muzikantai: Burkauskas, Bambonas, P. ir J. Vasiliauskai, 
P. Stankevičius, K. Stankevičiūtė, K. Budrys, Lubickai ir kt., giedoriai: M. Ra-
dinskas, S. Čepaitis, M. Petrauskienė, L. Grežienė, A. Senulienė, A. Puodžiūnienė, 
A. Daujotas, S. Jesevičius, Onaitienė. 

Šeduviečius, jų svarbiausius gyvenimo momentus įamžino fotografai Sta-
sys Tautkevičius, Juozas Karazija, Jonas Žeromskis, Juozas Jeseliūnas, Edvardas 
Šiaulenskas. 

Kirpėjai – Genovaitė ir Stasys Stupurai, Emilija Pranevičiūtė, Antanas An-
driuškevičius, Genovaitė Indriošienė, Vida Verozejeva, Rozalija Guokienė.

Amatininkų specialybių gausą lėmė buitinio miestiečių, ir ne tik miestiečių, 
aptarnavimo poreikiai esamomis sąlygomis, esant žemam technikos, gal ir koo-
peracijos, gamybos, gyventojų buitinio aptarnavimo lygiui. Buvo reikalingi milų 
vėlėjai ir siūlų dažytojai E. ir B. Navikai, Jakutienė, vežikai su karietomis J. Poš-
ka, S. Geležė, krovinius vežė P. Daujotas, J. Brimonas, V. Telyčėnas, prašymus 
rašė S. Tulys, A. Vyčinienė, knygas rišo, archyvus tvarkė S. Vyčas, N. Einikis, 
garboriai – odų išdirbėjai – V. Urbštavičius, P. Pranaitis, P. Burbienė, P. Bugvila, 
žvejojo Driežis, Poveraitis (gatvė, kurioje gyveno Poveraitis, – Žvejų). 

Apie žydų tautybės amatininkus 1937 m. Šeduvoje A. Bubnio straipsnyje 
„Šeduvos žydų tragedija“ mūsų monografijoje rašoma, kad tais metais mieste buvo 
7 dailidės, 6 mėsininkai, 3 kirpėjai ir keletas kitų profesijų amatininkų. 

Toks mūsų užrašytas tarpukario Šeduvos amatų ir amatininkų veiklos vaizdas, 
suprantama, nėra visiškai pilnas ir tikslus, – tai priklausė nuo žinių pateikėjų, jų 
ir mūsų atminties tikrumo. Tačiau, tikimės, praeitin nuėjusi amatininkiška Šeduva 
mūsų bent iš dalies atkurta. 

Tarpukario pirmojo dešimtmečio ataskaitoje apskričiai burmistras V. Lukoše-
vičius rašė: „Per visą laiką mieste bedarbių kaip ir nebuvo, visi turėjo šiokį tokį darbą 
žemės ūkyje arba pramonėse“.29

Nemaža Šeduvos miesto dalis ir vertėsi būtent žemės ūkiu. 

„1929–1931 m. Šeduvos miesto ūkininkų žemę skirstant į projektą 
buvo įtraukta septynių miesto mažažemių žemė, žemės reformos 
metu gauta iš Margavonių dvaro žemės, ir tiems mažažemiams iš 
gautos ir turėtos žemės sklypai projekte priskirti prie miesto laukų. 

Minėti septyni miesto mažažemiai už turėtą iš Margavonių dvaro žemę visus 
mokesčius mokėjo Šeduvos valsčiaus savivaldybei. Jie prašėsi priskiriami prie 
Šeduvos valsčiaus. Miesto taryba prašė 
apskrities valdybą miesto ribų neliesti. 29 LCVA, f. 797, ap. 1, b. 137, p. 14.
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Klausimo svarstymas užsitęsė. Miesto valdyba sudarė Šeduvos miesto laukuose 
turinčių žemės gyventojų, kurių būta 143, sąrašą ir 

„1937 05 04 taryba nutarė prašyti miesto ūkininkų nuo miesto 
nesiskirti ir miesto ribas palikti tokias, kokios dabar yra.“ Nežiūrint 
to, „Ministerių kabinetui patvirtinus miesto ribos (sienos) dalis 
miesto gyventojų su savo ūkiais atskiriami nuo Šeduvos miesto ir 
priskiriami prie Šeduvos valsčiaus. Patvirtintos sienos įsiteisinimo 
terminas yra 1938 01 01“.30

Visuomeninės organizacijos, sportas. Didelį kultūros darbą Šeduvos mieste 
ir apylinkėse atliko 1919 m. Šeduvoje įsteigtas „Saulės“ draugijos skyrius. Šis 
skyrius buvo vienas iš tų, kurie ilgiausiai gyvendavo Lietuvoje, o jo įsteigtoji 
progimnazija išsilaikė iki 1940 m. 

Sunku beprisiminti ir aprašyti visų draugijų ir organizacijų veiklą Šeduvoje 
tarpukario metais, bet kai kurias, svarbesnes, būtina priminti. Šeduviai, kaip mena-
me, nuo seno garsėjo alučiu, be kurio neapsieidavo nei liūdnomis, nei linksmomis 
valandomis. Tai turėjo ir neigiamos įtakos, su kuria buvo kovojama įvairiausiais 
būdais. Apie tai nemaža rašyta tuometinėje spaudoje, aptariant blaivybės draugijos 
ar blaivybės draugijos skyriaus veiklą. Vienuose straipsniuose džiaugtasi nemažu 
šių organizacijų narių skaičiumi, jų darbais, o neretai jos ir kritikuojamos dėl 
nepakankamos veiklos. Bet, anot prelato M. Karoso, 

„bėda tiems visuomenininkams, kurie pamėgintų čia revoliuciniu 
būdu daryti reformas. <...> Kalbant apie alų, gali jo nemėgti, bet 
neišmintinga būtų su šeduviu jo neparagauti ar, dar blogiau, dėl 
jo papeikti – jo geraširdiškumas ir vaišingumas dings“.31

Todėl alkoholizmui plėstis paveiki užkarda buvo daroma per kultūrinę 
daugelio organizacijų, ne tik per blaivybės draugijos veiklą. Ir, tenka pripažinti, 
ji buvusi pakankamai efektyvi. O kad būtų dar mažiau nelaimių, įtakos turėjo ir 
draudimas kūlimo sezono pabaigtuves daryti su stipriais svaigalais. Ir kaip rašoma 
korespondencijoje „Mažiau nelaimių“, reikalai pagerėjo: niekas nepasigeria, visai 
mažai girdėti nelaimingų atsitikimų (1936 10 10).

Viena iš pirmųjų Šeduvoje įsikūrusi jau 1921 m. buvusi Gamtos pagražinimo 
draugija, į kurios aktyvią veiklą buvo įsitraukusi miesto inteligentija. Spaudoje 
aprašytas jos 1924 05 12 surengtas mitingas Vilniaus vadavimo tema. Po mitin-
go Lietuvai pagražinti draugijos Šeduvos skyrius nuvyko į Ragin¸nų piliakalnį 
sodinti Vilniaus medžio. Pakalníškių choras (vad. K. Plungė) pagiedojo himną ir 
padainavo keletą dainų. Vėliau sukūrė nedidelį lauželį, kurio reikšmę paaiškino 
P. Butkus, klebonas M. Lumbis ir progimnazijos kapelionas P. Rauda iš Vaidu-
lonių. Draugijos vardu jiems dėkojo V. Grinis (1924 05 22). 1927 m. „Panevėžio 
balso“ korespondencijoje rašoma, kad 
šios draugijos Šeduvos skyrius stengiasi 
paimti savo žinion istorinį Raginėnų 

30 LCVA, f. 798, ap. 1, b. 647, p. 35.
31 Min. veik., p. 517.
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Šeduvos gamtos pagražinimo draugija. Centre – pirmininkas P. Šeikus. 1925 05 30.  
Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus archyvo

Lietuvai pagražinti draugijos Šeduvos skyrius. Pirmoje eilėje iš kairės: kun. B. Bumša,  
M. Jurašienė, Mielytė, prel. M. Karosas, A. Milvydas, A. Blažys, C. Grinienė, S. Firaitė,  
P. Butkus. 1930 m. Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus
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kalną. Kol kas nutarta sutvarkyti kalno viršų, aptverti gražia tvora ir apsaugoti 
ten susodintus istorinius medžius (1927 05 12). Skyrius prisiminė ir truputėlį 
pagražino karių kapus (1927 06 02).

1925 m. įsikūrusi šv. Cecilijos draugija š. m. (1927) sausio mėn. 6 d. parodė 
visas savo menines jėgas. Čia buvo suvaidintas Čiurlionienės „Kuprotas oželis“. 
Labiausiai visus sužavėjo Naujalio trio „Vai neverk, motinėle“. Solo dainavo Lingė, 
Kruklis miško ragu griežė, Bielinio vadovaujamas choras padainavo 4–5 daineles. 
(Panevėžio balsas, 1927 01 13). Aktyvus buvo šv. Cecilijos draugijos skyrius, kuriam 
vadovavo pašto viršininkas P. Žičkis. 1927 04 24 skyrius surengė vakarą-koncertą. 
Gražiai suvaidino operetę „Kaminkrėtis ir malūnininkas“. Suvaidino taip gerai, 
kad tuojau pareikštas pageidavimas pakartoti. Vakaras paįvairintas dainomis. Gry-
nas pelnas skiriamas steigiamosios skaityklos reikalams (1927 04 28). 1929 01 06 
šv. Cecilijos draugija pastatė misteriją „Žmonės“ (V. Pakštas).

Prieš keletą metų Šeduvoje labai gražiai veikė LK draugijos skyrius su dide-
liu narių skaičiumi. Dabar užmigo ir miega. Žmonės nepatenkinti, ypač jaunimas. 

Iš visuomeninių organizacijų Šeduvoje aktyviausi buvo pavasarininkai (apie 
juos atskirame straipsnyje), antri – šauliai. Jų būriui priklausė 50–60 narių, 1933 m. 
susikūrė šaulių moterų būrys. „Panevėžio balse“ 1928 04 05 S. Tulys teigiamai 
atsiliepė apie Šeduvos šaulių būrį, kurio valdybą sudarė pirmininkas mokyt. V. Lin-
gė, sekretorius L. Skačkauskas, iždininkas mokyt. K. Plungė. Nepriklausomybės 
dešimtmečio minėjime prakalbas sakė mokyt. Lingė, kun. Bumšas, p. Plungės 
choras dainavo vakare, šauliai suvaidino „Amerika pirtyje“ (1928 05 30).

Šv. Cecilijos draugijos choro valdyba. Pirmininkas P. Žičkis – pirmoje 
eilėje trečias iš kairės. Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus archyvo
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1933 12 31 m-klos patalpose vietos šaulių būrys surengė 
Naujųjų metų sutikimą, kuriame gausiai dalyvavo visuomenė 
(1933 01 07). Į 13-to Šeduvos būrio 15-kos metų sukaktuves 
06 20 buvo atvykę iš Panevėžio garbingų svečių. Čia šaulių 
būrio šauliui P. Butkui įteikta „Šaulių žvaigždė“. Renginyje dalyvavo ir Užúožerių 
bei Žybartų šauliai, vyko koncertas (1935 07 08). Šeduvos šaulių penkiolikos metų 
sukaktuvėse iš Šeduvos ribose esančių keturių būrių bažnytinių iškilmių dalyje 
tebuvo 22 šauliai: 10 moterų ir 12 vyrų (1934 06 29).

Šeduvoje kariuomenės manevrams pasibaigus ir kariams grįžtant namo, 
buvo pastatyti garbės vartai, prie kurių žygiuojančius karius pasitiko šauliai ir 
pavasarininkai (1938 10 01).

Ir Šeduvoje visų organizacijų labai gražiai paminėta kariuomenės su visuo-
mene susiartinimo šventė (1936 05 31).

Į antrojo dešimtmečio pabaigą, vadovavimą šaulių organizacijai perėmus 
visuomenine veikla pasižymėjusiems šeduviams, kuopai vadovaujant policijos 
nuovados viršininkui atsargos leitenantui Kliorei, o kelioms valsčiaus organizaci-
joms – kapitonui Antanui Petrauskui, tos organizacijos veikla išsiplėtė ir suaktyvėjo. 
Buvo sumanyta statyti Šaulių namus ir jų statyba 1939 m. pabaigoje buvo baigta. 

Šeduvos jaunalietuvių organizacija pasižymėjo futbolo komanda, kuri buvo 
finansuojama iš centro. 

Apie sporto organizavimą Šeduvoje tarpukario metais žinių archyvuose 
ir tuometinėje spaudoje suradome labai mažai, todėl pateikiame aktyvaus tų 
metų sportininko Vytauto Pakšto straipsnio ištrauką iš jo knygos „Dvidešimtojo 
amžiaus Šeduva“. 

Šaulių priesaika.  
Iš Šeduvos kultūros 
namų archyvo
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„Atgavus nepriklausomybę, visas dėmesys ir pastangos buvo sutelktos 
į krašto atkūrimą ir valdymo struktūrų organizavimą. Todėl spor-
tinei veiklai nei lėšų, nei laiko nebuvo. <...> Šeduvoje jaunimo ir 
vaikų sportiniai užsiėmimai ir žaidimai dažniausiai vykdavo Kotiškio 
aikštėje. Vartus dažniausiai atstodavo padėti ant žemės švarkai ar 
mokykliniai portfeliai. Pastačius 1924 m. progimnaziją, kieme buvo 
įrengti krepšinio stovai. Moksleiviai, išstudijavę Stepono Dariaus 
knygutę apie krepšinį, pradėjo pirmuosius žingsnius. Tačiau krepšinis 
Šeduvoje neprigijo, ir po kelerių metų krepšinio stovai buvo padėti 
į mokyklos sandėlį. Krepšinį nukonkuravo futbolas. <...> Tik apie 
1936 m., miesto savivaldybei leidus, buvo nutarta įrengti sporto aikštę 
Bernardinų gatvėje. Parinkta vieta buvo labai žema ir nelygi, todėl 
patys sportininkai arkliais vežė žemes, volavo, lygino. Melioracijai 
lėšų nebuvo, taigi aikšte buvo galima naudotis tik gegužės pabaigoje 

Jaunalietuviai,  
1936 m. vaidinę  
dramą „Ji pasiaukojo“. 
Viduryje spektaklio – 
režisierius I. Ūdras. 
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo

Šeduvos JSO futbolo 
komanda. 1937 m.  
Iš V. Pakšto albumo
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ar birželio pradžioje. Futbolo komanda sustiprėjo, kai 1933 m. iš 
kariuomenės grįžo A. Valys, tarnavęs 4-ajame pulke ir žaidęs to 
pulko komandoje. Savo užsidegimu jis užkrėsdavo ir kitus žaidėjus. 
<...> Iš pradžių buvo rungtyniaujama su kaimyninėmis Radviliškio, 
Rozalimo, Baisogalos komandomis. Po kurio laiko, sustiprėjus koman-
dai, jau išdrįsta žaisti su Šiaulių „Sakalo“, „Žinios“ komandomis ir 
Panevėžio „Maistu“. 1939 m. „Maistas“ Šeduvoje net buvo nugalėtas 
3:1. Iš pradžių komanda priklausė vietos šaulių organizacijai, bet 
nuo 1936 m. perėjo turtingesnės jaunalietuvių organizacijos globon 
ir vadinosi JSO klubu. 1936 m. dalyvavo tos organizacijos sporto 
klubų futbolo turnyre Panevėžyje, kur nusileido tik Kauno JSO 
futbolo komandai. Sekdami vyresniųjų pavyzdžiu, futbolo komandą 
buvo suorganizavę ir paaugliai (15–17 m. berniukai). 

Krepšiniu Šeduvoje vėl susidomėta 1937 m., kai Lietuva Rygoje 
laimėjo Europos krepšinio pirmenybes. <...> Krepšinio pagrindų teko 
mokytis iš 1936 m. JAV lietuvio K. Savicko knygelės „Krepšinis“. 
<...> Iš K. Savicko krepšinio pagrindų išmoko D. Kazlauskas, tuo 
metu mokęsis Ukmergės gimnazijoje. Vasaros atostogų metu D. Kaz-
lauskas perteikdavo savo žinias ir patyrimą pamėgusiems krepšinį 
Šeduvos jaunuoliams. Krepšinio entuziastai savo jėgomis padarė 
naujus krepšinio stovus ir juos pastatė šalia futbolo aikštės. Pirmieji 
susitikimai vyko su Radviliškio, Baisogalos jaunaisiais krepšininkais. 
Žinoma, krepšinio lygis buvo žemas ir pergalių nebuvo pasiekta. 

Pavasarininkai turėjo susiorganizavę vyrų ir merginų gim-
nastikos būrelius ir retkarčiais pasirodydavo sporto šventėse. Jų 
iniciatyva 1930 ir 1931 m. Prastavonių pušyne vyko sporto šventės, 
kur lengvaatlečiai varžėsi keliose rungtyse <...>. Vėliau tokių šven-
čių organizavimą Šeduvoje perėmė šauliai. 
Graži šventė įvyko 1934 m. rugsėjo 25 d.“32

Šeduvos miesto  
krepšininkai. Iš kairės: 
A. Valys, V. Pakštas, 
L. Ramanauskas,  
V. Bliumas,  
S. Kairys. 1940 m.  
Iš V. Pakšto albumo

32 Pakštas V. Dvidešimtojo amžiaus Šeduva, Vilnius, 
1997, p. 68–70. 
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Mes, šio rašinio autoriai, tarpukario metais baigėme pradines mokyklas, mūsų 
akyse plėtėsi Šeduva, joje išaugo moderni pieninė, Šaulių namai, nauja mokykla, 
naujos gatvės, nauji namai, nauji tiltai. Iš vyresnių savo artimųjų, mokytojų gir-
dėjome, kaip Šeduva tarpukario metais iškilo, daugelyje sričių, ypač švietimo ir 
kultūros, pasiekė didžiulę pažangą. Svarbiausia – mieste subrendo naujas šeduvis, 
tvirtas savo krašto patriotas, išugdyta žymių asmenybių, stiprių talentų ir visuo-
menininkų, kurie garbingai atlaikė sunkiausių okupacijų priespaudos išbandymus. 
Apie juos ir mūsų knyga, iš dalies, tikimės, ir šis rašinys.
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Šeduvos miesto žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė 
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Šeduvos paštas iki 1940 metų
Kazys Misius 

Keletas žodžių apie pašto susisiekimą  
LDK laikais 
Terminas paštas kilęs iš lotynų kalbos žodžio posita, reiškiančio sustojimą, 

kur buvo keičiami korespondenciją gabenantys arkliai. Vėliau taip pavadinta ryšių 
įstaiga, priimanti, išduodanti ir persiunčianti adresatams įvairias siuntas. 

Ròmos imperijos monetų radiniai liudija, kad baltų gentys nuo seno buvo 
žinomos Vakarÿ Euròpoje. Kuriantis Lietuvos valstybei, bendraujant su kaimyni
nėmis šalimis rašyti laiškai būdavo pristatomi per pasiuntinius. XIII a. įsikūrusi 
prekybinė sąjunga Hanza sukūrė savo pašto traktus, kurie ėjo ir per baltų žemes. 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio raštus po kraštą ir į užsienio valstybes gabendavo 
raiti pasiuntiniai (žygūnai). Pono laiškus gabendavo nekilmingieji kariai, vadinami 
keliuočiais, jie taip pat lydėdavo poną į karą. Atsirado pastočių prievolė. Tarp 
valstiečių ir miestelėnų prievolių būdavo ir laiškų, įvairių raštų nešiojimas ar 
vežiojimas iš vieno dvaro į kitą arba iš klebonijos į kleboniją. 

1562 m. liepos 11 d. Žygimantas Augustas suteikė Kristupui Taksiui privi
legiją organizuoti pašto ryšius iš Krókuvos į Vílnių ir per Vîeną į Venêciją. Vil
niuje buvo atidarytas paštas ir paskirtas jo direktorius. Iš Krokuvos pašto siuntos 
Vilnių pasiekdavo per septynias dienas. Kas 3–5 mylios (mylia prilygo 7,467 km) 
įsteigtos pašto stotys, kuriose buvo galima pasikeisti arklius. Pašto tarnyba tapo 
reguliari. Korespondencija iš Vienos galėjo pasiekti daugumą Europos miestų. 
1620 m. Zigmantas Vaza nustatė pašto struktūrą, o seimas pasiūlė Vãršuvą, kur 
buvo karaliaus dvaras, sujungti pašto traktais su reikšmingiausiais miestais, taip 
pat ir Vilniumi. 1664 m. pašto traktai Lietuvoje buvo išplėsti, LDK seimo nuta
rimu, be Vilniaus, dar įsteigtos pašto įstaigos Ga»dine ir Kaunê. 1667 m. įvestas 
nuolatinis pašto susisiekimas tarp Maskvõs ir Vilniaus. Jo tąsa į Krokuvą sudarė 
galimybę reguliariems Rùsijos pašto ryšiams su Vakarų Europa1. 

1673 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio miestams ir miesteliams įvestas me
tinis pašto mokestis. Pavyzdžiui, 1699 m. Šìduvai buvo nustatytas 170 auksinų 
pašto mokestis, Panevėžýs mokėjo 45, o Šiaulia¤ – net 200 auksinų.2

Arklių pašto ryšys beveik iki XIX a. vidurio buvo vos ne vienintelė susiži
nojimo priemonė tarp įvairių vietovių ir tolimų valstybių. Pašto vežiojimas buvo 
sutrikdytas per 1654–1661, 1700–1721 m. ir kitus karus. Pašto reikšmė padidėjo 
pradėjus spausdinti laikraščius ir kitokius periodinius leidinius. Ilgainiui pašto ryšiai 
tobulėjo. 1717 m. Varšuvos seimo nutarime minimi šie pašto traktai: iš Vilniaus 
į Gardiną, Varšuvą; iš Gardino į Brêstą sujungiant svarbų Rusijos pašto traktą 
su Liùblinu; iš Vilniaus į Kauną ir toliau iki sienos su Pr¾sija; iš Kauno į Rýgą 
per Kėdãinius, Raséinius, Míntaują; iš 
Vilniaus į Mínską, Mogiliòvą ir iki 
sienos su Rusija. Per kokius miestelius 
ėjo 1717 m. įvestas pašto traktas Kau
nas–Rygâ, nesužinota. Vėliau atsirado 

1 Paštas, Visuotinė Lietuvos enciklopedija, t. 12, Vilnius, 
2007, p. 779–780. 

2 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для ра збора 
древних актов, т. 8, Вильна, 1875, с. 289–292. 
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Varšuvos–Mintaujõs pašto traktas. XVIII a. antrojoje pusėje šis traktas nurodomas 
daugumoje kalendorių, leidžiamų Vilniuje, Gardine, Varšuvoje. XVIII a. antrojoje 
pusėje, o gal ir anksčiau, pašto karietomis važinėdavo ir žmonės. Lietuvos bajo
rijos atstovai keliaudavo į vietinius seimelius, taip pat į Varšuvos seimą. XVIII a. 
antrojoje pusėje paštas pats išsilaikydavo iš privačių keleivių, korespondencijų, 
periodinių leidinių gabenimo mokesčių. 

Rašinyje apie Baisógalos pašto stotį, remiantis 1770 m. skirtu kalendoriumi, 
nurodytos šiame Varšuvos–Mintaujos trakte dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvu
sios pašto stotys. Tarp jų buvo Baisogala, tačiau nebuvo Šeduvõs pašto stoties. 
Tada traktas ėjo ne pro Radvíliškį, bet pro Ragin¸nus3. Kalendoriuje, skirtame 
1777 m., minėtas pašto traktas iš Baisogalos jau ėjo pro Radviliškį, tačiau Šedu
võs pašto stotis dar nenurodyta. O 1779 m. kalendoriuje jau atsiranda ir Šeduvos 
pašto stotis4. Taigi Šeduvos pašto stotis turėjo būti įsteigta 1778 m. Nuo 1789 m. 
Varšuvos–Mintaujos pašto trakte nuo Kėdainių buvo šios stotys: Mantvíliškis, 
Baisogala, Šeduvâ, Radviliškis, Šiauliai, Meškùičiai, Jõniškis, Kalvia¤, Mintaujâ. 

1793 m. vokietis mokytojas Fridrichas Šulcas aprašė savo kelionės iš Min
taujos į Gardiną įspūdžius. Jis nuo Šiaulių iki Radviliškio tris mylias nuvažiavo 
per pusketvirtos valandos. Per 13 valandų pašto stočių vežimais įveikęs 16 mylių 
F. Šulcas Radviliškyje nakvojo. Pernakvojęs apie tolesnę kelionę jis rašė: 

„Kitą rytą gegužės antrąją išvažiavau toliau į Šeduvą, iki kurios 
dvi mylios, kelias gana gražus, eina per miškus, kalvas ir slėnius. 
Miškai atrodė neapsakomai, tiesiog baisiausiai apleisti arba grei-
čiausiai visiškai neprižiūrimi. <...> Kelias, tiesą sakant, yra toks, 
kokį Viešpats Dievas padarė, nors iš abiejų pusių matyti lyg ir 
griovių žymės. Šeduvos miestelis panašus į matytuosius. Gyvena-
mas daugiausia žydų, kurie laiko suėmę visą prekybą. Daugumas 
namų be kaminų, todėl padūmės mokestį reikia mokėti už namą, 
o ne už kaminą.“ 

Gaila, kad keliautojas neaprašo Šeduvos pašto stoties. 1792 m. iš Varšuvos į 
Peterbùrgą keliavęs ir Šeduvoje keitęs arklius Kazimieras Pliateris savo dienoraš
tyje mini Šeduvos valdytojus, tačiau nieko nerašo nei apie Šeduvos miestą, nei 
apie pašto stotį5. Konkrečių žinių apie LDK laikų Šeduvos pašto stotį nerasta ir 
kituose šaltiniuose. 

XVIII a. antrojoje pusėje pro Šeduvą galėjo eiti ir vietinis pašto traktas, 
pavyzdžiui, Šiauliai–Panevėžys, tačiau vietiniai traktai kalendoriuose nebūdavo 
nurodomi. 

Šeduvos arklių pašto 
stotis Rusijos valdymo 
metais
Žlungant Lietuvos–Lenkijos vals

tybei ir 1794 m. kilus sukilimui, pašto 
tvarka suiro. Po trečiojo Lietuvos ir 

3 Baisogala, Vilnius, 2009, p. 533. 
4 Kalendarz polityczny... na rok panski 1777, 1779, 
Warszawa, 1777, 1779. 

5 Kraštas ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etnografiniai 
aprašymai (XIV–XIX a.), parengė Juozas Jurginis ir 
Algirdas Šidlauskas, Vilnius, 1988, p. 111; Djar  
jusz podróży z Warszawy do Petersburga. Czas. 
Dodatek miesięczny, t. IV, Kraków, 1856, p. 696–700.
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Lenkijos padalijimo 1796 m. įsakyta prie Rusijos prijungtose teritorijose atkurti 
paštą ir įtraukti į Rusijos ryšių sistemą. 1796 m. skirti pinigai paštų namams 
pastatyti ir jiems išlaikyti. Rusijai atitekusioms gubernijoms nustatytas pašto mo
kestis, kurį turėjo sumokėti bajorai. Žemvaldžio mokesčio dydis priklausė nuo 
turimų valstiečių kiemų (dūmų). Bajorai taip pat turėjo rūpintis taisyti pašto kelius. 
1797 m. Vilniuje įsteigta pašto valdyba, o kituose gubernijų ir apskričių centruo
se – pašto kontoros. Gerai organizuotos LDK pašto sistemos Rusija neatkūrė, o 
įvedė savąją. Atkuriant prie Rusijos prijungtoje Lietuvos dalyje pašto struktūrą, 
buvo daug netvarkos ir savivalės. Pašto arklius imdavo kas tik norėdavo, ypač 
savivaliaudavo karininkai6. 

Įvairioms institucijoms Vilniaus pašto valdybos direktorius išsiuntinėjo spaus
dintus pranešimus apie 1797 m. veiksiančius pašto traktus. 1797 m. pro Šeduvą ėjo 
Vilniaus–Mintaujos pašto traktas per Kauną, Kėdainius, Baisogalą, Šeduvą, Šiaulius, 
Joniškį. Šeduvos pašto stotis privalėjo laikyti 12 arklių. Tos pašto stoties vadovu 
paskirtas Vincentas Šulcas. 1798 m. veikė ir vietinis pašto traktas Šeduva–Panevėžys7. 

Spaudinyje apie 1799 metų pašto kelius nurodoma, kad pro Šeduvą eina 
tarptautinis pašto traktas Sankt Peterbùrgas–Vîena. Šeduvos pašto stotyje turėjo būti 
laikomi 28 arkliai. 1799 m. Lietuvos gubernatoriaus paskelbtose paštų taisyklėse, 
be kita ko, nurodytos 34 pašto stotys, kuriose jų laikytojai privalėjo užtikrinti 
korespondencijos priėmimą ir iš kiekvieno asmens pasiuntimą. Tame sąraše yra 
ir Šeduvos pašto stotis8. 

Nuo XIX a. pradžios valdžia įpareigodavo gubernijų bajorų vadovus suda
ryti trejiems metams sutartis su norinčiais laikyti pašto stotis. Sutartyse būdavo 
nurodoma, kiek reikia laikyti arklių, pašto vežėjų, kiek turi būti vežimų karietų 
ir kito inventoriaus. Pašto stotyse turėjo nuolat budėti keli vežėjai, reikėdavo lai
kyti ir raštininką, kuris registruodavo pašto karietas, pravažiuojančius keleivius. 
Dėl paprastumo pašto laikytojas gaudavo vienam arkliui nustatytą kainą, į kurią 
įeidavo ir kitos pašto stoties išlaidos. Iš pradžių vieno arklio išlaikymui būdavo 
skiriama 30 rublių metams. 

Kadangi pašto ryšys turėjo ir svarbią valstybinę, net karinę reikšmę, pašto 
stotimis, be gubernijų, apskričių bajorų vadų, dar rūpindavosi gubernijų valdybos, 
jas kontroliuodavo gubernatoriaus, generalgubernatoriaus įstaigos. Pašto stotis 
tikrindavo ir karininkai. 

1814 m. Šeduvos pašto stotį laikė Simonas Jagminas. Revizorius stotyje rado 
24 arklius, iš kurių tik 5 pripažinti visiškai tinkamais, dar 7 buvo patenkinamos 
būklės, o kiti visai netinkami. Pakinktų 
turėta visiems 24 arkliams, tačiau jie 
pripažinti netinkamais. Buvo 7 karietos, 
iš kurių 4 visai geros, o 3 patenkina
mos. Nebuvo varpelių, balnų. Dirbo 
7 vežikai, visi samdyti. Pašto stoties 
pastate buvo ir du poilsio kambariai 
keliaujantiems, tačiau jokių maisto pro
duktų keleiviams pašto stotyje nebuvo 
galimybės įsigyti9. 

6 Janulaitis A. Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX 
amž. (1795–1863), Kaunas, 1936, p. 119–121.

7 Kalendarz polityczny Wileński na rok 1799, Wilno, 
1799, p. 174; Uwiadomienia Litewskich poczt dy
rektora ... Frisela, 1797 roku (spaudinys); 1798 m. 
pašto traktų ir stočių sąrašas, LVIA, f. 378, BS, 
1798, b. 4, l. 403. 

8 1799 m. pašto traktų sąrašas (spaudinys); Правила о 
содержании почт Литовской губернии (1799 12 14 
spaudinys). 

9 1814 m. Šeduvos pašto stoties apžiūros aktas, LVIA, 
f. 378, BS, 1812, b. 96, l. 411. 
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1818 m. Šeduvos pašto stotį apžiūrėjo karininkas ir Upôtės apskrities ispravni-
kas. Pašto stoties patalpos patogios. Dirbo 8 paštininkai (pašto vežikai). Pagal sutartį 
turėjo laikyti 31 arklį. Arklių rasta vienu daugiau. Iš jų pašto vežiojimui buvo tin
kami 19 arklių, 9 reikėjo poilsio. 8 nuvarytus arklius reikėjo pakeisti kitais. Rasti 32 
pakinktai (visus reikėjo taisyti), tiek pat pamautų, 8 balnai, 16 porų vadžių. Buvo 
4 kaustytos tinkamos karietos, o 4 karietas reikėjo taisyti. Stotis dar turėjo 18 gerų 
rogių, 3 varpelius, nors reikėjo dar septynių. Pašto laikytojas įpareigotas per tris 
paras pašalinti nurodytus trūkumus. Pakartotinai patikrinus rasti pakeisti 3 netinka
mi arkliai, sutvarkyti pakinktai, visos karietos be priekaištų. Kiti trūkumai nebuvo 
pašalinti10. 1821 m. Šeduvos pašto stotyje vietoj 31 numatyta palikti 24 arklius11.

1828 m. apžiūros akte nurodyta, kad Šeduvos pašto stotį iki 1831 m. vidu
rio laikė Teodoras Ropas, o rūpinosi jo patikėtinis Važinskis. Pašto stoties namas 
medinis, iš vidaus ir išorės nutinkuotas. Priemenės kairėje pusėje buvo 4 vidutinio 
dydžio kambariai. Vienas jų skirtas raštinei, kitame – raštininko kabinetas, o likę 
du kambariai numatyti keleiviams, tačiau juose trūko baldų. Priemenės dešinėje 
pusėje buvo kambarys, kuriame gyveno pakinktų dirbėjas. Vežikai gyveno atski
rame name, buvusiame tame pačiame kieme. Revizorius nurodė keleiviams skirti 
3 kambarius ir juose pastatyti baldų, ketvirtą kambarį laikyti keleivių nakvynei. 
O raštinę nurodė perkelti į kambarį, kur gyveno pakinktų dirbėjas12. 

Per 1831 m. sukilimą normalus pašto susisiekimas buvo sutrikdytas. Kurį 
laiką negalėjo veikti pašto stotys. Laikui bėgant keitėsi ir pašto traktai. Nebuvo 
pastovus ir Šeduvos pašto stotyje laikomų arklių skaičius. 

1836 m. per Lietuvą baigtas tiesti pirmasis kietos dangos kelias – plentas, jun  
giantis Peterburgą su Varšuva. Šis plentas ėjo per Da÷gpilį, Zårasus, Ùkmergę, Kau   
ną, Marijãmpolę, Suvãlkus. Varšuvos–Peterburgo pašto kelias per Vilnių neteko anks  
tesnės reikšmės, jis ėjo nutiestuoju plentu. 1844 m. per Šeduvą nurodytas Kauno–Tel  
šių traktas per Ukmergę, Panevėžį, Šiaulius. Šeduvos pašto stotyje laikyta 15 arklių13. 

Antras tarptautinės reikšmės plentas per Lietuvą baigtas tiesti 1858 m. Jis 
jungė Karaliãučių su Peterburgu ir ėjo per Tiµžę, Ta÷ragę, Šiaulius, Joniškį, Rygą. 
Nors po 1836 m. Šeduvos pašto stotyje arklių sumažėjo, tačiau vėliau jų kiekis 
padidintas. Tai liudytų, kad pro Šeduvą po 1844 m. keliaudavo nemažai žmonių.

1854 ir 1855 m. Šeduvos pašto stotyje buvo laikomi 33 arkliai. Tos stoties išlai ky  
mas kainavo 3 531 rublį per metus14. 1860 m. per Šeduvą ėjo Vilniaus–Šiaulių pašto trak 
tas, pašto stotyje laikyta kaip ir anksčiau 33 arkliai. Keliaujantiems tuo trak tu už vars  
tą (varstas prilygo 1,067 km) reikėjo mokėti po 2,5 kapeikos15. Šeduvos pašto stotis, kaip 
priimanti visos rū šies kores ponden ciją,  
būdavo nurodoma visuose Rusijos paš tų  
žinynuose, informaciniuose leidiniuose. 

Siunčiant paštu laiškus ar kito
kią ko respondenciją reikėdavo mokėti 
pri klau  somai nuo svorio ir atstumo. 
Tai siun tė   j ams buvo nepatogu. Paga
liau 1843 m. įvestas vieningas svorinis 
pašto ta rifas, 1848 m. pradėtos naudoti 
pašto dėžutės. 

10 1818 m. Šeduvos pašto stoties apžiūros aktas, LVIA, 
f. 378, BS, 1818, b. 30, l. 35–36. 

11 1821 m. žinios apie Vilniaus gubernijos pašto stotis, 
LVIA, f. 378, BS, 1821, b. 145, l. 11. 

12 1828 m. Šeduvos pašto stoties apžiūros aktas, LVIA, 
f. 378, BS, 1820, b. 22, l. 169. 

13 1844 m. žinios apie pašto traktus, LVIA, f. 378, BS, 
1844, b. 1210, l. 5. 

14 1854 ir 1855 m. Kauno gub. pašto stočių žiniaraš
čiai, Kauno apskrities archyvas (KAA), f. I50, ap. 1, 
b. 10458, l. 5.

15 Маршрутная книжка, С. Петербург, с. 133–134. 
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Rusijos pašto departamento 1849 m. paskelbti šie įkainiai. Už paprastus 
laiškus su įvairiu turiniu, net įdėtomis į voką monetomis ir nedideliais daiktais, 
neviršijančiais vieno svaro, reikėjo už kiekvieną lotą (12,675 g) mokėti po 10 ka
peikų. Už siunčiamus dokumentus, vertybinius popierius reikėjo mokėti dvigubai, 
t. y. po 20 kapeikų už kiekvieną lotą.

Tiktai siuntiniams liko mokestis nuo svorio ir atstumo. Pavyzdžiui, Rusijos 
imperijos ribose už kiekvieną svarą siuntinio, gabenamo iki 300 varstų atstumu, 
reikėjo mokėti po 10 kapeikų. 

Siunčiant pinigus iki 300 rublių reikėjo mokėti 1 procentą jų kiekio. Siun
čiant nuo 300 iki 600 rublių buvo pastovus įkainis – 3 rubliai. 

Privatūs asmenys už registruotus laiškus turėjo mokėti dvigubai, be to, dar 
reikėjo mokėti 3 kapeikas už gaunamą priėmimo kvitą. Siuntėjų patogumui buvo 
išleisti trijų rūšių skirtingų spalvų antspauduojami vokai: 1 loto svoriui už 11 kapeikų, 
dviejų lotų – po 21 ir trijų – po 31 kapeiką. Siunčiant į užsienį buvo kiti įkainiai16. 

1857 m. Rusijoje atspausdinti pirmieji pašto ženklai, keitėsi siuntų pobūdis. 
Nuo 1866 m. buvo galima siųsti banderoles, nuo 1872 m. – atvirlaiškius. 1861 m. 
panaikinus baudžiavą valstiečiai gavo šiokių tokių pilietinių teisių. Todėl paštas 
tapo reikalingas ir valstiečiams. 1864 m. Lietuvos gubernijose įvestas žemietijų 
paštas. Valsčiams skirta korespondencija ar kitos siuntos iš apskričių paštų kartą 
ar du kartus per savaitę būdavo atgabenamos į valsčių valdybų raštines. Iš jų 
siuntas adresatams įteikdavo kaimo bendruomenių seniūnai. Todėl siunčiant laiškus 
į kitą apskritį reikėdavo klijuoti dviejų rūšių ženklus: valstybinį ir žemietijų pašto17. 

1862 m. Lietuvoje įdiegtos pirmosios geležinkelio linijos: Peterbùrgas–Varšuva 
ir jo atšaka Vilnius–Kaunas–Virbålis. Pašto siuntos pradėtos vežioti geležinkeliais. 

1864 m. Ukmergºs–Šiaulių arklių pašto traktas ėjo pro Panevėžį, Smilgiùs, Šedu  
vą, Radviliškį. Šeduvos pašto stotyje laikyta 18 arklių, tiek pat jų buvo ir 1867 metais18. 

1870 m. balandžio 20 (gegužės 2) d. Šeduvoje per gaisrą sudegė 26 namai, 
tarp jų ir pašto stotis19. Detalesnių žinių apie gaisro nuostolius nepavyko sužino
ti. Taip pat nesužinota, kaip buvo atkurta arklių pašto stoties veikla. Tačiau jai 
nebeilgai buvo lemta gyvuoti. 

Šeduvos pašto stotis, skyrius, pašto  
telegrafo skyrius 1874–1915 metais 
1872–1873 m. buvo nutiesta Kalkūnų–Radviliškio geležinkelio linija, ėjusi pro 

Obeliùs, Rokiškį, Panevėžį, Šeduvą20. Todėl nuo 1874 m. vietoj Uk mergės–Šiaulių 
arklių pašto trakto liko tik Ukmer
gės–Panevėžio traktas. Vietoj Šeduvos 
arklių pašto stoties palikta paš to sto
tis prie geležinkelio. Paštininku dir  
bo Ivanas Garnovskis21. 

Tiesiant geležinkelius, palei juos 
ėjo ir telegrafo linijos. Todėl Šeduvos 
geležinkelio stotyje nuo 1873 m. pradė
jo veikti tarnybinis telegrafas. Pirmoji 
elektromagnetinio telegrafo ryšio linija 

16 Памятная книжка Виленской губернии на 1850 год, 
Вильно, 1850, с. 138–142. 

17 Vitkevičius P. Nuo žygūno – į pasaulį, Kaunas, 
1997, p. 125. 

18 Памятная книжка Ковенской губернии на 1864 год 
(toliau – ПККГ), ч. 2, с. 24–25, ПККГ, 1867, с. 298. 

19 Kauno gubernijos įvykių suvestinė, LVIA, f. 378, 
BS, 1870, b. 103, l. 69; Виленский вестник, 1870, 
№ 62, с. 244. 

20 Косаковский Г. И. Железные дороги Литвы, Виль
нюс, 1975, с. 54–55.

21 ПККГ, 1874, 1875. 
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Rusijoje nutiesta 1843 m. 1854 m. per Lietuvą nutiesta pirmoji telegrafo linija, 
ėjusi iš Peterburgo į Varšuvą per Daugpilį, Ukmergę, Kauną. Šiame gubernijos 
mieste 1855 m. pradėjo veikti pirmoji telegrafo stotis. Tiktai 1859 m. telegrafo 
stotys pradėjo veikti Vilniuje ir Ukmergėje. Telegrafo ryšys labiau pradėtas plėtoti 
po 1880 m. 

1880 m. Šeduvos pašto stotis pertvarkyta į pašto skyrių, kurio darbo laikas 
numatytas nuo 8 iki 14 val. Tai buvo aukštesnio tipo pašto įstaiga. Neaišku, kodėl 
to pašto skyriaus viršininku laikinai paskirtas Jakovas Bulčakas, tačiau 1881 m. 
viršininku pradėjo dirbti jau minėtas Ivanas Garnovskis. 

Išrasti ir praktiškai pritaikyti aparatai telegrafo pranešimams perduoti ir 
priimti sudarė sąlygas susižinojimui plačiai taikyti telegrafo ryšį. Buvo išrasti įren
giniai, dalijantys ryšio linijas pagal dažnį, atsirado galimybė viena linija perduoti 
kelis pranešimus. 1885 m. įsteigta Vilniaus pašto telegrafo apygarda, kontroliavusi 
Vilniaus, Kauno ir Suvãlkų gubernijų paštų veiklą. 

Jau 1885 m. Šeduvos pašto skyrius pakeistas į pašto telegrafo įstaigą, nes 
joje pradėjo veikti telegrafas. Šeduvos pašto telegrafo skyrius darbo dienomis pra
dėjo dirbti nuo 8 iki 14 ir nuo 17 iki 19 val., o per šventes veikdavo trumpiau. 
Įstaigos viršininku liko stačiatikių tikybos I. Garnovskis, pašto tarnyboje dirbantis 
nuo 1852 m. Jau 1887 m. jį pakeitė Vladimiras Sivcovas, o I. Garnovskis liko 
tarnautoju. 1888 m. Šeduvos pašte su viršininku jau dirbo 3 tarnautojai. Visi jie 
buvo kitataučiai, stačiatikių tikybos22. Pašto tarnautojams reikėjo ne tik dirbti su 
telegrafo aparatu, bet ir išnešioti gautas telegramas. 

Lietuviams katalikams oficialiai nebuvo draudžiama dirbti pašto įstaigose, 
tačiau vykdant slaptus nurodymus stengtasi ir į paštininko pareigas nepriimti 
lietuvių. Slaptais nurodymais paštininkai turėdavo sulaikyti įtartinas siuntas, sie
kiant, kad paštu nebūtų siunčiami užsienyje spausdintos draudžiamos lietuviškos 
knygelės, periodiniai leidiniai. 

1890 m. Šeduvos pašto viršininkas V. Sivcovas gaudavo algos 450 rublių 
per metus, tarnautojas Mikalojus Gerasimovas – 300, o prižiūrėtojas Vasilijus 
Serovas – 360 rublių23. 

Europos valstybių pavyzdžiu 1889 m. Rusijoje buvo priimtas įstatymas dėl 
valstybės taupomųjų kasų steigimo paštų įstaigose. Tai buvo ypač patogu netur
tingiems gyventojams, nes priimdavo indėlius nuo 25 kapeikų iki 1 000 rublių ir 
nereikėjo dėl to keliauti į bankus. Tokios taupomosios kasos paskolų neteikdavo, 
tiktai priimdavo ir užsakius išduodavo indėlius. Priimti indėliams pinigai būdavo 
vežami į valstybinį banką. Taupomoji kasa Šeduvos  pašte pradėjo veikti nuo 
1891 m. rugpjūčio mėnesio 1 (13) d.24 

1893 m. vietoj Šeduvos pašto telegrafo skyriaus įsteigta VI klasės pašto tele  
grafo kontora. Tai liudytų, kad šiuo paštu žmonės plačiai naudojosi. Nuo 1895 m. 
rugsėjo mėn. 6 (18) d. Šeduvos pašte pradėtos priiminėti ir tarptautinės telegramos. Tai 
reiškė, kad telegramos turėjo būti pri  
imamos ir rašytos lotyniškomis raidė mis.  
Tiktai neaišku, ar savivaliaudami val di  
ninkai priimdavo pasiuntimui Lietu voje  
telegramas, užrašytas gimtąja kalba. 

22 ПККГ, 1886, c. 178; 1887, c. 177; 1888, c. 98; 1889, c. 128. 
23 ПККГ, 1891, c. 250–251. 
24 1915 m. valstybės taupomųjų kasų prie pašto tele
grafo įstaigų žiniaraštis, LVIA, f. 558, ap. 2, b. 97, 
l. 490–491. 
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Per 1905 m. revoliuciją Šeduvos pašto tarnautojas Jokūbas Kregždė (Крягжда) 
pašalintas iš tarnybos ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Jis turbūt latvis, buvo  
baigęs Bauskės miesto mokyklą, liuteronų tikybos, į Šeduvos paštą paskirtas 1904 m25. 

1909 m. paskelbti nauji pašto įkainiai, kurie ne kartą perspausdinti ir lie
tuvių spaudoje. Už siunčiamus atvirlaiškius Rusijos imperijoje reikėjo mokėti 3 
kapeikas, o už iliustruotus sveikinimo atvirlaiškius, kurie, be adreso, turėdavo 
tiktai 5 teksto žodžius, – 2 kapeikas. 

Siunčiant paprastus laiškus iki 1 loto svorio reikėjo klijuoti 7 kapeikų vertės 
pašto ženklą, už sunkesnius laiškus reikėjo primokėti. Pasiuntus laišką be pašto 
ženklo, gavėjas turėjo sumokėti dvigubai. Registruotų laiškų siuntimas kainavo 
dvigubai brangiau negu paprastų. 

Palyginti pigus buvo ir banderolių siuntimas. Kaina priklausė nuo siuntų 
rūšies ir svorio. Pavyzdžiui, už siunčiamus spaudinius, sveriančius 4 lotus, reikėjo 
mokėti tik 2 kapeikas, iki 8 lotų sveriančios banderolės su rankraščiais pasiuntimas 
kainavo 7 kapeikas. Prieinamos kainos buvo ir už siuntinių, vertybinių popierių, 
dokumentų siuntimą. 

Už kiekvieną siunčiamos telegramos žodį, kuriame ne daugiau kaip 15 
raidžių, Rusijos europinėje dalyje reikėjo mokėti po 5 kapeikas26. 

Galima paminėti ir keletą Šeduvos pašte gaunamų periodinių leidinių skaičių: 
1888 m. šiame pašte buvo gauta 221, 1896 m. – 157, 1901 m. – 96, 1908 m. – 
344, 1909 m. – 228 egz. periodinių leidinių. Prenumeruojamų lietuviškų laikraščių 
statistikos nepasitaikė aptikti27. 

1897 m. Šeduvos VI klasės pašto telegrafo kontoros viršininku vietoj V. Sivcovo 
paskirtas Stepanas Šugajevas, o 1903 m. jį pakeitė Piotras Pavskis, čia darbavęsis 
iki 1915 m. Tame pašte su viršininku dažniausiai dirbdavo du, kartais trys pašto 
pareigūnai (valdininkai)28. 

Užėmusi Šiaulius 1915 m. liepos 22 (rugpjūčio 3) d. vokiečių kariuomenė 
priartėjo prie Šeduvos. Rusų karinis dalinys atsitraukė prie Smiµgių. Tikėtina, kad 
iki minėtos datos buvo uždaryta Šeduvos pašto įstaiga ir jos darbuotojai pasitraukė. 
Vykdant Vilniaus pašto telegrafo apygardos vadovybės nurodymus buvo paimti 
telegrafo aparatai, taip pat kiti reikšmingesni daiktai, kurių vertė 273 rubliai. Tai 
pistoletas, šovininė, kardas, įvairūs antspaudai ir žymekliai, paštininkų krepšiai, 
stalinės svarstyklės, kailiniai, veltiniai, 
caro portretas ir kita29. 

Taip pat pagal išsivežtas inven
torines knygas parengtas ir likusių Še
duvos pašto įstaigos daiktų sąrašas. Jų 
vertė 429 rubliai. Neišvežti įstaigos bal
dai (stalai, spintos, kėdės), dešimtainės 
svarstyklės ir svarsčiai, šviestuvai, lem  
pos, įvairūs įrankiai, laiškininkų, tele
gramų nešiojimo krepšiai ir kiti daiktai30. 

Vėliau Šeduvos pašto telegra
fo kontora buvo evakuota į Riazanę, 
1918 m. pradžioje ji likviduota31. 

25 ПККГ, 1894, c. 238; 1895, c. 114; 1905 m. Vilniaus pašto 
telegrafo apygardos viršininko pranešimas Vilniaus 
generalgubernatoriui, LVIA, f. 378, BS, 1905, b. 56, 
l. 39; ПККГ, 1906, c. 94. 

26 Pačta, „Žiburio“ kalendorius 1911 metams, Seinai, 
1911, p. 114–117. 

27 Обзор Ковенской губернии за 1888 год, с. 43, за 1896 г., 
с. 40, за 1901 г., с. 48, за 1908 г., с. 44., за 1909 г., с. 47. 

28 ПККГ, 1890–1915 (paštų tarnautojų sąrašai). 
29 1915 08 12 Šeduvos pašto pranešimas Vilniaus pašto 
telegrafo apygardai, LVIA, f. 558, ap. 2, b. 114, 
l. 609–610. 

30 Neišgabento Šeduvos pašto inventoriaus sąrašas, 
ten pat, b. 136, l. 339–341. 

31 Evakuotų pašto įstaigų sąrašas, LVIA, f. 1247, ap. 2, 
b. 254, l. 143. 
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Lietuvos Respublikos laikų paštas 
Nors 1915 m. pabaigoje vokiečiai buvo įsteigę Šeduvos apskritį, kuri panai

kinta 1916 m. pabaigoje, tačiau paštas Šeduvoje neatidarytas. 
1918 m. lapkričio mėn. paaiškėjo, kad Vokietijâ Pirmąjį pasaulinį karą pra

laimėjo ir turės išsikraustyti iš Lietuvos. Dar lapkričio mėn. vokiečiai leido veikti 
Lietuvos vyriausybei. 1918 m. lapkričio 16 d. paskirtas pirmasis Paštų, telegrafų 
ir telefonų valdybos, priklausiusios Susisiekimo ministerijai, viršininkas Benediktas 
Tomaševičius. Ši valdyba turėjo vadovauti ir kontroliuoti visų atsikuriančios vals
tybės pašto įstaigų darbą, skirti ir atleisti tarnautojus. Vėliau, parengus teisinius 
dokumentus, pašto įstaigos suskirstytos į 7 kategorijas (eiles). Priklausomai nuo 
kategorijos kiekvienos eilės įstaigai buvo numatyti etatai. Nuo 1923 m. žemiausia, 
7 eilės, pašto įstaiga galėjo turėti tik viršininką ir vieną laiškininką. Iš pradžių 
dar būdavo ir sargų etatai. Laiškininkai korespondencijas nešiodavo tiktai miestų 
ir miestelių gyventojams. Lietuvos Respublikos laikais arklių pašto traktų nebe
buvo. Siuntos buvo vežiojamos geležinkelio pašto vagonais, vėliau ir autobusais, 
o arkliais tiktai iki artimiausio pašto. 

Sunkiomis sąlygomis Lietuva perėmė iš vokiečių pašto įstaigas ir steigė 
naujas. Traukiantis iš užimto krašto vokiečiams paskui juos slinko raudonarmie
čiai. Jie užėmė rytinę ir šiaurinę Lietuvos dalį ir veržėsi toliau. Šeduvoje sudaryta 
bolševikų valdžia. Bolševikai atkūrė buvusią Šeduvos pašto telegrafo kontorą. Jos 
vadovu buvo paskirtas Anatolijus Rozanavičius (Rožanovičius), o 1919 m. kovo 
pradžioje tame pašte jau dirbo du darbuotojai32. 

1919 m. kovo mėn. pabaigoje Lietuvos kariuomenei užimant Šeduvą pašto 
įstaigos vadovas Anatolijus Rozanavičius su raudonarmiečiais nepasitraukė. Jis nuo 
1919 m. balandžio 1 d. paskirtas įgaliotiniu organizuoti pašto įstaigą Šeduvoje33. 

Susirašinėjimo dėl Šeduvos pašto įstaigos darbo organizavimo, patalpų nuomos 
ir kt. nepavyko aptikti. Tikėtina, kad pašto įstaiga palikta nenuniokota. Jau balan
džio pradžioje Susisiekimo ministerija skelbė, kad Šeduvos paštas veikė. 1919 m. 
birželį, be įgaliotinio, Šeduvos pašte dar dirbo laiškininkas ir sargas. Žinoma, 
vokiečių okupacijos ir raudonarmiečių intervencijos nuniokotame krašte pradžia 
buvo sunki. Pavyzdžiui, 1919 m. rugpjūtį Šeduvos paštas turėjo tik 461 auksiną 
pajamų, o darbuotojams išmokėta algų 1 250 auksinų. Tačiau kuo toliau, tuo la
biau paštas žmonėms tapo reikalingesnis. 1919 m. Šeduvos pašte buvo gaunami 
šie laikraščiai: Darbas 26 egz., Darbininkų gyvenimas 30 egz., Lietuva 5 egz., Lietuvos 
ūkininkas 15 egz., Lietuvos socialdemokratas 15 egz., Vienybė 3 egz., Žydų balsas 6 
egz. Dar ateidavo po kelis egzempliorius dviejų pavadinimų lenkiškų laikraščių34. 

Nuo 1921 m. gegužės 6 d. Šeduvos pašto viršininku paskirtas liuteronų ti
kybos Jonas Hermanas, gimęs 1894 m. 
Šilalėje, ten 1909 m. baigęs valdinę 
dviklasę mokyklą. Nuo 1919 m. dirbo 
teismo tardytojo sekretoriumi. 1920 m. 
balandį priimtas tarnautoju į Šilålės 
paštą, o po ketverių mėnesių paskirtas 
Šilalės pašto viršininku, vėliau perkeltas 
vadovauti Šeduvos paštui. 

32 1919 02 15 Lietuvos paštų komisariato įstaigų ir 
darbuotojų sąrašas, LVIA, f. R17, ap. 1, b. 2, l. 511; 
1919 03 10 Kauno ir Vilniaus gubernijų veikiančių 
įstaigų sąrašas, ten pat, l. 512. 

33 1919 03 28 Paštų telegrafų ir telefonų valdybos vir 
šininko įsakymas, LCVA, f. 1016, ap. 4, b. 190, l. 10. 

34 1919 m. žinios apie paštų įstaigas, LCVA, f. 386, 
ap. 1, b. 10, l. 256, 392–393. 
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Jau 1922 m. Šeduvos pašte dirbo 5 darbuotojai. J. Hermanas Šeduvoje turėjo 
konfliktų ir šioje įstaigoje neilgai tedirbo. Atleidus pašto sargą, į kurio pareigas 
tada įėjo ir telegramų nešiojimas, J. Hermanas nurodė telegramas išnešioti laiški
ninkui. Šis tai vykdyti kategoriškai atsisakė, nevykdė ir kitų viršininko nurodymų. 
Todėl viršininkas pranešė Paštų telefonų ir telegrafų valdybai, kad už nurodymų 
nevykdymą atleidžia laiškininką iš pareigų, nors laiškininkus skirdavo ir atleisdavo 
valdyba. Savo ruožtu laiškininkas ėmė rašyti skundus. Tyrusi skundus komisija 
pasiūlė laiškininką ir viršininką iš Šeduvos iškelti. Be to, J. Hermanas pripažintas 
kaltu viršijus tarnybinius įgaliojimus. Jis nuo 1922 m. spalio paskirtas tarnautoju 
į Kauną. Šilalėje dirbęs laiškininkas 1923 m. apkaltintas pasisavinęs iš Amerikos 
siųstų laiškų su įdėtais pinigais. Bendrininkavimu įtartas ir J. Hermanas, jis at
leistas iš tarnybos. Nors pastarajam įtarimai nepasitvirtino ir byla buvo nutraukta, 
J. Hermanas į tarnybą pašte nebepriimtas35. 

1921 m. Šeduvos paštas buvo priskirtas šeštai kategorijai, o 1923 m. jau 
turėjo penktą kategoriją, kuriai numatyti 6 darbuotojai36.

1923 m. spalio 16 d. Šeduvos pašto viršininku paskirtas Petras Žičkis. Jis 
gimė 1890 m. Karčemÿ kaime. Baigė dviklasę geležinkelio mokyklą Radviliškyje. 
Vėliau ieškodamas tarnybos atsidūrė 
Rusijoje. Dirbo laiškininku, o 1915–
1918 m. tarnautoju Voròneže pašto įs  
taigoje. Grįžęs į Lietuvą, 1921 m. pasi
prašė tarnybos pašte. Nuo 1921 m. 
birželio 15 d. paskirtas tarnautoju į 
Maže¤kių paštą su nurodymu pašto 
viršininkui nustatyti, kokias pareigas 
P. Žičkis ateityje galėtų eiti. Netru  
kus perkeltas į Kretingõs pašto įstaigą. 
1921 m. liepos mėn. pasiprašė perke
liamas į Panevėžį, arčiau tėvo, kuriam 
dėl senatvės reikia padėti. Nuo 1922 m. 
kovo 16 d. paskirtas Vabalninko paš  
to viršininku. 1923 m. pradžioje pra  
šėsi iškelti jį iš Vabalni¹ko kitur. Nuo 
1923 m. kovo 12 d. paskiriamas apskri
ties centro – Rõkiškio pašto viršininku, 
iš kur atvyko į Šeduvą37. 

1925 m. antrą ketvirtį Šeduvos 
pašte buvo gaunami šie laikraščiai ir 
žurnalai lietuvių kalba: Darbininkas 16   
egz., Ganytojas 5 egz., Garnys 10 egz., 
Klaipėdos žinios 1 egz., Lietuva 49 egz., 
Lietuvis 4 egz., Lietuvos dirva, 6 egz., 
Lietuvos ūkininkas 12 egz., Lietuvos žinios 
12 egz., Pavasaris 10 egz., Rytas 8 egz., 
Sargyba 20 egz., Socialdemokratas 1 egz., 

35 J. Hermano tarnybos byla, LCVA, f. 1016, ap. 1, 
b. 1608. 

36 Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų įstaigų sąrašas, 
Kaunas, 1921, p. 26; 1923, p. 33.

37 P. Žičkio tarnybos byla, LVIA, f. 1016, ap. 1, l. 
1–66. 

Petras Žičkis
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Šiaulių naujienos 12 egz., Švietimo darbas 
13 egz., Tėvynės sargas 8 egz., Trimi-
tas 40 egz., Ūkininkas 25 egz., Vienybė 
39 egz., Žydų balsas 15 egz. Lenkų kalba 
ateidavo šie laikraščiai: Chata rodzinna 
9 egz., Dzień Kowieński 3 egz., Echo 
1 egz., o užsienyje leidžiamų periodi
nių leidinių lietuvių kalba – 31 egz., 
kitomis kalbomis – 2 egz.38 

Šeduvos paštui P. Žičkis vado
vavo sėkmingai. Revizoriai trūkumų, 
aplaidumų darbe šioje įstaigoje neras
davo. Gyventojų skundų taip pat ne
būdavo. Rodos, kad P. Žičkis Šeduvoje 
pasistatė namus, kuriuose išnuomojo 
patalpas ir pašto įstaigai. Jau minėta, 
kad dokumen tų ūkiniais Šeduvos pašto 
reikalais neras ta. Šeduvos paštui kurį 
laiką nuo 1921 m. priklausė Smilgių 
pašto agentūra, iki 1930 m. tapusi sa
varankiška pašto įstaiga. Dar priklausė 
Dambavõs, Labos, Radvilónių ir Sida
bråvo pašto agentūros. 

Pašto agentūros būdavo steigia
mos gyvenvietėse, kur pašto žmonės 
pageidaudavo, tačiau nesitikėta didesnės negu 5 tūkst. litų apyvartos. Pašto 
agentūros buvo steigiamos pagal 1921 m. parengtus nuostatus. Pašto agentūros 
priimdavo ir išduodavo paprastą bei registruotą korespondenciją, nebrangias 
perlaidas. Jose žmonės galėdavo įsigyti vokų, pašto ženklų, atviručių laiškams, 
atsiimti prenumeruojamą spaudą. Agentūros nepriimdavo ir neišduodavo brangių 
perlaidų, įvertintų laiškų, siuntinių. Agentūros būdavo pavaldžios priskirtai pašto 
įstaigai, kuri kontroliuodavo jų darbą. 

Pašto agentūros buvo suskirstytos į tris rūšis. Žemiausios, trečios, rūšies 
vedėjo atlyginimas būdavo 15–25 litai per mėnesį, o kitų rūšių po 20 litų daugiau. 
Patys vedėjai valstybės tarnautojų teisių neturėjo, tos pareigos galėjo būti ir an
traeilės. Vedėjai savo atsakomybe galėdavo samdyti talkininką. Neretai agentūros 
įsikurdavo kartu su kitomis įstaigomis, pavyzdžiui, parduotuvėse, bažnyčių tarnų 
namuose, privačiuose butuose, net mokyklose, geležinkelių stotyse ir kitur. Trečios 
rūšies pašto agentūros turėjo dirbti dvi, antros – tris ir pirmos – keturias valandas 
per dieną. Atidaroma pašto agentūra visados būdavo trečios rūšies (eilės). Pašto 
agentūros turėdavo ne tik telefonus, 
bet ir jų abonentų39. 

1937 m. net pašto poskyriai: ope  
racijų salė, ekspedicija, telegrafas turė
jo tarnybinius telefonus. Laiškai buvo 

38 1925 m. 2 ketvirtį Šeduvos pašte gautų periodinių 
leidinių statistika, LCVA, f. 1016, ap. 3, b. 8, l. 18. 

39 Taisyklės pašto agentūroms steigti ir tvarkyti, Pašto 
taisyklės, Kaunas, 1931, p. 249–261. 

Šeduvos pašto tarnautojai: pirmoje eilėje antras – 
pašto viršininkas P. Žičkis; antroje eilėje pirmas 
iš dešinės – laiškininkas Povilaitis. Apie 1927 m.
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Šeduvos pašto tarnautojai (iš kairės):  
Puzinas, Puzinienė, Martišiūtė, P. Žičkis; 
sėdi – laiškininkas Povilaitis. Apie 1929 m. 

Pašto viršininko P. Žičkio šeima: tėvai –  
Petras ir Saverija, vaikai – Algis ir Rūta. 
Apie 1930 m.
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išnešiojami tiktai mieste. Periodinė spauda buvo gau
nama tą pačią dieną. Korespondencija buvo keičia
masi nustatytomis valandomis su pašto vagonais. Iš 
pašto įstaigos į geležinkelio stotį korespondencijos 
ir siuntinių vežiojimui būdavo skelbiamos varžyti
nės. Pavyzdingai tvarkantis pašte, gal nuo daugybės 
rūpesčių viršininko P. Žičkio sveikata ėmė blogėti. 
1936 m. gegužę jis dar buvo paskirtas į Šeduvos 
miesto ir apylinkės rinkimų į seimą komisiją, o pa
skutinius keturis tų metų mėnesius jau ištisai sirgo. Jį 
pavadavo tarnautojas Petras Puzinas. 1937 m. balandį 
P. Žičkis pasiprašė gydytojų komisijos patikrinti, ar 
dėl sveikatos begali vykdyti tarnybines pareigas. Ko
misija konstatavo, kad P. Žičkis yra visiškai netekęs 
darbingumo ir reikalingas kitų asmenų priežiūros. 
Todėl nuo 1937 m. birželio 1 d. atleistas iš tarnybos. 
Jam paskirta mėnesinė 495 litų pensija40. 

Sužinojęs, kad Šeduvos pašto viršininkas serga ir  
nebegali toliau eiti tarnybinių pareigų, ilgametis Žeime
lio pašto viršininkas Bronius Jankauskas pasiprašė pa  
skyrimo vadovauti Šeduvos paštui. Prašymas buvo 
patenkintas. B. Jankauskas gimė 1897 m. Kelmės valsčiaus Narušių kaime. Baigė 
Kelmės dviklasę mokyklą. 1919 m. gegužės 2 d. savanoriu stojo į Lietuvos ka
riuomenę. Kariuomenėje baigė telefonininkų kursus. Paleistas iš tarnybos 1920 m. 
balandžio mėn., pasiprašė tarnybos pašte. Pradžiai prašė leisti praktikuotis pašto 
įstaigoje du mėnesius be atlygio. Prašymas buvo patenkintas. Paskirtas praktikantu 
į Keµmės paštą, o vėliau tarnautoju. Nuo 1922 m. kovo 1 d. iškeltas toms pat 
pareigoms į Joniškio paštą, nuo 1922 m. spalio 16 d. dirbo Šiaulių pašte. 1924 m. 
lapkričio mėn. iš tarnybos pašte pasitraukė, tačiau vėl grįžo ir nuo 1925 m. 
birželio 1 d. paskirtas tarnautoju į Kelmės paštą. Nuo 1926 m. lapkričio 1 d. 
paskirtas Meškùičių, nuo 1927 m. vasario 1 d. – Žeimìlio pašto viršininku. Visur 
B. Jankausko darbas vertintas gerai, nebuvo priekaištų ir jam vadovaujant Šedu
vos paštui. 1934 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino III laipsnio medaliu41. 

Iš pateiktos lentelės matome, kad Šeduvos paštas dirbo pelningai, pajamos 
žymiai viršydavo išlaidas. 

1 lentelė 
Šešerių metų Šeduvos pašto pajamos ir išlaidos, perlaidų apyvarta 

Metai Pajamos, 
Lt

Išlaidos, 
Lt

Pelnas, 
Lt

Išsiųsta perlaidomis,  
Lt

Gauta perlaidomis,  
Lt

Nuorodos: LCVA,
f. 1016

1927 43 374 23 875 19 499 491 239 631 041 Ap. 6, b. 61, l. 15
1928 41 626 23 762 17 864 509 907 535 629 Ap. 6, b. 89, l. 2

Bronius Jankauskas.  
Portretinės P. Žičkio ir  
B. Jankausko nuotraukos –  
iš asmens bylų LCVA, kitos –  
iš R. Barysienės (Žičkytės) 
albumo 

40 P. Žičkio tarnybos byla, LVIA, f. 1016, ap. 1, 
l. 148–201. 

41 B. Jankausko tarnybos byla, LCVA, f. 1016, ap. 1, 
b. 1796, l. 1–5, 9, 169–171. 
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Metai Pajamos, 
Lt

Išlaidos, 
Lt

Pelnas, 
Lt

Išsiųsta perlaidomis,  
Lt

Gauta perlaidomis,  
Lt

Nuorodos: LCVA,
f. 1016

1929 46 001 24 988 21 013 524 492 653 192 Ap. 6, b. 92, l. 14
1931 48 922 31 980 16 942 746 093 710 364 Ap. 6, b. 61, l. 10
1937 39 444 32 679  6 765 529 540 403 512 Ap. 6, b. 51, l. 51
1938 14 533  7 443  7 090 472 270 408 802 Ap. 6, b. 51, l. 47

Jau minėta, kad dar carinės Rusijos valdymo metais prie Šeduvos pašto 
veikė ir taupomoji kasa. Lietuvos Respublika steigti valstybės taupomąsias kasas 
prie pašto įstaigų delsė. 

1932 m. paskelbti Taupomųjų valstybės kasų įstatai numatė, kad „Taupomosios 
kasos gali būti steigiamos prie valstybės, savivaldybių ir privatinių įstaigų.“42 

Susitarus Susisiekimo ir Finansų ministerijoms, 1933 m. buvo parengtos 
valstybės taupomųjų kasų prie pašto įstaigų veikimo taisyklės. Taupomųjų kasų 
indėlininkams turėjo būti išduodamos knygelės, kuriose įrašomos visos indėlininko 
operacijos. Parengta pašto įstaigų atskaitomybės už taupomąsias kasas instrukcija. 
Iš visų konkrečioje pašto įstaigoje indėlininkų metams priskaičiuotų palūkanų 
18,75% buvo skiriama atlyginimui pašto tarnautojams, tvarkantiems taupomosios 
kasos reikalus43. Jau 1934 m. rugpjūčio mėn. prie pašto įstaigų veikė 102 taupo
mosios kasos, tarp jų ir Šeduvos44. Valstybė skatino taupyti net pradžios mokyklų 
mokinius. 1935 m. jauniesiems taupytojams Taupomosios valstybės kasos buvo 
paskyrusios net 172 premijas. 

1937 m. per Šeduvos paštą į Taupomąją valstybės kasą padėti 191 658 litai, o 
paimta 189 750 litų. Analogiškai 1938 m. padėti 296 013 litai, paimti 159 157 litai45. 

Lietuvos Respublikos metais paštas plačiai naudojo ir telefono ryšį. Telefo
no ryšiu praktiškai pradėta naudotis dar XIX a. Jau 1882 m. privačia iniciatyva 
nutiesta telefono linija Rietavas, Plungė, Kretingâ. 1904 m. Kaune pradėjo veikti 
miesto telefonų stotis. Iki 1914 m. ir Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvoje 
nemažai nutiesta tarpmiestinių telefono linijų. 1915 m. veikė ir Šiaulių–Radviliškio 
telefono linija. Jau 1920 m. Šeduva buvo sujungta telefono linija su Panevėžiu, 
Radviliškiu, Rozalimù. Paštas jau turėjo du telefono abonentus46. 

Abonentinis telefono mokestis būdavo palyginti brangus, kalbėtis žmonės 
galėjo tiktai pašto įstaigos darbo metu. Paštuose stovėdavo rankiniai komutatoriai. 
Paskambinus į pašto įstaigą jos tarnautojas sujungdavo su prašomu abonentu. 
Norint paskambinti toliau, kartais tek
davo ilgokai palaukti. 1925 m. Šedu
vos pašte ir geležinkelio stotyje buvo 
telefonų pasikalbėjimo punktai. Paštas 
turėjo 20 abonentų, iš jų 17 privačių, 
taip pat telefonai buvo įvesti policijos 
nuovadoje, valsčiaus valdyboje ir žydų 
liaudies banke. 1931 m. Šeduvos pašte 
jau buvo 34, 1937 m. – 44, 1938 m. – 
52 telefono abonentai47. 

(tęsinys)

42 Taupomųjų valstybės kasų įstatai, Vyriausybės žinios, 
1932, birželio 18, nr. 386, p. 1–5.

43 1933 10 17 Pašto valdybos aplinkraštis, LVIA, f. 1016, 
ap. 7, b. 112, l. 21. 

44 1934 08 31 Taupomosios valstybės kasos valdytojo 
aplinkraštis, ten pat, l. 47–48. 

45 1937 ir 1938 m. Šeduvos taupomosios kasos apy
varta, LCVA, f. 1016, ap. 3, b. 51, l. 47, 51. 

46 Telefono abonentų knyga 1921 m., p. 38. 
47 Lietuvos telefonų abonentų sąrašai, 1926, 1932, 1938, 
1939 metams.
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1940 m. balandžio mėn. Šeduvos paštas turėjo tiesioginį 
telefono ryšį su Radviliškio, Radvilonių, Rozalimo, Smilgių, 
Dambavos, Panevėžio pašto įstaigomis arba agentūromis48. 

Pirmojo bolševikmečio ir nacių okupacijos metų Šeduvos 
paštas liko nepatyrinėtas. Pokario metais Vilniaus archyvuose 
konkrečių žinių apie Šeduvos paštą nėra. 

48 1940 04 05 Lietuvos telefono susisiekimo schema, 
LCVA, f. 386, ap. 1, b. 1174.

Šeduvos paštas  
1930 m., minint 
Vytauto Didžiojo  
jubiliejų.  
Iš iš R. Barysienės 
(Žičkytės) albumo
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Iš švietimo istorijos Šeduvoje  
iki 1915 metų 
Kazys Misius

LDK laikų parapinė mokykla
Apkrikštijus žemaičius ir 1417 m. įsteigus Žemaičių vyskupiją, turėjo įsigalioti 

ir rašytiniais dokumentais pagrįsti teisiniai turtiniai santykiai. Todėl anksčiau ar 
vėliau turėjo atsirasti organizuotas mokymas. Vėliau rašto prireikė ne tik didikams, 
bet ir mažiau pasiturintiems bajorams žemvaldžiams. Pradiniu švietimu rūpinosi 
klebonai, kurie steigė parapines mokyklas. Kaip žinia, dabartinė Šeduvâ LDK lai
kais priklausė Žemaičių vyskupijai. Apie pirmąsias mokyklas Žemaitíjoje duomenų 
išliko nedaug. 1469 m. dokumente minimas Va»nių katedros mokyklos mokytojas 
(rectore scholae). Parapinės mokyklos pirmiausia buvo skirtos bažnyčios poreikiams. 

Seniausiųjų parapinių mokyklų vienas iš tikslų buvo mokyti tikybos, paruošti 
bažnyčioje giedančius choristus. Tačiau steigiant bažnyčias ir jas aprūpinant, pa
lyginti retai jų fundacijų aktuose klebonai būdavo įpareigojami laikyti mokyklą ar 
mokytoją. 1542 m. sausio 13 d. aktu Žygimantas Senasis, atsižvelgdamas į Šeduvõs 
klebono prašymą, jog iš ankstesnės fundacijos prie tos bažnyčios Dievo garbei ne
gali išlaikyti nei kunigų, nei žėkų, padidino fundaciją, kad jos visokioms reikmėms 
pakaktų1. Žėkais buvo vadinami giedotojai – choristai mokiniai, kuriuos mokydavo 
tam skirtas mokytojas. Tikėtina, kad Šeduvos klebonas Povilas nuo 1542 m. galėjo 
organizuoti bent giedotojų mokymą. Remdamiesi minėta fundacija, 1542uosius 
Šeduvos parapinės mokyklos įsteigimo  metais laiko žinomi tyrinėtojai Jurgis Le
bedys ir Gžegožas Blaščykas (Grzegorz Błaszczyk)2. Tokių religijos ir bažnytinio 
giedojimo mokymui skirtų parapinių mokyklų galėjo būti prie daugelio bažnyčių. 

Lietuvių kalba paskelbtoje 1579 m. Žemaičių vyskupijos bažnyčių vizitaci
joje nurodyta, kad parapinės mokyklos ir mokytojai buvo Ariógaloje, Betôgaloje, 
Kaµtinėnuose, Kråkėse, Kråžiuose, Raséiniuose, Va»niuose, Veliuonojê, Vidùklėje. 
Deja, išliko tiktai dalis 1579 m. Žemaičių vyskupijos vizitacijos, o ta dalis Šeduvos 
bažnyčios neapima. 

Iš minėtos vizitacijos sužinome, kad Ariogalos parapinėje mokykloje, be ti
kėjimo, buvo mokoma rutėniškai (baltarusiškai) ir lenkiškai, o Betygaloje – skaityti 
ir gramatikos (neaišku lenkų ar lotynų). Įdomu, kad vizitatorius su kai kuriais 
Vilkijos miestelėnais galėjo susikalbėti lotyniškai3. 

Konkrečių žinių apie Šeduvos parapinę mokyklą XVI a. neišliko arba 
nerasta. Žinoma, bajorams ir miestiečiams vien religijos ir giedojimo mokymo 
nepakako. Negausūs išlikę šaltiniai liu
dija, kad jau XVI a. pabaigoje bajorai 
savo vaikų mokymui steigė privačias 
mokyklėles, o turtingesni samdydavo 
namų mokytojus. 

Dėl reformacijos vykstant religi
nėms kovoms ir atsigavus katalikybei, 
XVII a. pradžioje Žemaičių vyskupijo

1 Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis, I, Fontes 
historiae Lituaniae, 3, Roma, 1984, p. 292. 

2 Lebedys J . Mikalojus Daukša, Vilnius, 1963, p. 71; 
Błaszczyk G. Diecezja Żmudzka od XV do początku 
XVII wieku. Ustrój, Poznań, 1993, p. 207.

3 Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579). Iš lotynų kalbos 
išvertė ir parengė spaudai Liudas Jovaiša, Vilnius, 
1998, p. 21, 85, 121. 
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je vėl gana aktualus tapo pradinis žmonių švietimas. Pirmiausia reikėjo mokyti 
tikėjimo bei poterių. 1636 m. Žemaičių vyskupijos sinodo nutarime yra skyrelis 
„Apie mokinius ir mokyklų mokytojus“, kuriame rašoma:

„Kadangi labai svarbu, kad nuo pat jaunų dienų jaunimui būtų 
diegiami geri papročiai ir dora, tebūna kaip nors prie bažnyčios 
mokykla, klierikas ar bakalauras arba laisvųjų mokslų magistras, 
koks atsirastų ir kokio reikėtų mokyklai, kuris, skleisdamas aplink 
mokyklą tikėjimą, priklausydamas parapijos klebonui arba jo vika-
rui, pagal Pijaus IV bulės nutarimus parapijiečių vaikams diegtų 
pamaldumą ir žinias ir pirmiausia pasirūpintų, kad visi jaunesnieji 
gerai įsimintų Tėve mūsų, Sveika Marija, tikėjimo tiesas, dešimt 
Dievo ir Bažnyčios įsakymų, o paaugesni – kad visą kitą katekizmą 
įsimintų ir kad dažniau lankytųsi bažnyčioje, kad išmanytų, kaip 
patarnauti atliekančiam apeigas kunigui, o po to reikia pasirūpin-
ti juos pamokyti gramatikos ir kitų trivijumo mokslų, kartu su 
humanitariniais dalykais, atsižvelgiant į besimokančių amžių ir 
sugebėjimus; bet tevengia jie Melanchtono ir kitų eretikų knygų ir 
tesiaiškina vien leistus ir tikėjimui nekenkiančius autorius. 

Ir tegu klebonas pasirūpina, kad tiek vadinamasis mokyklos 
rektorius, tiek muzikos mokytojas ir kiti jaunuoliai, gyvenantys 
mokykloje, blaiviai, dorai ir ramiai gyventų. Mat kartais jie blogu 
ir lengvabūdžiu gyvenimu kitiems trukdo, taip pat pasidaro paiku 
pavyzdžiu vietos vaikams, kurie tuomet lanko mokyklą, stebi suge-
dusius tųjų papročius, laikosi jų ir lengvai jais persiima <…>“4

Kaip buvo vykdomas minėtas sinodo nutarimas, tikslių žinių neturima. 
1646 m. Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus pranešime Apaštalų sostui, be kita 
ko, rašoma, kad beveik kiekvienas klebonas 

„turi prie savo bažnyčių mokyklas ir jų vedėjus (rektorius), vadina-
mus bakalaurais; jie moko mokyklose katekizmo, dekalogo taisyklių 
ir kitokių krikščioniškojo pamaldumo dalykų, be to, gramatikos, 
muzikos ir kitų mokslų pagal vaikų sugebėjimus, gaudami iš tų 
klebonų tam tikrą atlyginimą“5. 

1806 m. pateiktose žiniose nurodoma, kad Šeduvos parapinė mokykla veikia 
nuo 1640 m.6 Ta žinia netenka abejoti. 1646 m. Šeduvos seniūnijos inventoriuje rašo 
ma, kad vienoje šventoriaus pusėje sto vi 
klebonija su ūkiniais pastatais, o ki to  
je – mokykla (szkoła). Tai buvo specialiai 
mokyklai skirtas pastatas, nes toliau sto  
vėjo ir namas prieglaudai (špitolei)7. 

Vaida Kamuntavičienė pastebi, 
kad ir 1647 m. Žemaičių vyskupijos si  

4 Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIII–XVII a. 
Istorijos šaltinių antologija, Vilnius, 1994, p. 177–178.

5 Ten pat, p. 180. 
6 1806 m. žinios apie Šeduvos parapinę mokyklą, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 120, l. 122–123. 

7 1645 m. Šeduvos seniūnijos inventorius, LVIA, f. 
1135, ap. 4, b. 528, l. 3.
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node nurodyta dėl mokyklų laikytis ankstesnių sinodo nutarimų, mokytojais sam
dyti tinkamus žmones, muzikantus, giedotojus8. 

Per 1655–1660 m. karą su Švêdija ir 1656–1658 m. siautėjusį marą Žemaitijâ 
neteko ketvirtadalio gyventojų. Kraštas buvo nuniokotas. Galima manyti, kad po 
šio karo ilgai neveikė ir Šeduvos parapinė mokykla. 1676 m. Šeduvos bažnyčios 
vizitacijos dekrete (pačios vizitacijos aktas neišliko) įrašytas nurodymas įkurti 
prie bažnyčios parapinę mokyklą9. Nors oficialiai jokiame iš Šeduvos bažnyčios 
fundacijos padidinimo dokumentų nėra įpareigojimo klebonui laikyti parapinę 
mokyklą, tačiau 1675 m. bažnyčia buvo gerai aprūpinta ir materialinių sunkumų 
klebonui skirti lėšų mokyklai negalėjo būti. Deja, iki XIX a. Šeduvos bažnyčios 
dokumentų žinoma labai nedaug.

Vargu ar galima kalbėti apie Šeduvos parapinę mokyklą XVIII a. pradžio
je. Per 1700–1721 m. Šiaurės karą kraštas buvo nualintas. Dėl badų ir baisaus 
1708–1711 m. maro daugybė žmonių išmirė. 1808 m. Šeduvos klebonas Juozapas 
Poniatovskis pranešime Vilniaus universitetui nurodė, kad parapinė mokykla Še
duvoje veikė nuo 1730 m.10

1767 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijoje parapinė mokykla neminima, tačiau 
tai nereiškia, kad tokia mokykla neveikė. XVIII a. antros pusės Žemaičių vys
kupijos bažnyčių vizitacijose nereikalauta nurodyti yra ar ne parapinė mokykla. 

Apie 1759–1761 m. buvo atspausdintas pirmasis elementorius „Mokslas 
skaitymo rašto lenkiško…“, kuriame tekstai pateikiami lygiagrečiai lietuvių ir 
lenkų kalbomis. Šio leidinio parengėjas nežinomas. Vėliau elementorius pavadintas 
„Mokslas skaitymo rašto lietuviško dėl mažų vaikų…“, jame nebebuvo lenkiško 
teksto. Manoma, kad pirmoji šio elementoriaus laida pasirodė ne vėliau negu 
1776 m. Tai buvo valstiečiams skirtas pradžiamokslis. 

1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną rūpintis švietimo reikalais buvo įsteigta 
Edukacinė komisija. Komisija leido vadovėlius vidurinėms ir elementorius para
pinėms mokykloms. Deja, ta komisija neparengė nė vieno lietuviško vadovėlio 
ar elementoriaus. 

1782 m. birželį vizitatorius Jurgis Piramonovičius akte pažymėjo, kad Šeduvoje 
veikia miesto parapinė mokykla. Joje mokoma tiktai skaityti ir rašyti. 1781–1782 
mokslo metais žiemą ir pavasarį dėl staigių orų permainų daug mokinių sirgo11. 

Jau minėta, kad fundacijos aktuose įpareigojimo Šeduvos klebonams laiky
ti parapinę mokyklą ir mokytoją nebuvo. Matyt, mokykla veikė, nes to norėjo 
miestelėnai. Tikriausiai už mokymą mokytojui atsilygindavo tėvai. Tikėtina, kad 
tokia mokykla Šeduvoje be didesnių 
pertraukų veikė nuo 1730 m. 

Ketverių (1788–1792) metų seimo 
komisijos nutarime dėl pradinio mo
kymo rašoma, jog vaivadijų komisijos 
privalo stengtis, kad klebonai prie para
pinių bažnyčių laikytų mokytoją, kuris 
mokytų neturtingų šlėktų ir prastuome
nės vaikus skaityti, rašyti ir skaičiuoti. 
Todėl „darant pranešimą komisijai apie 

8 Kamuntavičienė V. Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės parapinės mokyklos XVII a. antrojoje 
pusėje, Soter, 2002, nr. 7 (35), p. 121. 

9 Ten pat, p. 122–123; Žemaičių vyskupijos vizitacija 
1675–1677 m. Parengė Mindaugas Paknys, Vilnius, 
2011, p. 608. 

10 1808 04 10 Šeduvos klebono raštas Vilniaus uni
versitetui, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyrius (VUB RS), f. 2, KC559, l. 81. 

11 Raporty generalnych wizytatorów szkól Komisji Edukacji 
Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim 1782–1792, 
Polska Akademia Nauk, 1974, p. 71. 
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parapijų gyventojus, klebonų pareiga bus nurodyti, kiek jaunimo išmokyta skaityti, rašyti 
ir skaičiuoti“12. Kaip žinia, minėto seimo nutarimai negalėjo būti įgyvendinti, o 
1795 m. įvyko trečiasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas. Lietuva, išskyrus 
Ùžnemunę, atiteko Rùsijai. 

Parapinė mokykla 1795–1816 metais
Po 1795 m. įvykusio trečiojo Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo Rusijos 

valdžia rinko žinias apie bažnyčias ir parapines mokyklas. 1797 m. į klausimą 
apie parapinę mokyklą Šeduvos klebonas Juozapas Poniatovskis atsakė, kad pa
rapinę mokyklą mieste, savo namuose, laiko mokytojas pasaulietis, kuris gauna 
iš besimokančių mokinių tėvų atlygį. Mokytis vaikai renkasi tiktai žiemą, o nuo 
pavasario iki rudens gyvena pas tėvus ir vykdo kitas pareigas. Renkasi apie 30, o 
kartais iki 50 mokinių. Mokomi poterių, katekizmo, pradinio skaitymo ir rašymo 
lenkų, lotynų, o kai kurie ir lietuvių (rašo žemaičių) kalbomis13. 

Taigi Šeduvos mokykloje dar XVIII a. mokyta ir lietuviškai. Tikėtina, kad 
tai buvo sena tradicija pramokyti vaikus bent skaityti, kad gimtąja kalba galėtų 
melstis iš maldaknygių. 

1803 m. įsteigta Vilniaus švietimo apygarda. Tų pačių metų pradžioje pa
tvirtintos ir laikinos pradinio liaudies švietimo taisyklės. Pradiniam švietimui buvo 
skirtos parapinės mokyklos, pavaldžios Vilniaus universitetui. Mokyklas steigdavo 
klebonai, jie pasirinkdavo mokytojus. Todėl parapinė mokykla daugiausia pri
klausė nuo vietos klebono. Parapines mokyklas prižiūrėjo ir apskričių vidurinės 
mokyklos. Jomis taip pat rūpinosi nuo 1811 m. pradėti skirti apskričių švietimo 
garbės globėjai. Jie už šį darbą atlyginimo negaudavo. Universiteto vizitatoriai 
dažniausia tiktai rinkdavo duomenis apie pradines mokyklas, o kai kurias dvi
klases ir aplankydavo. 

Žinių apie Šeduvos parapinę mokyklą iki 1816 m. aptikta nedaug. Paskelb
toje 1804–1815 m. parapinių mokyklų mokinių statistikoje nurodyta, kad Šedu
vos mokykloje 1805 m. mokėsi 59, 1806 m. – 44, 1807 m. – tiktai 8 mokiniai, o 
1803–1804 ir 1808–1815 m. mokinių grafos tuščios14. 

1805 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijoje rašoma, kad parapinei mokyklai 
pastato nėra, tačiau mokykla veikia, 30 mokinių mokosi klebonijoje. 1806 m. 
vizitacijoje rašoma, kad parapinei mokyklai fundacijos nėra. Mokykla pastatyta 
miestui priklausančiame sklype, turi vieną kambarį klasei ir priemenę. Mokoma 
skaityti ir katekizmo. Žiemos metu mokosi 40–50 mokinių. Mokytoją išlaiko be
simokančių vaikų tėvai15.

Vilniaus švietimo apygardos tu
rimomis žiniomis 1806 m. pabaigoje 
Šeduvos parapinės mokyklos mokyto
ju dirbo Antanas Vitkevičius, mokęsis 
Telšių apskrities Žema¤čių Kalvaríjos 
mokykloje. Pagal susitarimą su besimo
kančiųjų tėvais mokytojui už mokslo 
metus tėvai turėdavo sumokėti 90 rub
lių. Mokėsi 40 berniukų ir 4 mergaitės. 

12 Volumina legum, t. IX, Kraków, 1889, p. 156.
13 1797 m. Šeduvos klebono pranešimas, Rusijos 
valstybės istorijos archyvas, f. 822, ap. 12, b. 3567, 
l. 147–148. Naudotasi mikrofilmu Lietuvos istorijos 
archyve (f. 50, M22/15). 

14 Ambros M. Zarys statystyczny szkół wydzialu 
wileńskiego, Ateneum Wileńskie, rocznik XIV z. 1, 
p. 176–177. 

15 1805 ir 1806 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, 
f. 669, ap. 1, b. 221, l. 93, 474. 
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Teigiama, kad visose Upôtės apskrities parapinėse mokyklose mokoma skaityti, 
rašyti, katalikų religijos ir aritmetikos pagrindų, o kai kuriose ir gramatikos16. 

Kadangi Šeduvos parapinė mokykla faktiškai buvo miesto mokykla, tikėtina, 
kad ji veikė ir vėlesniais metais, tiktai nebuvo pateiktos žinios. Tai patvirtintų 
ir 1808 m. Šeduvos klebono pranešimas Vilniaus universitetui. Jame rašoma, kad 
mokytoją pasirenka miestiečiai. Dabartinis mokytojas šiose pareigose dirba nuo 
1800 m. Mokėsi 27 berniukai ir 3 mergaitės – visi miestiečių vaikai. Mokoma 
skaityti lenkiškai ir lietuviškai17. 

Dviklasė parapinė mokykla 1816–1836 metais
Motyvuodami tuo, kad Šeduvos parapinės mokyklos išlaikymui neskirta 

fundacijos, XVIII a. ir XIX a. pradžioje klebonai menkai teprisidėdavo prie jos 
išlaikymo. Mokykla rūpinosi miestiečiai. 1815 m. iš Mogiliòvo arkivyskupijos į Že
maičių vyskupiją atsikėlė kanauninkas Juozapas Rupeika, kilęs iš Telšių parapijos. 
Jis buvo paskirtas Šeduvos klebonu ir ėmė rūpintis parapinės mokyklos reikalais. 
Kun. J. Rupeika miestelyje išsinuomojo tinkamas patalpas ir 1816 m. jose įsteigė 
dviklasę parapinę mokyklą su parengiamąja klase. Mokytojais, be anksčiau minėto 
Antano Vitkevičiaus, pasikvietė Va»nių kunigų seminarijos klieriką, jau įšventintą 
į diakonus Joną Jasevičių ir trečią mokytoją Jurgį Ketuškevičių (Kietuszkiewicza). 
Klierikas Jasevičius dėstė pirmoje ir antroje klasėse, o kiti du parengiamojoje klasėje. 
Kaip aiškėja iš vėlesnių ataskaitų, parengiamosios klasės buvo dvi grupės. Viena 
veikė mokyklos išnuomotame pastate, o kita – parapijos prieglaudoje (špitolėje). Ten 
A. Vitkevičius mokė vaikus lietuviškai skaityti, katekizmo, taip pat skaityti ir rašyti 
lenkiškai18. Mokymas prieglaudoje ne visada patekdavo į oficialius pranešimus. 

1817–1818 mokslo metais mokė tie patys mokytojai. 1818–1819 mokslo metais 
J. Jasevičių pakeitė klierikas Antanas Bartoševskis. Tais mokslo metais pradėta 
mokyti ir rusiškai. 1819 m. kan. J. Rupeika savo lėšomis bažnyčiai priklausančiame 
sklype pastatė mokyklą. Mokykla buvo pastatyta prie šventoriaus 8 × 4 sieksnių 
(apie 15,6 × 7,8 m) dydžio. Jos viename gale buvo didelė parengiamoji klasė, o 
kitame du mažesni kambariai, skirti pirmos ir antros klasių mokiniams su suolais 
ir lenta. Kadangi vienas mokytojas mokė abi klases, kitame kambaryje gyvendavo 
pats mokytojas. Namas dengtas lentomis, turėjo du išmūrytus kaminus. Tarp jų 
virš stogo buvo kupoliukas, o jame kabojo varpelis, kuriuo skambinant mokiniai 
buvo kviečiami į pamokas19. 

1819–1820 mokslo metams klieriką A. Bartoševskį pakeitė klierikas Juozapas 
Skiberdovičius (Skiberdowicz), anksčiau mokęsis Pådubysio mokykloje. Rodos, kad 
dar 1820 m. pavasarį mokyklos globėjas 
kan. J. Rupeika parengiamojoje klasėje 
ėmė taikyti Lankasterio mokymo me
todą. Tai tarpusavio mokymo būdas, 
kada mokytojas pažangesnius moki
nius paskiria padėti atsiliekantiems, o 
pats lieka prižiūrėtoju. Tokį mokymo 
metodą XVIII a. pabaigoje ir XIX a. 
pradžioje Ãnglijoje praktikavo Andrius 

16 1806 12 žinios apie Šeduvos parapinę mokyklą, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 120, l. 122–123; VUB RS, 
f. 2, KC239, l. 257. 

17 Žr. 10 nuorodą. 
18 1822 09 Jono Chodzkos Šeduvos mokyklos vizitacija, 
VUB RS, f. 2, KC515, l. 262–265. 

19 Šeduvos mokyklos istorija nuo 1816 m., LVIA, 
f. 567, ap. 2, b. 1006, l. 181; Naujos mokyklos 
aprašymas 1819 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijoje, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 263, l. 212. 
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Belas (Bell) ir Džonas Lankasteris (Lancaster). Tai buvo skirta pigiai pramokyti 
skaityti ir suteikti kitų elementarių žinių varguomenės vaikams. Šitoks mokymas 
pradėtas vadinti BeloLankasterio arba tiesiog Lankasterio metodu. Tokios moky
klos vienoje klasėje siūlyta mokyti iki 1 000 vaikų, o mokytojui tereikėjo turėti 
elementarių žinių, ko norima išmokyti, sugebėti organizuoti patį mokymą. 1803 m. 
apie tą mokymą išleista knygelė turėjo daugybę leidimų. 

Minėtas mokymo būdas nuo 1816 m. ėmė plisti Prancūzíjoje. Juo susidomėta 
Rusijoje ir Lietuvoje. 1819 m. Vilniaus universiteto rektorius Simonas Malevskis 
pasiūlė Joniškºlio mokyklos mokytoją Radavičių pasiųsti į Gòmelį išmokti Lan
kasterio metodo. Įdiegiant šį metodą Joniškėlyje, mokytojas mokinius suskirstė 
grupėmis, kuriose mokė ir praktikos darbams vadovavo pažangūs mokiniai20. 

Tuo metu jau buvo išspausdintos Lankasterio mokymo metodui reikalin
gos lentelės lenkų kalba. Pagal Lankasterio metodą klasė turėjo būti suskirstyta 
į 8 grupes. I grupei skirtos 5 lentelės su didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, 
spausdintomis ir rankraštinėmis; II grupei – 6 lentelės su įvairiomis dviejų raidžių 
kombinacijomis; III grupei – 6 lentelės su 3 raidžių deriniais; IV grupei – 6 len
telės su kombinacijomis iš 4–6 raidžių ir vienskiemeniais žodžiais; V grupei – 7 
lentelės su suskirstytais skiemenimis trumpais sakiniais, priežodžiais; VI grupei – 8 
lentelės su sakiniais ir religiniais bei moraliniais priežodžiais (žodžiai skiemeni
mis nebesuskirstyti); VII grupei – 10 lentelių su ištraukomis iš Senojo ir Naujojo 
testamento, VIII grupėje turėjo būti skaitomos knygos ir rankraščiai21. 

Šeduvos klebonas J. Rupeika išmokti Lankasterio metodo pasiuntė į Joniš
kėlį mokytoją Anuprą Bieliauską (Bielawski), baigusį Dotnuvõs mokyklą. Joniškė
lyje jis stažavosi du mėnesius, grįžęs į Šeduvą ėmė vadovauti Lankasterio tipo 
klasei. Šeduvos mokyklos klasė, skirta 60 vaikų mokymui Lankasterio metodu, 
buvo kvadratinė, plotas 12 × 12 uolekčių (apie 7,8 × 7,8 m), joje 6 suolai, spinta 
knygoms. Klasė turėjo visas reikalingas lenteles, tarp jų ir aritmetikos, keletą 
metodinių ir skaitymui mokiniams knygelių. Visa tai savo lėšomis nupirko kan. 
J. Rupeika. Deja, lietuviškų lentelių Lankasterio metodo mokymui nebuvo išleista. 
Šiuo Lankasterio metodu pagal lenteles buvo mokoma lenkiškai skaityti ir rašyti, 
taip pat skaityti iš knygų ir rankraščių, mokyta poterių ir katekizmo. Mokiniai 
buvo suskirstyti į 6 grupes po 10 vaikų. Kiekviena grupė  turėjo savo seniūną, 
paskirtą iš pažangesnių mokinių. 

1822–1823 mokslo metais mokytojui Bieliauskui iš Šeduvos išvykus jį pa
keitė mokytojas Antanas Vitkevičius, kuris anksčiau mokė vaikus prieglaudoje 
(špitolėje) arba klebono išnuomotose patalpose. 1823–1824 mokslo metams Vilniaus 
universitetas mokyti Lankasterio metodu atsiuntė mokytoją Pranciškų Barsteiką, 
tačiau jis ilgiau Šeduvoje nepasiliko. 1824–1825 mokslo metais ir vėliau ataskaitose 
mokymas Lankasterio metodu Šeduvoje 
nebeminimas. Vietoj trijų liko du mo
kytojai22. Lankasterio klasės mokinių 
skaičius parodytas 1 lentelėje (grafa 
„Parengiamoji klasė“). 

Galima paminėti, jog Lankasterio 
tipo mokyklų etnografinėje Lietuvoje 

20 Lukšienė M. Lietuvos švietimo istorijos bruožai 
XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius, 1970, p. 306–307; 
Endzinas A. Specialiojo mokslo raidos Lietuvoje 
bruožai, Vilnius, 1974, p. 149.

21 Lukšienė M. Min. veik., p. 311. 
22 Žr. 18 nuorodą; 1821–1823 m. pranešimai apie 
Šeduvos mokyklos Lankasterio klasę, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 1006, l. 91–94, 97–100. 
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buvo nedaug, žinoma, kad, be Joniškėlio ir Šeduvos, toks mokymo metodas buvo 
dar taikomas Kurš¸nų, Kùpiškio, Švainikų ir dviejose Vilniaus mokyklose. Tą 
metodą taikyti trukdė ir rusų valdžia, nes 1820 m. buvo konfiskuotos Vilniuje 
išleistos lentelės, reikalauta skaitymo tekstus išversti į rusų kalbą. Lankasterio 
metodas dėstomąja lenkų kalba siaurino lietuvių kalbos vartojimą. Plačiau apie 
Lankasterio metodą yra rašę Vaclovas Biržiška ir Meilė Lukšienė23. 

Pirmą ir antrą klases mokydavo Varnių kunigų seminarijos klierikai, vienas 
mokytojas dėstydavo abiem klasėms. Kadangi klierikai ilgai mokytojauti negalė
davo, mokytojai dažnai keisdavosi. 1821–1823 m. pirmoje klasėje buvo mokoma 
katekizmo, Senojo ir Naujojo Testamento istorijos, moralės, geografijos, keturių 
aritmetikos veiksmų, lotynų ir lenkų kalbų gramatikos. Antroje klasėje tie patys 
dalykai buvo tęsiami toliau. Iš rusų kalbos buvo skaitomi rusiški tekstai, pasa
kėčios verčiamos į lenkų kalbą. Mokyta ir vokiečių kalbos, jos mokė Augustinas 
Junokas (Junak). Bent 1822–1823 mokslo metais mokyta ir muzikos. Vizitatorius 
Mykolas Chlevinskis 1823 m. pažymėjo, kad Šeduvos mokyklos pirma ir antra 
klasės atitiko apskrities mokyklos tokias pat klases24. 

1822 m. pirmos ir antros klasių mokytojui Šeduvos klebonas davė butą, mai
tinimą ir mokėjo 30 sidabro rublių per mokslo metus. Lankasterio klasės mokytojas 
taip pat iš klebono gaudavo nemokamai butą, maistą ir 23 sidabro rublius algos. 
Be to, šie mokytojai iš besimokančių vaikų tėvų už mokymą imdavo nuo 0,75 iki 
2 rublių už vaiką per mokslo metus. Mokęs ir lietuviškai Antanas Vitkevičius iš 
klebono užmokesčio negaudavo, jam pagal išgales mokėdavo tiktai mokinių tėvai. 

Šeduvos mokykla turėjo savo archyvą: buvo siunčiamų ir gaunamų raštų 
bylos, mokinių žurnalai, vizitacijų aktų bylos, rašoma mokyklos istorija. 

Šeduvos mokykloje mokėsi ir iš tolimesnių vietų atvykę mokiniai. Jie gyven
davo išsinuomotuose butuose, už kuriuos reikėdavo mokėti po 3 sidabro rublius 
mokslo metams, o maistu dažniausiai rūpindavosi patys25. Daržininkystės praktikai 
Šeduvos mokyklai klebonas buvo paskyręs 10 margų (apie 7,1 ha) žemės sklypą. 

1 lentelė 
1816–1825 m. Šeduvos parapinės mokyklos mokinių skaičius

Mokslo 
metai

Mokinių skaičius Šaltinis

pradinukų pareng. kl. I kl. II kl. Iš viso

1816–1817  37 19  9  65 VUB RS, f. 2, KC515, l. 262–265.
1817–1818  87 27  9 123 Ten pat.
1818–1819 121 39  3 163 Ten pat.
1819–1820 110 47 16 12 185 Ten pat; LVIA, f. 567, ap. 2, b. 

1006, l. 181. 
1820–1821 72 52  6 130 VUB RS, f. 2, KC515, l. 262–265.
1821–1822  20 60 23  9 112 Ten pat.
1822–1823  38 58 24 12 130 VUB RS, f. 2, KC516, l. 885–887. 

23 Biržiška V. Bellio Lankasterio mokyklos, Švietimo 
darbas, 1922, nr. 7, p. 119–123; Lukšienė M. Min. 
veik., p. 305–313. 

24 Ten pat, p. 78–79; 1821–1822 mokslo metų Šeduvos 
mokyklos programa, Lietuvos mokslų akademijos 

 Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (LMAVB 
RS), f. 23603; 1823 06 13 Šeduvos mokyklos 
vizitacija, LMAVB RS, f. 29523, l. 44–45. 

25 Žr. 18 nuorodą. 
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Mokslo 
metai

Mokinių skaičius Šaltinis

pradinukų pareng. kl. I kl. II kl. Iš viso

1823–1824 23  96 LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1006, 
l. 95–96. 

1824–1825  64 Ten pat, l. 89–90. 

Nuo 1826 m. Šeduvos mokykloje daugiausia dirbdavo du, kartais ir vienas 
mokytojas. 1828 m. pabaigoje buvo patvirtinti nauji reakcingi švietimo nuostatai, 
tačiau rusų kalba Šeduvos mokykloje jau buvo įvesta nuo 1818 m. Iš pradžių šie 
nuostatai Vilniaus švietimo apygardoje nebuvo taikomi. 

Nuo 1825 m. ataskaitose mokinių skaičius kiekvienoje klasėje nebenurodomas. 
1831 m. Šeduvos bažnyčios vizitacijoje pateiktas mokinių sąrašas klasėmis. Pradi
nukų mokėsi 25, parengiamojoje klasėje – 32, pirmoje – 12, antroje – 13 mokinių26. 

Po 1831 m. sukilimo caro valdžia norėjo Lietuvoje visai uždrausti parapines 
mokyklas, tačiau laikinai joms leista veikti. Parapinės mokyklos buvo pertvarkomos 
pagal 1828 m. nuostatus, įvedamas privalomas rusų kalbos mokymas. 1832 m. 
uždaromas Vilniaus universitetas. Pradėtos naikinti vienuolynų išlaikomos apskričių 
vidurinės mokyklos. Išardžius universitetinę sistemą, 1833 m. pavasarį Vilniaus 
švietimo apygarda paskyrė parapinių mokyklų prižiūrėtojus. 

1834 m. rudenį Žemaitijos (Žemaičių vyskupijos) parapinių mokyklų prižiū
rėtojas Andriejus Zarankevičius ataskaitoje, be kita ko, rašė: 

„Šioje mokykloje dėstomi dalykai: 1-oje klasėje katekizmas, skaitymas, 
rusiškai, lenkiškai, lotyniškai ir žemaitiškai, aritmetika ir dailyraštis, 
o 2-oje, kur mokiniai suskirstyti į du skyrius – katekizmas, rusų 
skaitymas ir vertimai iš tos kalbos į lenkų ir atvirkščiai, skaitymas 
vokiškai ir prancūziškai su pradinėmis gramatikos taisyklėmis, lotynų 
kalba, aritmetika, geometrija, geografija ir dailyraštis.“27 

Akivaizdu, kad toje mokykloje lietuviškai skaityti dar tebemokyta. Prižiūrė
tojas tikrino mokinių žinias ir prisipažino nesitikėjęs tokių gerų rezultatų. Tiktai 
rusų kalbos galėtų mokėti geriau, jeigu mokytojas ją tobuliau mokėtų ir netrūktų 
vadovėlių. 

Naudojami vadovėliai, skirti parapinėms ir žemesnių klasių apskričių mo
kykloms. Iš mokymo priemonių turėtas atlasas, žemėlapių, apsidinių lentelių. 

1832–1833 mokslo metais vaikus mokė klierikas Pranciškus Glinskis, kito moky  
tojo klebonui nepavyko surasti. P. Glinskiui reikėjo dirbti su trimis klasėmis. Jam talki  
ninkavo pažangiausi antros klasės mokiniai. 

Tikėtina, kad mokykla iki 1834 m. 
buvo perplanuota. Minėtas vizitatorius 
nurodo, kad mokykloje yra dvi moky
mo klasės ir du kambariai mokytojams. 
Klebonas skirdavo ir bažnyčios tarną 

(tęsinys)

26 1831 m. Šeduvos bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 246, l. 378–380. 

27 1834 10 03 A. Zarankevičiaus ataskaita apie Šedu
vos parapinę mokyklą, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3565, 
l. 152. 
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mokyklos priežiūrai, krosnių kūrenimui, valymui. Vizitatoriaus nuomone, tiek 
anksčiau, tiek dabar Šeduvos mokykla viena geriausių parapinių mokyklų visoje 
Žemaičių vyskupijoje28. 

Paskutiniu Šeduvos dviklasės parapinės mokyklos mokytoju dirbo pasaulietis 
Stanislovas Žukas, mokytoju priimtas nuo 1833 m. rugsėjo 1 d. Kito mokytojo ne
buvo29. Atrodo, kad kan. J. Rupeika mokytojauti kviesdavosi klierikus, kurie baigę 
Varnių kunigų seminariją, būdami per jauni, negalėdavo būti įšventinti į kunigus. 
Antroje lentelėje toliau tęsiama Šeduvos parapinės mokyklos mokinių statistika. 

2 lentelė 
1825–1834 m. Šeduvos parapinės mokyklos mokinių statistika

Mokslo  
metai

Mokinių skaičius Šaltinis:  
F. 567, ap. 2,

bajorų miestiečių valstiečių Iš viso

bern. merg. bern. merg. bern. merg.

1825–1826 28 12 16 14 14 6  90 b. 1789, 1. 254
1826–1827 62  3 47  5 23 – 140 b. 2259, l. 76–77
1827–1828 38  1 18  2 19 1  79 b. 2245, l. 453
1828–1829 68  4 22  6 39 1 140 b. 2245, l. 461
1829–1830       53      45      26 134 b. 2474, l. 283
1830–1831 115 b. 3565, l. 153
1831–1832 119 ten pat
1832–1833  78 ten pat
1833–1834  58 ten pat

1836 m. vasarą valdžia vietoj bažnyčios žinioje buvusios Šeduvos mokyklos 
įsteigė valdinę parapinę mokyklą.

Valdinė dviklasė parapinė mokykla  
1836–1863 metais
Po 1831 m. sukilimo griežtai valdžios prižiūrimos parapinės mokyklos buvo 

pasmerktos išnykti. 1836 m. Žemaičių vyskupijoje įsteigta 11 valdinių parapinių 
mokyklų, tarp jų ir Šeduvoje. Caro tarnams buvo aišku, kad valdinės parapinės 
mokyklos labiau rems rusų valdžios politiką. Valdinė mokykla jau tada reiškė, 
kad iš jos pašalinama gimtoji kalba. 

Nuo 1836 m. birželio 8 (20) d. mokytojauti Šeduvoje iš Mínsko gubernijos 
atkeltas Valentas Skokauskas (Скоковский). Nors jis buvo katalikų tikėjimo, tačiau 
lietuvių kalba ir vietos papročiai jam buvo svetimi. V. Skokauskas buvo baigęs 
Vítebsko mokytojų seminariją. Jam valdžia mokėjo algą iš gaunamų uždarytų vie
nuolynų valdų pajamų. Jam buvo paskirta 150 sidabro rublių alga metams. Mokykla 
veikė pagal 1828 m. nuostatus. Šeduvos klebonas savo lėšomis statytą mokyklą su 
visu inventoriumi dovanojo valdžiai30. 

Kadangi mokinių tėvams neberei
kėjo mokėti mokytojams už mokymą, 
vaikų Šeduvos mokykloje buvo daugo
kai. Pavyzdžiui, 1838–1839 mokslo me
tais žurnale buvo užrašyti 108 mokiniai. 

28 Ten pat, l. 152–153. 
29 1835 11 žinios apie Šeduvos mokyklą, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 3735, l. 10–11. 

30 1836 12 žinios apie Šeduvos mokyklą, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 390, l. 111–112. 
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Mokykla liko dviejų klasių, 1839 m. sausio mėn. paskirtas ir antras (jaunesnysis) 
mokytojas Ignotas Bubliauskas (Бублевский). Jis buvo iš etnografinės Lietuvos, 
mokęsis Kražių gimnazijoje. Tačiau 1842 m. rudenį vietoj I. Bubliausko paskirtas 
Jonas Svencickis (Свенцицкий), kilęs iš Ga»dino gubernijos, mokęsis Vilniaus me
dicinos chirurgijos akademijoje. Taigi nuo 1842 m. abu Šeduvos mokytojai buvo 
ne iš etnografinės Lietuvos31. 

Valdinių parapinių mokyklų pirmoje klasėje buvo mokoma maldų, trumpo 
katekizmo, Senojo Testamento, aritmetikos (4 sveikų skaičių veiksmai), skaityti 
rusų ir lenkų kalbomis. Antroje klasėje dėstyti šie dalykai: katekizmas, šventoji 
istorija pagal Senąjį Testamentą, aritmetika (paprastos trupmenos), rusų kalba 
(skaitymas, diktantas, gramatika), pasaulio dalių geografija, dailyraštis. Pagrindinių 
dalykų savaitinis valandų skaičius buvo šis: tikyba – 2 pamokos, rusų kalba – 6, 
aritmetika – 4, dailyraštis – 4, geografija – 4 trumpesnės (pusės valandos) pa
mokos32. Matome, kad daugiausia dėmesio buvo skiriama rusų kalbai. Dar, jeigu 
mokytojas mokėdavo, buvo leidžiama dėstyti ir užsienio kalbas. 

Valdžia perimtos iš Šeduvos klebono mokyklos neremontavo ir neprižiūrėjo, 
norėjo, kad remontą atliktų klebonas savo lėšomis. To nepadarius, nuo 1839 m. 
rudens Šeduvos mokyklai išnuomotos patalpos privačiame name. 1844 m. pasiūlyta 
buvusį parapinės mokyklos pastatą parduoti iš varžytinių. Valdžiai sutikus, tais 
pačiais metais Šeduvos mokykla parduota nugriovimui už 46 rublius33. 

Gal supratus, kad mokytojai, nemokantys daugumos mokinių gimtosios 
kalbos, mažina mokyklos populiarumą, 1845 m. jaunesniuoju Šeduvos mokytoju 
paskirtas mokęsis Kražių gimnazijoje Jonas Ulinskis. 1846 m. pabaigoje mokyklos 
bibliotekoje buvo 25 vienetai knygų, tarp jų 15 rusiškų, 7 lenkiškos. Iš mokymo 
priemonių buvo 6 žemėlapiai, atlasas, tebebuvo Lankasterio mokymo metodui 
skirtos lentelės 60čiai mokinių. Mokyklą tikrinant rasti 54 mokiniai, iš jų 15 
dvarininkų, 13 miestiečių, 24 valstiečių ir 2 žydų vaikai34. 

1843 m. įsteigta Kauno gubernija, tos gubernijos švietimas liko tiesioginėje 
Kauno gubernijos mokyklų direkcijos žinioje. Kauno mokyklų direkcijos fondas, 
esantis Kauno apskrities archyve, liko nepatyrinėtas. 

1848 m. pabaigoje Šeduvos mokykloje mokėsi 30 mokinių, iš jų 6 dvarininkų, 
4 miestiečių ir 20 valstiečių vaikų; 1849 m. pabaigoje – 32 mokiniai (dvarininkų 
6, vienkiemininkų 2, miestiečių 3, valstiečių 32); 1850 m. pabaigoje – 30 moki
nių (dvarininkų 5, vienkiemininkų 2, 
miestiečių 3, valstiečių 20)35. Palyginus 
su 1838 m. mokinių liko beveik dviem 
trečdaliais mažiau.

Nuo 1850 m. mokyklai reikė
jo konkuruoti su vyskupo Motiejaus 
Valančiaus reikalavimu steigiamomis 
parapinėmis mokyklomis, kuriose leista 
mokyti ir bent lietuviškai skaityti. Gal 
dėl konkurencijos su vėl atkurta prie 
Šeduvos bažnyčios parapine mokykla 
1854 m. Jonas Ulinskis paskirtas vy

31 1838 12 žinios apie Šeduvos mokyklą, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 4164, l. 460–461; 1840 12 žinios apie tos 
mokyklos mokytojus, ten pat, b. 4708, l. 390–391; 
Mokytojo J. Svencickio paskyrimo į Šeduvą byla, 
ten pat, b. 4901, l. 1–9. 

32 Petkevičiūtė D. Laurynas Ivinskis, Vilnius, 1988, 
p. 42. 

33 Susirašinėjimas dėl Šeduvos mokyklos pardavimo, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 5378, l. 1–12. 

34 1846 12 žinios apie Šeduvos mokyklą, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 5806. 

35 Žinios apie Šeduvos mokyklą: 1848 m. – LVIA, 
f. 567, ap. 2, b. 5007, l. 271–272; 1849 m. – ten 
pat, b. 6144, l. 254–255; 1850 m. – ten pat, b. 6345, 
l. 319–320. 
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resniuoju mokytoju, tais pat metais jaunesniuoju mokytoju paskirtas Eduardas 
Voinickis (Войницкий), mokęsis Panevėžio apskrities mokykloje. Minėti mokytojai 
tebedirbo ir 1859 m. pabaigoje. Tada žurnale buvo įrašytas 61 mokinys36. 

Po 1863 m. sukilimo valdinės mokyklos buvo pertvarkytos, tapo dar reak
cingesnės, bet apie tai vėliau. 

Nevaldinė Šeduvos parapinė mokykla
1841 m. Žemaičių vyskupijos valdytojas Simonas Giedraitis kreipėsi į įvairias 

valdžios institucijas, kad prie bažnyčių veikiančiose mokyklėlėse kunigams bei baž
nyčios tarnams būtų leidžiama mokyti vaikus katekizmo ir skaityti gimtąja kalba. 

1841 m. gegužės 23 d. Vidaus reikalų ministerija, susitarusi su švietimo 
ministru, įsakė Romos katalikų dvasinei kolegijai nurodyti Telšių vyskupijai, kad 
dvasininkams ir bažnyčių tarnams leidžiama prie bažnyčių mokyti liturgijos ir 
skaityti lietuviškai. Tokios mokyklėlės galėjo veikti tiktai apie jas pranešus mo
kyklų vadovybei. Dar reikalauta kasmet atsiskaityti, kiek mokosi vaikų, taip pat 
mokyti ir rusų kalbos.

Gavus tokį leidimą, Žemaičių vyskupijoje atsirado legali galimybė mokyti vai  
kus skaityti gimtąja kalba, to nebuvo kitose vyskupijose. Tačiau po 1841 m. parapi
nės mokyklėlės Žemaičių vyskupijoje steigtos gana vangiai. Dauguma senosios kar  
tos kunigų buvo prolenkiškų unijinių pažiūrų. Mokymas lietuviškai jiems reiškė 
vienybės su lenkais ardymą. Be to, 1842 m. panaikinus bažnytinę žemėvaldą, kuni  
gams sumažėjo pajamų. Žemaitijoje vyskupijos valdytojas Jonas Krizostomas Gintila 
1845 m. lapkričio 24 d. aplinkraščiu dekanams paragino klebonus steigti parapi
nes mokyklas. Kitu 1846 m. rugsėjo mėn. 14 d. aplinkraščiu J. K. Gintila griežtai 
pareikalavo prie bažnyčių laikyti parapines mokyklas. Dekanai turėjo paskelbti 
klebonams, kad šie privalo steigti parapines mokyklas ir kas ketvirtį apie jas vys
kupijai išsiųsti ataskaitą, kur įsteigtos mokyklos, kiek jose mokinių, kas ir ko moko. 

Nors formaliai parapines mokyklas buvo galima steigti ir ten, kur veikė 
valdinės, tačiau 1842 m. Šeduvos klebonu ir dekanu paskirtas kun. Juozapas Mon
kevičius parapinės mokyklos neskubėjo steigti. 1843 ir 1846 m. minėtas dekanas 
savo pranešimuose nurodo, kad Šeduvoje yra valdinė mokykla37. 

Paskirtas Žemaičių vyskupu, Motiejus Valančius jau 1850 m. gruodžio 30 d. 
instrukcijoje dekanams pareikalavo, jog prie kiekvienos parapinės bažnyčios ir filijos 
veiktų parapinė mokykla. Tokį reikalavimą vėliau jis pakartojo dar keletą kartų. 
Laikyti parapines mokyklas vyskupas reikalaudavo ir per bažnyčių vizitacijas. 
Jas steigti nurodydavo prie vizitacijos aktų surašomuose reformacijos dekretuose.

Iš dekanų dukart per metus buvo reikalaujama duomenų apie parapines 
mokyklas. Tikriausiai ganytojo nurodymu dekanai prašydavo pateikti ir mokinių 
sąrašus (jie taip pat būdavo siunčiami 
vyskupui). Be to, M. Valančius reikala
vo, kad klebonai kalėdodami surinktų 
informaciją apie mokančius parapijose 
skaityti bei rašyti ir pateiktų vyskupi
jai38. 1841–1863 m. parapinėse mokyk
lose buvo mokoma poterių, skaityti lie 

36 1859 12 žinios apie Šeduvos parapinę mokyklą, 
LVIA, f. 567, ap. 3, b. 616, l. 258–259, 268–269. 

37 Lukšienė M. Min. veik., p. 234, 237–238; Šedu
vos dekano pranešimai apie parapines mokyklas: 
1843 m. – LVIA, f. 696, ap. 2, b. 101, l. 48; 1846 
03 10 – LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 52, l. 332. 

38 Merkys V. Motiejus Valančius, Vilnius, 1999, p. 288–
289. 
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tuviškai, kartais ir lenkiškai. Dažniausia mokydavo vargonininkai arba zakristijonai, 
pasitaikydavo mokyklų ir su platesnėmis programomis. 

Šeduvoje vyskupo reikalavimas tuoj pat įsteigti parapinę mokyklą nebuvo 
vykdomas. 1851 m. Šeduvos dekano vizitacijoje nurodyta, kad Šeduvoje veikia 
valdinė mokykla, kurioje mokosi apie 60 mokinių39. Apskritai, iki 1855 m. kažkodėl 
neišliko Šeduvos dekano pranešimų apie parapines mokyklas. 

Nors po 1855 m. tarp Žemaičių vyskupijos bylų pranešimų apie parapines 
mokyklas beveik neišliko, tačiau kiti šaltiniai patvirtina, kad Šeduvos parapinė 
mokykla buvo atkurta. Joje 1857 m. mokėsi 22, 1858 m. – 24, 1859 m. – 39, 
1860 m. – 34, 1861 m. – 30, 1862 m. – 38, 1863 m. – 26 mokiniai40. Konkrečių 
žinių apie pačią mokyklą nepavyko aptikti, nesužinota ir kas dirbo mokytojais. 

Parapinės mokyklos naikinti pradėtos dar 1862 m., o 1863 m. galutinai 
uždraustos. 

Valdinė Šeduvos mokykla  
1864–1904 metais 
Rašyti apie šio laikotarpio rusišką mokyklą Lietuvoje nėra malonu. Rusijos 

švietimo ideologai tyčiojosi ir niekino lietuvių tautą. 1870 m. Rusijos švietimo 
ministerijos oficiozas rašė, kad „aborigenai“ – lietuviai ir žemaičiai sudaro iš
mirštančią gentį. 

Vienas argumentų – „žemaičių patarlės dabar susimaišė su sveti-
momis, dainos prarado savus motyvus, net buities papročiai neturi 
originalumo“. Aiškinama, kodėl dar lietuviai neišnyko. „Istorinė 
mirtis tikriausiai jau seniai būtų suskaidžiusi šitą gentį tarp ją 
supančių kitų genčių ir jau seniai ji būtų susiliejusi su stipresnėmis 
gentimis ir gyventų su jomis vieną gyvenimą, jeigu lotynų-lenkų 
dvasininkija nepalaikytų jos dirbtiniu religiniu fanatizmu.“41 

Nuo 1863 m. pradinis švietimas turėjo paspartinti minėtų „aborigenų“ iš
nykimą. 1863 m. švietimo Šiaurės vakarų kraštui Laikinosios taisyklės ir 1864 m. 
Pradinių liaudies mokyklų nuostatai numatė net 7 pradinių mokyklų tipus. Jokio 
tipo pradinėje mokykloje lietuvių kalbos dėstymas nenumatytas. Mokyklai skirtas 
svarbiausias vaidmuo siekiant Lietuvą paversti kraštu, niekuo nesiskiriančiu nuo 
kitų grynai rusiškų gubernijų. Šeduvos mokykla, nors ir toliau vadinosi parapi
ne, tačiau liko vienklasė. 1863 03 23 Šiaurės vakarų kraštui išleistos Laikinosios 
taisyklės numatė vienklasėse mokyklose dėstyti tikybą, t. y. trumpąjį katekizmą 
ir šventąją istoriją, rusų kalbą (skaityti 
iš pasaulietinių ir cerkvinių knygų, 
rašyti), aritmetiką (keturis veiksmus) 
ir mokyti cerkvinių giesmių. Visi daly
kai, išskyrus katalikų tikybą, privalėjo 
būti dėstomi rusiškai. 1864 m. sausio 
1 (13) d. M. Muravjovo aplinkraštyje 
gubernatoriams nurodyta visose moky

39 1851 m. Šeduvos dekano vizitacija, LVIA, f. 696, 
ap. 3, b. 454, l. 45. 

40 Žemaičių vyskupijos 1857–1863 m. parapinių mo
kyklų mokinių statistika, LMAVB RS, f. 12–3072, 
l. 2. 

41 Современная летопись. А. Исторический очерк 
народных училищ в Ковенской губернии, Журнал 
министерства народного просвeщения, 1870, июнь, 
с. 153.
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klose įvesti rusų kalbą, uždrausti lenkų kalbą ir leisti mokytojauti tik stačiatikių 
dvasininkams arba švietimo direkcijų patvirtintiems mokytojams. Žinoma, mokytojais 
buvo tvirtinami tiktai stačiatikių tikybos  asmenys, tačiau katalikų kapelionams 
katekizmo leista mokyti „žemaičių“ tarme. 

M. Muravjovą pakeitęs Konstantinas Kaufmanas 1865 m. galutinai apiformino 
lietuvių spaudos draudimą nerusiškomis raidėmis ir žodžiu nurodė mokyklose 
katalikams tikybą dėstyti rusiškai. Tam pasipriešino Žemaičių vyskupas M. Valan
čius. Kova už teisę mokiniams katekizmą aiškinti gimtąja kalba baigėsi 1866 m. 
K. Kaufmanas nurodė, kad tikybą lietuvių kalba galima dėstyti tik pirmus metus, 
o vėliau rusiškai. Vilniaus švietimo apygardos aplinkraštis draudė mokiniams 
mokykloje tarpusavyje kalbėtis gimtąja kalba42. 

Jau minėta, kad Šeduvos valdinė mokykla tapo vienklase, trijų skyrių. Mo
kymo kursas joje būdavo išeinamas per trejus metus. Mokykla buvo išlaikoma 
Švietimo ministerijos, veikė nuomojamose patalpose. Jau 1864–1865 mokslo metų 
ataskaitoje Kauno gubernijos mokyklų direkcija nurodo, kad Šeduvos mokytojas 
yra rūpestingas ir darbštus43. 

Nurodyta, kad 1866–1867 mokslo metais Šeduvoje iš 70 mokinių 5 buvo 
dvarininkų, 32 miestiečių, 31 valstiečių ir 2 užsienio piliečių vaikai. Pagal tikybą 
54 katalikai, 2 stačiatikiai, 3 liuteronai ir 11 judėjų44. 

Jau 1872 m. Šeduvoje įrengiama laikina, o 1875 m. pastatoma mūrinė sta
čiatikių cerkvė. Iki 1879 m. į Šeduvos mokyklą paskirtas ir stačiatikių tikybos 
mokytojas. Žinių, kad katalikų tikybos dėstytojai kunigai būtų mokytojo kaltinami 
už katekizmo mokymą lietuviškai, nepasitaikė aptikti. Tačiau Šeduvos tikybos 
dėstytojai turėjo konfliktų dėl reikalavimo mokiniams katalikams dalyvauti per 
šventes pamaldose stačiatikių cerkvėje. 

1887 m. kovo 31 (balandžio 11) d. Kauno gubernatorius Šeduvos moky
klos katalikų tikybos dėstytojui kun. Kazimierui Strželeckiui (Strzelecki) pareiškė 
griežtą įspėjimą už draudimą dalyvauti mokiniams katalikams stačiatikių pamal
dose cerkvėje. Švietimo žinyba teigė, kad Aleksandro Puškino mirties minėjimo 
išvakarėse (dvikovoje nušautas 1837 m. vasario 10 d.) Šeduvos tikybos mokytojas 
kun. K. Strželeckis aktyviai agitavo mokinius katalikus nedalyvauti gedulingose 
pamaldose stačiatikių cerkvėje. Todėl dauguma mokinių neatėjo į gedulingas 
stačiatikių pamaldas ir literatūrinius skaitymus45. Caro valdžiai ilgiau persekioti 
kun. K. Strželeckio neteko, jis mirė 1887 m. gegužės 11 (23) d. 

Paskirtas Šeduvos mokyklos tikybos dėstytoju ką tik kunigu įšventintas 
Izidorius Linkevičius taip pat draudė mokiniams per caro šventes dalyvauti iš
kilmingose pamaldose stačiatikių cer
kvėje. Už tai 1888 m. gruodžio 27 d. 
Vidaus reikalų ministro įsaku uždarytas 
dvejiems metams į Kretingos vienuoly
ną, vėliau bausmės terminas pratęstas 
dar dvejiems metams. Atlikus dvigubą 
bausmę, 1893 m. Vilniaus generalgu
bernatorius jo neleido skirti Dusetÿ 
altarista. 1895 m. kaltintas pašventinęs 

42 Merkys V. Motiejus Valančius, Vilnius, 1999, p. 669–
673. 

43 Отчет по управлению Ковенскою дирекциею народных 
училищ за 1865 гражданский год, c. 21. 

44 Материалы для статистики Ковенской губернии, 
выпуск 1, Ковно 1868, c. 251. 

45 Kubicki P. Bojownicy kapłani, d. 2, t. 1, p. 801; 
Vidmantas E. Religinis tautinis sąjūdis Lietuvoje 
XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje, Vilnius, 1995, 
p. 234. 
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be valdžios leidimo pastatytą kryžių46. 1896–1901 m. kun. I. Linkevičius buvo 
Betôgalos altaristù, 1901–1906 m. – Šventôbrasčio, 1906–1926 m. – Sidabråvo ku
ratu. Mirė 1926 m. Sidabrave. 

Rusų švietimo ideologai greitai suprato, kad stačiatikiui mokytojui reikėtų 
bent šiek tiek pramokti mokinių gimtąją kalbą. Todėl mokytojams Kauno guber
nijoje ruošti 1872 m. Panevėžyje buvo įsteigta mokytojų seminarija. Iki 1905 m. į 
Panevėžio mokytojų seminariją būdavo priimami tiktai stačiatikių tikybos jaunuo
liai. Tačiau joje buvo dėstoma ir lietuvių kalba, žinoma, naudotas tiktai rusiškas 
raidynas. 

Iki 1879 m. į Šeduvos mokyklą pradėti skirti ir stačiatikių dvasininkai mo
kyti šios tikybos mokinius. 

1869–1903 m. Šeduvos mokyklos statistika parodyta 3 lentelėje47. 

3 lentelė 
1869–1905 m. Šeduvos mokyklos statistinės žinios 

Mokslo metai Mokinių skaičius Mokytojo pavardė Išsilavinimas

1869–1870  79 Vladimiras Kolosovas
1877–1878 132 Piotras Pigulevskis Baigęs stačiatikių dvasinę seminariją
1878–1879 149 „ „
1879–1880 149 „ „
1880–1881  63 „ „
1881–1882  82 Ivanas Upirvickis Baigęs stačiatikių dvasinę seminariją
1882–1883  78 „ „
1883–1884  62 „ „
1884–1885  71 „ „
1885–1886  92 Piotras Miščukas Baigęs Panevėžio mokytojų seminariją
1886–1887  95 „ „
1887–1888  92 „ „
1888–1889 102 Andriejus Gudanecas „
1889–1890 106 Ivanas Tuzas „
1890–1891  75 Michailas Losickis „
1891–1892  58 „ „
1892–1893  57 „ „
1893–1894  55 „ „
1894–1895  65 „ „
1895–1896  70 Vladimiras Geisleris ”
1902–1903  40 Sergiejus Platonovas Baigęs stačiatikių dvasinę seminariją

Matome, kad mokinių skaičius svyravo, o nuo 1890 m. mokinių sumažėjimui 
galėjo turėti įtakos sustiprėjęs lietuvių pasipriešinimas nacionalinei priespaudai. 
Mokytojas Vladimiras Kolosovas Šeduvoje dirbo 1864–1872 m., o 1872–1874 m. 
mokytojavo Aleksandras Lukaševičius, 
baigęs stačiatikių dvasinę seminariją. 
1895–1899 m. Šeduvoje dirbęs moky
tojas Vladimiras Geisleris paskelbė is
torinį straipsnį apie Šeduvos miestą48. 

Pateiktoje statistikoje nenurody
tas besimokančių mergaičių skaičius. 
Išskyrus dvejus metus, jų mokėsi tiktai 
vienetai, o septynerius mokslo metus 

46 Ten pat, p. 623–624; Vidmantas E. Min. veik., p. 65. 
47 Lentelė sudaryta iš šių leidinių: Отчет по управле

нию Ковенскою дирекциею народных училищ за 1870 
гражданский год, c. 36; Памятная книжка Виленского 
учебного округа на 1877–1889 годы; Памятная книжка 
Ковенской губернии на 1880–1889 годы (toliau – ПККГ); 
Памятная книжка Ковенской дирекции народных учи
лищ на 1889–1903 годы (toliau – ПККДНУ).

48 Гейслер В. Город Шадово (опыт историкостатис
тического описания), ПККГ, 1898, c. 75–87. 
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Šeduvos mokyklą lankė tiktai berniukai. Be katalikų, dar būdavo stačiatikių ir 
judėjų tikybos mokinių. Lietuviai iki 1905 m. mergaičių į valdines mokyklas 
stengdavosi neleisti. Berniukams, baigusiems pradinę mokyklą, būdavo lengviau 
tarnauti kariuomenėje. 

Keletas žodžių apie slaptą mokymą 
Jau anksčiau minėta, kad nuo XVIII a. pabaigos iki 1834 m. Šeduvos para

pinėje mokykloje buvo mokoma ir lietuviškai skaityti. Todėl žmonės dar namuose 
stengdavosi savo vaikučius pramokyti skaityti tradiciniu raidynu. 1864–1865 mokslo 
metų Kauno gubernijos mokyklų direkcijos ataskaitoje pastebima, kad daugelis 
atėjusiųjų į rusišką mokyklą moka skaityti lotyniškomis raidėmis. Tokius mokinius 
esą sudėtingiau išmokyti rusiškų raidžių49. 

Lietuviai stengėsi vaikus skaityti gimtąja kalba pramokyti namuose. Taip 
pat būdavo steigiamos ir slaptos lietuviškos mokyklėlės. Gana dažnai miestelių 
mokyklėlėse vaikai būdavo rengiami pirmajai komunijai. Juos dažnai pamokydavo 
ir skaityti bent iš maldaknygių ar elementorių. 

Slaptą mokymą valdžia įvairiai persekiojo. Iš pradžių protokolai apie susektas 
nelegalias mokyklas būdavo perduodami gubernijų apygardų teismams. Šie teismai 
remdavosi Rusijoje galiojančiais vieningais įstatymais. Už slaptą mokymą Kauno apy  
gardos teismas praktiškai neskirdavo numatytų maksimalių bausmių. Mokytojus ir 
mokyklų laikytojus dažniausia bausdavo 1–3 rublių bauda, o negalintiems sumokėti 
ją pakeisdavo 1–3 dienų areštu. Įstatymai nenumatė bausti besimokančių vaikų tėvų.

1892 m. balandžio 3 (15) d. Šiaurės Vakarų kraštui buvo caro patvirtintos 
Laikinosios taisyklės dėl administracinių bausmių už slaptą mokymą. Nuo šiol su
sekus slaptą mokyklą bausmes administracine tvarka skirdavo generalgubernatorius. 
Taisyklės numatė didžiausią 300 rublių baudą arba tris mėnesius arešto. Beveik 
visi daraktoriai turto neturėdavo. Todėl jiems paprastai tekdavo nuo savaitės iki 3 
mėnesių arešto. Mokyklų laikytojus dažniausia bausdavo 25–50 rublių bauda arba 
skirdavo dvi savaites arešto, o besimokančių vaikų tėvus – 1–7 rublių bauda arba 
skirdavo 1–7 dienas arešto.

Slaptas mokyklas persekiodavo policija, žandarai, kiti valdžios pareigūnai. 
Be to, mokyklų direkcijos įpareigodavo ir mokytojus aktyviai domėtis, ar nėra 
nelegalių mokyklėlių, ir apie tai pranešinėti valdžiai. 

1879 m. už slaptą mokymą buvo kaltinama Šeduvos miestietė Rozalija Ju
knevičienė (Юхневич). Ji buvo perduota teismui. Konkrečių žinių apie minėtos 
moters mokymą ir teismo nuosprendį rasti nepavyko50. 

Slaptų mokyklų persekiojimas priklausė nuo vietos pareigūnų uolumo. Beveik 
lietuvių spaudos draudimo panaikinimo išvakarėse Kauno gubernijos mokyklų 
direktorius pranešė Vilniaus švietimo apygardai žinias apie susektą slaptą moky
klą Šeduvoje. Kadangi dokumentų apie daraktorines mokyklas paskelbta nedaug, 
pateikiame jo vertimą į lietuvių kalbą.

<...> „Dėl bylos apie slaptą mokymą, aptiktą 
Šeduvos mieste Petro Doroškevičiaus name, 
aš įžiūriu štai ką: Šiaulių apskrities dvarinin

49 Žr. 43 nuorodą.  
50 1877–1880 m. susektų slaptų mokyklų Kauno gub. 
sąrašas, LMAVB RS, f. 198–234, l. 141. 
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kė Teresė, [duktė] Jono Gaudzevičienė, 30ies metų, katalikė, kurios 
vyras prieš 7 metus emigravo į Ameriką, kentėdama dėl poreikio 
lėšų pragyvenimui ir neturėdama jokio turto vertėsi vaikų mokymu, 
įrengusi savo bute Petro Doroškevičiaus name slaptą mokyklą. 

Būdama namų išsilavinimo Gaudzevičienė iš spaudinių mokė 
vaikus katalikų maldų ir skaityti lenkų ir lietuvių kalbomis, gaudama 
po 30 kapeikų per mėnesį nuo kiekvieno mokinio ir mokinės. Slaptos 
Gaudzevičienės mokyklos aptikimo metu joje rasti šie katalikų vaikai:

1. Dvarininkas Vladislovas, [sūnus] Mykolo Petrauskas, 13 
metų, našlaitis, gyvena pas motiną našlę Bogumilą Petrauskienę. 

2. Bronislovas, [sūnus] Juozapo Daugindas, 9 metų, gyvena 
su motina Antanina Daugindiene, o tėvas Amerikoje.

3. Juozapas, [sūnus] Juozapo Daugindas, 11 metų, Bronislovo 
Daugindo brolis. 

4. Jonas, [sūnus] Jono Kirlinskis, 9 metų, gyvena su motina 
Elžbieta Kirlinskiene, turinčia 3 dešimtines žemės, o tėvas Amerikoje. 

5. Kotryna, [duktė] Stepono Bublevičiūtė, 13 metų, gyvena su 
motina Elžbieta Bublevičiene, o tėvas Amerikoje.

6. Karolina, [duktė] Felikso Pilsudskytė (Пилсудская), gyvena 
su motina, našle Kunigunda Pilsudskiene, turinčia 6 dešimtines žemės. 

7. Antanina, [duktė] Jurgio Abramavičiūtė, 13 metų. Jos senas 
tėvas vandens nešėjas, 70 metų. Pati ji Antanina gyvena prieglaudoje 
prie bažnyčios. 

8. Kazimiera, [duktė] Kazimiero Vertelytė, 11 metų, gyvena 
su motina Ona Verteliene, o tėvas Amerikoje. 

9. Apolonija, [duktė] Domininko Alksnytė, 8 metų. Gyvena su 
motina Kotryna Alksniene, turinčia 10 dešimtinių žemės. 

10. Uršulė Senulytė, 8 metų, ėjo mokytis liepiama motinos 
Liudvikos, besiverčiančios padieniais darbais. 

Visi vaikai gyvena Šeduvos mieste. Iš išdėstytų duomenų aš 
manyčiau patraukti atsakomybėn dvarininkę Teresę Gaudzevičienę, 

Vienas iš ilgiausiai 
išsilaikiusių  
daraktorinių mokyklų 
pastatų Panevėžio 
gatvės Nr. 39
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namų šeimininką Petrą Doroškevičių, suteikusį patalpas slaptai mo
kyklai, ir besimokančių vaikų tėvus. Labiau bausti Gaudzevičienę, 
o kitus asmenis už materialinės paramos teikimą Gaudzevičienei, 
suteikimą patalpų mokyklai ir mokėjimą už vaikų mokymą mažesne 
bausme“.51 

Teikdamas Vilniaus generalgubernatoriui skirti bausmę Kauno gubernato
rius siūlė T. Gaudzevičienę bausti 5 rublių bauda arba 5 paromis arešto policijos 
areštinėje, o vaikų tėvus – po 3 rublius baudos arba po 3 paras arešto policijos 
areštinėje. Vilniaus generalgubernatorius T. Gaudzevičienei skyrė 5, namo savininkui 
P. Doroškevičiui – 3, o vaikų tėvams po 1 parą valsčiaus daboklėje52. 

Matome, kad net neturtingos Šeduvos motinos rūpinosi savo vaikus pra
mokyti maldų ir lietuviškai skaityti. 

Kalbant apie nelegalias (daraktorines) mokyklas, pastebėtina, kad iš išlikusių 
dokumentų turima žinių tiktai apie valdžios susektas slaptas mokyklas. 1936 m. 
Šiaulių Aušros muziejus išsiuntinėjo mokytojams užpildyti anketas apie daraktorines 
mokyklas. Tos anketos yra išlikusios, tačiau iš Šeduvos apylinkių jų nėra. Apie 
nelegalias Šeduvos mokyklas rašoma ir Antano Bukausko straipsnyje. Autorius 
rašo, kad „Šeduvoje daraktoriavo Raila, Narkevičiūtė, Anelė Žilinskaitė, Grigaliūnaitė 
ir kiti“. Pastaroji mokiusi skaityti ir rašyti. Nurodoma, jog „šeduviškis daraktorius 
Raila mokė tik rašyti, nes pagrindinis jo darbas buvo advokatavimas“. Keistai atrodo 
teiginys apie daraktorę Narkevičiūtę, kuri „nemokėjo lietuviškai, todėl kalbėjo lenkiškai, 
bet jos mokiniai skaitė iš lietuviškų elementorių“53. Gaila, kad autorius bent apytikriai 
nenurodo, kuriuo laikotarpiu minėti asmenys Šeduvoje daraktoriavo. Vargu ar 
galėjo mokyti lietuviškai skaityti pati ta šneka nekalbanti daraktorė Narkevičiūtė. 
Legalioje lietuvių spaudoje iki 1915 m. ne kartą rašoma, kad dalis Šeduvos ir jos 
apylinkių gyventojų stengdavosi kalbėti lenkišku žargonu. Tikėtina, kad Narke
vičiūtė mokė lenkiškai. 

Nors 1904 m. gegužės 7 d. buvo panaikintas lietuvių spaudos draudimas, 
tačiau daugelyje Lietuvos vietų nelegalios mokyklos veikė iki 1915 m. Daraktorinės 
mokyklos veikė ir vokiečių okupacijos metais. Daraktorinės mokyklos po lietuvių 
spaudos draudimo panaikinimo mažai tyrinėtos, neretai jos painiojamos su lietuvių 
spaudos draudimo laikų slaptomis mokyklomis. Nelegalios mokyklos buvo per
sekiojamos iki 1915 m. 1906 m. rugpjūčio 24 d. panaikinus Laikinąsias taisykles 
dėl baudų už slaptą mokymą, bylos dėl nelegalių mokyklų būdavo perduodamos 
teismams, kurie skirdavo bausmes vadovaudamiesi Bausmių statuto straipsniais. 
O 1913 m. Kauno gubernatorius Nikola
jus Griazevas už nelegalų mokymą vėl 
įvedė administracines bausmes, kurias 
pats ir skirdavo. 

Nelegalias mokyklėles, veikusias 
po lietuvių spaudos draudimo panai
kinimo, Pavartyčių kaime mini ir iš 
to kaimo kilęs dailininkas ir rašytojas 

51 Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 
1864–1904, Vilnius, 1994, p. 127; 1904 04 07 Kauno 
gub. mokyklų direktoriaus raštas Vilniaus švietimo 
apygardai, LVIA, f. 567, ap. 12, b. 8103, l. 44–45. 

52 1904 04 23 Kauno gub. raštas generalgubernatoriui ir 
šio atsakymas, LVIA, f. 378, BS, 1904, b. 258, l. 59–
62. 

53 Bukauskas A. Šeduvos pradžios mokykla iki 1919 
metų, Radviliškio kraštas, 1909, nr. 1 (10), p. 17. 
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Jonas Martinaitis (1898–1947). J. Martinaitis prisimena, kad pradžioje Påvartyčių 
kaime veikė dvi slaptos mokyklos. Viena pradedantiesiems pramokti skaityti, o 
kita paaugliams, norintiems toliau lavintis. Vėliau atsirado ir trečia. Pasakojimo 
autorius pats mokėsi visose trijose mokyklose, todėl jo liudijimai autentiški. Jis rašo: 

„Man teko pabuvoti visose trijose kaimo mokyklose. Jau šį tą 
pramokusį mažą pipiriuką mane nuvedė pirmą žiemą į mažųjų 
slabizuotojų mokyklą. Jos daraktorė buvo senyva, amžinai su balta 
skarele užsigobusi moteris Velbutienė, puiki verpėja, turėjusi mūsų 
kaime gana erdvią su kanupiu pirkią ir vieną dešimtinę žemės. <...> 
Gyveno ji su senu, labai tyliu vyru. <...> Senelis dažnai sėdėdavo 
prie langelio, iš kurio matėsi kaimo gatvė ir vieškelis, ir saugodavo 
mokyklą nuo žandarų, kad jie negalėtų iš netyčia užklupti slaptąją 
švietimo pirkią. Man čia visą žiemą besimokant, žandarai nė karto 
nebuvo pasirodę, nes buvo besimokančių vaikų tėvų sudėtinai pa-
pirkti. <...> Vaikų būdavo susirenka per 20 ir jie, apsėdę suolus, 
keldavo tokį jomarkišką riksmą, kad galva imdavo suktis“54. 

Pamokos vykdavo visą dieną. Būdavo ilgesnė pietų pertrauka, per kurią 
vaikai eidavo namo pavalgyti ir vėl grįždavo į mokyklą ir „žąsies plunksnomis 
vedžiodavo per slebizuojamus skiemenis“. Pati Velbutienė rašyti nemokėjo55. 

Antros slaptos mokyklos, kurią lankė pusberniai, daraktoriumi buvo Pran
ciškus Varvuolis, tačiau kur jis pats mokėsi, niekas nežinojo. Jo mokykla buvo 
kaimo viduryje. Visi didelės pirkios pasieniai buvo pristatyti stalų, apie kuriuos 
susėsdavo mokiniai. Šioje mokykloje mokėsi tiktai berniukai, o pas Velbutienę 
apie pusę mokinių būdavo mergaitės. 

Atsinešė į tą mokyklą prisiminimų autorius Martynaičių Jonukas terbelėje 
taukuotą elementorių, iš kurio mokė tėvas, grifelinę lentelę, popieriaus, plunksninę. 
Mokytojas liepė elementorių padėti atgal į terbelę ir vietoj jo kitą dieną atsinešti 
Aukso altorių. 

O kaip mokyta rašyti? Autorius prisimena: 

„Rašėm taip, kaip girdime, o be to, dar ir tarmiškai, vienas kitą pamėg -
džiodami knygos raštą su pilnomis galūnėmis. <...> Diedukas ypatin - 
gai vertino atskirų raidžių rašymą: kol mokinys neišmokdavo rašyti 
atskirų raidžių, jis visai neleisdavo rašyti kad ir trumpiausių žodžių. 
Buvo tokių vaikų, kurie čia per žiemą neišmokdavo jų visų parašyti“.56 

Trečioji kaime buvo Izidoriaus Dinevičiaus mokykla. Patys kaimo žmonės jį 
prikalbėjo būti daraktoriumi. I. Dinevičius buvo tarnavęs kariuomenėje jūrininku. 
Norinčius mokė tik rusiškai. Skaitydavo 
iš apiplyšusios rusiškos knygelės57. 

Tikėtina, kad tokių daraktorinių 
mokyklų būdavo daugumoje lietuviškų 
kaimų, tačiau laiku nepasirūpinta, kad 

54 Martinaitis J. Auksinė vaikystė, Vilnius, 1912, p. 32. 
55 Ten pat. 
56 Ten pat, p. 37, 44–45. 
57 Ten pat, p. 37, 86. 
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atmintis apie tai išliktų. Šios knygos sudarytojas Jonas Linkevičius prisimena, kad 
dar mokytojaudamas buvo užrašęs žinias apie slaptas mokyklas Pakalníškių ir 
Šnikonių kaimuose. Šnikonių kaime gyveno savamokslis daraktorius Kazimieras 
Marcinkevičius. Jo duktė Karolina Marcinkevičiūtė taip pat buvo daraktorė. 

Šeduvos mokyklos 1905–1915 metais 
Dėl 1905 m. Rusijos imperijoje kilusios revoliucijos caro valdžia buvo priversta 

sušvelninti lietuvių ir kitų tautų priespaudą. Jau 1905 m. gegužės 1 (14) d. caro 
pasirašytu potvarkiu dviklasėse Švietimo ministerijos mokyklose leista dėstyti ir 
lietuvių kalbą, o rugsėjo 8 (21) d. Vilniaus švietimo apygardos potvarkiu mokymo 
įstaigose tikybą buvo galima dėstyti ir lietuviškai; spalio 5 (18) d. panaikintas 
draudimas mokiniams kalbėtis mokykloje gimtąja kalba; lapkričio 24 (gruodžio 
7) d. Vilniaus generalgubernatoriaus nurodymu leista skirti mokytojais lietuvius 
katalikus ir įvesti lietuvių kalbos pamokas. Šių ir kitų suvaržymų panaikinimas 
padarė valdinę mokyklą patrauklesnę ir lietuvių vaikams. Ėmė daugėti ne tik 
mokinių, bet ir valdinių mokyklų.

1905–1906 mokslo metais vienklasėje 3 skyrių valdinėje liaudies mokykloje 
numatyti dėstyti dalykai per savaitę parodyti 4 lentelėje58. 

4 lentelė 
1905–1906 mokslo metų vienklasės valdinės mokyklos savaitinis  
pamokų tvarkaraštis 

Mokymo dalykai Valandų skaičius

I sk. II sk. III sk.

Tikyba 2 2 2
Rusų kalba 6 4 4
Lietuvių kalba 3 3 3
Aritmetika 3 3 3
Dainavimas 2 2 2

Buvo parengta laikinoji lietuvių kalbos mokymo programa, patvirtinti pir
mieji lietuvių kalbos vadovėliai. Leidimas dėstyti lietuvių kalbą nereiškė, kad tos 
kalbos pamokos yra privalomos. Į Kauno guberniją ėmė keltis lietuviai mokytojai, 
baigę Veiveriÿ mokytojų seminariją. Buvo ir kitaip įsigijusių mokytojo cenzą lie
tuvių, tačiau lietuviai tarp valdinių pradžios mokyklų mokytojų sudarė mažumą. 
Pavyzdžiui, 1911 m. rugpjūčio mėn. Šiaulių apskrityje iš 120 valdinių pradžios 
mokyklų mokytojų 86 buvo rusai arba baltarusiai, 28 lietuviai ir 6 vokiečiai59. 

Deja, ir po 1905 m. Šeduvos mokykloje nedaug kas pasikeitė, mokytojas lie
tuvis nepaskirtas. Iki 1910 m. valdinėje parapinėje mokykloje mokytojavo Sergiejus 
Platonovas. 1908 m. pavasarį vietos gyventojai nusiuntė prašymą Kauno guberni
jos mokyklų direkcijai paskirti į Šeduvos mokyklą mokytoją, mokantį lietuviškai. 
Taip pat rašoma, kad miestiečiai išsiun
tė prašymą įsteigti Šeduvoje 4 klasių 
progimnaziją ir jai siūlė skirti miesto 
sodą60. Rodos, kad 1908 m. prašymą 
dėl progimnazijos pasirašė tiktai žydai. 

58 Žukauskas K. Iš Lietuvos mokyklos istorijos 1905–
1907, Kaunas, 1960, p. 57–58.

59 Burkevičius V. Iš mūsų mokyklų praeities, Kaunas, 
1940, p. 98. 

60 Šeduva, Viltis, 1908, birželio 6, nr. 64, p. 3. 
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1908–1909 mokslo metams Šeduvos mišri parapinė mokykla liko vien berniu
kams. O mergaitėms atidaryta vadinamoji liaudies mokykla, išlaikoma iš valsčiaus 
gyventojų mokesčių. Apie tai spaudoje rašoma: 

„Šį rudenį liko įkurta mergaičių mokykla; joje mokys rusiškai ir 
lietuviškai. Į bernaičių mokyklą taipogi šiemet tapo įvesta lietuvių 
kalba. Abi mokyklos vaikų pilnos“.61 

Jeigu korespondencija teisinga, išeitų, 
kad mokytojas S. Platonovas, baigęs 

Name Vytauto gatvėje Nr. 18 iki 1924 m. veikė pradžios m-klos  
ir gimnazijos klasės. Nuotraukos – iš Šeduvos gimnazijos A. Bukausko 
muziejaus fondo

61 Šeduva, Šaltinis, 1908, spalio 14, nr. 42, p. 667. 

XIX a. gale  
Panevėžio gatvės  
Nr. 13 name veikė 
pradinė mokykla
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Oriolo stačiatikių dvasinę seminariją, buvo išmokęs lietuviškai. S. Platonovą 1910 m. 
pakeitė Konstantinas Kriševskis, Šeduvoje mokytojavęs iki 1915 m. 

Oficialiais duomenimis, 1908–1909 mokslo metais Šeduvos berniukų mo
kykloje mokėsi 41 mokinys, o mergaičių mokykloje – 29 mokinės. 1908–1913 m. 
mergaičių mokykloje mokytojavo Julija Skalskaja, 1913–1915 m. – Vera Araškevič62. 

1912 m. spaudoje gyventojai raginami rūpintis, kad Šeduvoje būtų atidaryta 
keturių klasių miesto mokykla63. Tačiau žinių, kad nuo 1912 m. būtų siunčiami 
prašymai įsteigti tokią mokyklą Šeduvoje, nerasta. 

1915 m. priartėjus vokiečiams prie Šeduvos, rusai mokytojai pasitraukė. 
1916 m. abi mokyklos Šeduvoje jau veikė. 1917 m. buvo surengti ir kursai suau
gusiesiems. Dirbo lietuviai mokytojai: Petras Marcinkevičius, Antanas Liaudanskas 
ir Nacevičiūtė64. 

62 1906–1915 m. mokytojų pavardės paimtos iš tiems 
metams skirtų leidinių ПККГ.

63 Šeduva, Vienybė, 1912, vasario 21, nr. 8, p. 125. 
64 Šeduva, Lietuvos aidas, 1917, lapkričio 10, nr. 27, 
p. 3; 1918, vasario 5, nr. 16, p. 3–4.
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Mokyklos dešimtmečių fragmentai
Jonas Linkevičius

Apie savo brangiausios Šeduvõs mokyklos, kurioje mokiausi šešerius metus 
ir kurią baigiau 1946 m., dešimtmečius esu parašęs ir išleidęs jos jubiliejams skirtų 
knygų. Bet ir ši monografija negali apsieiti be straipsnio apie svarbiausią ne tik 
buvusio valsčiaus, bet ir nemažos plačios apylinkės šviesos ir kultūros židinį. Juk 
tautinė Šeduvos mokykla, susikūrusi kartu su nepriklausomybę 1918 m. paskelbusia 
šalimi, kartu su ja nuėjo garbingą viso šimtmečio kelią, nužymėtą ne tik laisvės, 
bet ir sunkiaisiais karų bei okupacijų metais ir dešimtmečiais. Šiame straipsnyje 
apsistoju prie reikšmingiausių savo mokyklos istorijos įvykių ir žmonių, kuriuos 
teko pažinti betarpiškai, apie kuriuos sužinojau iš archyvų ir iš su ja artimai 
susijusių buvusių mokytojų ir mokinių. Stengiuosi iš savo knygų, peržiūrėdamas 
jų tekstus ir iliustracijas, atsisakydamas komentarų ir iliustracinių intarpų, kad ir 
teikiančių pasakojimui betarpiškumo šilumos, atrinkti svarbiausius atskirų dešim
tmečių fragmentus ir žmones, susijusius su mokyklos evoliucija. 

Lietuviškos mokyklos Šeduvoje (turima galvoje pradinė ir „Saulės“ progim
nazija) kūrėsi nepaprastai sunkiomis Pirmojo pasaulinio karo, kaizerinės okupa
cijos ir kovų dėl nepriklausomybės sąlygomis. Nors tos dvi mokyklos kurį laiką 
veikė atskirai, jų pirmojo ir vėlesnių dešimtmečių istorija neatsiejama, jų ryšiai 
ir sąveika akivaizdūs. Valstybinė pradinė buvo pirmoji mokymo pakopa, privati 
progimnazija – antroji, aukštesnė. Kad pastaroji galėtų gyvuoti ir augti, pradinė 
turėjo jai praskinti kelią. Tos dvi mokyklos dažniausiai dalindavosi bendromis 
patalpomis, inventoriumi, net mokymo priemonėmis, o beveik pusę savo gyvavimo 
metų sudarė vieną įstaigą.

Per tuos septynerius dešimtmečius, kuriuos apimame straipsnyje, Šeduvoje 
veikė ir mokyklos ne lietuvių kalba. Jas straipsnio pabaigoje pristatau epizodiškai.

Pirmasis dešimtmetis (1919–1929). Pradinės mokyklos pradžių pradžia. 
Pirmąją lietuvišką pradinę mokyklą Šeduvoje 1916 m. įkūrė ir jai vadovavo iš 
Šnikonių kaimo šviesuolių šeimos kilęs jaunuolis Petras Marcinkevičius, norėjęs 
tapti kunigu, bet į seminariją nepriimtas dėl jauno amžiaus. Jis dirbo neilgai, 
1918–1923 m. jau mokėsi Kauno kunigų seminarijoje ir tapo dvasininku. Kartu 
su P. Marcinkevičiumi mokytojavo Antanas Liaudanskas, mokytoju tapęs ek
sklierikas. 1918 m. jis organizavo Šeduvoje komunistų kuopelę, o 1919 01 02, 
gindamas Vilniaus darbininkų atstovų tarybą, pateko į pilsudskininkų apsupimą 
ir, vengdamas nelaisvės, kartu su kitais keturiais komunarais nusižudė. P. Marcin
kevičius mokė mergaites, A. Liaudanskas – berniukus. Jų klasės buvo įsikūrusios 
skirtinguose Vytauto gatvės namuose. Tą katalikiškos krypties mokyklą globojo 
kun. Antanas Kiznis. 

Sunki buvo pirmosios lietuviškos mokyklos Šeduvoje pradžia. Neturėta 
programos, vadovėlių, būtiniausių mokymo priemonių. Mokymo darbą trukdė 
okupacinė valdžia. Iki 1920 m. pabaigos tebevyko kovos dėl Lietuvos nepriklau
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somybės. 1919–1920 mokslo metais įsikūrusios dvi atskiros 
mokyklėlės, kurių pirmojoje mokytojavo Ksavera Janulionytė, 
antrojoje – Ona Augustinavičiūtė. Atitinkamai mokinių jose 
1920 m. pradžioje buvo 61 ir 55. Po metų vietoj minėtų 
mokytojų pradeda dirbti Petras Rapševičius ir Zofija Firaitė. 
Mokinių skaičius – 50 ir 86. 1921 05 22 egzaminus laikė 
10 ketvirto skyriaus mokinių ir išlaikė gerais ir labai gerais 

Vienas pirmųjų 
mokyklos pastatų 
Vytauto g. 14 

Petras Marcinkevičius  

Pirmosios lietuviškos pradinės mokyklos 1916–1917 m. m. mokiniai  
ir mokytojai. Dešinėje – P. Marcinkevičius, kairėje – A. Liaudanskas
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pažymiais. Pirmąjį dešimtmetį buvo dirbama dviem pamai
nomis, abi mokyklėlės susijungė į vieną. Mokytojai, išskyrus 
Z. Firaitę, dažnai keitėsi. 1924–1925 mokslo metais dviejų 
komplektų pradinė mokykla peraugo į trijų komplektų keturių 
skyrių mokyklą ir buvo pavadinta Šeduvos miesto pradžios 
mokykla Nr. 1. Tais mokslo metais pradžioje joje mokėsi 
138, pabaigoje – 97 mokiniai. Dėl vietos stokos nepriimta 
50 vaikų. 1926–1927 mokslo metais tampa keturių komplektų pradine mokykla. 
Priimta nauja mokytoja Marija Masiliūnaitė (nuo 1929 m. Juršienė), kuri įsitvir
tino ilgam. 1928 m. sausį mokykloje mokėsi 140 mokinių. Tie metai, pasitinkant 
nepriklausomybės pirmąjį dešimtmetį, buvo mokykloje turiningiausi. Tais metais 
susirūpinta privalomojo pradinio mokymo įgyvendinimu. 1929–1930 mokslo me
tais žiemą mokyklą lankė 168 mokiniai, o rudenį ir pavasarį – 101. Juos mokė 
mokytojai Z. Bartuškienė (vedėja), M. Juršienė, Ona Gabrytė, Stasys Latkauskas, 
tikybą dėstė kunigai A. Vaitiekūnas, P. Šlėkta, P. Rauda ir kt.

Pirmasis „Saulės“ progimnazijos dešimtmetis. Progimnazijos įkūrimas 
1918 m. rudenį – išskirtinės reikšmės kultūros istorijos Šeduvos krašte faktas. Dėl 
užsitęsusio organizacinio darbo mokslas progimnazijoje prasidėjo neįprastu laiku – 
1919 01 02. Pirmasis pedagogų tarybos posėdis įvyko sausio 7 d. Pastaroji data 
dažniausiai laikoma mokyklos įkūrimo data. Į pirmąjį pedagogų tarybos posėdį 
susirinko keturi pedagogai: direktorius Eduardas Gedgaudas, kapelionas Antanas 
Vaitiekūnas, mokytojai Marcelė Nacevičiūtė ir Bronius Valiušaitis. Progimnaziją 
„Saulės“ draugija įkūrė privačiame name Kėdainių gatvės 51ajame numeryje, o 
plėtė ją ir Šiaulių gatvėje, taip pat privačiai. Iš pradžių buvo atidarytos trys klasės. 
Jų ir mokinių skaičius sparčiai augo. 1920–1921 mokslo metais progimnazija buvo 
visiškai sukomplektuota, perkelta į vyresniąsias klases 146 mokiniai, pirmoji net 40 
keturklasę baigusių laida. Dalis baigusiųjų išėjo mokytojauti į pradines mokyklas.

Pirmaisiais progimnazijos gyvavimo metais mokytojai dažnai keitėsi. Direk
torius E. Gedgaudas ir mokytojas B. Valiušaitis teišbuvo iki naujųjų mokslo metų 
pradžios, kapelionas A. Vaitiekūnas – iki naujųjų mokslo metų vidurio. Ir antrasis 
direktorius Juozas Gvildys, kaip ir jį pakeitę Darata Šidlaitė bei A. Vaitiekūnas, 

Pradinės mokyklos 
mokiniai su vedėja  
Z. Firaite (centre)  
ir mokytoju  
K. Raudonikiu.  
1928 m.



603

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

ėjo šias pareigas vos po vienerius metus. O Vladas Grinis pakeitė vos vieną 
1922–1923 mokslo metų pradžios mėnesį direktoriavusį Petrą Ruškį. 

1921 m. direktoriumi tapęs kunigas A. Vaitiekūnas ėmė rūpintis naujos 
mokyklos statyba. Numatyta Krekenavos (vėliau Progimnazijos) gatvėje statyti 

Pirmoji progimnazijos pedagogų taryba (iš kairės): B. Valiušaitis,  
kun. A. Vaitiekūnas, M. Nacevičiūtė, direktorius E. Gedgaudas

Progimnazijos mokiniai ir mokytojai. Pirmoje eilėje (iš kairės): mokytojai 
V. Steponavičius, direktorius A. Vaitiekūnas, M. Beinoravičiūtė,  
O. Virbickaitė, kpt. A. Petrauskas, A. Valavičiūtė, gyd. A. Milvydas, 
M. Kondrotaitė. 1922 m.
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triaukštį pastatą. 1923 m. statybai nemokamai buvo gautas 
žemės sklypas, bet trūko lėšų statybos darbams. Vyriausybė 
beveik nerėmė. Statybai finansuoti buvo rengiamos įvairios 
akcijos: rinkliavos, loterijos iš suaukotų daiktų, vakarai. Mo
kinių tėvai ne tik talkininkavo statant mokyklą, bet prisidėjo 
ir finansiškai. Statybos organizatorius kun. Mamertas Lumbė 
buvo net išvykęs į JAV rinkti aukų, bet grįžo beveik tuščio
mis. Kadangi mūrinės mokyklos statybai lėšų nesitikėta gauti, 
nutarta statyti dviaukštį progimnazijos pastatą. 

1922–1923 mokslo metais pradėjus direktoriauti V. Gri
niui, progimnazijoje mokėsi apie 200 mokinių. V. Grinis 
direktoriavo šešerius metus ir laikytinas svarbiausiu pirmojo 
dešimtmečio jos pedagogu. Mokykloje dirbo septyni moky
tojai. Tais pačiais mokslo metais progimnazijoje pradėjo dirbti vokiečių kalbos 
specialistė Lorence Rasehorn, dalykiška ir reikli mokytoja (Šeduvoje išbuvo iki 
1933 m.). Geru žodžiu mokiniai minėjo eruditą kunigą Petrą Raudą, 1922–1926 m., 
be tikybos, dar dėsčiusį istoriją ir geografiją. Progimnazijos muzikinį gyvenimą 
pagyvino 1923 m. pradžioje muzikos, dainavimo ir fizinio lavinimo mokytoju 
tapęs talentingas vargonininkas Augustas Bielinis, mokykloje išdirbęs iki 1928 m.

1923–1924 mokslo metais mokinių skaičius kiek sumažėjo. Iš archyve su
kauptų duomenų matyti, kad mokytojai reikliai vertindavo mokinių žinias, daug 
mokinių palikdavo kartoti kurso (tais metais beveik 20 proc.) ir dalis antramečių 
nubyrėdavo. Gerai besimokantys ir sunkesnes gyvenimo sąlygas turintys mokiniai 
atleidžiami nuo mokesčio už mokslą, kuris tiems laikams nebuvo mažas (150 
litų per mokslo metus). Mokyklos bibliotekoje turėtos 657 knygos. Jokių mokymo 
kabinetų nebuvo.

1924–1925 m. m. išskirtini – visos progimnazijos klasės persikėlė į naują 
dviaukštį pastatą. Svetingai duris atvėrė šešios erdvios klasės, salė, drabužinės, 
smulkesnės pagalbinės patalpos. Įspūdingos buvo atidarymo iškilmės. Laimingi 
jautėsi į šventę atskubėję mokiniai ir mokytojai, statytojai ir statybos rėmėjai.

1925–1926 mokslo metais, kaip rodo išlikę trimestrų žurnalai, progimnazi
joje metų pradžioje mokėsi 143 mokiniai. Kurso kartoti palikta 20 mokinių (iš jų  
III kl. – 11), 34 gavo pataisų, kurias daugelis išlaikė. Sprendžiant pagal 1926–1927 
mokslo metų žurnalus, progimnazijoje mokėsi 108 mokiniai. Pradėjo dirbti nauji 
mokytojai Vladas Lingė, Emilija Zaukaitė, kun. Mykolas Karosas. Pavasarį kurso 
kartoti palikta 12 mokinių, po rudens pataisų egzaminų jų padaugėjo. Per mokslo 
metus elgesio pažymys sumažintas 28 mokiniams, kai kuriems po kelis kartus.

1928 m. palyginti turtingi užklasinių renginių. 1927–1928 mokslo metų trimestrų 
žurnalų duomenimis, iš 102 mokinių pavasarį į aukštesnę klasę buvo perkelti 48.

1928–1929 mokslo metų pradžioje, naujos direktorės Onos Marcinkevičiūtės 
(nuo 1929 m. Butkienė) pateiktomis Švietimo ministerijai žiniomis, mokykloje dir
bo 6 etatiniai ir 2 neetatiniai mokytojai, o keturiose klasėse mokėsi 96 mokiniai 
(mokslo metų pabaigoje liko 91). Šiais mokslo metais dar labiau padidėjo reiklu
mas mokinių drausmei ir elgesiui, dėl blogo elgesio du antros klasės mokiniai 
pašalinti iš progimnazijos.

Vladas Grinis 
(1888–1981)
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Paskutiniaisiais pirmojo dešimtmečio metais mokinių skaičius dar sumažėjo 
ir metų pabaigoje liko 85 mokiniai. Panaši padėtis buvo ir kitose šalies progimna
zijose. Pažymėtina, kad jau pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį Šeduvos „Saulės“ 
progimnazijos mokymo programa beveik atitiko pilnos gimnazijos I–IV klasių ir 
vidurinių mokyklų programas. Dokumentuose, baigimo pažymėjimuose kelerius 
metus buvo rašoma „Šeduvos vidurinė mokykla“ ir net gimnazija. Tą dešimtmetį 
nemažai nuveikta švietimo srityje, tačiau tai buvo tik didelio darbo pradžia.

Šviesesnių laikų dešimtmetis (1929–1939). Pradinė mokykla. Šis dešimtmetis 
tiek pradinės mokyklos, tiek ir progimnazijos raidoje glaudžiai susijęs su visos šalies 
kultūros ir švietimo pakilimu, pedagogų, kartu ir viso mokymo proceso, tobulėjimu. 

Jau pačioje 1930–1931 mokslo metų pradžioje keičiamas mokyklos vedėjas. 
Vietoje pirmąjį dešimtmetį sėkmingai vedėjavusios Z. Firaitės (nuo 1930 m. Bar
tuškienė) paskiriamas S. Latkauskas. Tikėtasi, kad vyriškai rankai bus lengviau 
įveikiami ūkio darbai, o vienuolika metų vedėjavusi Z. Bartuškienė galės daugiau 
laiko skirti šeimai. Vedėju S. Latkauskas dirbo iki 1932 m. gruodžio pradžios. Jo 
vieton buvo paskirtas Ipolitas Ūdras, 1928 m. baigęs Panevėžio mokytojų semina
riją. Šias pareigas jis sėkmingai ėjo trejus metus, buvo įvairių mokinių renginių 
iniciatorius, organizatorius, režisierius. 

Nuo 1935 09 01 buvo įkurtas penktasis skyrius, nauju 
mokyklos vedėju paskirtas Antanas Žitkevičius, ankstesnėje 
darbovietėje pagarsėjęs kaip apsukrus ūkinio ir administracinio 
darbo organizatorius. Vos pradėjęs eiti vedėjo pareigas, jis ėmėsi 
skubių reformų. Jam vadovaujant mokykla progresavo ne tik 
ūkinėjeorganizacinėje veikloje, bet ir patriotiniame auklėjime, 
ruošiantis deramai sutikti Lietuvos nepriklausomybės 20metį. 
Sparčiam pradinės mokyklos augimui tarpukario metais daug 
lėmė tinkamas vadovavimas.

Statistikos duomenimis, 1935 m. spalio 1 d. mokykloje 
mokėsi 171 mokinys, gruodžio 1 d. – 182. 1936–1937 mokslo 
metais, mokyklai išaugus iki šešių komplektų, paskiriama 
nauja mokytoja Aldona Katelytė (nuo 1938 m. Vildžiūnienė), 
baigusi Panevėžio mokytojų seminariją. 1936 12 01 mokyklo
je mokėsi 256 mokiniai, o 1937 05 21, inspektoriui tikrinant 
mokyklą, – 202. Mokslo metus sėkmingai baigė 26 ketvirto ir 
15 šešto skyriaus mokinių. 1938 m. birželį kartu su ketvirto 
ir šešto skyrių pažymėjimais visiems buvo įteikta Švietimo 
ministerijos dovana – puošniai išleista poeto Kazio Binkio 
knyga „Naujoji Lietuva“ su trispalve juostele puslapiams žy
mėti skaitant. O ypač įspūdinga buvo 1938 06 11–12 įvykusi 
Jubiliejinė sporto ir dainų šventė Panevėžyje, kurioje dalyvavo 
apie pusantro šimto Šeduvos pradinės mokyklos mokinių. 
1938–1939 mokslo metais ketvirtą skyrių baigė 32, o šeštą – 
17 mokinių. 1939 10 01 mokykloje mokėsi 289 mokiniai. Tą 
rudenį jie ir mokytojai Vilniaus krašto mokiniams paremti 
surinko 114,58 Lt ir 449 knygas. 

Antanas Žitkevičius 
(1888–1990)

Zofija Bartuškienė 
(1897–1989)
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1940 05 10 posėdyje mokytojai nutarė su trečio ir ke
tvirto skyrių mokiniais daryti pažintinę ekskursiją į Panevėžį, 
penkto ir šešto skyrių – į Vilnių. Deja, nei naujos mokyklos 
pašventinimo iškilmėms, nei ekskursijoms nebuvo lemta įvykti. 
Jas nutraukė raudonosios okupacijos banga.

Progimnazijos dešimtmetis – antras ir paskutinis. Pro
gimnazija antrąjį savo dešimtmetį, turėdama aniems laikams 
tinkamas patalpas, pastovų mokytojų kolektyvą, mokymo kryptį (nuo 1931–1932 
mokslo metų pereita prie sustiprinto lotynų kalbos mokymo ir to laikytasi visą 
dešimtmetį), dirbo susikaupusi, tęsdama senas ir kurdama naujas tradicijas. Prie 
mokyklos vairo ir toliau stovėjo direktorė Ona Butkienė, kuri 1931 m. išlaikė 
valstybinius egzaminus, apgynė diplominį darbą ir tapo ilgą laiką Šeduvos krašte 
vienintele diplomuota pedagoge. Labiausiai direktorė rėmėsi mokyklos kapelio
nu kanauninku Mykolu Karosu, autoritetingiausiu Šeduvos 
žmogumi, visą dešimtmetį progimnazijoje dėsčiusiu tikybą, 
vadovavusiu „Saulės“ draugijos Šeduvos skyriui.

Bene svarbiausi progimnazijos mokytojų darbai ir rūpes
čiai tą dešimtmetį surašyti jų tarybos protokolų knygose. Jų 
pagrindu remiamės rašydami to dešimtmečio istoriją. Pirmiau
sia – mokytojai. Išsilavinimu, energija progimnazijoje garsėjo 
mokytojas Anupras Blažys. Jo studijų objektas – pasaulinė ir 
Lietuvos istorija, šalutinės šakos – pedagogika ir lietuvių lite
ratūra. Be to, jis buvo geras lotynistas, sistemingų šios kalbos 
žinių įgijęs ketverius metus besimokydamas Kauno kunigų 
seminarijoje. Pagrindiniai jo dėstomieji dalykai ir buvo istorija, 
visuomenės mokslai bei lotynų kalba, bet reikalui esant mokė 

1940 m. ketvirtojo 
skyriaus mokiniai po 
baigiamųjų egzaminų 
su komisijos nariais. 
Centre – jų mokytoja 
Z. Bartuškienė

Ona Butkienė 
(1900–1983)
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lietuvių ir prancūzų kalbų. Ypač garsėjo kaip geras pasaulinės ir Lietuvos istorijos 
žinovas. Per pamokas jis nesitenkindavo vadovėliais, net dėstydamas antikos isto
riją, surasdavo paralelių ir savo krašto praeityje. Ne vienas iš buvusių A. Blažio 
mokinių, jį prisimindamas, pabrėžia, kad šis mokytojas tiek daug duodavęs per 
pamokas, kad jau namuose ruoštis joms nebereikėdavo.

Visiškai suprantama, kad 1940 m. užgriuvus sovietinei okupacijai, O. Butkienė 
ir A. Blažys prieš jų valią buvo iškelti į Radviliškio progimnaziją.

Ilgus metus Šeduvos progimnazijoje sėkmingai darbavosi mokytoja Emilija 
Kuzavinienė. Kad ir kokių dalykų ji mokė, kokiems būreliams, organizacijoms 
vadovavo, – viskas jai sekėsi. Ji atkakliai tobulino savo kvalifikaciją ir turėjo 
pripažintus lietuvių, vokiečių kalbų, istorijos, geografijos, gamtos, matematikos 
mokytojų cenzus. Ypač garsėjo kaip klasikinių lietuvių dramaturgijos kūrinių – 
Sofijos KymantaitėsČiurlionienės „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“ ir Balio 
Sruogos „Aitvaras teisėjas“ – pastatymų vadovė ir režisierė. Garsiąją germanistę 
F. Rasehorn pakeitė mokytojas A. Kuzavinis, bet toji kalba turėjo užleisti vietą 
prancūzų kalbai, todėl jam teko persikelti į Joniškio gimnaziją, kur po metų 
(1939) persikėlė ir šeima. Šį dešimtmetį progimnazijoje sėkmingai darbavosi ir 
Joana Kongiseraitė (nuo 1934 m. Blažienė), labiausiai atsidėjusi gamtos, dar kūno 
kultūros dėstymui, vadovavo šokių rateliui, skautams, net literatams. 1937 m. į 
progimnaziją atvyko Konstancija ŠliogerytėJurkšaitienė, buvusi šios progimnazijos 
auklėtinė. Ji trejus metus dėstė prancūzų kalbą, o po jų perėjo prie pagrindinės 
savo specialybės – vokiečių kalbos. Jos pedagoginis talentas visiškai atsiskleidė 
jau kitą dešimtmetį. Paskutiniaisiais dešimtmečio metais į progimnaziją buvo 
paskirtas Jonas Švėgžda, baigęs Aukštesniąją Kauno meno mokyklą, karininkų 
kursus. Dėstė jis piešimą, kūno kultūrą, karinį rengimą. Tąsyk darbavosi vos 
vienerius metus, bet ir per juos spėjo pelnyti kūrybingo pedagogo autoritetą. 

„Saulės“ progimnazijos mokytojai. Pirmoje eilėje (iš kairės):  
E. Kuzavinienė, M. Karosas, O. Butkienė, V. Grinis: antroje eilėje:  
F. Rasehorn, A. Blažys, J. Blažienė. 1930 m.
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Antrąjį dešimtmetį toliau matematiką dėstė ir drausmino 
progimnaziją nepailstantis V. Grinis.

Lyginant su pirmuoju dešimtmečiu, mokinių pažangumo 
rodikliai kiek geresni, bet pataisų, vasaros darbų skiriama 
nemažai. Antai, remiantis trimestrų žurnaluose užfiksuotais duomenimis, 1933–1934 
mokslo metais pirmoje klasėje metų pabaigoje buvo 28 mokiniai. Iš jų vienas 
paliktas kurso kartoti, dešimčiai skirtos pataisos. Du iš jų papildė antramečių 
skaičių. Į trečią klasę neperėjo septyni. Blogiausiai sekėsi ketvirtaklasiams: iš 22 
mokinių net devyni antramečiai. Iš 112 mokslo metus baigusių progimnazijos 
mokinių 24 liko antriems metams! 1938–1939 mokslo metais į aukštesnes klases 
perkelti 104 mokiniai. Paskutiniaisiais dešimtmečio metais progimnazijoje mokėsi 
143 mokiniai. Mokslas progimnazijoje palaipsniui buvo siaurinamas nuo ketverių 
iki trejų metų. 

Antrąjį dešimtmetį buvo dar labiau sugriežtintos mokinių elgesio taisyklės. 
Elgesys būdavo mažinamas už menkiausius prasižengimus. Mokinių dora, reli
gingumu rūpinosi ir mokyklos kapelionai. Kai kurie reikalaudavo, kad mokiniai 
sekmadieniais lankytų bažnyčią, vedė jos lankymo apskaitą.

Dešimtmečio pabaigoje įsisiūbavo būrelių ir organizacijų veikla. Aktyviausias 
buvo kraštotyrininkų būrelis. Savo veikla lenktyniavo skautai ir ateitininkai. Šios 
organizacijos darė savo nariams didelį poveikį.

Šviesesnė antrojo nepriklausomybės dešimtmečio padangė ėmė niauktis. Prasi
dėjus Antrajam pasauliniam karui, nors Vilnius ir buvo grąžintas Lietuvai, slaptas Molo  
tovo–Ribentropo paktas pakibo virš Nemuno krašto kaip grėsmingas audros debesis.

Trečiasis dešimtmetis – pats sunkiausias (1939–1949). Margiausias, sunkiau
sias, kraujuojantis dešimtmetis, dar pamaloninęs paskutiniaisiais laisvo gyvenimo 
metais, atnešęs Lietuvos vaikams marias skausmo. Per tą dešimtmetį keitėsi san
tvarkos, okupantai, vyko nuožmus karas, ritosi kruvinas pokaris. Kiekvienas su
krėtimas koregavo mokymo turinį, mokymosi sąlygas, mokinių ir mokytojų sudėtį. 

Progimnazijos  
mokiniai ir mokytojai. 
1940 m. pavasaris
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Didelių pakitimų 1940 m. rudenį vyko visoje šalyje, daug naujovių užgriuvo 
tais pirmaisiais sovietinės okupacijos metais ir Šeduvos mokyklas. Neliko „Saulės“ 
progimnazijos – ji buvo suvalstybinta ir pavadinta nepilna vidurine mokykla. Pradinė 
mokykla įsikėlė į naujus rūmus, kuriuose didesnę dalį užėmė nepilna vidurinė.

Pradinėje mokykloje. Paskutiniai nepriklausomybės metų ketvirto skyriaus 
mokiniai dar spėjo 1940 m. birželio pradžioje pasiimti mokyklos baigimo pažy
mėjimus su Vyčio ženklu. 

1940 m. rudenį pirmoji mokslo diena dėl didelių naujovių gyvenimui apsi
vertus aukštyn kojomis nusikėlė į rugsėjo 23iąją. Tą dieną didelis būrys plačios 
apylinkės vaikų ir jaunimo tęsti ar pradėti mokslų Šeduvoje sugužėjo į naujus 
rūmus Panevėžio gatvėje, viliojančius erdvumu, švytinčiais langais, naujai įreng
tomis klasėmis ir bebaigiančių džiūti dažų kvapais.

Nauji pradinės  
mokyklos rūmai  
Panevėžio g.

Pradinės mokyklos 
mokytojai. 1949 m.
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Pradinė ir toliau tvarkėsi savarankiškai, vadovaujama A. Žitkevičiaus. Dirbo 
joje tie patys mokytojai, tik 1941 06 14 veiklųjį I. Ūdrą pasiglemžė nuožmioji tremtis.

1941–1942 mokslo metais į pradinę mokyklą atvyko Ona ir Klemensas 
Baubliai. Fašistinės okupacijos metais, be minėtųjų, su pradinėmis klasėmis dirbo 
Emilija Bagdonaitė, Ona Lukoševičienė, tikybos mokė kun. L. Musteikis. 1944 m. 
A. Žitkevičiui pasitraukus į Vakarus, mokyklos vedėju buvo paskirtas K. Baublys, 
kuris triūsė šiose pareigose ketverius metus. Per tą pokario metų dešimtmetį 
keitėsi mokyklos vedėjai. Kurį laiką vedėjavo Česlovas Vešiota, Juozas Liutkus. 
1948–1949 mokslo metais į Šeduvos mokyklą atsikėlus Jadvygai ir Kaziui Striogoms, 
pastarajam buvo patikėtos vedėjo pareigos. Pradinėje mokykloje tą dešimtmetį 
mokytojavo visas būrys mokytojų, vertų minėti ir atskirai. Tai – Elzė Meškonie
nė, Rožė Morkūnienė, Ona Šišlienė, Elzė LažinskaitėLukoševičienė ir kt. Gaila, 
rašytiniuose šaltiniuose medžiagos apie permainingus darbo pradinėje mokykloje 
metus išlikę nedaug, o gyvų liudininkų jau reta.

Per tą dešimtmetį keitėsi okupantai, ritosi kruvinas pokaris. Kiekvienas 
pasikeitimas lėmė mokytojų kaitą, mokymo turinį ir mokymosi sąlygas. Sparčiai 
auganti gimnazija po kurio laiko išstūmė pradinukus į jau gerokai apšiurusius 
progimnazijos rūmus, čia ėmė kurtis suaugusiųjų progimnazija. Nemaža vargo ir 
šalčio teko patirti tuose mediniuose rūmuose Progimnazijos gatvėje. Dėl nebaigto 
remonto kai kurios klasės 1947–1948 mokslo metus pradėjo visa savaite vėliau. 
Tų pačių mokslo metų sausio, vasario mėnesiais mokykla nedirbdavo po kelias 
dienas dėl kuro stokos. Bandyta susigrąžinti patalpas Panevėžio gatvėje, bet ginčas 
dėl jų pasibaigė be rezultatų.

Nepilnoje ir pilnoje vidurinėje. 1940–1941 mokslo metai prasidėjo ne
įprastai triukšmingai ir dirgliai. Naujuose mokyklos rūmuose pirmąją mokslo 
metų dieną akį rėžė vyraujanti raudona spalva, nekas teišėjo iš greitosiomis 
pamokytų choristų sugiedoto „Internacionalo“. Šeduvos nepilna vidurine vietoje 
progimnazijos tapusioje mokykloje nuo rudens buvo leista atidaryti aukštesniąją 
klasę ir šitaip pereiti prie pilnos vidurinės. Daug pasikeitimų, iš kurių pirmiau
sia – nauji mokytojai.

Kai direktorę O. Butkienę ir mokytoją A. Blažį politiniais sumetimais iškėlė 
į Radviliškį, direktoriumi buvo paskirtas buvęs Kùpiškio gimnazijos vadovas Te
odoras Blinstrubas, puikus matematikas ir pedagogas. Daugiausia turėta lietuvių 
ir rusų kalbų savaitinių pamokų. Rusų kalbą dėsčiusi Kamilė Džnevič buvo da
lykiška, pakankamai pedagogiška, bet nei jai, nei jos dėstomam dalykui mokiniai 
sentimentų nejautė. Kas kita – jaunas mokytojas lituanistas Antanas Mikalkėnas, 
vokiečių kalbos mokytoja Konstancija Jurkšaitienė, keistokas, bet geros širdies 
istorikas Kostas Šumskas, geografiją dėstęs R. Valiukonis. Mokinių estetiniam 
lavinimui daug davė piešimo mokytojas dailininkas Valdemaras Manomaitis ir 
muzikos mokytojas Povilas Zabiela, pianistas ir kompozitorius.

Tais mokslo metais greitosiomis pakeistos mokymo programos, panaikintas 
tikybos mokymas, įvesti nauji dalykai – rusų kalba, SSRS istorija ir konstitucija. 
Iš tautinės mokyklos mokytojų reikalauta pasidaryti socialistinės ideologijos tar
nais. Vietoj buvusių ateitininkų ir skautų organizacijų pradėtos kurpti pionierių 
ir komjaunimo grupelės.
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Šiurpūs buvo visi tie mokslo metai, o ypač atšiauri jų pabaiga, kai 1941 06 14 
kaip perkūnas iš giedro dangaus trenkė pirmosios masinės tremties į Sibirą siaubas.

Nelinksma buvo ir 1941–1942 mokslo metų pirmoji diena. Į gimnaziją nebe
grįžo keli jos mokiniai, fašistų naikintos žydų tautos vaikai. Jie kartu su šeimomis 
buvo nužudyti Liaudíškių miške. 

Fašistinės okupacijos pradžia, palyginti su bolševikine, nebebuvo tokia skaudi. 
Vokiečiai buvo užimti frontu. Grįžta prie ankstesnių programų, prie ankstesnės 
gimnazijos klasių sandaros, vėl direktoriavo O. Butkienė. Naujų mokytojų ne
daug – biologė Antanina Petraitytė ir Vytautas Valiukas, metus dėstęs piešimą, 
kūno kultūrą ir karinį rengimą. Kasmet prisidedant po aukštesnę klasę, mokytojų 
skaičius augo. Išvykus V. Valiukui, kūno kultūrą pradėjo dėstyti Vytautas Balčiū
nas, piešimą – Konstancija Dabregaitė. 1943–1944 mokslo metais į Šeduvą atsikėlė 
lituanistas Balys Serevičius, matematikos mokytojas Antanas Gaška, fizikos mo
kytoja Marija Staugienė, išvykus K. Šumskui, istoriją ėmė dėstyti mokytoja Bronė 
Urbelienė, lotynų kalbą, matematiką – šeduvis Eduardas Pranevičius. Iš mokytojų 
savo išsilavinimu, erudicija, autoritetingumu išsiskyrė kapelionas kun. Antanas 
Juška. Jis buvo baigęs ne tik Kauno kunigų seminariją, bet ir VDU Teologijos ir 
filosofijos fakulteto Teologijos skyrių.

Užklasinė veikla fašistinės okupacijos metais nebuvo garsi. Veiklumu išsiskyrė 
mokytojo A. Mikalkėno vadovaujamas literatų būrelis ir pajėgus mokytojo P. Zabielos 
vadovaujamas mišrus choras. Paskutiniaisiais rudosios okupacijos metais gimnazijoje 
buvo gausu prieš okupantus nukreiptų ir slapta platinamų antifašistinio pobūdžio 

Šeduvos gimnazijos mokytojai. Pirmoje eilėje (iš kairės): V. Grinis,  
M. Staugienė, kun. A. Juška, direktorė O. Butkienė, K. Džnevič,  
K. Dabregaitė; antroje eilėje: E. Pranevičius, K. Jurkšaitienė,  
A. Petraitytė, V. Balčiūnas, B. Urbelienė, B. Serevičius, A. Gaška.  
1944 m. pavasaris
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laikraščių ir lapelių. Ryškiausias iš tų metų – 1944ųjų pavasaris, 
kai vokiečiai buvo sutriuškinti prie Stalingrado, o frontas pa
krypo į Vakarus. Artėjant frontui, generolui Povilui Plechavičiui 
buvo leista sudaryti vietinę rinktinę, į kurią įstojo penkiolika 
gimnazijos moksleivių. Kitas reikšmingas įvykis – gimnazijos 
baigimo atestatai išduoti 32 pirmosios laidos abiturientams.

1944 07 26 po nedidelių mūšių vokiškieji okupantai iš Šeduvos pasitraukė, 
atbildėjo sovietiniai. Mokslo metai prasidėjo mėnesiu vėliau negu paprastai. Sunki 
našta teko direktorei O. Butkienei, kuria nepasitikėjo „išvaduotojai“ ir saugumas. 
Slėgė mobilizacijos liečiamų mokinių likimas, gėla dėl žūstančių, žudomų, tremia
mų artimųjų ir niekam neprasikaltusių tautiečių.

Su politinio ir visuomeninio gyvenimo kaita susijęs ir nemenkas gimnazijos 
mokytojų pasikeitimas. Iš buvusių likę V. Grinis, K. Jurkšaitienė, E. Pranevičius. 
Lituanistus A. Mikalkėną ir B. Serevičių pakeitė šeduviai Genovaitė Butkaitė ir 
Domas Kazlauskas, į Šeduvą sugrįžo čia progimnaziją baigusios mokytojos, istoriją 
ėmė dėstyti Anelė Abromaitytė, gamtos mokslus – Milda Slavėnienė, chemiją – 
Elzbieta Viliūnienė. 1945–1946 mokslo metais pradėjo dirbti Marija ir Antanas 
Patackai, Pranė ir Stasys Pikeliai. Mokinių gimnazijoje – per 700.

1945 m. pavasarį pasibaigė trejus metus trukęs Antrasis pasaulinis karas. 
Triukšminga Šeduvoje buvo tų metų gegužės devintoji. Tačiau netrukus atsiskleidė 
okupantų kėslai, tautinei mokyklai priešiškos reformos, neaplenkė gimnazijos ir 
Lietuvoje įsiliepsnojęs šventasis partizaninis karas su okupantais.

Sovietinio pokario metais gimnazijoje naujos valdžios buvo stengiamasi kuo 
skubiau apversti viską aukštyn kojomis. Komunistiniam auklėjimui stiprinti 1945 m. 
buvo įvesta komsorgo pareigybė. Saugumiečiai kibiai sekė ir dažnai tardydavo 
mokytojus ir mokinius, visai nekaltus grūdo į kalėjimus, trėmė. Tų metų pava
sarį, įkalinus gimnazijos vicedirektorių V. Grinį, baudėjams pasirodžius Šeduvoje 

Pirmoji gimnazijos 
abiturientų laida  
su klasės vadovu  
E. Pranevičiumi. 
1944 m.
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ir pradėjus suiminėti vadinamus įtariamuosius, kurį laiką darbas mokykloje buvo 
tiesiog paralyžiuotas. Šiurpūs gimnazijos istorijoje buvo 1948 metai. Buvo vykdomas 
susidorojimas su mokytojais. Pirmoji netektis – netikėtas mokytojos K. Jurkšaitienės 
išvykimas mokslo metų viduryje – mokytoja buvo įspėta apie gresiančią tremtį, kuri 
neišvengiama likus Šeduvoje. Imtasi represijų ir prieš ilgametę direktorę O. Butkienę, 
kuri nuo 1946 01 01 buvo atleista iš direktorės pareigų, o 1948 05 22 su šeima 
ištremta „pas baltas meškas“. Naujuoju direktoriumi paskirtas Adolfas Stonkus 
(iš tikrųjų Pranas Švilpa), kaip iš šalies atrodė, sėkmingai vadovavęs gimnazijai, 
1948 07 01 susikrovęs į sunkvežimį mantą, su šeima išvyko nežinoma kryptimi. 
Kaip vėliau paaiškėjo, rezistentas P. Švilpa, per palyginti trumpą laiką paprasta 
spekuliacija politine erudicija sugebėjo susikurti neabejingo pertvarkymams peda
gogo reputaciją, o iš tikrųjų tai buvo tik vaidyba. Buvęs vienas iš Labanóro girios 
vadovaujančių partizanų, dėl didelio ryžto stebuklingai išlikęs gyvas, prisidengęs 
svetima pavade, A. StonkusŠvilpa kiek beįstengdamas stengėsi išlaikyti nepri
klausomos Lietuvos dvasią, kiek beįstengdamas gynė nuo persekiojimų ir arešto 
mokytojus ir mokinius, rėmė ištremtuosius ir įkalintus. O ir pamokose, dėstydamas 
istoriją, konstituciją ar logiką, nevengė pabrėžti, kad laisvė priklauso visiems. Už 
tai jis užmokėjo savo gyvybe, sėkmingai išlaikydamas didvyriškumo egzaminą.

Po pirmosios 1948 m. pusės netikėtumų ir netekčių naujieji 1948–1949 mokslo 
metai buvo jau kur kas raudonai idėjiškesni. Direktoriumi buvo paskirtas komu

Mokytojų kolektyvas. Pirmoje eilėje (iš kairės): V. Balčiūnas, J. Šliogerytė, 
A. Viliūnas, G. Butkaitė, komsorgas V. Gaižauskas; antroje eilėje:  
Z. Bartuškienė, O. Butkienė, direktorius A. Stonkus, K. Jurkšaitienė,  
J. Blažienė; stovi: P. Šiška, A. Bliumaitė, E. Ferensienė, A. Motiekaitytė, 
D. Kazlauskas, E. Pabedinskaitė, A. Patackas, J. Pabedinskaitė, 
M. Slavėnienė, E. Viliūnienė, S. Pikelis. 1946 m. pavasaris
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nistų partijos pasitikėjimą užsitarnavęs pradinių klasių mokytojas Juozas Liutkus, 
stokojęs ne tik išsilavinimo, patirties, bet ir tvirtesnio charakterio. Nuo pirmųjų 
mokslo dienų vienu pagrindinių uždavinių buvo iškeltas pionierių ir komjauni
mo organizacijų ugdymas. Imta reikalauti kiekvienos pamokos medžiagą sieti su 
marksizmu. Sustiprinta ateistinė propaganda. Bet darbas vyko vangiai, reikalai 
negerėjo, todėl buvo atsisakyta vos vienerius metus direktoriavusio J. Liutkaus.

Per 1948 m. pasikeitė ir mokytojų sudėtis. Iš pradinių klasių į dalykinę 
sistemą perėjo Aldona Bliumaitė (nuo 1956 m. Jučienė), Paulina Morkūnienė, pra
dėjo darbą nauji mokytojai Elena Povilonytė, Domas Dabriška, Algirdas Daraška, 
Genė Garnytė (nuo 1950 m. Leščinskienė), kiti.

Nors ir sunkūs buvo sovietiniai trečiojo mokyklos dešimtmečio metai, muzikos 
mokytojas P. Šiška subūrė nemažą mišrų chorą, per palyginti trumpą laiką parengė 
nelengvą 1946 m. dainų šventės repertuarą. Ambicingas choro vadovas nepabijojo 
varžytis geriausiųjų konkurse. Mokytojo D. Kazlausko vadovaujami literatai toliau 
leido sienlaikraštį „Saulės takais“, kuris išeidavo kas mėnesį. Nemažo pasisekimo 
susilaukė septintoko Mečislovo Lizaičio suburtas nedidelis ansamblis, aštuntos 
klasės mokinių pastatyta M. Petrausko operetė „Kaminkrėtys ir malūnininkas“. 
Sportininkai paprastai atkusdavo pavasarėjant: vykdavo tarpklasinės kvadrato, 
tinklinio, krepšinio varžybos. Į dešimtmečio pabaigą susidomėta stalo tenisu.

Nors tą okupacijų ir karo metų dešimtmetį mokymosi sąlygos buvo sunkios, 
gimnazijos atmosfera slogi, įstengta išleisti į gyvenimą nemažą pirmųjų medalinin
kų būrį. Aukso medaliais gimnaziją baigė Algirdas Ferensas, Olga Tamošiūnaitė 
(III laida), Rūta Žičkytė (VIII laida), sidabro – Bronius Mandravickas, Bronius 
Pabilionis (III laida), Kazimiera Urbaitytė (VI laida), Vaclovas Bliznikas (VII laida).

Tragiškai susiklostė jaunuolių, paklususių Tėvynės šauksmui ir padėjusių 
savo jaunas galvas ant jos laisvės aukuro, likimas. Pokario laisvės kovose žuvę 
mokyklos auklėtiniai: Žaliosios rinktinės partizanų vadas kapitonas Izidorius Puce
vičius (1901–1945), partizanai Algirdas Meškauskas (1927–1949), Vladas Puodžiūnas 
(1925–1945), Petras Steponavičius (1926–1945), Ignas Daukša (1925–1953), Izabelė 
Vilimaitė (1925–1952), Algirdas Žitkus (1924–1946), Janina Bugailiškytė (1925–1946). 

Ketvirtasis vidurinės mokyklos dešimtmetis (1949–1959). Naujas dešimtmetis 
mokyklos istorijoje kiek lengvesnis ir rezultatyvesnis už praėjusį, nors sunkumų, 
ypač dešimtmečio pradžioje, būta su kaupu. Bent kiek okupantams ar jų paka
likams neįtikę, rodos, niekam neužkliūdavę tautiečiai ir toliau buvo tremiami, 
grūdami į kalėjimus, visaip terorizuojami ir ignoruojami. Kiek laisviau atsikvėpta 
po „didžiojo vado“ mirties, bet kapstytis iš liūno, į kurį buvo gramzdinama šalis, 
dar buvo labai sunku. 

Ketvirtojo dešimtmečio Šeduvos mokykloje įvyko kai kurių permainų. 1949–
1950 mokslo metais gimnazija reorganizuota į vienuolikmetę vidurinę mokyklą. 
1953 m. pradinė mokykla sujungta su viduriniąja į vieną. Mokymo dalies vedėju 
pradiniam mokymui paskirtas iniciatyvus mokytojas Česlovas Vešiota. Pradinės 
klasės galėjo naudotis vidurinės mokyklos mokymo baze, kartu spręsti visuotinio 
privalomojo mokymo, pedagoginio proceso tobulinimo ir kitas problemas.

1949–1950 mokslo metais naujuoju direktoriumi tapo Motiejus Kurila, mo
kymo dalies vedėjo pareigas toliau ėjo S. Pikelis. Tais mokslo metais sustiprintas 
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dėmesys mokslo pažangumui. Posėdžiuose tuo klausimu iš 
klasių vadovų reikalauta išsamių ataskaitų. Nors mokykloje ir 
kiek išaugo pionierių bei komjaunimo organizacijos, mokyklos 
vadovų ir mokytojų darbas buvo vertinamas gana kritiškai.

1950–1951 mokslo metai vidurinėje mokykloje praėjo be 
didesnių netikėtumų, mokytojų kaitos. Tik išvykusį S. Pikelį 
pakeitė nauja mokymo dalies vedėja Ona Linkevičienė. Pa
skutiniame 1950 m. posėdyje, svarstant antro ketvirčio rezul
tatus, pedagogų tarybai pirmininkavo jau naujas direktorius 
Vladas Galvydis. Jis energingai ėmė spręsti daugelį mokyklos 
darbo klausimų, bet neišvengta kartojimosi, vėl buvo priima
mi sunkiai įgyvendinami nutarimai. Prie itin dideliu taktiškumu pasižymėjusio 
direktoriaus imta priekabiauti dėl jo socialinės kilmės, ir šias pareigas jis ėjo tik 
antrąjį mokslo metų pusmetį.

Nuo 1951 m. rugsėjo 1 d. direktoriumi paskirtas Česlovas Kantauskas, gali
ma sakyti, buvo pedagogas, atitinkantis tuometiniam mokyklos vadovui keliamus 
reikalavimus. Priklausymas komunistų partijai jam suteikė galimybę drąsiau imtis 
reformų, racionaliai įgyvendinti mokyklai keliamus reikalavimus. Pavaduotoju jis 
pasirinko autoritetingą mokytoją Augustiną Viliūną, į vidurinę mokyklą buvo paskirti 
jauni iniciatyvūs specialistai matematikas Kęstutis Žilėnas ir fizikė G. Žilėnienė. 
Jau pačiais pirmaisiais Č. Kantausko vadovavimo metais nemažai pasiekta tiek 
stiprinant materialinę mokymo bazę, tiek ir tobulinant mokymo procesą, plečiant 
užklasinę veiklą. Ir standartinius mokslo pažangumo klausimus pradėta spręsti 
dalykiškiau ir kūrybiškiau.

Kai 1951 m. respublikoje prasidėjo perėjimo prie politechninio mokymo 
vajus, Šeduvos vidurinė mokykla tiesiog veržte veržėsi į naujovių sūkurį. Buvo 
stengiamasi darbą mokykloje organizuoti taip, kad, anot Č. Kantausko, „moksleiviai 
sugebėtų teoriją sieti su praktika, įgytų kuo didesnį kiekį darbo įgūdžių, orientuotųsi 
pagrindiniuose gamybos procesuose“.

1953–1956 m. mokyklą tiesiog buvo užvaldęs masiškas įvairiausių mokymo 
priemonių, modelių kūrimo ir gamybos mokinių jėgomis vajus.

1953 m. įkurtas mokyklos bendrabutis. Kai naikinant rajoną liko tuščių pas
tatų, jis buvo išplėstas keturiasdešimčia vietų. Nepasiturinčių šeimų vaikus imta 
maitinti nemokamai. Mokykla buvo radiofikuota. 1953 m. bibliotekai skirta atskira 
patalpa. 1959 m. biblioteka jau turėjo per 4 000 knygų, kurios buvo keičiamos 
du kartus per savaitę.

1957 m. pabaigoje direktorius Č. Kantauskas buvo paskirtas Vėliučiónių (Vil
niaus r.) vaikų auklėjimo kolonijos viršininku. Kaip ir buvo laukiama, jam išvykus 
direktoriumi paskirtas A. Viliūnas, mokymo dalies vedėju į jo vietą – A. Bukauskas.

1958 m. priimtas nutarimas respublikoje įvesti gamybinį mokymą. Atsižvel
giant į galimybes numatyta, pradedant devintąja klase, ruošti kino mechanikus 
ir siuvėjas. Berniukai noriai mokėsi kino mechaniko specialybės, o mergaitės į 
galimybę išmokti siūti iš pradžių žiūrėjo be entuziazmo. 

Pradedant 1951–1952 mokslo metais sustiprėjo mokyklos būrelių veikla. Įdo
miai dirbo chemikai, vadovaujami mokytojos E. Viliūnienės. Jie visą dešimtmetį 

Česlovas Kantauskas 
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Vidurinės mokyklos mokytojai ir vadovybė. 1956 m.

Mokyklos dainų ir šokių liaudies ansamblis. Centre – vadovas  
V. Urbonavičius ir direktorius Č. Kantauskas. 1966 m.

garsino mokyklą: dalyvavo įvairiose parodose, 1956 m. respublikinėje techninių 
priemonių parodoje užėmė pirmą vietą. Minėtini ir tais metais įkurti geografų ir 
turistų būreliai, kuriems vadovavo mokytoja A. Bliumaitė. Už šių būrelių veiklą 
vadovė pelnė ne vieną apdovanojimą.

Tą dešimtmetį labai platų užmojį įgavo mokyklos meninė saviveikla. Mokytojas 
Vytautas Urbonavičius per penkerius darbo mokykloje metus (1954–1959) subūrė 
stiprų dainų ir šokių liaudies ansamblį, kokio respublikos mokyklose dar nebuvo. 
Palyginti per trumpą laiką ansamblis įsigijo visus reikalingus instrumentus, gerą 
aprangą. Šokiams vadovavo mokytojos J. Naulickaitė, vėliau E. Burbulytė, o su 
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choru ir orkestru repetavo pats vadovas. Chore dainavo, orkestre griežė ir šokius 
šoko per pusantro šimto moksleivių. Jau 1954 m. pabaigoje ansamblis koncertavo 
įvairiuose rajono renginiuose. Pirmas reiklus išbandymas – dalyvavimas 1955 m. 
respublikinėje dainų šventėje, kur specialiame konkurse ansamblis tapo laureatu, 
laurai iškovoti ir vėliau ne viename ansamblių konkurse. Gastroliuota Šiauliuose, 
Kaune, Panevėžyje, Kėdainiuose, kitų rajonų centruose. Į gastroles vykstant neuž
tekdavo keturių sunkvežimių. Visur lydėjo sėkmė.

Ketvirtąjį dešimtmetį aktyviai reiškėsi ir mokyklos dramos entuziastai, va
dovaujami A. ir E. Viliūnų. K. Binkio „Atžalyną“ pastatė mokytoja A. Prūsienė.

Liūdniausias 1951 m. įvykis – tą pavasarį areštuota vienuolika mokinių. Jie 
buvo visaip žeminami, terorizuojami, reikalauta prisiimti nepadarytus nusikaltimus. 
Šešis ištardę paleido, o penkis – K. Arlingevičių, K. Šereivą, J. Sinušą, S. Bareiką, 
A. Mušinską – įkalino. Iš lagerių jie grįžo 1954 m.

Ketvirtąjį dešimtmetį Šeduvos vidurinę mokyklą aukso medaliu baigė Jonas 
Kučinskas (VIII laida) ir Leonilė Meškonytė (X laida), sidabro – Pranciška Adelė 
Bugailiškytė, Apolonija Bukauskaitė ir Elena Laimutė Jankutė (VIII laida), Vytautas 
Poška (IX laida), Stasys Šeibutas (X laida).

1959 m. sausio 4 d. mokykla atšventė savo gyvavimo keturiasdešimtmetį. 
Tai pirmas taip iškilmingai paminėtas mokyklos jubiliejus, į kurį buvo pakviesti ir 
gausiai susirinko baigusieji „Saulės“ progimnaziją, gimnaziją ir vidurinę mokyklą. 
Ta proga mokyklos nueitą kelią peržvelgė direktorius A. Viliūnas, koncertavo 
V. Urbonavičiaus vadovaujamas ansamblis.

Penktasis mokyklos dešimtmetis (1959–1969). Vos ne visus tuos metus 
mokyklai vadovavo direktorius Jonas Prūsas (1961–1968), jam talkino mokymo 
dalies vedėjai Napoleonas Rimša, Č. Vešiota, o nuo 1962 m. ir pirmąja užklasinio 
darbo organizatore paskirta Elena Bogušytė. Galima sakyti, kad tai – gamybinio 
mokymo įvedimo ir plėtros dešimtmetis. Iš kitų dešimtmečių jis išsiskiria ir pra
turtėjęs naujais rūmais, kurie tapo didžiule mokymo, auklėjimo, užklasinio darbo 
paspirtimi, sudarė sąlygas erdviau gyventi ir našiau dirbti. 

Nauja triaukštė mokykla pradėta statyti Pilies gatvės gale, ne per toliausiai 
nuo mokyklos Panevėžio gatvėje, esamą ir būsimą pastatus teskyrė didžiulis 
sodas. 1963 09 28 įvyko naujos devynių šimtų dvidešimties vietų mokyklos ati
darymas. Į iškilmes atvyko garbingi svečiai iš Vilniaus – rašytojas, tąkart jis ir 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas Juozas Baltušis, 
Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Vilius Kazanavičius, rajono vadovai, į 
jas sugužėjo visa Šeduva. Džiaugsmingos buvo atidarymo iškilmės ir įkurtuvės! 
Mokyklos raktą direktoriui J. Prūsui įteikė statybos darbams vadovavęs inžinierius 
A. Mikšionis, tradicinę juostelę, atvėrusią naujų mokslo rūmų duris, perkirpo 
rašytojas J. Baltušis.

Pirmoje dešimtmečio pusėje daug pastangų dedama įgyvendinant visuotinį 
privalomąjį mokymą, darbinį mokymą ir auklėjimą, keliant pamokų metodinį lygį 
ir mokinių mokymosi pažangumą, stiprinant mokyklos materialinę bazę. Jeigu 
ankstesniais metais tik kai kuriose klasėse buvo mokoma kino mechaniko ir siu
vėjos specialybių, tai nuo 1960–1961 mokslo metų gamybinis mokymas privalomas 
visose IX klasėse. Imtasi pertvarkyti auklėjamąjį darbą pagal pavyzdinę programą. 
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Svarbus liko šimtaprocentinio mokymosi pažangumo siekimas. To dešimtmečio 
naujovė – prailgintos dienos grupės.

1961 m. mokykloje prasidėjo ateizmo karštligė. Ji vykdyta ilgai ir įkyriai, 
nedarė mokyklai garbės, prisidėjo prie jaunimo moralės žlugdymo, dviveidišku
mo ugdymo.

Penktasis mokyklos istorijos dešimtmetis, galima sakyti, gamybinio moky
mo įvedimo ir plėtros dešimtmetis. Jeigu anksčiau tik kai kuriose klasėse buvo 
mokoma kino mechaniko, siuvėjos specialybių, tai nuo 1960–1961 mokslo metų 
gamybinis mokymas privalomas jau visose devintose klasėse, o 1962–1963 moks
lo metais devintose klasėse pradėti ruošti vairuotojai ir staliai, pačios mokyklos 
iniciatyva – dar prekybininkės ir bibliotekininkės. Baigdami devintą klasę, moki
niai gaudavo siaurajuostės kino aparatūros demonstratoriaus teises, o baigdami 
vienuoliktą klasę įgydavo kino mechaniko padėjėjo vardą ir teisę dirbti su sta
cionarinėmis ir kilnojamomis siaurajuostėmis kino aparatūromis. Kuo toliau, tuo 
daugiau prisigalvota įvairesnių gamybinio mokymo formų. 1964 m. pradėtos kurti 
komjaunimojaunimo brigados. 

Pirmoje naujojo dešimtmečio pusėje dedama daug pastangų įgyvendinti 
privalomąjį vidurinį mokymą. To įstatymo įgyvendinimas nesudarė didesnių sun
kumų. Sunkiau sekėsi siekti aukštesnio pažangumo. Ta tema buvo gvildenama 
beveik kiekvieną pedagogų tarybos posėdį ir diskutuojama gana rimtai. 1961 m. I 
trimestro rezultatai nebuvo džiuginantys: V–VII klasių pažangumas – 58,59%, vy
resniųjų grupėje – 56,67%. Buvo ir tokių mokinių, kurie trimestruose prisirinkdavo 
iki dešimties dvejetų. Prireikė ne vienerių metų triūso, kad pažangumas pagerėtų 
našaus darbo, ne procentų manijos dėka. Tam padėjo ir darbas viena pamaina. 
Paskutiniaisiais dešimtmečio mokslo metais pirmojo trimestro pažangumas I–IV 
klasėse – 96%, V–VIII – 83,8%, IX–XI – 86,3%. Xa klasė pasiekė šimtaprocentinį 
pažangumą. 

Pastačius naują mokyklą, teko kurti iš naujo mokymobandymo sklypą. Gre
ta jo buvo kuriamas „Jaunystės“ parkas. Iniciatyvios mokytojos A. Pivoriūnaitės 
pasiūlymu nutiestas pėsčiųjų takas į bendrabutį, abipus jo įrengti suoleliai, šalta

Tradicinis naujos  
mokyklos rakto  
įteikimas. Jį mokyklos 
direktoriui J. Prūsui 
įteikė statybai  
vadovavęs inžinierius 
A. Mikšionis
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lankiais, lazdynais ir šermukšniais apsodinta drėgna teritorija. 
Direktoriaus J. Prūso laikais pasodinta beržų giraitė, po jo 
direktoriavusių A. Žičkio ir A. Lapinsko – kaštonai ir eglynėlis. 

Negalima nubraukti ir to, kad tą dešimtmetį mokykloje 
daug kas buvo daroma pionierių draugovės, mokytojų kom
jaunimo ar mokytojų partinės organizacijos vardu. Pionieriais 
vadinami vaikai turėjo savo chorą, aktyviai dalyvaudavo jų 
amžiui prieinamuose būreliuose. Kitaip išlieti energiją, turiningai praleisti laisvalaikį 
ir nebuvo kaip. Mokykloje vykę atviri komjaunimo susirinkimai mažai tesiskyrė nuo 
paprastų klasių susirinkimų. Nieko blogo, kad komjaunimo iniciatyva prisidengus 
skatinta geriau mokytis, rinkti pažangiausią klasę, kad ją apdovanotų garbės raštu 
ir paskatintų vienos ar dviejų dienų ekskursija. Ir partinė organizacija dažniau
siai organizuodavo bendrus susirinkimus, kurie padėdavo užsidirbti „mėnesinį 
paukščiuką“ ir partinei, ir profsąjunginei organizacijoms bei pedagogų tarybai. 

Nebuvo pamiršta ir užklasinė veikla. Kaip konstatuota viename iš gamybinių 
pasitarimų, 1966 m. veikė devyni dalykiniai būreliai, kuriems priklausė 259 moki
niai. Užklasiniuose renginiuose dalyvaudavo ir pradinukai. Muzikinis gyvenimas 
mokykloje, išvykus garsiam dainų ir šokių ansamblio vadovui V. Urbonavičiui, 
pritilo, jį pakeitę muzikos mokytojai nesugebėjo tęsti pradėto darbo. Ankstesnių 
mokytojų ir choro vadovų ugdytas tradicijas 1962–1966 m. tęsė muzikos mokytojas 
Vytautas Pakštas. Jam perėjus į kitą darbą, mišrūs chorai iširo. Apie to dešim
tmečio vidurį mokykloje entuziastas mokytojas Juozas Plačėnas subūrė pirmąjį 
pučiamųjų instrumentų orkestrą. 1967 m. orkestras Vilniuje užėmė trečią vietą. Jis 
įspūdingai pasirodė mokyklos penkiasdešimtmečio minėjimo meninėje programoje, 
koncertuodavo įvairių švenčių progomis rajono centre ir kitose gyvenvietėse.

Šeduvos vidurinės 
mokyklos pučiamųjų 
instrumentų orkestras,  
vadovaujamas  
K. Meškausko.  
1978 m. 
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Tą dešimtmetį buvo plečiamas mokyklos bendrabutis. 1964–1965 mokslo 
metais bendrabutyje gyveno 86 mokiniai. Daliai mokinių skiriamas nemokamas 
maitinimas. 

Permainingas buvo šis dešimtmetis mokyklos bibliotekai. 1968 m. apsvars
čius mokyklos bibliotekos darbą, konstatavus nemažus trūkumus tame darbe, 
įsipareigota jį išplėsti ir pagerinti. 

1969 07 05 įspūdingai praėjo mokyklos penkiasdešimtmečio – auksinio 
jubiliejaus šventė. Atvykusius į šventę šiltai sutiko 1968–1969 mokslo metų peda
gogai, tarp kurių iš 55 mokytojų 23 buvę tos mokyklos mokiniai. Sugužėjo ir 967 
pastarųjų metų mokiniai. Didelis buvo minėjimo prezidiumas ir pilnut pilnutėlė 
salė. Deramai buvo prisiminti išėję amžinybėn, pagerbti mokykloje dirbusieji ir 
dirbantys, mokęsi ir besimokantys. Direktoriaus V. Paliūnio pranešime paminėta 
daug įspūdingų skaičių, reikšmingų mokyklos istorijos datų, pavardžių, kuriomis 
galima didžiuotis. 

Šį dešimtmetį mokyklą aukso medaliu baigė Nijolė Pincevičiūtė (XXIV laida), 
sidabro – Milda Astrauskaitė, Danutė Bartkevičiūtė, Vilija Baraslevičiūtė (XXV laida). 

Šeštasis mokyklos dešimtmetis (1969–1979). Sąlygiškai šį dešimtmetį galima 
vadinti dviejų direktorių – Č. Vešiotos (direktoriaus pareigas ėjo 1971–1975) ir 
A. Žičkio (1975–1983) – dešimtmečiu. Jo naujienos: mokykla bene labiausiai pasi
keitė įvesdama ir tobulindama prieštaringai vertinamą kabinetinio darbo sistemą, 
į užtarnautą poilsį palydėti pokario metais pradėję dirbti jauni pedagogai, į jų 
vietą stojo nauji, įvairių darbo barų, patalpų plėtra. Turtėjant anksčiau įkurtiems 
ir atsirandant naujiems mokymo kabinetams, vis realesnė ir patrauklesnė darėsi 
kabinetinio darbo sistemos įvedimo mokykloje idėja. Šis dešimtmetis, galima sa
kyti, ir yra tos idėjos įgyvendinimo metas. Dirbti į kabinetinę sistemą pereinama 
1973 m., po to – visas rūpesčių ją plečiant, tobulinant, nugalint nemažas kliūtis 
ir pedagoginę inerciją septynmetis. Jau kuris laikas Šeduvos vidurinė mokykla 
garsėjo visoje Lietuvoje savo fizikos, chemijos, biologijos, kino mechanikosgeo
grafijos kabinetais, patvirtintais atitinkamais Švietimo ministerijos dokumentais. Iš 
vienos pusės, kabinetams būdavo pasigaminama labai pravarčių įvairiems dalykams 
dėstyti mokymo priemonių, iš kitos – vargino nuolatinė migracija, bėgiojimas iš 
klasių, iš vienų į kitus kabinetus, kai juos skirdavo nemažas atstumas. O 1975 m. 
mokykloje mokėsi 1 119 mokinių, juos mokė 70 mokytojų! Natūralu, ne visiems 
tie kabinetai patiko, ne visi juos noriai kūrė ir jais naudojosi. 
Ne iš karto pasiektas ir kabinetinio darbo efektas. Kabineti
nės sistemos reikalai gerėjo įkūrus naujus matematikos, rusų 
kalbos, pradinių klasių kabinetus. Buvo stengiamasi visus juos 
aprūpinti audiovizualinėmis priemonėmis, kai kurių kabinetų 
užtemdymui įsigytos užuolaidos. Direktorius A. Žičkis, pats 
įrengęs matematikos kabinetą, skatino ir rėmė kitus. Gana 
aktyvūs šiame darbe buvo mokytojai A. Bukauskas, V. Olei
nikova ir kt. 

Penktojo dešimtmečio pabaigoje ir šeštojo pradžioje keli 
muzikos mokytojai, temokytojavę po vienerius dvejus metus, 
bandė įkurti mokykloje aukštesniųjų klasių mokinių mišrų Algis Juozapas Žičkis
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chorą, nepavykus tenkintasi pionierių choru, kaimo kapela, 
menka estrada. Muzikinių kolektyvų suklestėjimas mokykloje 
siejamas su Kosto Dočkaus atėjimu 1973 m. Dar studijuo
damas Šiaulių pedagoginiame institute, jis subūrė vokalinį 
instrumentinį ansamblį. Ansamblio dalyviai griežė ir dainavo 
anais laikais populiarias estradines lietuvių kompozitorių dainas. Daug koncertuo
ta, greitai sulaukta pripažinimo. Baigęs studijas, K. Dočkus atsidėjo vien darbui 
mokykloje. Vidurinės mokyklos orkestras netruko parengti nemažą programą, 
į kurią įėjo kelių Respublikinių dainų ir šokių švenčių repertuaro kūriniai. Jis 
dalyvaudavo rajoninėse, zoninėse ir respublikinėse apžiūrose, kuriose pelnydavo 
laureatų ir diplomantų vardus, grieždavo ne tik mokykloje, bet ir Radviliškio 
bei Šeduvos renginiuose. Apie orkestro pasiekimus, jo atliekamų kūrinių aukštą 
meninį lygį yra rašiusi rajono ir respublikinė spauda. 

Jau praėjusį dešimtmetį nubangavo akivaizdesnė vyresnio amžiaus mokytojų 
palydų į užtarnautą poilsį banga, bet šeštasis dešimtmetis ar nebus tik rekordi
nis. 1972 m. spalį mokykla išleido į pensiją veteraną fizkultūrininką V. Balčiūną, 
o 1974 m. – A. Viliūną, buvusį direktorių, direktoriaus pavaduotoją, gausybės 
įvairiausių spektaklių režisierių, dailininką, smuikininką, pedagogą, kuriam visi ir 
visada galėdavo patikėti bet kurias pareigas, dėstomą dalyką. Tais pačiais metais 
atsisveikinta su mokytoja M. Slavėniene, dirbusia nuo 1944 m., kurią mokyklos 
vadovai charakterizavo kaip nepaprastai kruopščią, įsimylėjusią savo dėstomą daly
ką, mokėjusią ramiai, nuosekliai dirbti ir sužadinti susidomėjimą dėstomu dalyku. 
1976 m. išleista veteranė E. Viliūnienė, sparčiai augusi ir visa esybe atsidavusi 
mokyklai. Dirbdama ji netruko įgyti Pedagoginio instituto diplomą, visą laiką 
daug skaitė, gilinosi į chemijos paslaptis. Tai jos iniciatyva ir triūsu mokykloje 
įrengtas chemijos kabinetas, virtęs nuostabaus mokslo pasaulio tyrimo laboratorija. 
Į senatvės pensiją nuo 1978 m. pasiprašė mokytoja veteranė P. ŠimkevičiūtėMor

Mokytojų Vytauto 
Balčiūno ir Elenos 
Bogušytės palydos. 
1972 m.
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kūnienėKaminskienė dėl sveikatos, kurią nuo 1944 m. dalijo kelioms Šeduvos 
vidurinės mokyklos mokinių kartoms. Į pensiją nuo 1980 m. išėjo A. Jučienė.

Tą dešimtmetį, ypač antroje jo pusėje, vyko dinamiška mokytojų kaita. 
1976–1979 m. į mokyklą atvyko kasmet po 11–13 naujų mokytojų. Kai kurie iš jų 
dirbo neilgai, po vienerius dvejus metus. Iš to dešimtmečio naujokų, kurie pasiliko 
mokykloje ilgam, minėtini E. Puidokienė, K. Dočkus, V. Oleinikova, G. Dryžienė, 
V. Veršinskienė, D. Gudelienė, R. Krivickienė, R. Špokauskas.

Ne visai eilinis įvykis mokyklos gyvenime buvo naujo bendrabučio staty
ba, triaukščio pastato raktų įteikimo iškilmės. Bendrabučio statybos iniciatorius 
ir pradininkas buvo direktorius V. Paliūnis. Statybos darbai buvo baigti beveik 
laiku, ir Šeduva praturtėjo didžiausiu ir gražiausiu šios paskirties pastatu, kokio 
dar neturėjo nė viena rajono mokykla. Ketvirtį milijono rublių kainavusio pastato 
pirmąjį aukštą sudarė erdvus vestibiulis, rūbinė, 80 vietų valgykla, mechanizuota 
virtuvė ir indų plovykla. Antrame ir trečiame aukštuose – mergaičių ir berniukų 
miegamieji. Tipiniame 160 vietų bendrabutyje įsikūrė pagalbinės klasės, pradėjo 
formuotis mokyklos istorijos muziejus. 

Šeštąjį dešimtmetį aukso medaliais baigė Vilmantas Rimša (XXXIII laida), 
Viktorija Žilinskaitė (XXXIV laida), Jolanta Mikšionytė (XXXVI laida).

Septintasis mokyklos dešimtmetis (1979–1989). Trejus to dešimtmečio metus 
direktoriavo A. Žičkis, o nuo 1984 m. mokyklos vairas patikėtas Antanui Lapinskiui. 
Naujam direktoriui ir toliau talkino pavaduotojai N. Rimša ir I. Diržinauskienė, 
trumpiau – G. Dryžienė, R. Krivickienė. Keitėsi užklasinio darbo organizatoriai – 
per tą dešimtmetį pasikeitė bent penki.

Naujas buvo šį dešimtmetį pradėjęs veikti mokykloje radistų (nuo 1973 m. 
techninio sporto) būrelis, vadovaujamas mokytojo V. Urbaičio. Jo nariai, pramokę 
Morzės, radiotechnikos abėcėlės, litavimo darbų, patys ėmė konstruoti radijo imtu
vus, sumeistravo siųstuvą „lapė“. Būrelio nariai, tarp jų ir mergaitės, dalyvaudavo 
respublikinėse „lapės medžioklės“ varžybose, įvykdė įvairių laipsnių jaunių atskyrių. 

Sporto būrelių veikloje šį dešimtmetį išsiskyrė aktyvus ir energingas moky
tojas Romas Špokauskas. Jis vadovavo lengvosios atletikos (berniukų), krepšinio, 

Mokyklos bendrabutis  
po restauracijos.  
2009 m.
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orientavimo sporto, slidinėjimo sekcijoms. Jo parengti sporti
ninkai įvairiose varžybose užėmė prizines vietas.

Pakilimo pasiekta pradėjus piešimą dėstyti Birutei Mi
liauskienei, dailininkei ir žurnalistei, savo dalyko entuziastei. 
Geresni jos organizuoto ir vadovaujamo piešimo būrelio narių darbai buvo nu
siųsti televizijos laidai „Mano pasaulis“. 1981 04 07 ji su savo piešėjais svečiavosi 
televizijos studijoje. Netrukus jų darbai pateko į parodą Dailės parodų rūmuose 
ir ten sudarė dešimtadalį visų eksponatų. Po to televizijos laidose dalyvavo ne 
kartą, ir vis lydėjo sėkmė. Grįždavo su laureatų vardais. Ne vienas iš mokytojos 
vadovauto būrelio narių pasirinko studijas dailės mokyklose.

Septintąjį mokyklos dešimtmetį aktyviai dirbo ir internacionalinis klubas 
„Jaunystė“, vadovaujamas mokytojos G. Dryžienės. Jo nariai susirašinėjo su sąjun
ginių respublikų, Vokietijos Demokratinės respublikos moksleiviais. Masiškiausias 
ir turiningiausias „Jaunystės“ klubo renginys – 1985 m. sausį įvykęs internacio
nalinis festivalis. Jame dalyvavo apie 80 svečių iš septynių sąjunginių respublikų. 
Festivalis truko kelias dienas. 

Kiekvieną vasarą, dažniausiai paskutinį birželio šeštadienį, kas penkeri metai 
savo mokykloje apsilanko jos buvę atskirų abiturientų klasių auklėtiniai. Kartais 
atsitikdavo ir taip, kad tą pačią dieną suvažiuodavo kelios laidos, vienos – į savo 
mokyklą Panevėžio gatvėje, kitos – Pilies gatvėje. Tas grįžimas į praeitį, buvusių 
bendraklasių ryšiai, susitikimas su mokslo draugais ir mokytojais ir įspūdingas, 
ir prasmingas.

Vienas įspūdingiausių mokyklos renginių – 1989 06 10 įvykusi jubiliejinė 
septyniasdešimtojo gimtadienio šventė. Iškilmės prasidėjo bažnyčioje šv. Mišiomis. 
Po ilgų persekiojimų, draudimų net pažiūrėti į šventovės pusę melstasi už visus 
mokyklos mokytojus ir mokinius. Pamoksle kan. B. Antanaitis priminė didžiai 
svarų bažnyčios indėlį kuriant ir ugdant Šeduvos mokyklą. Minėjimas vyko iš
puoštoje didžiulėje sporto salėje. Gausiai susirinkusius sveikino ir ilgą pranešimą 

Mokytojų kolektyvas 
pasikeitus direktoriui. 
1982 m. 
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apie mokyklą skaitė direktorius A. Lapinskis. Buvo paminėta daug istorinių faktų, 
pavardžių, skaičių. Tąsyk, kai mokykloje mokėsi 900 mokinių, o juos mokė 80 
pedagogų, pasidžiaugta, kad per savo gyvavimo septyniasdešimtmetį mokykla 
į gyvenimą išleido daugiau kaip tris tūkstančius jaunuolių ir merginų. O buvo 
dar džiugiau išgirdus, kad drąsiai pasukta pertvarkos keliu, kad palaipsniui visų 
dalykų mokymas pertvarkomas pagal tautinės mokyklos koncepciją, kad vis drą
siau atsisakoma šabloniškų stagnacijos laikotarpiais susiformavusių mokymo ir 
auklėjimo metodų, kad žengiami pirmieji žingsniai demokratizuojant ir humani
zuojant mokymą bei auklėjimą, kuriant naujas mokyklos tradicijas. O dar – vyko 
didžiulis koncertas, atidengtas paminklinis akmuo su užrašu „Mokyklai 70“, prie 
jo pasodintas ąžuoliukas. 

Mokyklos pertvarkos septintąjį dešimtmetį pradžia susijusi su Lietuvos at
gimimo ir persitvarkymo pradžia. Gaivūs Sąjūdžio vėjai, kilę sostinėje, pasiekė ir 
Šeduvą. Mokykla pajudėjo iš sąstingio. Pedagogų taryba, išanalizavusi 1988–1989 
mokslo metų mokomojo auklėjamojo darbo rezultatus ir mokytojų uždavinius 
kuriant tautinę mokyklą, nutarė sugrįžti į klasių mokymo sistemą, paliekant 
mokykloje chemijos ir fizikos kabinetus, pereiti prie penkių darbo dienų savai
tės. Pagrindinis uždavinys – sutelkti mokytojų pastangas įgyvendinant tautinės 
mokyklos koncepciją.

1989 m. pradėjo darbą mokytojos M. Astrauskienė, V. Dragūnaitė, A. Kašte
lionaitytė, L. Brobaitienė, D. Pranytė. A. Kulbeckienė ir A. Gaubas išleisti į pensiją. 
Paskutiniaisiais dešimtmečio metais būta ne tik džiaugsmų, bet ir liūdesio: į paskutinę 
kelionę palydėti ilgamečiai mokytojai K. Baublys, I. Diržinauskienė, Z. Sinkevičienė. 

Aukso medaliais mokyklą baigė Irma Kublickaitė, Jolanta Jakavičiūtė (XL 
laida), Renata Puidokaitė (XLI laida), sidabro – Ramunė Abromaitytė, Vilma Si
maitytė, Neringa Venclovaitė, Eimantas Daunoras (XLIII laida), Aina Stasiulytė, 
Simona Bagdonaitė, Sandra Lukoševičiūtė, Asta Lešinskaitė (XLIV laida), Remigijus 
Masilionis (XLV laida).

Kitos mokyklos. Žydų pradinė mokykla Šeduvoje įsteigta nuo 1920 09 01. 
Įsikūrusi šalia sinagogos, ji turėjo geresnes sąlygas negu lietuviškoji, ja labiau 

Mokyklos sporto  
salėje jubiliejinio 
minėjimo metu.  
1989 m.
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rūpinosi ir ją rėmė mokinių tėvai. Mo
kyklos namai buvo nuosavi, mediniai, 
naujai pastatyti. Keturiuose skyriuose 
pagal sąrašą 1922 11 22 mokėsi 110 
mokinių. Mokytojai dažnai keitėsi. Kiek 
ilgiau pirmąjį dešimtmetį mokytojavo 
pirmasis mokyklos vedėjas Nochumas 
Finkelis, mokytojai Joselis Iljonas, Sara 
Kleinaitė, Elijas Šneideris, Šimonas Ko
cas. 1924 01 01 žiniomis, mokykloje mo
kėsi 87 mokiniai, tų metų pavasario IV 
skyriaus egzaminus laikė 19. 1927–1928 
mokslo metais liko vienas komplektas 
su trim skyriais. 1930 m. egzaminus lai  
kė 10 ketvirtokų. 

Apie antrojo dešimtmečio žydų 
mokyklos gyvavimą žinių archyvuose 
iš liko labai mažai, nors mokykla veikė 
visą dešimtmetį. Pačioje dešimtmečio 
pradžioje pagal surastą informaciją mini  
mas mokytojas Simanas Kocas, 1933 m. 
kartu su juo dirbo mokytoja Basė Upsky
tė, o nuo 1933 11 05 jau vedėjavo S. Fi  
šas. 1930–1931 mokslo metais iš viso mo
kykloje mokėsi 84 mokiniai, ketvirtame 
skyriuje mokėsi ir jį baigė 5 mokiniai. 

Šeduvos suaugusiųjų progimnazija įkurta 1944 m. rudenį. Ją kūrė ir po 
pirmojo direktoriaus V. Grinio arešto 1945 m. vasarį kurį laiką vadovavo gimnazijos 
direktorė O. Butkienė. Dirbta gimnazijos patalpose trečia pamaina. Nuo 1945 10 01 
vadovavimą progimnazijai perėmė A. Stonkus. Šį nuo 1946 01 01 paskyrus gim
nazijos direktoriumi, pakeitė D. Kazlauskas. Po pastarojo nuo 1948 09 01 direk
toriavo A. Žičkis. Keitėsi ir mokyklos pavadinimas: nuo 1947 09 01 ji – Šeduvos 
suaugusiųjų gimnazija, o nuo 1947 m. vasario – suaugusiųjų vidurinė mokykla, 
nuo 1963 09 01 – vakarinė vidurinė mokykla, o nuo 1971 09 01 – Radviliškio 
rajono vidurinės mokyklos konsultacinis punktas. Pirmieji mokytojai pagrindinį 
krūvį turėjo gimnazijoje, o progimnazijoje dirbo antraeilėse pareigose. Augant 
mokyklai, atsirado ir „savų“ mokytojų. Tai A. Bliumaitė, E. Banaitytė, E. Pabe
dinskaitė, A. Petraitytė, O. Tamošiūnaitė. 1956 m. buvo gautas mokymo dalies 
vedėjo etatas. Pirmąja vedėja tapo E. Pranevičiūtė, po jos vedėjavo A. Kiršans
kienė, A. Petraitytė. 

Pirmoji vakarinės mokyklos abiturientų laida išleista 1951 m. Per dvidešimt 
septynerius gyvavimo metus vidurinė vakarinė mokykla brandos atestatus įteikė 
395 savo auklėtiniams. Uždarius vidurinę vakarinę mokyklą, suaugusiųjų mokymą 
nuo 1971 m. perėmė konsultacinis punktas. Jame veikė VII–XI klasės. Iš pradžių 
punktui vadovavo A. Žičkienė, vėliau – J. Sadauskienė. Per 1971–1987 m. laiko

Mokytojai M. Kellmanas, B. Ulfskytė, vedėjas  
S. Fišas. Iš knygos „Mano brangioji Hindala, 
prisimink mane. Laiškai iš prarasto pasaulio, 
1937–1940 m.“ („My Dear Hindalla Remember 
Me. Letters from a Lost World. May 1937– 
January 1940“), išverstos iš idiš į anglų k.  
ir išleistos 2012 m. JAV
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Šeduvos suaugusiųjų vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.  
Centre – direktorius A. J. Žičkis. 1950 m. 

Pradinių klasių mokytoja Dorofejeva ir septintos klasės vadovas  
L. Čerkasovas su savo auklėtiniais. 1953 m. Iš L. Čerkasovo albumo. 
Nuotraukos iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus archyvo



627

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

tarpį išleisti 382 abiturientai. Konsultacinį punktą uždarius, organizuotas sesijinis 
mokymas. Paskutinė jo – vienuoliktoji abiturientų laida išleista 1990 m. 

Septynmetės mokyklos rusų dėstomąja kalba komplektas įkurtas apie 
1950 m., o nuo 1952 09 01 jis reorganizuotas į savarankišką septynmetę mokyklą. 
Pirmoji direktorė – Palij, su pradinėmis klasėmis dirbo mokytojos Dorofejeva ir 
Michailova. Vien šioje mokykloje dirbo tik matematikos mokytoja Epichina, isto
rijos, geografijos – Šerstobitova, gamtos, chemijos – Palij, rusų ir lietuvių kalbų – 
L. Čerkasovas. Mokėsi šioje mokykloje per 60 mokinių. Pirmoji septynių mokinių 
laida išleista 1953 m. Netrukus, sumažėjus mokinių, rusų septynmetė mokykla 
tapo vidurinės mokyklos komplektu, galiausiai – Radviliškio II vidurinės moky
klos filialu – pradine mokykla, kurios paskutinieji mokslo metai – 1964–1965, kai 
mokykloje buvo belikę septyni mokiniai. 

Naujas, aštuntasis, dešimtmetis Šeduvos mokyklos istorijoje – didelių permai
nų ir vilčių metai. Jais vėl teks kratytis įkyrėjusių šablonų, ieškoti naujų, Vakarų 
pavyzdžiu išvingiuotų, platesnių ir progresu viliojančių kelių. 

Straipsnio šaltiniai: Bukauskas A. Šeduvos vidurinės mokyklos istorija 
1542–1989 m. (rankraštis), Linkevičius J. , Šeduvos mokyklos dešimtmečiai, 
V., 1999, Linkevičius J. Iš Šeduvos gimnazijos dešimtmečių, V., 2009.
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Nepriklausomybės mokslo metų laiptais
Genovaitė Dryžienė

Sulaukusi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Šeduvõs vidurinė mokykla 
ėmėsi įgyvendinti naujus prasmingus pokyčius ir naujoves tautinės mokyklos 
ugdymo kelyje. Kai kurių reformų imtasi papūtus gaiviems Atgimimo vėjams, 
daug kas pasikeitė jau 1990–1991 mokslo metais, kai pedagogų kolektyvas nu
sprendė savo veikloje vadovautis tautinės mokyklos koncepcija, veiklą organizuoti 
stiprinant atsakomybę už kokybiškus mokinių pasiekimus, sąmoningą požiūrį į 
mokymąsi, kiekvieno bendruomenės nario individualių kūrybinių galių plėtojimą. 
Nuo pat pirmųjų nepriklausomybės metų visa mokyklos bendruomenė siekė vieno 
tikslo – savo veiklą susieti su krašto kultūros gyvenimu, su jo procesais, per visų 
mokomųjų dalykų pamokas, visose mokslo srityse, neformaliojo švietimo veikloje 
pasijusti tos kultūros dalimi. 

Mokyklos gyvenime du nepriklausomybės metų dešimtmečiai daug turinin
gesni negu dvigubai ilgesni nelaisvės metai. Sutalpinti juos į nedidelį straipsnį 
vargiai įmanoma. Aktyvaus to proceso dalyvio akimis prisiminsime tai, kas, mūsų 
nuomone, buvo svarbiausia. 

Dar vidurinėje mokykloje – keliu į „Saulės“ gimnaziją. Jau pirmieji metai 
po nepriklausomybės paskelbimo, pirmieji pajudėjimo iš sąstingio žingsniai sąlygojo 
daugelį mokyklos darbo barų. 1991–1992 mokslo metų pradžioje suformuluoti ir 
pedagogų taryboje patvirtinti pagrindiniai mokyklos uždaviniai: 1) telkti kolektyvą 
dvasinės kultūros ugdymui ir dorovinio moksleivių auklėjimo gerinimui; 2) peda
gogų veiklą nukreipti sistemingai mokytojų saviugdai ir mokinių asmenybės plėtrai. 
Keitėsi mokymo planai, neliko karinio rengimo pamokų, atsirado nauja privaloma 
disciplina – dorinis ugdymas, kurio kryptį – tikybą arba etiką – mokiniai galėjo 
pasirinkti savo nuožiūra, pereita prie penkių darbo dienų savaitės, pasikeitė užsienio 

Kasdieniniai laiptai į 
pagrindinį gimnazijos 
pastatą. Švenčių  
dienomis jie –  
iškilmių tribūna
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Gimnazijos bendruomenė didelėje foto studijos „Siluetai“ nuotraukoje –  
pano rūmų vestibiulyje. 2006 m.
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kalbų mokymosi motyvacija. Prestižinėmis tapo anglų ir prancūzų kalbos, rusų 
kalbos imta mokyti kaip antrosios užsienio kalbos. Vienas didžiausių mokyklos 
vadovų rūpesčių – tobulinti savo vadybinę kvalifikaciją, kartu skatinti tobulėti 
ir mokytojus. Neapsieita ir be klaidų. Viena ryškesnių – skubotas kabinetinės 
sistemos atsisakymas. Pasitaikė kolektyvo susiskaldymo, nesutarimų, provokacijų. 

1991 m. pabaigoje patvirtintos mokyklos vidaus tvarkos taisyklės. Ir vėles
niais metais siekta didinti pedagogų atsakomybę už savo darbą, sukurti moky
kloje darbingą ir kūrybingą aplinką. 1993–1994 mokslo metais įvesta dešimtbalė 
mokinių žinių ir pasiekimų vertinimo sistema, atsirado ir kita naujovė – dalykų 
mokymasis A (išplėstiniu) ir B (bendruoju) kursais. 

Pirmaisiais nepriklausomybės metais vyko nemaža mokytojų kaita, keitėsi 
mokyklos direktoriai. Direktorius Antanas Lapinskis, mokyklai vadovavęs devynerius 
metus, pasireiškė kaip sumanus organizatorius, tiesus ir atviras naujovėms vado
vas. Jo iniciatyva didelis dėmesys buvo skiriamas profesinio orientavimo veiklai, 
įrengtas profesinio orientavimo kabinetas, atnaujintos mokyklos patalpos. Pučiant 
naujiems politiniams vėjams, Šeduvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės iniciatyva nuo 
1992 m. sausio 2 d. direktoriaus pareigas eiti pakviestas jaunas fizikos mokytojas 
sąjūdininkas Saulius Valčiukas. Jis vadovavo mokyklai trejus metus. Dėl vadybos 
įgūdžių stokos, asmeninių savybių darbas jam nelabai sekėsi, buvo sunku ir mo
kytojams, ir pačiam direktoriui, todėl jis 1994 m. atsistatydino. Konkurso keliu 
nuo 1995 m. gruodžio 1 d. mokyklai ėmė vadovauti Kazimieras Augulis. Kaip jis 
pats vėliau prisipažino, apie sudėtingą Šeduvos vidurinės mokyklos situaciją prieš 
pretenduodamas į direktoriaus pareigas jis žinojo daug – vyko teismai, kolektyvas 
buvo susiskaldęs. Bet jis žinojo, kaip išeiti iš tos padėties, turėjo mokyklos viziją. 

Mokyklos darbo sėkmę jau pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį lėmė racio
nalus pareigų ir darbų paskirstymas. Įgyvendinant mokyklos pertvarką rezultatyviai 
dirbo direktoriaus pavaduotojos ugdymui Genovaitė Dryžienė, Zita Andriušaitienė ir 
Vida Makutienė. Dvi pirmosios, kaip ir direktorius, įgijo antrąją vadovo kvalifikacinę 
kategoriją, V. Makutienė – pirmąją. Nuo 1995 m. pradžios direktoriaus pavaduotoju 
ūkio ir administracijos reikalams sėkmingai darbuojasi Gintautas Makutis. 

Kazimieras Augulis ir 
Genovaitė Dryžienė
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Didžiulis dėmesys buvo skiria
mas mokytojų kvalifikacijos tobulini
mui. 1992 m. pradėta mokytojų atesta
cija. Pirmosios mokytojų metodininkų 
kvalifikacines kategorijas įgijo pradinių 
klasių mokytoja Danutė Budrytė, ge
ografijos mokytoja Danutė Markuc
kienė, rusų kalbos mokytoja Viktorija 
Oleinikova ir chemijos mokytoja Ema 
Pasarskienė. Šios mokytojos įrengė pui
kius savo dėstomųjų dalykų kabine
tus, jų mokiniai galėjo pasigirti gerais 
ugdymo pasiekimais, įvairių renginių 
organizavimu. 1995–1996 mokslo metais 
choreografo eksperto kategoriją įgijo 
mokytoja J. Vasiliauskienė, atšventusi 
choreografinio darbo keturiasdešimtme
tį, apdovanota DLK Gedimino ordino medaliu. 1998–1999 mokslo metais metodi
ninkų gretas papildė L. Kulbeckienė, R. Krivickienė, E. Puidokienė, P. Budrienė. 
Tais metais vyresniųjų mokytojų mokykloje buvo net 43!

1992 m. rugsėjį vyko Šeduvos parapinės mokyklos 450ųjų įkūrimo metinių 
minėjimas. Renginiai vyko bažnyčioje, naujosiose Šeduvos kapinėse, mokykloje. 
Tąsyk buvo pašventintas mokyklos pastatas, prie mokyklos atidengtas koplyts
tulpis (autorius V. Nemanis). Šventę vainikavo mokinių saviveiklos kolektyvų 
pasirodymas ir Šiaulių „Polifonijos“ choro koncertas. 

1993 m. išleista jubiliejinė penkiasdešimtoji 40 abiturientų laida. Nuo tų 
metų mokykloje vykdomos mokinių ir mokytojų apklausos siekiant išsiaiškinti 
esmines problemas, individualius poreikius, tiriant mokyklos bendruomenės emo
cinį klimatą. Suaktyvėjo mokinių dalyvavimas mokyklos savivaldoje, kurią sudarė 
seniūnų bei mokyklos tarybos. Pastarojoje buvo suburti mokinių, mokytojų bei 
tėvų atstovai, kurie reguliariai svarstė įvairius mokyklos darbo klausimus, teikė 
siūlymus ugdomajai veiklai tobulinti. Meninio ugdymo tradicijos mokykloje išliko 
ir papūtus permainų vėjams. Sėkmingai savo veiklą tęsė dailės būrelis, kuriam 
vadovauti ėmėsi buvusi mokyklos mokinė dailės mokytojo specialybę įgijusi moky
toja V. Oleinikova. Toliau savo veiklą tęsė tautinių šokių kolektyvai, vadovaujami 
J. Vasiliauskienės, suaktyvėjo mokyklos lituanistai, ėmę daug ir nuosekliai dirbti 
su jaunaisiais skaitovais, filologais. Mokytojai suskato tobulinti savo kvalifikacines 
kategorijas, lankė kursus, seminarus, ėmė aktyviai dalyvauti konferencijose švietimo 
klausimais. 1993–1994 mokslo metais mokykloje veikė 50 įvairių būrelių. Toliau 
plėtojo savo veiklą tradiciniai tautinių šokių, pučiamųjų, naujai įsikūrę pramoginių 
šokių būreliai, net keli dramos kolektyvai, vadovaujami mokytojų D. Variakojienės 
ir A. Poškienės. Mokytojos L. Kulbeckienės vadovaujami literatai pradėjo leisti 
mokinių kūrybos almanachą „Pirmoji brydė“, kurį iliustravo V. Oleinikovos vado
vaujami dailės būrelio nariai. Mokytojų G. Dryžienės ir A. Pilitauskienės iniciatyva 
jaunieji korespondentai pradėjo leisti mokyklos laikraštį „Esame“, kuris vėliau iš 

Joana Vasiliauskienė
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sienlaikraščio išaugo į tikrą laikraštį, atspindintį įvairiapusį mokyklos gyvenimą. 
1994 m. du moksleivių šokių kolektyvai, vadovaujami mokytojos J. Vasiliauskienės, 
pučiamųjų orkestras, vadovaujamas mokytojo K. Meškausko, dalyvavo Pasaulio 
lietuvių dainų ir šokių šventėje.

1994–1995 mokslo metais, be jau minėtų direktorių pasikeitimo, mokyklą 
paliko kan. Bronius Antanaitis, didžiai nusipelnęs Šeduvai ir mokyklai, jį pakeitė 
klebonas Gintaras Jonikas. Naujasis kapelionas jau pirmosiomis tikybos pamokomis 
užkrėtė mokinius betarpišku bendravimu, gebėjimu sudominti mokomuoju dalyku, 
organizuoti pamokas išvykose.

Nuo 1995 m. rugsėjo anglų kalbos mokymas įvestas pradinėse klasėse. Pen
kiose klasėse anglų kalbos mokoma sustiprintai, skiriant tam daugiau pamokų. 

Jau anksčiau garsėjusį Šeduvos vidurinės mokyklos muziejų 1994 m. pavesta 
tvarkyti mokytojams Vytautui Mažeikai ir V. Oleinikovai. 1995 m. Šeduvos miesto 
taryba suteikė muziejui jo įkūrėjo ir puoselėtojo mokytojo Antano Bukausko vardą. 

1996 m. mokykla įsitraukė į Šiaurės ministrų tarybos, Lietuvos Respublikos 
ŠMM, Pedagogikos instituto ir Atviros Lietuvos fondo Šiaurės ir Baltijos šalių 
projektą „Ugdymo turinio ir pedagogų profesinės kultūros plėtotė“. Vadovaujantis 
šio projekto rekomendacijomis, sudaryta darbo grupė ir parengta mokyklos veiklos 
programa „Individualių kūrybinių galių plėtotė“. Programoje, kurią rengė visa 
mokyklos bendruomenė, numatytos mokyklos veiklos gairės iki 2000 metų. Ją 
sudarė trys dalys: ugdymosi kryptys mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų; 
gabių mokinių ugdymo programa „Nuo individualybės iki asmenybės“; socialinė 
kultūrinė aplinka ir mokykla. Dalyvavimas šiame projekte leido tiek mokytojams, 
tiek vadovams tobulinti savo profesinius įgūdžius įvairiuose kursuose, seminaruose, 
konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Buvo organizuojamos metodinės 
savaitės, kurių metu mokytojai lankėsi vieni kitų pamokose, dalijosi darbo patirti
mi. Ypač turininga buvo klasių auklėtojų metodinio susivienijimo veikla. Jo nariai 
aptardavo pamokų organizavimą, bendravimą su mokiniais, naujų metodų taiky
mą ugdomajame procese. Klasių auklėtojai kartu su ŠPU dėstytojais, psichologais 

Laima Kulbeckienė 
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gvildeno aktualius asmenybės ugdymo aspektus, organizavo 
pažintines metodines išvykas. Pabuvota Čekijoje, Prancūzijoje. 
Įgyvendinant mokyklos pertvarkos planus, rezultatyviai dirbo 
direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Dryžienė ir Z. Andriu
šaitienė, jos kartu su mokyklos direktoriumi koordinavo visas veiklos sritis, siekė 
atskirų grandžių darbo darnos, nuolatinio tobulėjimo ir profesinio atsinaujinimo, 
nuolatinio mokytojų kvalifikacijos gerinimo. 

1996 m. pavasarį mokykloje gimė nauja, vėliau tapusi tradicine mokyklos 
Padėkos diena. Jos metu apdovanoti labiausiai to verti, praturtinę mokyklą ir 
save. Pirmoji Padėkos diena vyko mokyklos Aktų salėje, vėliau nutarta šią šventę 
organizuoti išvykose. Tais mokslo metais mokykloje atsirado mobilios mokytojų 
veiklos grupės, buvo ruošiamos mokomosios programos, organizuotos respubli
kinės konferencijos „Mano pasiekimai mokant dailės“, „Individualių kūrybinių 
galių plėtotė“.

1996–1997 mokslo metais mokyklą baigę 45 abiturientai pasižymėjo kūrybiš
kumu, aktyvumu, renginių organizavimu, pasiekimais rajoninėse jaunųjų chemikų, 
fizikų, istorikų, biologų olimpiadose. Net 21 šios laidos abiturientas įgijo aukštesnįjį 
išsilavinimą, 18 – aukštąjį. Tais metais išskirtinis dėmesys buvo teikiamas mokinių 
individualių kūrybinių galių plėtotei. Tam pravertė mokyklos veiklos programa 
„Nuo individualybės iki asmenybės“ Ši programa buvo pristatyta leidinyje „Kei
čiame mokyklą“ ir tarptautinėje konferencijoje „Švietimo reforma ir mokytojų 
rengimas. Ugdymo kaita ir šiuolaikinės pedagoginės technologijos“ (direktoriaus 
pavaduotojos ugdymui G. Dryžienė, V. Makutienė). Programą apibendrino surengta 
respublikinė konferencija „XXI a. mokykla“.

Padėkos diena Kryžių 
kalno vienuolyne. 
2009 m.
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Tais mokslo metais didesnis dėmesys skirtas lietuvių kalbos ir literatūros 
mokymui. Tam tikslui parengta sustiprinto mokymo programa, kurią patvirtino 
Švietimo ir mokslo ministerijos lietuvių kalbos ekspertų komisija.

1996 m., minint garsaus išeivijos rašytojo Jurgio Jankaus, buvusio progim
nazijos mokinio, 90ies metų gimimo jubiliejų, norint paskatinti mokinius domėtis 
kraštiečio kūryba, ugdyti kūrybiškumą, surengtas novelių konkursas. Geriausi 
kūrinėliai išleisti almanache „Pirmoji brydė“. Tokie konkursai ir leidinukai tapo 
tradiciniai. 

1997–1998 mokslo metais mokyklos vadovai parengė, o mokyklos bendruo
menė įgyvendino projektą „Ugdymo turinio kokybės tobulinimas taikant efektyvius 
mokymo metodus“. 

Įgyvendinant šį projektą, mokyklos vadovai inicijavo nestandartinių metodų 
taikymą ugdomajame procese, skatino mokytojus naudoti nestandartines ugdymo 
formas – pamokaskonferencijas, pamokasprojektus, pamokasišvykas, darbą gru
pėse, diskusijas ir kt. Aukštesniųjų klasių mokiniai kartą per mėnesį rinkdavosi į 
asamblėjas, kurių metu su mokyklos vadovais aptardavo pasiekimus ir problemas. 
Bendravimo užsiėmimus, išvykas į rajono mokyklų savivaldos institucijų renginius 
organizavo direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Dryžienė ir Z. Andriušaitienė. 
Išvykas, tikslines mokinių ekskursijas, popamokinius renginius padėjo organizuoti 
gimnazijos tarybai ėmęs vadovauti neabejingas mokyklos bendruomenės veiklai 
visuomenininkas Stanislovas Rimgaila. 

Žymiai suaktyvėjo mokyklos bibliotekos, kuriai vadovavo vyresnioji biblio
tekininkė Danguolė Godelienė, veikla. Nuo 1997 m. biblioteka įsitraukė į Atviros 
Lietuvos fondo Mokyklų bibliotekų modernizavimo programą. Respublikiniam 
konkursui „Šiuolaikinės mokyklos bibliotekos kūrimas“ parengtas projektas buvo 
įvertintas finansine parama. Už gautas lėšas įsigyta vaizdo kamera, naujų knygų. 
1998 m. atidaryta skaitykla. Joje mokyklos bendruomenė galėjo naudotis kom
piuteriais, periodine spauda, organizuoti mokinių darbų parodas, susitikimus, 
kamerinius renginius. Visos naujausios technologijos įsigytos parengus projektą 
„Mokyklų bendruomenių informavimas NATO saugumo klausimais“. 2000 m. 
jau buvo galima naudotis nemokama interneto prieiga, kuri gauta parengus 
projektą „Internetas Šiaurės ir Baltijos šalių projektų dalyviams“ (D. Godelienė, 
Inga Dryžaitė).

1999 m. gegužės 22 d. mokyklos bendruomenė paminėjo mokyklos įkūrimo 
aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. Į šventę atvyko beveik 4 000 buvusių mokyklos 
auklėtinių, mokytojų, Šeduvos gyventojų, atsakingų ŠMM, apskrities, rajono dar
buotojų, garbių svečių iš užsienio. Šventės metu pradinių klasių korpuse Panevė
žio gatvėje buvo atidengtos paminklinės lentos ypač nusipelniusiems buvusiems 
direktoriams Onai Butkienei ir Adolfui Stonkui (Pranui Švilpai). Pati gausiausia ir 
įspūdingiausia šventės dalis „Mes kartais praeitį susigrąžinam...“ vyko sausakimšame 
mokyklos stadione. Buvo perskaityta dešimtys sveikinimų, tarp kurių ir nuoširdus 
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Koncertavo moky
klos meniniai kolektyvai, vidurnaktį stadione liepsnojo draugystės laužas. Tąkart 
buvo pristatyta ir rašytojo, buvusio šios mokyklos auklėtinio Jono Linkevičiaus 
knyga „Šeduvos mokyklos dešimtmečiai“, kuri gruodžio mėnesį, kaip reta, buvo 



635

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

pristatyta ir Vilniuje, ŠMM Ovaliojoje 
salėje. Iškilmėse dalyvavo mokyklos 
mokytojų ir mokinių grupė, vilniečiai, buvę Šeduvos mokyklos mokiniai ir mo
kytojai, švietimo ministras Kornelijus Platelis, Radviliškio rajono švietimo skyriaus 
vedėjas Antanas Čepononis.

Apžvelgdamas šių mokslo metų mokyklos darbus straipsnyje „Peržengus 
aštuoniasdešimtmečio ribą“ mokyklos direktorius K. Augulis rašė: 

„Dėmesio centre buvo projekto „Aktyvieji mokymo metodai“, projekto 
„Užsiėmimų lankomumas ir jo įtaka ugdymosi rezultatams“ paruoši-
mas ir įgyvendinimas, kryptingas darbas vykdant pagrindines švietimo 
reformos nuostatas. <...> Aktyviausi pedagogai pasiskirstė į penkias 
komandas, kūrė veiklos programas. Kiekvienas bendruomenės narys 
galėjo pateikti joms savo pasiūlymų. Bendro darbo vaisius – mokyklos 
bendruomenės veiklos programa „Nuo individualybės iki asmenybės, 
1999–2000“. Per aptariamus mokslo metus mokykla dalyvavo vykdant 
14 projektų. <...> Inicijavome rajono specialiųjų pedagogų metodinių 
būrelių įkūrimą. <...> Siekėme tapti UNESCO asocijuotų mokyklų 
nare. Plėtojome ryšius su užsienio šalimis: Norvegija, Švedija, Suo-
mija, Latvija, Estija, Vokietija. <...> Mokyklos vadovai per visus 
mokslo metus skatino naujais, netradiciniais metodais dirbančius, 
rėmė aktyvius ir kūrybingus, nelaukusius nurodymų iš aukštesnių 
instancijų mokytojus. Iniciatyvių pedago-
gų kolektyve būta nemažai: R. Krivickienė, 
V. Diržinauskienė, A. Poška, V. Oleinikova, 
V. Pranienė ir kt.“1

Mokyklos aštuoniasdešimtmečio šventės akimirka

1 Augulis K. Peržengiant aštuoniasdešimtmečio ribą, 
Linkevičius J. Keliu į „Saulės“ gimnaziją, Vilnius, 
2005, p. 52–57.
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Straipsnyje K. Augulis nemažai vietos skyrė ir metų užklasinio darbo nau
jovėms bei pasiekimams. Didelių darbų nuveikė kraštotyros būreliai (vad. mokyt. 
V. Mažeika). Dalyvauta projekte „Lietuvos kovų ir kančių keliai“. Muziejuje veikė 
dvi ekspozicijos: „Šeduvos mokyklos istorija“, „Šeduvos miesto ir apylinkių istori
ja bei etnografija“. Kraštotyrininkų darbai pristatyti apskrities konkursui, įvertinti 
Šiaulių apskrities viršininko ir Švietimo departamento direktoriaus Padėkos raštais. 
1998–1999 mokslo metais mokykloje tarp mokinių populiariausi buvo kompiuterinės 
raštvedybos, tautinių šokių būreliai, šokių studija „Vaivorykštė“ ir dailės studija. 
Kaip ir kasmet, grupė mokinių lankė dramos būrelį (vad. mokyt. D. Variakojienė). 
Organizuota tradicinė teatro šventė, kurioje dalyvavo ir kitų mokyklų saviveiklininkai.

Minėtini ir pirmą kartą mokykloje organizuoti šauniausios klasės ir šauniausio 
moksleivio konkursai. Pastarajame iškovota pirmoji vieta rajone. Dar dalyvauta 
teisinių žinių ir saugaus eismo „Žalioji stotelė“ konkurse. „Baltų ainiai“ surengė 
respublikinę keturių dienų konferenciją. Išradingai ir įdomiai savo veiklą organizavo 
moksleivių klubas „Spindulėlis“. Meninius ir kūrybinius vaikų gebėjimus atskleisti 
padėjo muzikos ir šokių studijos, darbščiųjų rankų, dramos, meninio skaitymo 
būreliai, „Grožio mokykla“. Jaunųjų drožėjų būreliuose mokiniai daugiau sužinojo 
apie dailės specialybę, galėjo plėtoti savo gebėjimus praktiškai2.

1998–1999 mokslo metais į mokyklą dirbti atvyko penki nauji mokytojai, 
išvyko taip pat penki. Antrąjį mokslo metų pusmetį prasidėjo aktyvus darbas, 
siekiant susigrąžinti gimnazijos statusą. Mokyklos bendruomenė ryžosi darbais 
įrodyti, kad jos mokslo šventovė verta gimnazijos vardo jau nepriklausomybę 
atkūrusioje Lietuvoje.

1999–2000 mokslo metais mokykloje mokėsi 956 mokiniai, kuriuos mokė 105 
mokytojai, iš jų 70 turintys aukštąjį išsilavinimą, 22 sėkmingai studijavo aukšto
siose mokyklose. 54 proc. mokytojų turėjo aukštesnes kvalifikacines kategorijas 
(1 ekspertas, 18 mokytojų metodininkų, 37 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai). Tais 
mokslo metais vyko didelė kadrų kaita: išvyko 7 mokytojai, atvyko 12, padaugėjo 
reikalingų specialistų pagrindiniams mokomiesiems dalykams (anglų k., informa
cinių technologijų, etikos). Tie mokslo metai – racionalių pertvarkų pasirinkus 
humanitarinę, realinę ir meninę kryptis metai, profilinio mokymo 11–12 klasėse 
įvedimo pradžia, jų pagrindinis tikslas – nuolatinis ugdymosi kokybės gerinimas, 
mokytojų profesinis tobulėjimas siekiant gimnazijos statuso atkūrimo. Naujo
vės – demokratiniais pagrindais sudarytos naujos mokyklos ir seniūnų tarybos. 
Seniūnų taryba, kurią sudarė 5–12 klasių seniūnai, dirbo pagal UNESCO projektą 
„Mokomės demokratijos“. Per šiuos metus mokyklos bendruomenė įgyvendino 
dvidešimt šalies ir tarptautinių projektų, juos vykdant laimėta 47 000 litų, kurie 
skirti įvairiai literatūrai, kompiuterinei įrangai įsigyti, edukacinėms kelionėms į 
užsienio šalis organizuoti.

Profiliavimas antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį užėmė vieną svarbiausių 
mokyklos darbo barų, jam ruoštasi ilgai, nuosekliai ir kryptingai3. Pirmieji žings
niai žengti 1999 m., kai mokykla buvo 
priimta į 37 įvairių tipų bendrąjį išsi
lavinimą teikiančių Lietuvos mokyklų, 
dalyvaujančių profiliniame mokyme, 

2 Ten pat.
3 Dryžienė G. Profiliuoto mokymo labirintuose, 
Keliu į „Saulės“ gimnaziją, p. 92–113.



637

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

eksperimentinę grupę. Mokyklos profilinio mokymo patir
tis pateikta ŠMM ir PPRC leidiniuose „Profilinis mokymas“ 
(2001, 2002 m.). Mokykla savo darbą profilinio mokymo bare 
organizavo pagal 2002 m. kovą patvirtintą mokymo modelį. 
Daug pasidarbuota sudarant profilinio mokymo sklaidos planą, įvairiais lygiais 
organizuotos asamblėjos, konferencija, seminarai, diskutuota, svarstyta, abejota. 
Tais mokslo metais humanitarinį profilį pasirinko 43 vienuoliktų klasių mokiniai, 
realinį – 29. Dvyliktose klasėse (eksperimentinėse) tais metais mokėsi 69 moki
niai: humanitarinį profilį pasirinko 40, realinį – 29. Tai buvo pirmoji profilinio 
mokymo abiturientų laida. Apklausa parodė, kad dauguma mokinių patenkinti 
profiliniu mokymu. Tais metais praturtėta naujomis technologijomis, įsigyta 7 nauji 
kompiuteriai, įrengta kompiuterių klasė, dalyvauta konkurse, kuriame laimėtas 
internetinis ryšys, įkurtas elektroninis paštas.

2000–2001 mokslo metais mokykloje buvo sudaryta profilinio ugdymo įgy
vendinimo komanda, kurią sudarė mokyklos vadovai, XI–XII klasių auklėtojai ir 
mokyklos bibliotekos darbuotojai. Komanda parengė profilinio mokymo programą 
2000–2004 metams. Tais metais profilinio ugdymo klasėse dirbo 6 mokytojai meto
dininkai, 12 vyresniųjų mokytojų, 1 ekspertas. XI–XII klasėse mokėsi 141 mokinys, 
iš kurių 83 pasirinko humanitarinį, 58 – realinį profilį. Mokiniai pasirinko šiuos 
meninės raiškos užsiėmimus: praktinę dailę, dizainą, teatrą, dainavimą, liaudies 
ir šiuolaikinius šokius. Daugelis rinkosi kūno kultūrą ir krepšinį. Tais metais 
profilinių klasių mokiniai įgyvendino keletą tarptautinių projektų. 

Profilinio ugdymo įgyvendinimui skirta daug pastangų, gal ne visos jos buvo 
vaisingos, bet profilinis mokymas tiko tiems, kurie jau mokydamiesi vienuoliktoje 
klasėje žinojo, ką veiks baigę vidurinę mokyklą. 

2000–2001 mokslo metais vienas svarbiausių uždavinių – neformalios mokinių 
pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimas. Čia ypač didelį vaidmenį suvaidino 
mokytojų metodinių susivienijimų veikla. Septyni susivienijimai ėmėsi spręsti 
įvairius atskirų mokomųjų dalykų mokymo(si) klausimus: analizavo mokomąsias 
programas, dalijosi savo veiklos patirtimi, lankė seminarus, kursus. Padaugėjo 

Šeduvos gimnazijos 
mokytojų kolektyvas. 
2008–2009 m. m. 
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mokytojų, kurie savo pamokose taikė netradicinius mokymo metodus – organizavo 
pamokasišvykas, pamokasdiskusijas, pamokasparodas. Direktoriaus pavaduoto
jos ugdymui G. Dryžienės iniciatyva, įsitraukus švietimo skyriaus specialistams, 
organizuota Radviliškio rajono mokytojų metodinių darbų paroda Vilniuje, Peda
gogų kvalifikacijos kėlimo institute. Šiai parodai Šeduvos mokytojai parengė 130 
metodinių darbų. 

Nuo 2001 m. ŠMM atstovaujami informacinių technologijų centrai ėmė 
organizuoti respublikinį moksleivių konkursą „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, 
kuris skatino ugdyti mokinių filologinę kultūrą, kūrybinius polėkius ir gebėjimus. 
Mokinei I. Petronytei (mokyt. R. Juškienė) šiame konkurse už darbą „O stabtelėk, 
akimirksni žavingas“ skirta ketvirta vieta. 

2001 m. mokyklos bibliotekai suteiktas puikiai dirbančios bibliotekos vardas, 
o bibliotekos vedėja D. Godelienė apdovanota ŠMM Padėkos raštu. 

2001–2002 mokslo metais mokykla tapo Asocijuotų UNESCO mokyklų nare. 
Toliau veiksmingai demokratėjimo keliu žengė mokyklos seniūnų taryba, kuri savo 
veiklą tęsė pagal UNESCO projektą „Mokomės demokratijos“. Vyko demokratijos 
pamokėlės, išvykos į Seimą, Lietuvos istorijos pamokos Vilniaus Arkikatedroje, 
jos požemiuose ir kt. Parengta nauja mokyklos veiklos programa „Mokykla – 
besimokanti organizacija“.

Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose – prioritetinė mokyklos 
veiklos sritis. Šios veiklos kryptys numatytos mokyklos veiklos programoje iki 
2005 m. „Mokykla – besimokanti organizacija“. 2001–2002 mokslo metais mokykla 
įsitraukė į UNESCO asocijuotų mokyklų veiklą: parengti ir įgyvendinti UNES
CO projektai „Tai mūsų laikas. Sujunkime tautas“, tarptautinių mainų projektas 
„Susipažinkime“. Aktyviai dalyvauta Europos Sąjungos Sokrates fondo Come  
nius 1 programoje „Šventės dabar ir praeityje“ ir Šiaurės Baltijos projekte „Mo
kykla visiems“.

2002–2003 mokslo metais mokykla dalyvavo keliuose naujuose projektuose: 
tarptautiniame internetiniame projekte „Jaunimo šiokiadieniai užsienyje“, tarptau
tiniame projektekonkurse „Kompiuteris rankdarbiams“, tarptautiniame moksleivių 
meninės kūrybos Prancūzijoje projekte „Dirbti rankomis: galvoti ir daryti“, dešim
tajame tarptautiniame moksleivių meninės kūrybos projekte „Gamtos pasaka 2003“, 
tarptautiniame Luc en Diois (Prancūzija) pradinės mokyklos projekte „Nupiešk 
avytę“, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“. 

2003–2004 mokslo metais pagal UNESCO projektą užmegzti ryšiai su Strasbūro 
asociacija „Kalbėkime prancūziškai Lietuvoje“, 2004 m. vykdomas Prancūzijos Site 
AP Anglais Akademy NancyMetz projektas „Aliante 2004“, 2005 m. – tarptautinis 
projektas „Agenda 21 NoW“. 

Ką davė mokyklai šie projektai? Pirmiausia – padėjo įgyvendinti mokyklos 
programą iki 2005 m. Juos vykdydama mokykla įsigijo naujų partnerių užsienyje, 
susipažino su kitų šalių kultūriniu paveldu, supažindino jų atstovus su Lietuvos 
kultūra. 2003–2004 mokslo metais programoje „Šventės dabar ir praeityje“ aktyviai 
dalyvavo 30 mokinių, dar 70 – epizodiškai. Projekto veikla įvertinta Europos pa
žymėjimu, užmegzti ryšiai su Italijos, Austrijos, Prancūzijos, Belgijos mokyklomis. 
Volklabruke (Austrija) susitiko Belgijos, Italijos ir Lietuvos atstovai. Vesti bendri 
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užsiėmimai, dalytasi veiklos patirtimi. Rezultatyviai buvo tęsiama mainų programa 
„Bendradarbiaukime“ su Paryžiaus mokyklainternatu. Plėtoti ryšiai su Norvegijos 
Lilehamerio „Baltų ainių“ klubo nariais. Tarptautinio internetinio projekto „Jaunimo 
šiokiadieniai užsienyje“ laimėjimas – galimybė pabendrauti su Turkijos, Suomijos, 
Latvijos, Estijos moksleiviais, susipažinti su šių šalių tradicijomis. Didelis mokyklos 
dalyvavimo tarptautiniuose projektuose įvertinimas – Šeduva tapo tikrąja UNESCO 
asocijuotų mokyklų nare. 

Vienas svarbiausių 2002–2003 mokslo metų uždavinys – pedagoginė pagalba 
mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Tam tikslui buvo rengiami išsamūs 
mokomųjų dalykų planai, individualios adaptuotos programos. Mokykloje sudary
tos geros mokymo(si) sąlygos – naujų technologijų taikymui įsigyta šešiasdešimt 
kompiuterių, įvestas nemokamas internetas, didžiulis dėmesys skirtas mokytojų ir 
mokinių kompiuteriniam raštingumui gerinti. 

2003 m. išleista 75 abiturientų šešiasdešimtoji laida. Tai pirmoji laida, kuri 
mokėsi pagal profilinio mokymo(si) modelį. 

2003 m. mokykla gavo Europos pažymėjimą už novatoriškus kalbų mokymo 
ir mokymosi projektus. 

Intensyviai ruošiantis vidurinio ugdymo programos akreditacijai didelis dė
mesys skiriamas mokinių tėvų ir mokytojų tobulėjimui. Mokytojams organizuoti 
seminarai „Mokytojo etiketas, garbės kodekso supratimas“, kuriuos vedė Šiaulių 
Romuvos mokyklos technologijų mokytoja I. Žagrakalienė. Mokiniams pamokas 
vedė buvę mokyklos auklėtiniai J. Butkevičius, V. Adomaitis, M. Žilys, Brajinskie
nė, Sušinskai, R. Oleinikova ir kt. Mokinių tėvai buvo konsultuojami psichologių 
V. Servutienės, R. Dagienės. Organizuota konferencija „Mes galim dirbti kartu“, 
kurioje nagrinėtas mokiniųtėvųmokytojų sąveikos efektyvumas. 

Į Švietimo informacijų centro ir UAB „Microsoft Lietuva“ organizuotą kon
kursą metodinės medžiagos apie IKT taikymą ugdymo procese konkursą įsitraukė 
mokytojos I. Hokušienė ir R. Juškienė. Mokytojos parengė metodinį darbą „Spalvos 

Projekto komanda: 
Arvydas Kavaliauskas,  
Inga Hokušienė,  
Salomėja Krencienė
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sukasi ratu“, kuris įvertintas ketvirta vieta respublikoje. Šių 
mokytojų iniciatyva parengtas ir išleistas 2004 m. kalendorius 
su moksleivių rankdarbių nuotraukomis. Kalendorius tradi
ciškai dar išleistas 2005–2008 metais. 

ŠMM Informacinių technologijų centro organizuotame respublikiniame moks
leivių filologinės ir kompiuterinės kūrybos gebėjimų ugdymo konkurse „Kompiute
rinė Kalėdų pasaka“ vienuoliktos klasės mokinė R. Zarauskaitė (vadovė R. Juškienė) 
pelnė I vietą respublikoje už kompiuterinį darbą „Besiartinanti žiema“. 

2004–2005 mokslo metais mokykloje dirbo 94 mokytojai, iš kurių 1 eksper
tas, 26 mokytojai metodininkai, 39 vyresnieji mokytojai, 18 mokytojų, mokėsi 988 
mokiniai. Į gimnazijos Garbės galeriją buvo išrinkta 10 narių, buvusių mokyklos 
mokinių. Vyko susitikimai įgyvendinant svarbų nacionalinio masto socialinį pro
jektą „Drąsinkime ateitį“ su aukštesniųjų klasių mokiniais.

2004 m. mokykloje gimė nauja tradicija „Gerumo savaitė“. Savaitės rengi
niai vyko prieš mokinių žiemos atostogas, pasitinkant didžiąsias metų šventes 
šv. Kalėdas ir Naujuosius metus. Tą savaitę mokiniai lankėsi Šeduvos senelių ir 
Radviliškio vaikų globos namuose, bendravo su jų gyventojais, koncertavo, įteikė 
pačių parengtas dovanėles.

Tais pačiais metais direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Dryžienės ir muzi
kos mokytojos A. Meškauskienės iniciatyva pradėti organizuoti kalėdiniai labdaros 
koncertai „Uždekim žiburius širdžių“. Koncertų organizavimo grupė lėšas, surinktas 
koncertų metu, rekomenduodavo skirti kasmet vis kitiems tikslams įgyvendinti. 
2008 m. švenčiant koncertų penkerių metų jubiliejų, mokytojos S. Lapiniauskienės 
iniciatyva sukurtas filmukas apie žmones, kuriems buvo suteikta parama. Taigi 
2005 m. visi surinkti paramos pinigai skirti socialiai remtinų mokinių išvykai į 

Metodinio konkurso 
rengėjai Lietuvos 
novatorių forume
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Gimnazijos moksleiviai Radviliškio vaikų globos namų renginyje  
„Gerumo savaitė“. 2004 m.

Koncerto „Uždekim žiburius širdžių“ akimirka. Prie pianino  
akompaniatorė Aurelija Meškauskaitė. 2011 m.
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Kauno muzikinio teatro spektaklį, 2007 m. surinktos lėšos buvo panaudotos gabių 
mokinių išvykai į Klaipėdos muzikinio teatro spektaklį, 2008 m. labdaros koncerto 
metu surinktos lėšos panaudotos gimnazijos bendruomenės narės gydymo tikslams 
ir kt. 2013 m. švenčiant 10 metų koncertų jubiliejų pavaduotoja G. Dryžienė įtei
kė degančias širdis tiems koncerto dalyviams, kurie lankėsi visuose koncertuose.

2005 m. mokykloje mokytojų R. Kersnauskienės ir A. Šiaučiūnienės iniciatyva 
įkurtas gamtos ir tiksliaisiais mokslais besidominčių mokinių klubas „Karatas“. 
Klubo tikslas – plėtoti šių mokinių gebėjimus, rengti ir įgyvendinti projektus, 
dalyvauti olimpiadose, konkursuose. Šio klubo nariai S. ir D. Masiuliai, A. Bara
vykas, T. ir T. Šiaučiūnai, A. Poškaitė, M. Gudžiūnaitė, P. Puidokas ir kt. tapo 
įvairių konkursų ir olimpiadų laureatais.

2005 m. balandžio 18–20 d. mokykloje vyko vidurinio ugdymo programos 
akreditacija, kurią vykdė dešimties narių komisija, sudaryta iš Švietimo ir moks
lo ministerijos, Šiaulių apskrities, Jõniškio, Keµmės, Pakrúojo, Akmìnės švietimo 
įstaigų atstovų. Komisija intensyviai dirbo pagal mokyklų akreditacijos kriterijus, 
tikrino trejų metų mokinių pasiekimus ir pažangą, mokytojų ir mokyklos vado
vų dirbti gimnazijoje pasirengimą. Komisijos nariai bendravo su mokiniais, jų 
tėvais, mokyklos tarybos nariais, mokytojais, rėmėjais, vadovais. Per savaitę buvo 
įsitikinta, kad mokyklos bendruomenei tapti gimnazija netrūksta kompetencijos, 
visų sričių veikla buvo įvertinta teigiamai (220 taškų iš 170 galimų). Švietimo ir 
mokslo ministro 2005 06 20 įsakymu akreditacinės komisijos nutarimas suteikti 
Šeduvos vidurinei mokyklai gimnazijos statusą buvo patvirtintas. 

Iš gimnazijos istorijos. 2005–2006 mokslo metus gimnazijos I–IV klasių 
mokiniai ir mokytojai pasitiko prie renovuoto gimnazijos pastato Panevėžio ga
tvėje. Į gimnazijos atidarymo šventę atvyko Lietuvos Respublikos seimo nariai 
A. Butkevičius, A. Salamakinas, Radviliškio rajono vadovai, gimnazijos mokinių 
tėvai, miestelio bendruomenės nariai. Aukštesniųjų klasių mokiniai ir mokytojai 
džiaugėsi idealiomis darbo ir mokymosi sąlygomis: įrengti pagrindinių dalykų 

Klubo „Karatas“ 
organizatorės  
(iš kairės): mokytojos 
Rita Kersnauskienė, 
Aurelija Šiaučiūnienė, 
Regina Krivickienė
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kabinetai, choreografijos klasė, estetiškos erdvės mokinių poilsiui, erdvi kompiu
terizuota skaitykla užsiėmimams per pertraukas ir laisvas pamokas. 

Mokinių nuomone, „buvo keista, kad nebuvo triukšmo, galima 
susikaupti, pasikartoti pamokas ar ramiai padiskutuoti su moky-
tojais ir draugais“. 

Aštuonios gimnazijos abiturientų laidos turėjo idealias sąlygas mokymuisi, kūry
binių galių plėtotei, bendradarbiavimui ir bendravimui. Gimnazijos erdvės buvo 
puošiamos mokinių, mokytojų ir darbuotojų kūrybiniais darbais. 2005 m. pasirašyta 

Tradicinė etnografinė 
vakaronė.  
Organizatorė –  
Diana Variakojienė

Draugų iš Rygos 
sutikimas gimnazijoje. 
2010 m.
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bendradarbiavimo sutartis su Rygos Jano Porukos vidurine mokykla, kuri sudarė 
sąlygas įgyvendinti gimnazijoje daugelį projektų: 2005 m. Šeduvoje surengtas semi
naras „Dirbame ir mokomės kartu“, 2007 m. pavasarį didelė šeduvių pedagogų ir 
gimnazistų grupė dalyvavo meno šventėje Rygoje, stebėjo Rygos mokytojų pamokas, 
lygino švietimo sistemų pagrindines kryptis. 2008 m. Jano Porukos vidurinės mo
kyklos mokytojų ir mokinių komanda, kurią sudarė 105 nariai, atvyko į Šeduvos 
gimnaziją. 2010 m. Šeduvos gimnazijoje buvo įgyvendinama tarptautinė edukacinė 
programa „Mokymasis netradicinėse edukacinėse aplinkose“. Joje dalyvavo Rygos 
Jano Porukos vidurinės mokyklos mokytojai ir darbuotojai. Jau įgyvendinti ben
dradarbiavimo projektai su mokiniais Rygoje ir Šeduvoje paskatino organizuoti 
edukacines pamokas mokytojams. Vieną dieną rygiečiai mokėsi gaminti papuošalus 
iš odos, margino kiaušinius, susipažino su sotažo technika, gamino kaukes, lėles
sages, kūrė atvirukus iš šilko. Vakare svečiai dalyvavo etnokultūrinėje vakaronėje, 
kurią vedė gimnazijos muzikos mokytojai A. Meškauskienė ir K. Meškauskas bei 
ansamblis „Šeduvos bernai“. Kitą dieną rygiečiai lankėsi Radviliškio rajono savi
valdybėje, susitiko su mero pavaduotoju K. Auguliu ir savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaite Juodeikiene. Po susitikimo 
merijoje vyko edukacinė šokoladinė pamoka Šiaulių šokoladinėje.

Antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį daug dėmesio skiriama metodinei veiklai, 
kuri yra tarsi gimnazijos veiklos variklis. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio 
mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo tikri
nimo. Metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos mokyklos metodinė 
taryba ir 7 dalykų metodinės grupės: pradinių klasių mokytojų; specialiųjų klasių 
mokytojų; kalbų mokytojų; socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų; gamtos 
ir tiksliųjų mokslų mokytojų; menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų; klasių 
auklėtojų. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose pranešimus skaitė 
mokyklos vadovai direktorius K. Augulis „Vidaus auditas mokykloje“, pavaduotojos 
G. Dryžienė „Kvalifikacijos tobulinimo tendencijos“, „Mokytojo vaidmuo reformuotoje 
mokykloje“, V. Makutienė „Integruotas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas“. Gerąja 
patirtimi „Vidurinio ugdymo programos akreditacijos sėkmės kriterijai“ dalytasi su 
Baisógalos vidurinės mokyklos bendruomene, Šiaulių apskrities švietimo įstaigų 
vadovais, Šiaulių J. Janonio gimnazijos pedagogais. Gimnazijos mokinių savivaldai 
ėmėsi vadovauti gimnazijos prezidentas. 

2006–2007 mokslo metai turtingi vadovų, mokytojų, mokinių tobulėjimo 
prasme. Vadovai K. Augulis ir G. Dryžienė tapo vadybos ekspertais. Organizuota 
respublikinė mokinių tarpdalykinė mokslinė konferencija „Grožis keičia pasaulį“ 
(A. Poška). Vyko Lietuvos moksleivių sąjungos išvažiuojamasis posėdis ir seminaras 
rajono mokinių savivaldos nariams, kurį inicijavo Lietuvos moksleivių sąjungos 
Valdybos narė Šeduvos gimnazijos mokinė J. Čepaitė. Organizuota Respubliki
nė Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos konferencija „Gera fizikos pamoka“. 
(S. Valčiukas). Įgyvendinamas projektas „Informacinis raštingumas mokykloje“ 
(R. Juškienė, A. Kavaliauskas). Edukacinės aplinkos praturtintos naujomis moko
mosiomis priemonėmis. Mokytojų komanda parengė gimnazijos „Saulės“ premijos 
abiturientams skyrimo tvarkos aprašą. Pirmuoju šios premijos laureatu tapo abi
turientas Domas Masiulis, kuris dvejus metus užėmė pirmąsias vietas rajoninėse 
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matematikos ir fizikos olimpiadose, prizines vietas informatikos olimpiadose, baigė 
jaunųjų fizikų mokyklą „Fotonas“, jaunųjų kompiuterininkų mokyklą prie Šiaulių 
universiteto ir jaunųjų matematikų mokyklą prie Vilniaus universiteto. Jis 2001 m. 
su pagyrimu baigė informatikos bakalauro studijas Kauno technologijų universi
tete, nuo 2012 m. studijuoja programinės įrangos inžineriją Didžiojoje Britanijoje 
Southamptono universitete. 

2008 m. staigmena – į gimnazijos „Saulės“ premiją pretendavo 5 gimnazistai. 
Du iš jų atitiko visus premijos gavimo kriterijus, tad gimnazijos administracija 
nusprendė įsteigti savo premiją gabiam abiturientui A. Bara
vykui. Baigęs studijas VU Matematikos ir finansų fakultete, jis 
studijuoja Amsterdame statistiką. „Saulės“ premijos laureatas 

Konferencijos  
sumanytojai Astijus 
ir Aušra Poškos 

EMILE projekto 
komanda
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S. Masiulis gavo pasiūlymą studijuoti Oksfordo universitete. 30 
gimnazijos mokytojų bei keletas mokinių išlaikė visų modulių 
testus, reikalingus Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui 
gauti. Sėkmingai įgyvendintas tarptautinis Nordplus projektas 
„Profesijos, susijusios su liaudies menu, amatais, dabar ir pra
eityje“ (S. Krencienė). Grupė mokinių pabuvojo Norvegijoje. 
Diegiama EMILE programa pagal projektą „EMILE klasės integruotas prancūzų 
kalbos ir dalyko mokymas“ (V. Butvilienė, J. Akučkienė, A. Meškauskienė, R. Šli
vinskaitė). Parengtos paraiškos projektams, finansuojamiems pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos 
Respublikos biudžeto lėšų ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, 
,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ (K. Augulis, G. Dryžienė). Įrengti 
2 kompiuterizuoti mokytojų kambariai po 6 darbo vietas, modernizuoti 2 tech
nologijų, muzikos, dailės, biologijos, chemijos, fizikos kabinetai. Menų pamokos 
I–IV klasių mokiniams vyksta netradicinėse edukacinėse aplinkose: Šiaulių dailės 
galerijoje, Vilniaus operos ir baleto teatre, Kauno muzikiniame teatre ir kt. 

2009–2010 mokslo metais gimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių 
savivaldai gerinti. Gimnazijos prezidentas I. Rutkauskas ir seniūnų tarybos narys 
A. Murauskas dalyvavo projekto „Europos žmogiškasis veidas“ Vasario 16osios 
minėjime Belgijoje, tarybos narė S. Rubanaitė bendravo su LR Seimo nariu A. Ne
dzinsku pagal projektą „Diena su parlamentaru“, demokratijos ir socialinių įgūdžių 
mokyklą „Ateitis“ prie Radviliškio rajono savivaldybės baigė 5 mokiniai. Gimnazijos 
mokinių komanda tapo ESF akademijos nare (vadovė mokyt. S. Lapiniauskienė). 
Akademijos darbą organizavo Europos socialinio fondo agentūra kartu su LR so
cialinės apsaugos ir darbo bei LR švietimo ir mokslo ministerijomis. Tai Lietuvos 
gimnazijose įgyvendinamas informavimo, mokymo ir užimtumo veiklų ciklas, skirtas 

Gimnazijos  
prezidentas Irmantas 
Rutkauskas Vasario 
16-osios minėjime 
Belgijoje
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potencialiems pareiškėjams. Mokydamiesi akademijoje mokiniai parengė darbus, 
kurie teigiamai įvertinti ekspertų komisijos: instaliacija „Nepalik tuščios vietos“ 
(J. Akučkienė), konkursas „1001 būdas, kaip panaudoti kompiuterį“ (R. Juškienė), 
videoreklama „Formulė – lygios galimybės visiems“ (S. Lapiniauskienė), filmas 
„Ateities einšteinai ir nobeliai Šeduvos gimnazijoje“ (S. Lapiniauskienė, J. Lapi
niauskaitė) ir kt. Aukštesniųjų klasių mokiniai lankė ISM universiteto ekonomikos, 
bendravimo, verslo paskaitas Kaune (S. Lapiniauskienė). Pasirašyta sutartis su 
Mokyklų tobulinimo centru dėl programos „Renkuosi mokyti“ socialinio projek
to. Pagal šią sutartį gimnazijoje dėstyti fiziką ir istoriją atvyko buvę gimnazijos 
mokiniai Šarūnas Lukoševičius ir Edita Rutkauskaitė. Mokytojų komanda parengė 
gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programą (vadovė mokyt. A. Šiaučiūnienė). Vyko 
seminarai mokytojams „Gabių vaikų kognityvinė ir socialinė raida. Jų pasiekimai 
ir veiksmai“, mokytojų metodinės dienos išvykose Kintuosê, Ùžventyje, Bíržuose. 

2010 m. Šeduvos gimnazijos „Saulės“ premijos laureate tapo abiturientė 
Agnė Šereivaitė. Ji buvo aktyvi įvairių dalykų olimpiadų, konkursų dalyvė, prizi
nių vietų laimėtoja, tapo respublikinio internetinio konkurso „Poezijos rudenėlis“ 
laureate, rajoniniame „Žyniuko“ konkurse pelnė antrą vietą. 

2011–2012 mokslo metais pasirašyta sutartis su Viešąja įstaiga „Nacionalinė 
moksleivių akademija“, kurią baigė 2 gimnazistai, atsisakyta popierinių tradicinių 
mokinių pasiekimų vertinimo dienynų, pereita prie elektroninių. Tam tikslui visuo
se kabinetuose užtikrintas priėjimas prie interneto (kompiuterių – 152, prijungtų 
prie interneto 142, 6 interaktyvios lentos). Visus tuos metus gimnazijos vadovai 
didžiulį dėmesį skyrė ugdymo ir ugdymosi kokybės stebėsenai, kreiptas dėme
sys į pamokos organizavimą, mokymosi metodų įvairovę, tobulinant mokymosi 
mokytis kompetencijas. 

2011 m. kovo mėn. gimnaziją paliko direktorius K. Augulis, kuris po rinkimų 
į savivaldos institucijas tapo Radviliškio rajono savivaldybės vicemeru. Gimnazijos 
bendruomenė neteko vadovo, kuris gebėjo telkti ją iškeltų tikslų įgyvendinimui. 
Išeidamas direktorius pažadėjo rūpintis, kad pradėtas darbas dėl gimnazijos stadiono 
rekonstrukcijos bus tęsiamas ir jaunieji sportininkai po kelerių metų galės siekti 

Aukštesniųjų klasių 
mokiniai – ISM  
universiteto lankytojai
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naujų sportinių rezultatų jau atnaujintame stadione. Šį 
savo pažadą K. Augulis ištesėjo: 2014 m. spalio mėn. 
pradėti stadiono atnaujinimo darbai. 

Nuo 2011 m. rugsėjo 1osios gimnazijai vado
vauti pradėjo Laimutis Škleinikas. Naujasis direktorius 
ėmėsi kardinalių priemonių gimnazijos veiklai tobulinti: 
pasitelkęs į savo komandą socialinius, specialiuosius 
pedagogus, logopedę, sudaręs gimnazijos mokytojų 
iniciatyvinę grupę, ėmėsi keisti tai, kas buvo sukurta 
ir sėkmingai funkcionavo devynerius metus. Pirmiausia 
buvo nutarta gimnazinių klasių mokinius perkelti atgal 
iš Panevėžio gatvės pastato į centrinį pastatą Pilies 
gatvėje. Kad įgyvendintų šį planą, reikėjo išleisti į 
užtarnautą poilsį direktoriaus pavaduotoją ugdymui 
G. Dryžienę, išardyti chemijos, fizikos, lietuvių kalbos, 
užsienio kalbų, matematikos kabinetus, kompiuterių klases, skaityklą, kompiute
rizuotą mokytojų kabinetą, poilsio erdves ir kt. Nuo 2014 mokslo metų pradžios 
šios reformos buvo įgyvendintos. Tai, kas buvo sukurta su didžiule meile ir noru  
pagerinti ugdymo(si) kokybę ir darbo sąlygas, buvo negailestingai sugriauta var
dan „socialinio teisingumo“ atkūrimo. Kiekvieno – moksleivio, mokytojo, ugdymo 
institucijos vadovo – saugumą užtikrina stabilumas. Japonų išmintis sako: „Di
džiausia nesėkmė gimti permainų laikotarpiu.“ Lietuvoje švietimo srities permainos 
tęsiasi daugiau kaip 20 metų. Ar galima tikėtis artimiausiais metais gyvenimo 
stabilumo? Gyvenimo praktika įrodė, kad stabilumo nebus tol, kol kiekvienas 
naujas švietimo institucijos vadovas griaus tai, kas buvo sukurta jo pirmtako.

Pradinis mokymas. Pradinės klasės, integruotos į gim
nazijos sudėtį, užėmė svarbią vietą, buvo matomos kaip dar
nus, savaimingas, veiklus, rajone žinomas kolektyvas. Antai 

Laimutis Škleinikas

Gimnazijos mokytojų 
kolektyvas. 2013 m. 
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2009 m. gimnazijos pradinėse klasėse 183 mokinius mokė 9 mokytojos, be to, 
But¸nų skyriuje 19 pradinukų mokė 2 mokytojos. Pradinių klasių mokytojų darbas, 
nestokojantis iniciatyvumo, kūrybiškumo, gerų pradinukų mokymosi ir užklasi
nės veiklos rezultatų, vertinamas gana aukštai. Pirmokai ypač mėgsta mokytojų 
Daivos Mačiūnienės ir Aušros Poškienės vedamas integruotas pamokas, skatinan
čias kūrybiškumą. Trečiųjų klasių mokytojos Vaida Čepienė ir Lina Paškevičienė 
įgyvendino projektą „Mūsų bendruomenės gyvenimas“, per kurį supažindino su 
gimtąja Šeduva, turininga pamokine ir užklasine veikla ugdė ir ugdo mokinių 
patriotinius jausmus. Mokytoja Inga Rutkauskienė vadovavo pradinių klasių mo
kinių etnografiniam būreliui, kuris kasmet dalyvavo rajoninėse dainų šventėse, 
gimnazijos renginiuose. Ne mažiau svarbūs ir nuolat gimnazijoje organizuojami 
saugų eismą propaguojantys renginiai. Jų organizatorių mokytojų V. Čepienės, 
I. Rutkauskienės, L. Paškevičienės vadovaujami pradinių klasių mokiniai kiekvieną 
pavasarį dalyvauja zoniniuose konkursuose ir yra laimėję pirmąsias vietas, rajo
ninėse varžybose komanda tris kartus tapo piešimo konkurso laureate. 2009 m. 
moksleivių konkurse Kalėdų tema prizines vietas pelnė Šeduvos gimnazijos pra
dinių klasių mokiniai R. Hokušaitė, A. Juška. 

Ūkinė-administracinė veikla. Šeduvos vidurinė mokykla, atšventusi savo 
veiklos devyniasdešimtmetį, – viena didžiausių rajone. Jos nemažoje teritorijoje yra 
3 mokymo pastatų korpusai. Bėgo metai, pastatų būklė blogėjo, nusidėvėję pastatai 
ilgokai nebuvo remontuojami. Mokyklos vadovybei pavyko jubiliejui atnaujinti 
pastatą Panevėžio gatvėje, tam panaudojant daugiau kaip milijoną litų, padedant 
rajono vadovams, švedams, kitiems užsieniečiams. 2004 m. pavyko įtikinti atitin
kamas organizacijas, kad būtina renovuoti visus 3 mokomuosius pastatus. Tam 
buvo paskirti penki milijonai litų. 2005 m. pradžioje baigta pastato Panevėžio 
gatvėje renovacija, po to imtasi rekonstruoti pagrindinį pastatą Pilies gatvėje, o 
2005 m. – bendrabutį. 

Renovacija įvykdyta sėkmingai. 
Mokykla tapo finansiškai savarankiška nuo 2001 metų. Stengtasi kuo raci

onaliau panaudoti turimas lėšas, ieškota papildomų šaltinių. Mokymo bazė turti
nama kasmet. Turima pakankamai spausdintuvų, kopijavimo aparatų. Įsigyti du 
mokykliniai autobusai labai pravertė vykstant į sportinius renginius, olimpiadas, 
ekskursijas. Priešais pagrindinį mokyklos pastatą įrengta nemaža automobilių 
stovėjimo aikštelė, kuri nuolat užpildoma į pamokas atvykusių mokytojų ir aukš
tesniųjų klasių mokinių transporto priemonėmis. 

Didelį darbą užtikrinant normalų mokyklos gyvavimą atliko ir atlieka ūkinė 
grupė, beveik visus nepriklausomybės metus vadovaujama direktoriaus pavaduo
tojo Gintauto Makučio. Ūkiniame sektoriuje besidarbuojantys asmenys užtikrina 
mokykloje pavyzdingą tvarką ir švarą. 

Sportas mokykloje. Kaip Šeduvos vidurinėje mokykloje, taip ir gimnazijoje 
nuo pirmos mokslo metų dienos didelis dėmesys skiriamas sportiniam mokinių 
ugdymui. Apie sportą mokykloje dera kalbėti atskirai, jis – tarsi atskiras savitas 
skyrelis, turintis savo programą ir užduotis ne vien mokyklos mastu. Juo labiau 
kad kai kurie sportininkai yra pasiekę išskirtinių rezultatų, o jų vadovai žinomi 
ne tik respublikoje. Tarp pirmųjų ypač ryškūs 1998–1999 mokslo metų laimėjimai. 
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„Tigriukų“ klubo 
nariai su vadovu 
mokytoju Arūnu 
Paškevičiumi

Tais metais matematikos mokytojo A. Paškevičiaus vadovaujamas karatė klubas 
„Tigriukai“ respublikoje iškovojo trečią vietą, o jo auklėtiniai dalyvavo Pasaulio 
vaikų, jaunučių, jaunių karatė čempionate Švedijoje. Vasario mėnesį mokykloje 
sklandžiai vyko kasmetinis konkursas „Renkame geriausių sportininkų dešimtuką“, 
atgaivintas prieš ketverius metus vykęs krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo 
10 komandų, pirmąkart Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti organizuota 
Jaunojo dviratininko diena. 

Ir 2001 m. iš sportinių klubų „Tigriukų“ karatė klubas buvo labiausiai ma
tomas tarp kitų sporto kolektyvų. Klubui priklausė apie 60 mokinių. Kuo toliau, 
tuo labiau klubas darėsi aktyvesnis. Didžiausių laimėjimų pasiekęs klubo narys 
Tadas Jasas kumitė rungtyje tapo čempionu, 2002 m. Lietuvos neolimpinių sporto 
šakų žaidynėse iškovojo pirmąją vietą, o 2003 m. Prahoje apgynė juodąjį diržą 
(daną) ir tapo pasaulio čempionu. Sėkmingi klubui buvo ir 2007 m. Tais metais 
moksleivė Šarūnė Jegnoraitė Europos JKA karatė čempionate iškovojo trečią vietą. 

Mokyklos bendruomenę džiugino ir krepšinio, kvadrato, lengvosios atleti
kos, futbolo, stalo teniso, šaškių, šachmatų ir kiti būreliai. Daugiausia prizinių 
vietų yra iškovoję lengvaatlečiai. Ypač rezultatyviai dalyvauta pavasario ir rudens 
krosuose. Jau 2001–2002 m. iškovota nemaža prizinių vietų atskirose rajoninėse 
pirmenybėse. 2002 m. pradėtos organizuoti mokyklos Galiūnų varžybos, popu
liarios tapo virvės traukimo ir svarsčių kilnojimo varžybos. 2008 m. pastarosiose 
užimta trečioji vieta zonoje. 

2002 m. mokyklai buvo pasiūlyta įgyvendinti integruotą olimpinio judėjimo 
programą (vadovė K. Tvarijonaitė). Į jos įgyvendinimą įsitraukė mokiniai ir biolo
gijos, geografijos, gimtosios kalbos, technologijų, muzikos, dailės dalykų mokytojai. 
Kūno kultūra tapo šios programos dalimi, popamokinė veikla praturtėjo naujais 
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renginiais, buvo organizuojamos olimpinės dienos, netradi
cinėje aplinkoje vyko integruotos pamokos. Ypač turiningos 
būdavo olimpinės dienos, kurių programą sudarė įvairios 
lengvosios atletikos varžybos, žaidžiami 4 žaidimai, netradicinės, turizmo rungtys. 

Didžiausių sportinių laimėjimų mokiniai pasiekė lengvojoje atletikoje. Mokiniai 
G. Jankauskas, R. Benaitis (mokyt. T. Belko) respublikinėse varžybose įvairiose 
rungtyse užėmė prizines vietas.

Galiūnų varžybų nugalėtojais yra tapę: Rolandas Minkus, Tomas Baubkus, 
Artūras Čiūberkis, Regimantas Talalas ir Edgaras Bačėnas. Pastarasis atletas 2008 m. 
pateko į respublikines finalines stipriausio moksleivio varžybas, kurias organizuoja 
Lietuvos galiūnų federacija. 

Devyni Šeduvos gimnazijos mokytojai dalyvavo rengiant medžiagą knygai 
„Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo gairės“. Knyga parengta įgyvendinant ŠMM, 
Kūno kultūros ir sporto departamento, Tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olim
pinės akademijos projektą „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“.

Gimnazijos sportinį gyvenimą gerokai pagyvino projekto „Susipažinkime su 
Lietuvos sporto bazėmis ir mokyklomis“ (vadovas A. Bagdonas) įgyvendinimas, 
susitikimai su žymiausiais šalies sportininkais. Įspūdingas buvo apsilankymas Ar
vydo Sabonio sporto mokykloje, kur mokiniai ne tik stebėjo specialistų vedamas 
treniruotes, bet ir patys legendinėje Kauno sporto halėje dalyvavo mokomojoje 
treniruotėje. Ypač įsimintini buvo susitikimai su garsiais įvairių sporto šakų 
pasaulio ir šalies čempionais, prizininkais. 2006 m. Šeduvos gimnazijoje lankėsi 
garsi šachmatininkė Viktorija Čmilytė, 2007 m. iškilmingai sutiktas 1993 m. Eu
ropos bokso čempionato nugalėtojas, 1993 ir 1995 m. pasaulio bokso čempionato 
sidabro ir bronzos medalių laimėtojas Vitalijus Karpačiauskas. Gimnazijoje lankėsi 

Netradicinės rungties 
epizodas
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triatlonininkas Vidmantas Urbonas, stipriausias pasau
lyje žmogus Žydrūnas Savickas, LTOK vyr. referentė 
žiemos sporto šakoms, slidininkė Vida Vencienė. 

Konkurse „Sportiškiausa mokykla“, kurį organizavo ŠMM, LTOK, Kūno 
kultūros ir sporto departamentas bei Lietuvos mokinių sporto asociacija, gimnazija 
pripažinta sportiškiausia 2007, 2008, 2009, 2010 m. mokykla. 

2012 m. sportiškiausią mokyklą rajone ir respublikoje garsino sportininkai: 
9 sporto šakų varžybose 35 kartus tapo prizininkais arba nugalėtojais.

Visus planus ir sportines idėjas kūrė ir įgyvendino darnus, iniciatyvus ir 
kūrybingas kūno kultūros mokytojų kolektyvas: Kristina Tvarijonaitė, Egita Bra
zienė, Tomas Belko, Vigantas Tarbūnas, Arūnas Bagdonas. 

Specialiojo ugdymo skyrius. Šeduvos vidurinė mokykla – vienintelė rajone, 
kurioje nuo 1973 m. mokomi intelekto sutrikimų turintys mokiniai. Daugelis šių 
vaikų gyvena mokyklos bendrabutyje, visiškai ar iš dalies išlaikomi valstybės. 
Mokinius moko, jais rūpinasi specialieji pedagogai, auklėtojai, naktinės auklės, 
kiti darbuotojai. Dirbama pagal specialias programas, vyksta logopediniai užsiė
mimai, siekiama ugdyti kompleksinę (protinę ir fizinę) negalią turinčius mokinius, 
sugebančius adaptuotis socialinėje aplinkoje. Ypatingas dėmesys skiriamas šių 
mokinių darbinei ir profesinei veiklai. Tam tikslui įrengti namų ruošos, medžio 
darbų ir kiti kabinetai, jų ugdymui vadovauti patikėta direktoriaus pavaduotojai 
Vidai Makutienei. 

Svarbus profesionalumo plėtotės rodiklis – su šiais mokiniais dirbančių 
mokytojų kvalifikacijos kategorijų suteikimas. 2002 m. pedagoginės kvalifikacijos 

Viktorijos Čmilytės simultanas 
su gimnazijos šachmatininkais
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rodikliai: 34 proc. metodininkų, vyresnieji mokytojai – 13 proc., 
mokytojai – 20 proc., neturintys kvalifikacinės kategorijos – 
33 proc. Aktyviausios pedagogės: L. Butkienė, A. Kairienė, 
A. Šukienė, V. Pranienė, V. Makutienė. 2005 m. jau 5 me
todininkės, 3 vyresniosios pedagogės, 4 mokytojos ir socialinė pedagogė. Iš 13 
pedagogų neatestuoti 2 (15 proc.). Tokia pedagogų kvalifikacija laikytina pakanka
mai gera. 2009 m. su negalią turinčiais mokiniais dirbo 17 specialiųjų pedagogų. 
Iš jų 6 specialieji pedagogai metodininkai, 4 vyresnieji specialieji pedagogai, 7 
specialieji pedagogai. 

Pedagoginio darbo specialiojo ugdymo skyriuje tobulinimui daug padėjo 
nuolatinis dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose bei rajoninio masto pro
jektuose, pažintis su skandinavų švietimo sistema ir darbo su specialiųjų poreikių 
mokiniais specifika. Pasimokius iš partnerių, specialiųjų poreikių turintiems I–X 
klasių mokiniams buvo parengtos elgesio taisyklės, stengtasi sudaryti optimalų 
struktūrizuotą, tikslingai mokinių veiklą reguliuojantį dienos režimą. Partnerių 
pavyzdžiu įkurti medžio ir dailiųjų darbų kampeliai, mokinių grožio studija, 
kompiuterinio raštingumo būrelis ir kt. 

2002–2003 mokslo metais pradėtas papildomas projektas „Perėjimas“, kurio 
tikslas užtikrinti, kad specialiųjų poreikių turintys moksleiviai įgytų tinkamą pro
fesiją, kad profesinio rengimo įstaigose būtų atsižvelgiama į specialius ugdytinių 
poreikius. Seminarus šiuo klausimu vedė ir patirtimi dalijosi Suomijos pedagogai. 
Prie tęstinių ir naujų projektų triūsta kiekvienais mokslo metais. Mokykloje gerai 
organizuota ir popamokinė veikla, atitinkanti specialiųjų klasių poreikius ir ga

Specialiojo ugdymo 
skyriaus pedagogai. 
2015 02 06
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limybes. Beveik visi auklėtiniai dalyvauja būrelių veikloje. Darbui telkiama tėvų 
parama. Dažniausia bendradarbiavimo su tėvais forma – individualūs pokalbiai 
telefonu, rečiau laiškais, lankomasi namuose. 

Plačiau apie mokyklos specialiojo skyriaus darbą žr. knygose apie mokyklą4.
Kaip rašoma gimnazijos tinklalapyje, 2011–2013 m. buvo tobulinami spe

cialaus ugdymo skyriaus kabinetai, kineziterapijos ir relaksacijos kabinetas pa
pildytas naujomis priemonėmis, padedančiomis gerinti ugdytinių būklę, stiprinti 
jų sveikatą. Mokykloje imta naudoti šiuolaikinė terapinė Biofeedbacho metodika, 
taikoma sveikatos optimizavimui ir neuropsichologinių sutrikimų terapijai. Ugdymo 
tobulinimui organizuoti susitikimai su panašaus pobūdžio kolektyvais, keistasi 
darbo patirtimi. Su Kazlÿ Rūdõs specialiąja mokykla pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis, kuria įsipareigota dalyvauti bendruose renginiuose, dalytis metodinės 
veiklos patirtimi. Tarpusavio bendradarbiavimo sutartis pasirašyta ir su Utenõs 
specialiąja mokykla. Svečiai iš Prancūzijos pagal projektą Transdir 2011–2012 m. 
domėjosi skyriaus mokinių profesinio orientavimo, konsultavimo ir kitais klau
simais, supažindino su savo pedagogine veikla. Keleri metai bendraujama su 
įmone „Pirmas žingsnis“, kurios medikai, protezuotojai, ortopedijos technikai, 
kineziterapeutė konsultavo ir pritaikė mokiniams, turintiems judesio ir padėties 
sutrikimų, tinkamus individualius batus, įtvarus ir kitas priemones. 2011 m. Šiaulių 
universitete vyko respublikinė mokslinė konferencija, kurios tikslas – prisidėti prie 
specialiojo ugdymosi bei šios srities specialistų veiklos plėtros ir populiarinimo 
inicijuojant bendradarbiavimą ir diskusijas profesinėje srityje šalies ir tarptautiniu 
mastu. Šioje konferencijoje dalyvavo ir skaitė pranešimus daugelis Šeduvos gim
nazijos specialiųjų pedagogų: V. Makutienė, A. Šukienė, E. Diržienė, L. Butkienė, 
A. Mickutė, V. Pranienė, V. Budrienė, V. Kazlauskas. Pastarąjį dešimtmetį ypač 
sustiprintas sportinis darbas, turintis ypatingą reikšmę šio skyriaus mokiniams. 
Glaudžiai bendradarbiauta su Lietuvos specialiosios olimpiados komitetu, rengtos 
ir vykdytos socialinės, medicininės, sportinės programos, dalyvauta Lietuvos ir 
tarptautiniame SO judėjime. Mokiniai, treniruojami mokytojo metodininko Arūno 
Bagdono, buvo įtraukti į Specialiosios olimpiados renginius, kuriuose aktyviai ir 
sėkmingai dalyvavo, įvairiose sporto šakose, labiausiai krepšinyje ir žirginiame 
sporte, pelnydami reikšmingų apdovanojimų. Ypač svarbi mokiniams draugystė 
su „Šiaulių“ komandos krepšininkais. Šiauliečiai lankėsi Šeduvoje, mokiniams jie 
ne tik atvežė dovanų ir dalijo autografus, bet ir išbandė jėgas žaidime „Vienas 
prieš vieną“. Daug džiaugsmo sukėlė dovanoti krepšinio kamuoliai, vaisiai, gaivieji 
gėrimai, bet labiausiai – krepšinio klubo direktoriaus A. Klimavičiaus pažadas, 
kad į krepšinio rungtynes Šiauliuose jie bus įleidžiami nemokamai. Tokia šventė 
įvyko netrukus – į rungtynes vykti galėjo tik patys geriausi mokiniai. 

Šeduvos gimnazijos Specialiojo skyriaus mokiniai pirmauja žirginiame sporte 
tarp respublikos specialiųjų mokyklų. Pirmoji Lietuvos specialiojo olimpinio komi
teto organizuota sporto šventė „Suvaldyk žirgą“ surengta 2007 m. gegužę Šedu
voje. Ji vyko Raudóndvaryje, Šeduvos 
technologijų ir verslo manieže. Vėliau 
mokyklos komandos ir atskiri moki
niai, ne kartą namuose, savo gimnazijos 

4 Linkevičius J. Mokykla mokykloje, Keliu į „Saulės 
gimnaziją, Vilnius, 2005, p. 140–156; Linkevičius J. 
Gimnazijos specialiojo ugdymo skyrius, Iš Šeduvos 
gimnazijos dešimtmečių, Vilnius, 2009, p. 221–231.
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Susitikimas su Šiaulių krepšinio komanda  
po Lietuvos lygos rungtynių. 2014 m.

Šeduviai Lietuvos SO žirginio sporto  
„Suvaldyk žirgą“ čempionate. 2013 05 29
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poilsio ir užimtumo parke, ir svetur vykusiuose žirginio sporto čempionatuose 
„Suvaldyk žirgą“ skynė pirmųjų vietų laurus. Antai, dalyvaudami 5iose TAFISA 
pasaulio sporto visiems žaidynėse „Šiauliai“, lydimi šios sporto šakos mokytojų 
entuziastų A. Bagdono ir V. Budrienės, jaunieji raiteliai varžybų rungtyje A lygiu 
laimėjo 5 prizines vietas.

Sėkmingos buvo šeduviams ir kitos olimpiados. 2009 m. J. Tauginaitė daly
vavo Pasaulio specialiosios olimpiados Žiemos žaidynėse, vykusiose JAV, varžėsi 
sniegbačių rungtyse ir į Lietuvą parsivežė bronzos medalį. Specialiosios olimpiados 
sporto šventėje Utenoje lengvosios atletikos varžybose 2 ugdymo skyriaus moki
niai užėmė pirmąsias, 3 antrąsias ir 2 trečiąsias vietas, mišrių estafečių rungtyje, 
kur dalyvavo 8 komandos, šeduviai buvo treti. Specialiosios olimpiados 2013 m. 
rudens kroso varžybose Kazlų Rūdoje Šeduvai atstovavo 11 specialiojo ugdymo 
skyriaus mokinių, net 8 prizininkai grįžo su medaliais. 2013 m. žiemos žaidynių 
prizininkas R. Vaicekauskas kroso varžybose užėmė trečią vietą ir tapo Lietuvos 
rinktinės kandidatu į Europos SO 2014 m. vasaros žaidynėse Belgijoje. 2013 m. 
Lietuvos Specialiosios olimpiados plaukimo čempionate Kaune dalyvavo 6 šedu
viai. Iškovota viena prizinė vieta. Pasaulio SO žiemos žaidynėse Pietų Korėjoje 
dalyvavo 2 mokiniai, atstovavę Lietuvos rinktinei ir dalyvavę sniegbridžių rung  
tyje. Pusbroliai R. Vaicekauskas ir A. Grakauskas varžėsi aukšto lygio atletų gru
pėje ir iškovojo 6 medalius. Specialiosios olimpiados slidinėjimo ir sniegaeiginin  
kų čempionate Utenoje net 9 šeduviai apdovanoti Lietuvos SO komiteto meda 
liais, o minėti pusbroliai, parodę geriausius rezultatus, tapo rinktinės kandidatais  
į Pasaulio specialiosios olimpiados žaidynes Pietų Korėjoje. Minint Kūno kultū  

Mokytojas A. Bagdonas su pusbroliais A. Grakausku ir R. Vaicekausku  
Prezidentūroje
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ros ir sporto dieną, mokytojas A. Bagdonas su mokiniais buvo pakviestas į 
Vilnių, kur LR Prezidentė D. Grybauskaitė treneriui ir sportininkams už nuopel  
nus sportui įteikė valstybinius apdovanojimus ir asmenines padėkas. 

Specialiojo ugdymo skyriaus mokytojai mokykloje organizuoja turiningą 
savo auklėtinių laisvalaikį. Įspūdingos čia tradicinėmis tapusios balto Kūčių stalo 
ir Kalėdų, paskutinio skambučio šventės, motinų, tėvų, tolerancijos, mokytojų 
dienos, kupinos įspūdžių ekskursijos ir kiti renginiai. Visa tai lengvina turinčių 
fizinių trūkumų moksleivių ugdymą ir ugdymąsi, padeda grūdintis, kratytis iš 
negalių kylančiais sunkumais. 

Gimnazijos 2012–2013 metai. Kaip ataskaitose už pastaruosius mokslo metus ra 
šo naujasis gimnazijos direktorius Laimutis Škleinikas, 2011 m. pradėjus dirbti gim  
na zijoje, ji pakerėjo savo naujumu ir spindesiu po neseniai atliktos renovacijos. 
Šeduvos gimnazija garsėjo savo pasiekimais ne tik rajone, bet ir respublikoje. 
Atrodė, gimnazijoje viskas padaryta, tačiau gyvenimas kėlė iššūkius. Pasikeitė 
dalis administracijos. 

Mokyklos vadovas, siekdamas veiksmingesnio gimnazijos valdymo, 

„reaguodamas į tai, kad kai kurie mokomieji kabinetai neatitiko 
higienos reikalavimų (per maža erdvė, nėra sąlygų naudotis esa-
momis priemonėmis ir kt.), išanalizavus situaciją kartu su inicia-
tyvine-koordinacine grupe, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių 
technologijų kabinetai buvo perkelti į kitas patalpas. <...> gimnazijos 
edukacinių erdvių pertvarka bus tęsiama ir 2014 metais.“

Prie bendro Kūčių stalo, dalyvaujant klebonui kun. Virginijui Kazaičiui. 
2014 m.



658

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Nerimą kelia nuolatinis mokinių skaičiaus mažėjimas – 2007 m. mokėsi 974, 
o 2013 m. – 724, nes kiekvienais metais mažėja gimstamumas. Šeduvos mieste 
2013 m. buvo užregistruoti 5 naujagimiai, o didžiulėje Šeduvos seniūnijoje – tik 14. 

Į ateitį žvelgiama su viltimi, kad gerės respublikos ekonominė padėtis, 
sumažės emigracijos banga, ir 2019 m. bus galima sutikti gimnazijos 100 metų 
jubiliejų patobulėjusioje mokykloje su garbingu „Saulės“ gimnazijos vardu. 

2010–2015 m. gimnazijos strateginis tikslas – stiprinti gimnazijos bendruo
menės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos gimnazijos veiklos kokybę, 
sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei. 

Vizija: Šeduvos gimnazija, įgyvendinanti „Mokykla visiems“ strategiją, teikianti 
visapusišką išsilavinimą, plėtojanti meninę pakraipą, siekianti tapti moderniu ben
druomenės švietimo centru, atvira, lanksti, nuolat tobulėjanti ir kokybę gerinanti, 
bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiais besiremianti organizacija. 

Mokymo kokybės gerinimui buvo patobulinta visuminio planavimo kokybė, 
padidinta strateginio, metinio veiklos ir 2011–2012 mokslo metų ugdymo planų dermė. 
Parengtos rekomendacijos apie destruktyvaus elgesio pamokoje valdymo priemones, 
pamokos uždavinio individualizavimą pagal mokinių ugdymosi galimybes ir kt. 

Tobulinti ugdymo procesą padeda gimnazijos mokytojų ir mokinių, daly
vaujančių įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, patirtis. 2012 m. 
gimnazijoje sėkmingai įgyvendinti 3 tarptautiniai, 9 respublikiniai projektai. 

2013 m. mokiniai sėkmingai daly
vavo konkursuose, varžybose, olimpia
dose. Mokytojai, siekdami modernizuoti 

Edukacinė paroda „Surask lobį“ Pasvalio krašto 
muziejuje; 5b klasė. 2013 m.
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ugdymą, organizavo įvairių dalykų integruotas pamokas (renginius) įvairiose 
edukacinėse aplinkose (bibliotekose, teatruose, dailės galerijose, kultūros namuo
se, muziejuose, istoriniu ir geografiniu požiūriu svarbiose vietose) Lietuvoje ir 
užsienyje (Latvijoje, Prancūzijoje, Švedijoje). Toliau plėtojama veikla įgyvendinant 
edukacinių aplinkų plėtotės projektą „Kuriame svajonių parką“. Organizuotas kas
metinis respublikinis pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas, 
mokinių chorų festivaliskonkursas, prancūziškos dainos festivalis, tarpdalykinė 
mokinių konferencija „Menas ir žmogaus dvasinis pasaulis“, teatrų festivalis 
„Saulės zuikutis“ ir kt. 

2013 m. tęsiant kultūros ir tarpusavio ryšių gerinimą, mokiniai ir mokytojai 
dalyvavo konferencijose ir skaitė pranešimus, vykdomas tęstinis respublikinis pro
jektas „Lyderystės mokykla“ kartu su Vilniaus E. Pliaterytės ir Kauno šv. Mato 
gimnazijomis. Gimnazijoje nuolat rengiamos stendinės ekspozicijos apie mokinių, 
mokytojų dalyvavimą įvairiose ugdomosiose veiklose. Nauja informacija skelbiama 
gimnazijos internetiniame puslapyje, laikraštyje „Esame gimnazistai“ ir mokytojų 
sukurtose internetinėse erdvėse.

Pasinaudota ir išorinio finansavimo galimybėmis. Gautas finansavimas vie
nerių metų trukmės integruotam anglų kalbos, technologijų ir ekonomikos moky
mui pagal Nordpus Junior projektą „Verslumas – sėkmės garantas“, kurį kuravo 
gimnazija (S. Krencienė). Laimėtas dar vienas Nordplus Junior projektas „Išbandyk 
įvairias profesijas ir išsirink tau geriausiai tinkančią“, kuris buvo skirtas naujos 
partnerystės tarp mokyklų Skandinavijos ir Baltijos šalyse sudarymui.

Pasitikus 2014 metų rugsėjį. Apie rugsėjo pirmąją, mokslo ir žinių šventę, 
mūsų paprašytas parašė mokyklos direktorius Laimutis Škleinikas. 

„2014 metų rugsėjo pirmąją pasitikome kitaip nei įprasta. Šiemet 
šventė vyko neįprastoje vietoje – Šeduvos miesto aikštėje. Šventę 
gimnazijos bendruomenė pradėjo šventomis mišiomis bažnyčioje. 
Joje mokytojus, mokinius ir tėvelius pasveikino ir sėkmės palinkėjo 
klebonas Virginijus Kazaitis. Prie paminklo aikštėje padėjome gėlių, 
pagerbėme kritusius už Lietuvos laisvę. Mokiniams žinių, kantrybės 
ir sėkmės linkėjo LR Seimo narys profesorius Vytautas Juozapaitis, 
Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėja Genovaitė Juodeikienė, Šeduvos miesto seniūnas Justinas 
Pranys, kiti. 

Šį rudenį prasidėjo paskutinis gimnazijos modernizavimo 
etapas. Pradėti stadiono atnaujinimo darbai. Čia iškilmingai įkasta 
kapsulė, žyminti stadiono atnaujinimo darbų pradžią, reiškiančią 
naują sporto ir užimtumo erą Šeduvoje. Investicija į rajono sporto 
bazę bus stimulas sportuojantiems, ypač jaunimui, siekti gerų re-
zultatų ir paversti sportinį judėjimą gyvenimo būdu.

Šeduvos gimnazija išlieka stipri ir kitose ugdymo srityse. 
Mokiniai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose projektuose, tarptauti-
niame projekte „Nordplus“ kartu su Švedijos, Danijos ir Latvijos 
mokyklų atstovais. 
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Kiekvienas laikmetis atneša savo iššūkių. Pati skaudžiausia 
rykštė, kuri palietė visą šalį, neaplenkė ir Šeduvos gimnazijos. 
Lyginant su praėjusiais mokslo metais, sumažėjome 43 mokiniais. 
Šeduvoje ir aplinkiniuose kaimuose mažėja darbo vietų, atsiranda 
vis daugiau remtinų ir socialinės rizikos šeimų, iš kurių ateina 
vaikai su mažėjančia mokymosi motyvacija. Mokytojai susiduria su 
naujais iššūkiais sudominti mokinį, įtraukti jį į ugdomąją veiklą.“

Mokytojų metodinė 
išvyka Panemunėje. 
2013 m.
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Apie Še du vos kul tū ri nę veik lą
IzolinaStanulienė

Pa sau li nio gar so pran cū zų ra šy to jas, mu zi ko lo gas, me no is to ri kas Ro me nas 
Ro la nas kny go je pa sa ko ja le gen dą: „Kris to fo ro ne ša mas per upę vai ke lis vis sun
kė jo ir ta po ne pa ke lia ma naš ta mil ži nui Kris to fo rui. Nu ste bęs jis pa klau sė: „Vaikeli,
kastuesi?“–„Esuateinantidiena.“

Kiek vie nas sa vo kas die ny bės dar buo se ne ša me At ei nan čią die ną. Tau tos at
ei tis pri klau so nuo pa pras tus kas die ny bės dar bus dir ban čių žmo nių. Ar ne taip 
gy ve no ir gy ve na Še du vos kul tū ros ba ro dar bi nin kai? Koks jų in dė lis Tau tos at
ei čiai? Mū sų žvilgs nis – į šimt me ti nę pra ei tį. 

1918 m. Lie tu vai at ga vus Ne pri klau so my bę, kaip me na se no liai, Še du vo je kū
rė si ir pra dė jo gy vuo ti įvai rios kul tū ri nėsvi suo me ni nės or ga ni za ci jos: pa va sa ri nin kai, 
šau liai, jau na lie tu viai, prie baž ny čios bū rė si mo te rys tre ti nin kės, vai kai, mo kyk li nis 
jau ni mas su si bė go į an ge lai čius, at ei ti nin kus, skau tus. Cho ri nis ju dė ji mas Še du vo je 
pra si dė jo 1921 me tais. Še du viai, „Sau lės“ pro gim na zi jos dai ni nin kai, va do vau ja mi 
mo ky to jo Au gus ti no Bie li nio, Pa kal niš kių kai mo jau ni mas, va do vau ja mas mo ky to jo 
Ka zi mie ro Plun gės, dai na vo pir mo jo je Lie tu vos dai nų šven tė je Kau ne 1924 m., o 
1928 ir 1930 m. dai nų šven tė se prie jų pri si jun gė ir Še du vos šv. Si ci li jos baž ny ti nis 
(va do vas var go ni nin kas A. Bie li nis) bei Užuo že rių– Pa e že rių 
šau lių bū rio (va do vas mo ky to jas Vla das Plun gė) cho rai.

Tar pu ka rio me tais mies to kul tū ros cen tras bu vo ,,Sau lės“ 
pro gim na zi ja ir apie ją esan ti di de lė aikš tė (da bar ti nė UAB 
,,Le li ja“ te ri to ri ja). Ten vyk da vo vai di ni mai, po il sio va ka rai, 

Šeduvosšaulių
choras.1925m.
Išfilokartisto
P.Kaminsko
kolekcijos
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skai to mos pa skai tos, or ga ni za ci jų su
si rin ki mai, aikš tė je vyk da vo jau ni mo 
šo kiai, pa si links mi ni mai. Tai bu vo ne 
tik mo kyk la, bet ir kul tū ros erd vė. Vi si 
ti kė jo si ir lau kė, ka da bus pa sta ty ti Šau
lių na mai ir kul tū ri nis ju dė ji mas per si kels į mies to cen trą. Nuo 1933 m. Še du vos 
šau lių bū ry je kar tu su rė mė jais bu vo pus šim tis na rių. Te mi nius va ka rus, vai di ni
mus, šven čių mi nė ji mus reng da vo ma žo je „Sau lės“ pro gim na zi jos sa lė je. Ta da ki lo 
idė ja pa sta ty ti sa vus Šau lių na mus. Su da ry tas na mų sta ty mo ko mi te tas, pir mi nin ku 
iš rink tas di mi si jos ka pi to nas, Lie tu vos ka riuo me nės sa va no ris An ta nas Pet raus
kas. Nu tar ta įvai riais bū dais kaup ti lė šas: rink ti au kas, reng ti lo te ri jas, skir ti lė

Bažnyčioschoras.Antrojeeilėjeketvirtas
iškairėsvargonininkasA.Bielinis,kunigai
B.BumšasirJ.Mickevičius.1930m.
IšK.Lukoševičiūtėsalbumo

Šauliųnamųstatyba
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šas, su rink tas už or ga ni zuo tus va ka rus, 
pra šy ti iš val džios sub si di jų. 1937 m. 
pra dė tos vež ti sta ty bi nės me džia gos. 
Vel tui miš ko at ve žė ke li Še du vos vals
čiaus ūki nin kai. Na mų pro jek tą vel tui 
su da rė in ži nie rius Kle men sas Bru nius 
iš Še du vos vals čiaus. (Jis tal ki no Kau
no spor to ha lės sta ty bo je.) Sta ty bi nė mis 
me džia go mis, sta ty bos prie žiū ra, dar
bi nin kų sam dy mu rū pi no si ka pi to nas 
A. Pet raus kas, šau lių bū rio va das. Sie nų 
sta ty ba, sto go dan gos dar bai, vi daus ap
dai la iš var žy ti nių, kas pi giau pa da rys, 
bu vo pa ti ki mi at ski riems meist rams. 
Ce men to dar bus at li ko, laip tus iš lie jo 
ir nu šli fa vo Pra nas Ksa ve ras Skro ma
nas, tu rė jęs pa min klų dirb tu vę. Elek tros 
ins ta lia ci ją at li ko Vla das Pet ro nis, sce
nai me ta li nius įren gi mus dir bo kal viai 
Še rei vos. Pa tys šau liai da žė spal vo tas 
lem pu tes, pie šė de ko ra ci jas. Su tin kant 
nau juo sius 1940 m. su reng tas vie šas 
va ka ras. Šia sa le nau do jo si ir ki tos 
Še du vo je vei ku sios or ga ni za ci jos, jo je 
bu vo de monst ruo ja mi ki no fil mai.

Už šau lių na mų, Skač kaus ko dar
ži nė je, 1918–1940 m. bu vo gais ri nė. 
Mies te ki lus gais rui, iš bė gę į gat ves gais ri nin kai dū do mis skelb da vo pa vo jų. Vė liau 
jiems bu vo nu pirk ta elek tri nė si re na, skam bin da vo baž ny čios var pai. Lais va lai kiu 
gais ri nin kai mėg da vo vai din ti, įkū rė pu čia mų jų or kest rą. Pa si ro dy mus reng da vo tai 
dar ži nė se, tai pro gim na zi jo je, bet daž niau siai – But kaus kų na muo se Šiau lių gat vė je.

1940 m. bir že lio 15 d. Še du vą už plū dus rau do nar mie čiams, sa lė bu vo pa vers ta 
jų būs ti ne, ant sie nų iš ka bin ti di de li, ru da spal va pieš ti KPSS cen tro ko mi te to na rių 
por tre tai. So vie ti nė val džia dar lei do reng ti vai di ni mą nau jų jų 1941 m. su ti ki mui. 

Ka ras su jau kė vi sas gy ve ni mo sri tis, taip pat ir kul tū rą. Fa šis ti nės oku pa ci jos 
me tais kul tū ri nis Še du vos gy ve ni mas mer dė jo. Ret kar čiais kon cer tuo da vo pa jė gus 
gim na zi jos miš rus cho ras, ku riam va do va vo ener gin gas mu zi kos mo ky to jas, pia
nis tas ir kom po zi to rius Po vi las Za bie la. Jis 1943 m. ru de nį suor ga ni za vo mies to 
vy rų cho rą, į ku rį su bū rė bal sin ges nius baž ny ti nio ir mo ki nių cho rų dai ni nin kus. 
Bu vo pa ruoš tas ne ma žas ka ri niųpa trio ti nių dai nų re per tu a ras. Kon cer tuo ta vi suo
me nei, su pa ki lia ka riš ka dai na 1944 m. pa va sa rį bu vo iš ly dė ti į vie ti nę rink ti nę 
pa trau kę jau nuo liai. Ta me kon cer te da ly va vo ir V. Pa kšto va do vau ja mas in stru
men ti nis an sam blis. Tą pa tį pa va sa rį pir mo sios lai dos abi tu rien tai, va do vau ja mi 
P. Za bie los, pa sta tė M. Pet raus ko ope re tę „Con si lium fa kul ta tis“. 1943 m. va sa rą 

Ats.kp.AntanasPetrauskas(1877–1967),
šauliųbatalionovadas.IšPakštokn.
„DvidešimtojoamžiausŠeduva“,V.,1997,p.57



664

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Šiau lių mu zi kos dės ty to jų Še du vo je su reng tas kon cer tas – be ne žy miau sias kul
tū ri nis įvy kis šiuo lai ko tar piu.

Ant ro ji so vie ti nė oku pa ci ja pri slė gė sun kia prie spau da. Žmo nės bu vo iš blaš ky ti, 
bu vę vi suo me ni nin kai per se kio ja mi, so di na mi į ka lė ji mą, tre mia mi į Si bi rą, jau ni
mas, veng da mas ka ri nės tar ny bos oku pan tų ar mi jo je, bė go į miš ką. Tur ga vie tė je, 
da bar ti nė je Lais vės aikš tė je, kur da bar ple vė suo ja tri spal vė vė lia va, bu vo iš temp tas 
di džiu lis ek ra nas, ir va ka rais ka rei viai de monst ruo da vo fil mus. Ša lia jo ply šo jo 
ant sto vo pri tvir tin ta gavarilka – toks ra di jo gar sin tu vas (gar sia kal bis). Ten ei da vo 
žmo nės pa si klau sy ti ži nių, nes na muo se ra di ją Še du vo je tu rė jo gal ke lios šei mos. 
Pas ku ti niais ka ro me tais dai nos nu ti lo, gir dė jo si tik pa tran kų gaus mas, bom bų 
spro gi mai ir lėk tu vų ūže sys. Ap link klai džio jo mir tis. Žmo nės mel dė si, gie do jo.

Po ka ro ku rį lai ką apie kul tū rą ne bu vo rim tes nės kal bos. Žmo nes va rė į 
kol cho zus, at ėmi nė jo gy vu lius, pa dar gus, sėk lą. Tę sė si trė mi mai į Si bi rą. Ne drą siai 
ėmė skam bė ti liūd nos, grau džios dai nos. Jo se gir dė jo si pa si prie ši ni mas oku pan tams 
ir vil tis, kad taip ne bus am ži nai. Pa leng va po pra gaiš tin gos su maiš ties kul tū ra 
pra dė jo at gy ti, tik jos spal va ta po ki to kia. Vie toj skau tų at si ra do kom jau ni mas, 
vie toj an ge lai čių – pio nie rių or ga ni za ci jos. Bu vo or ga ni zuo ja mi įvai rūs ren gi niai, 
bet jie bu vo ku pi ni pri vers ti nės „pla čio sios ta ry bi nės tė vy nės“ mei lės. Baž ny čia 
bu vo nu stum ta į ša lį, o ti kin tie ji per se kio ja mi.

Kultūrosdarbovadovaiirorganizatoriai.1948 m. (Še du va tais me tais pri
klau sė Pa ne vė žio ap skri čiai) įku ria mi Še du vos kul tū ros na mai, ku rių pir muo ju 
di rek to riu mi pa ski ria mas Pet ras Šid laus kas. Dir bo jis trum pai, tais pa čiais me tais 
bu vo pa skir tas ap skri ties cen tru ta pu sio Rad vi liš kio kul tū ros na mų di rek to riu mi, 
1950 m. ta po Rad vi liš kio ra jo no Dar bo žmo nių de pu ta tų ta ry bos vyk do mo jo ko mi te to 
pir mi nin ku, vė liau – Rad vi liš kio ra jo no par ti jos ko mi te to pir muo ju sek re to riu mi.

1950–1962 m. Še du va bu vo Še du vos ra jo no cen tras. Vei kė kul tū ros sky rius 
ir kul tū ros na mai. Kai muo se bu vo įkur tos skai tyk los. Ten jau ni mas rink da vo si, 
ruoš da vo šo kius, spek tak lius, vyk da vo ko lū kie čių su si rin ki mai. Be ne reikš min giau
sias tų me tų Še du vos kul tū ri nis įvy kis – 1960 m. ra jo no me no šven tė, su reng ta 
prie Ari mai čių eže ro, da ly vau jant sve čiams šo kė jams iš Baus kės ra jo no (Lat vi ja). 

Kul tū ri nę veik lą Še du vos ra jo ne or ga ni za vo ra jo no kul tū ros sky rius, ra jo no 
cen tre – kul tū ros na mai. Iš kul tū ros sky riaus ve dė jų la biau siai įsi mi nė Alek sas 
Bal ta duo nis ir Adol fas Mic kū nas. Kul tū ros na mų veik la il go kai bu vo ban guo ta, 
tar si ėji mas į kal ną. Iki 1960 m. pa si kei tė aš tuo ni di rek to riai ir tiek pat me no 
va do vų, de vy ni in struk to riai, per še še rius me tus – pen ki liau dies šo kių va do vai, 
su si kū rė pu čia mų jų in stru men tų or kest ras ir dra mos ra te lis. Dau giau nei vie ne rius 
me tus tą de šimt me tį kul tū ros na muo se dir bo me no va do vas ir di rek to rius Vi lius 
Vin gė lius, me no va do vai Vy tau tas Juo dei ka, Vy tau tas Ur bo na vi čius ir Adol fas 
Miš kū nas, in struk to riai Vy tau tas Gu do nis, Ar tū ras Drie žis ir Sta sys Kelp ša, liau
dies šo kių va do vės Emi li ja Bur bu ly tė ir Kon stan ci ja Tva ri jo na vi čie nė, pu čia mų jų 
or kest ro va do vas Juo zas Pla čė nas, ne ma ža dar buo to jų ne iš dir bo nė pil nų me tų.

1972 m. kul tū ros na mų di rek to re bu vo pa kvies ta Emi li jaBra jins kie nė (gim. 
1930), tuo me tu dir bu si Pa kal niš kių bib lio te ko je. Še du vė, 1949 m. bai gu si Še du vos 
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gim na zi ją. Tre jus me tus mo kė si Vil niaus 
pe da go gi nio ins ti tu to Geo gra fi jos fa kul
te te, bet ins ti tu to ne bai gė dėl ašt raus 
kon flik to su tos aukš to sios mo kyk los 
ate is tais. Vi są dvi de šimt me tį ieš ko jo to
kios spe cia ly bės, ku ri leis tų įgy ven din ti 
no rą kas die ny bės dar bais pri si dė ti prie 
švie ses nės tau tos at ei ties kū ri mo. Dve jus 
me tus dir bo Šiu py lių (Šiau lių r.) sep tyn
me tė je, ket ve rius me tus Še du vos vi du ri
nė je mo kyk lo je mo ky to ja. Po to – vi sus 
aš tuo ne rius me tus kul tū ros na muo se Ka
re li jos au to no mi nė je res pub li ko je. Grį žo 
į Lie tu vą, kai at ėjo me tas leis ti vai kus į 
lie tu viš ką mo kyk lą. Įsi dar bi no Pa kal niš kių bib lio te ko je, ten ge rai už si re ko men da
vo ir bu vo pa kvies ta va do vau ti Še du vos kul tū ros na mams. To se pa rei go se kar tu 
su me no va do vais Kos tu Doč kum, Jo a na Va si liaus kie ne, Vid man tu Liuk pet riu ir 
ki tais dar ba vo si ke tu rio li ka me tų ir per juos pa si reiš kė kaip ta len tin ga pla taus 
įvai ria pu sio pro fi lio kul tū ros dar buo to ja.

Vos pra dė ju si dar bą Še du vos kul tū ros na muo se, E. Bra jins kie nė vaikš čio jo 
po Še du vos apy lin kes, kur ne spė jo pės čio mis, – dvi ra tį my nė, lan kė si pas se no lius, 
gy ve nu sius apy lin kė se, kvie tė dai nuo ti, šok ti, rin ko po sa kius, le gen das, pri si mi ni
mus, už ra šė dau gy bę dai nų. Už ra šy ta įvai rios te ma ti kos teks tų: „Vai kas šei mo je“, 
„Vė ly vo ji vai kys tė“, „Liau dies ast ro no mi ja“, „Mir ties są vo ka“, „Kai mas, so dy bos, 
pa sta tai, ar ti miau sia ap lin ka“, „Lie tu vių liau dies ku li na ri ja“, „Mir ties ir po mir ti nio 
gy ve ni mo žen klai ir įvaiz džiai“, „Li nų mū ka“, „Gim dy mas, lop ši nės, žai di ni mai“, 
„Lai ko su vo ki mas“, „Se no vi nio na mo vi dus“, Kū čių va ka ras, Ve ly kos, Sek mi nės, 
Jo ni nės, Šeš ti nės, De vin ti nės, Mo ja vos (Ge gu ži nės), „Apie kai mo gy ve ni mą“, „Apie 
Še du vos mies to gy ve ni mą (XIX a. pab.–XX a. pr.)“, „Apie se no vi nį Pa kal niš kių 
kai mo gy ve ni mą“, „Paukš čių bal sai“, su rink ta me džia ga apie se nuo sius Še du vos 
vie to vių pa va di ni mus, vie to var džius, pa da vi mus ir tik rus įvy kius, apie Še du vos m. 
vie to ves, liau dies me di ci ną, su kaup ta mu zi ka, dai nos, me lo di jos įra šy tos į au dio 
ka se tes. Už šiuos dar bus E. Bra jins kie nė ap do va no ta Lie tu vos Res pub li kos Kul tū
ros mi nis te ri jos di plo mu ir pre mi ja. Jos straips niai pub li kuo ti žur na le „Liau dies 
kul tū ra“ ir įvai riuo se res pub li ki niuo se laik raš čiuo se. Ji ta po res pub li ki nio kon kur so  
„Et ni nės kul tū ros šal ti nis” nu ga lė to ja, pa sa ko rių kon kur so lau re a te. 

Kul tū ri nė veik la E. Bra jins kie nės va do va vi mo me tais Še du vo je su kles tė jo. Tie 
me tai bu vo nau jų jau iš anks čiau vei ku sių me no ko lek ty vų at kū ri mo ir stip ri ni mo, 
nau jų me no mė gė jų ko lek ty vų su si kū ri mo me tai, at vy ku sių pro fe sio na lių me no 
ko lek ty vų kon cer tų ir spek tak lių, ki no fil mų gau sos me tai. Ir iš ėju si va do vau ti 
be si ku rian tiems Rau dond va rio kul tū ros na mams, ji tę sė Še du vo je pra dė tus dar bus.

Nau jo kul tū ros na mų di rek to riaus pa ieš kos pra džio je ne bu vo sėk min gos – 
per tris su pu se mė ne sius pa si kei tė dvi di rek to rės. 1987–1990 m. kul tū ros na mams 
va do va vo di rek to rius Kos tas Doč kus, nuo 1973 m. dir bęs me no va do vu. Me no 
va do vais su juo dir bo Dai va Pet rai ty tė, Li gi ta Ži lins kai tė ir kt. K. Doč kus re konst

KultūrosnamųdirektorėEmilijaBrajinskienė
1978ir2006metais
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KultūrosnamųdirektoriusKostasDočkus–
estradinioorkestrovadovas

K.DočkussugarbingušeduviųJoninių
svečiu–seimonariuKazimieruKuzminsku
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ra vo kul tū ros na mų fo jė, ka bi ne tus, 
or ga ni za vo dau gy bę šo kių va ka rų kul
tū ros na muo se ir mies to par ko va sa ros 
est ra do je. Jo ini cia ty va nuo 1988 m. 
Še du vos mies to par ke vyks ta Še du vos 
mies to gim ta die nio ren gi niai – po pu
lia riau sia šven tė Jo ni nės. Šven tė kas met 
ple čia si. At vyks ta vis nau jų pro fe sio
na lios mu zi kos at li kė jų, pop mu zi kos 
žvaigž džių, ben druo me nių ir įstai gų 
at sto vai puo šia mies tą flo ris ti niais ki
li mais, vyks ta bai ke rių, se no vi nių au
to mo bi lių pa ro dapa ra das, kon cer tuo ja 
gar siau si me no mė gė jų ko lek ty vai. 1990 
11 30 K. Doč kus at leis tas iš kul tū ros 
na mų di rek to riaus pa rei gų, nes bu vo 
iš rink tas Še du vos me ru, vė liau – Še
du vos mies to se niū nu. 

Nuo 1993 09 01 kul tū ros na mų 
di rek to re, nuo 2007 m. Še du vos mies to 
se niū ni jos kul tū ros vy riau si ą ja spe cia
lis te dir bo ir dir ba Izo li na Sta nu lie nė 
(gim. 1960). Še du vie tė. 1976 m. bai gu si 
Še du vos vi du ri nės mo kyk los de vy nias kla ses ir tais pa čiais me tais Bai so ga los vai kų 
mu zi kos mo kyk los for te pi jo no kla sę, akom pa na vo kul tū ros na mų pa gy ve nu sių žmo
nių šo kių ko lek ty vui, miš riam cho rui. 1976 m. įsto jo į Ro kiš kio kul tū ros mo kyk lą. 
1979 m. bai gė kul tū ros mo kyk lą, įgy da ma re ži sū ros spe cia ly bę, ir pra dė jo dirb ti 
Še du vos kul tū ros na muo se vyr. me to di nin ke. 1987 m. bai gė Lie tu vos kon ser va to ri
jos Klai pė dos fa kul te tų kul tū ros ir švie ti mo dar bo or ga ni za to riaus spe cia ly bę. Nuo 
1975 m. vi sų Rad vi liš kio ra jo no dai nų ir me no šven čių sce na ri jų au to rė ir re ži sie rė, 
nuo 1993 m. hu mo ro gru pės „Spran dži na“, daug kar ti nės Lie tu vos hu mo ro šven tės 
„Juo kis“ lau re a tės, LTV, LNK, TV hu mo ro lai dų da ly vės, va do vė, sce na ri jų au to
rė ir re ži sie rė. „Spran dži nos“ ko lek ty vo ini cia ty va jau ke tu rio li ka me tų Še du vo je 
vyks ta Lie tu vos hu mo ro gru pių šven tė „Vie ni juo kai“. Ji – įvai rių re gio ni nių ir 
res pub li ki nių ren gi nių ve dė ja, įvai riau sių kon kur sų lau re a tė. 1994 m. ve dė šei mų 
ka lė di nį va ka rą „Gra ži mū sų šei my nė lė“, ku rį Še du vo je fil ma vo Lie tu vos te le vi zi ja, 
2000 m. – res pub li ki nę „Juo kio“ lau re a tų šven tę, vy ku sią Rad vi liš ky je, ku rią taip pat 
fil ma vo Lie tu vos te le vi zi ja, 2003 m. da ly va vo tarp tau ti nia me re a ly bės šou „Fer ma“ 
Es ti jo je, ku rį fil ma vo TV3. Įsi su ku si į mies to gy ve ni mą, ta po pa sto ra ci nės ta ry bos 
na re, Še du vos mies to ben druo me nės ta ry bos na re, spor to klu bo „Še du va“ na re. Už 
nuo pel nus puo se lė jant Še du vos kraš to kul tū rą ap do va no ta Pa dė kos raš tais, 2004 m. 
ta po no mi na ci jos „Rad vi liš kio ra jo no ren gi nių or ga ni za to rė, re ži sie rė“ nu ga lė to ja, 
ap do va no ta „Rad vi liš kio kul tū ros dar buo to ja 2004“ sta tu lė le. 2006 m. no mi nuo ta 
Rad vi liš kio ra jo no ak ci jo je „Ge ru mo švie sa“ ir ap do va no ta Ge ru mo An ge lo sta tu
lė le. 2010 m. ap do va no ta Rad vi liš kio ra jo no sa vi val dy bės me ro Pa dė kos žen klu. 

KultūrosnamųdirektorėIzolinaStanulienė
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Svar biau sias kul tū ros na mų va do vų rū pes tis – bur ti įvai rių me no spe cia ly
bių dar buo to jus kū ry bi niam dar bui įvai riuo se ko lek ty vuo se, bū re liuo se, sek ci jo se, 
su da ry ti pa lan kiau sias są ly gas jų veik lai, au gi mui. Kai ku riuos svar bes nius šios 
rū šies dar bus šia me straips ny je ap ra šo mu lai ko tar piu ver ta ir čia pri si min ti.

1959 m. kul tū ros na mai pra dė jo kur ti mies to so dąpar ką. Bu vo so di na mos 
obe lys, sta to ma va sa ros est ra da, ka vi nėpa vil jo nas, grin džia mi ta ke liai ap so di na
mi krū me liais, pa sta ty tos skulp tū ros: „Meš kos“, „Spor ti nin kai“, „M. Gor kis“, prie 
var tų – iš su ny ku sio Bur biš kio dva ro at vež ti ir pa sta ty ti du „Liū tai“. 

1962 m. ko vo 31 d. pa nai ki nus Še du vos ra jo ną, jo te ri to ri ją per da vus Rad
vi liš kio ra jo nui, kei tė si ir kul tū ros na mų pa val du mas. 

1992 m. kul tū ros na mų pa sta tas per duo da mas Šau lių są jun gai. Vėl kei čia si 
pa val du mas, mies to se niū ni ja pa tal pas nuo mo ja. Šau liai pra de da kel ti nuo mos 
kai nas, to dėl, sa vi val dy bei ne be iš ga lint mo kė ti už ko mu na li nes pa slau gas, mies to 
kul tū ri nei veik lai ten kin ti nu per ka mas ir pri tai ko mas bal dų par duo tu vės pa sta tas 
Pa ne vė žio gat vės ga le. Kul tū ri nė veik la iš mies to cen tro iš si ke lia į pa kraš tį, o 
cen tre li kę rū mai mer di tuš ti ir po tru pu tį irs ta.

Kul tū ros na mų dar buo to jų ini cia ty va mies te or ga ni zuo ja mi vi sų vals ty bi nių 
šven čių ir at min ti nų da tų pa mi nė ji mai, Jo ni nėsmies to gim ta die nio šven tė, de šimt
me tį gy vuo jan ti Žo li nės šven tė „Žo li nės vai ni kas“, vai kų šven tės: „Šyp so si vai kys
tė“ ir Lie tu vos vai kų te at rų fes ti va lis „Po laum žir gio spar nais“, ka lė di nės šven tės: 
eg lu tės įžie bi mo, ži bu rė liai, pa dė kos die na „Še du vos žie dai“ ir dau gy bė ki tų ben
druo me nės ren gi nių. Kar tu su mies to ben druo me ne įgy ven din ti pro jek tai: „Gė lių 
mies tas“ (ak ci ja – skal dy tų ak me nų mo zai kų iš dės ty mas ap link me džius Še du vos 
mies to cen tre), „Šu li nys“ (šu li nio, už krės to pes ti ci dais, iš va ly mo ir re konst ruk ci jos 
dar bai), „Ąžuo lai šilt na my je ne au ga“ (eko lo gi nis pro jek tas), „Mes pa tys“ (Rad vi
liš kio ra jo no jau ni mo vik to ri na „Gon gas“ Še du vo je), „Va sa ros est ra dos re no va ci ja” 
(par ke esan čio pa sta to re no va ci ja), „Še du vos tau rė” (ju bi lie ji nis krep ši nio tur ny ras 
tarp Rad vi liš kio ra jo no jau ni mo krep ši nio ko man dų), „Vai šių dai nos”, laik raš tis 
„Še du va” (Še du vos m. ben druo me nės laik raš čio lei dy ba), edu ka ci nis pro jek tas ne
įga lių, so cia liai rem ti nų vai kų in teg ra ci ja į vi suo me nę „Drau giš kos šyp se nos2010”. 

„Spranžinos“grupė
koncertometu
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Glau dūs ry šiai kul tū ros dar buo to jus 
sie ja su mies to se niū ni ja, kaip ypa
tin gas įvy kis vi siems – 2007 m. Lais
vės pa min klo Pri si kė li mo apy gar dos par ti za nams ati den gi mo ce re mo ni ja. Ben dri 
ren gi niai kul tū ros dar buo to jus sie ja su baž ny čia, lop še liudar že liu, bib lio te ka, su 
Ca ri tu, gim na zi ja, se ne lių glo bos na mais, ne įga lių jų drau gi ja, jų pui kiu vo ka li niu 
an sam bliu „Ver de nė“, va do vau ja mu Vla do Bon de re vo, su mu zi kos mo kyk la, dai
lės mo kyk la ir jos mo ky to ja Gra ži na Liuk pet rie ne, ku ri kar tu su vy ru Aud riu mi 
yra dau ge lio mies to šven čių sce nog ra fai, ne ti kė tų ak ci jų mies te ir pa ro dų Už va
žiuo ja muo se na muo se ren gė jai, ren gi nių fil muo to jai ir fo to gra fai. Tik vi si kar tu 
bū da mi ge ba me su kur ti ne pa kar to ja mų ir šir džiai ma lo nių ren gi nių tiek vai kams, 
tiek su au gu siems. Ge ra, kai or ga ni zuo da mi šven tę, ga li me ją api pin ti ir pa puoš ti 
še du vių su kur tais pos mais: Še du vos po etai, li te ra tai su si ren ka į „Po ezi jos va sa
ras“, kur skai to sa vo kū ry bą.

Chorinėveikla.Pra džio jejau ni mo ge gu ži nės, ra jo ni nės dai nų šven tės, mo
ky to jų die nos ir ki ti ra jo ni niai ren gi niai vyk da vo Pra sta vo nių pu šy ne. Moks lo 
me tų pa bai go je moks lei viams ten bū da vo or ga ni zuo ja mos tra di ci nės eks kur si jos. 
Pu šy nas bu vo ta vie ta, kur va sa rą vyk da vo kul tū ri niai ren gi niai vi siems: ir ma
žiems, ir jau ni mui, ir se ni mas rink da vo si pail sė ti, da ly vau ti ren gi niuo se. Dai nų 
šven tės vyk da vo ir Še du vos pro gim na zi jos sta dio ne. 

Kul tū ros na mų miš rus cho ras gy vuo ja nuo 1946 me tų. Pir ma sis va do vas 
bu vo Bo les lo vas Amb ra sas, pa ruo šęs cho ris tus 1950 m. res pub li ki nei dai nų šven tei. 
Nuo tų me tų cho ras da ly va vo vi so se Še du vos, vė liau Rad vi liš kio ra jo no dai nų 
šven tė se ir res pub li ki nė se bei pa sau lio lie tu vių dai nų šven tė se Vil niu je. Cho re 

PaminkloPrisikėlimoapygardospartizanams
atidengimoceremonijoje
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Šeduvosrajoninėdainųšventė
Prastavoniųpušyne

Jungtinioliaudiesšokiųkolektyvo
pasirodymasrajoninėjedainųšventėje.
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iki šiol te be dai nuo ja Lai ma Če pė nai tė
Gal di kie nė, da ly va vu si 1950 m. dai nų 
šven tė je Vil niu je. Ji pri si me na, kaip į 
šven tę va žia vo gy vu li niuo se va go nuo
se, su sė dę ant len tųsuo lų, vi są ke lią dai na vo, gai vi no si alu mi iš bačkelės, – karš tis 
bu vęs ne žmo niš kas. Pra va žia vę Kau no tu ne lį ne be pa ži no vie ni ki tų: bu vo suo di ni 
suo di niau si. Ap gy ven din ti Vil niu je kaž ko kia me ben dra bu ty je, ga vo po sep ty nis 
ki log ra mus šie no pa si klo ti ant grin dų nak vy nei. Val gė iš sa vo krep šių. Kad per 
tą dai nų šven tę bu vo karš ta, liu di ja ir toks at ve jis, – gir di, iš troš ku sie ji ei da vo 
at si ger ti į baž ny čią... švęs to van dens. Lai ma me no sa vi veik lo je da ly va vo jau mo
ky da ma si pra di nė se kla sė se, pas kui, bai gu si Še du vos vi du ri nę mo kyk lą, dai na vo 
kul tū ros na mų cho re, šo ko tau ti nius šo kius, pa ti 1957–1961 m. va do va vo kul tū ros 
na mų tau ti nių šo kių ko lek ty vui.

Ypač sėk min gi ir vai sin gi Še du vos cho ri nės veik los me tai bu vo, kai miš riam 
cho rui va do va vo cho ro di ri gen tas pe da go gas Vy tau tas Ur bo na vi čius (1928–2000). 
Mu zi kos, cho ro di ri ga vi mo jis mo kė si Kau no ir Šiau lių mu zi kos mo kyk lo se, o 
1981 m. ne aki vaiz džiai bai gė Lie tu vos vals ty bi nę kon ser va to ri ją (doc. A. Lo po cho
ro di ri ga vi mo kla sė). 1954–1959 m. dės tė mu zi ką ir dai na vi mą Še du vos vi du ri nė je 
mo kyk lo je. Ten kar tu su tau ti nių šo kių va do vu mo ky to ju K. Ži lė nu or ga ni za vo 
moks lei vių dai nų ir šo kių an sam blį. Tu rė jo net skra ba lus, ku riuos va di no „Kel mu“. 
V. Ur bo na vi čius va do va vo ir su au gu sių jų cho rams, ren gė kon cer tus. Jis kul tū ros 
na muo se su bū rė 60 as me nų cho rą, jį pa ruo šė 1955 ir 1960 m. dai nų šven tėms. 

Nuo 1970 m. ru dens Še du vos kul tū ros na mų miš ria jam 50 da ly vių cho rui 
ėmė va do vau ti Vy tau tas Nar bu tas (1930–1994), mu zi kos mo ky to jas, chor ve dys, 

Šeduvoskultūrosnamųchoras,vadovaujamas
V.Urbonavičiaus,1955m.respublikinėje
dainųšventėjeVilniuje
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so lis tas, Rad vi liš kio ra jo no dai nų šven čių or ga ni za to rius ir 
vyr. di ri gen tas. Jis kar tu su V. Pa kštu pa ren gė cho rą 1975 m. 
res pub li ki nei dai nų šven tei. 

Še du vis Vy tau tas Pa kštas (1921–2009), pe da go gas, chor
ve dys, smui ki nin kas, vai kų mu zi kos mo kyk lų mo ky to jas, in
stru men ti nių an sam blių kū rė jas ir va do vas, 1989–1994 m. va do va vęs Še du vos 
baž ny čios miš riam cho rui, cho ro di ri ga vi mą ne aki vaiz džiai stu di ja vęs Vil niaus 
J. Ta latKelp šos mu zi kos tech ni ku me.

Daug Še du vos kul tū ros na mų cho ri nės kul tū ros ug dy mui nu si pel nęs pe da
go gas ir chor ve dys Gin tau tas Na vic kas (gim. 1946). Cho ro di ri ga vi mo jis mo kė si 
Šiau lių aukš tes nio jo je mu zi kos mo kyk lo je, 1969–1974 m. cho ro di ri ga vi mą stu di ja vo 
Lie tu vos vals ty bi nė je kon ser va to ri jo je. Nuo 1978 m. dir bo Še du vos kul tū ros na mų 
miš raus cho ro va do vo Ro ma no An driuš ke vi čiaus asis ten tu, o nuo 1980 m. – pats 
ėmė va do vau ti cho rui. Jo mo to: „Man gra žuo lių ne rei kia, man rei kia bal sų.“ Su 
kul tū ros na mų di rek to re E. Bra jins kie ne ėjo per kie mus, kal
bi no še du vie čius dai nuo ti. Su lip dė vy rų ir mo te rų an sam blius, 
po to vi sus su jun gė į cho rą. Žmo nes la biau siai at bai dy da vo 
su dė tin gas dai nų šven čių re per tu a ras, ke tur bal siai kū ri niai. 
O prieš kiek vie ną dai nų šven tę bū da vo cho rų ap žiū rosat
ran kos. Tik rin da vo ko mi si ja. Ypač reik li at ran ka bu vo prieš 
1985 m. res pub li ki nę dai nų šven tę. Mat lauk ta gar bin go sve 
 čio – So vie tų Są jun gos kom par ti jos pir mo jo sek re to riaus Mi
chai lo Gor ba čio vo. Sėk min gai pa si ro dęs šio je šven tė je, Še du
vos kul tū ros na mų miš rus cho ras tin ka mai pa si ruoš da vo ir 
ki toms šven tėms – 1990 m. Tau ti nei dai nų šven tei, 2007 m. 
res pub li ki nei dai nų šven tei „Bū ties ra tu“, 2009 m. Lie tu vos 

MišrusŠeduvos
rajonokultūrosnamų
choras,vadovaujamas
V.Narbuto.1975m.

VytautasPakštas
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tūks tant me čio dai nų šven tei „Am žių su tar ti nė“. G. Na vic kas gy ve na Šiau liuo se, 
dir ba Šiau lių kon ser va to ri jo je dės ty to ju. Ruo šia chor ve džius ir pa va ka riais dar 
va ži nė ja į Še du vą re pe tuo ti. Jis yra il ga me tis Rad vi liš kio ra jo no dai nų ir me no 
šven čių vy riau sia sis di ri gen tas, Še du vos kul tū ros na mų cho ro ben dra am žis, 2008 m. 
kar tu su sa vo cho ru at šven tęs 60me tį. Še du vos cho ris tai – ne tik pa si šven tę dai
no rė liai, bet ir en tu zias tin gi ke liau to jai, au to bu su iš mai šę vaiz din giau sias Lie tu vos, 
Lat vi jos, Es ti jos vie to ves.

Per žvel gus Še du vos kul tū ros na mų cho ri nę veik lą 1946–2009 m., ma ty ti, 
kad jo je bū ta ir pa ki li mų, ir ato slū gių, il gą lai ką trū ko pa sto ves nių chor ve džių, 
jie daž nai kei tė si, ne pa sie kę ge res nių re zul ta tų. Bet tiek ra jo no, tiek ir res pub li kos 
šven tė se da ly vau ta re zul ta ty viai, ypač at kur tos Lie tu vos ne pri klau so my bės me tais. 

Etnografiniaiansambliai.1978 m. su bu ria mas et no gra fi nis an sam blis „Še du
va“. Va do vė E. Bra jins kie nė, pa ti dai na vu si cho re ir šo ku si pa gy ve nu sių žmo nių 
šo kių ko lek ty ve, sa kė: 

„Kadalinksmaarlabailabaisunku,geriausiaspagalbininkas–
daina.Dainavimas–sielosmankšta,sportavimas–kūno.Daug
mūsųstovėjodainųšvenčiųchoristųtribūnose,betdaugiaubuvo
besiklausančių.Tiemsirnorėtųsipalinkėti,kadpatysprisimintų
dainąirdaugiaudainuotų.Juknaujosmadosgreitaipraeina,o
liaudiesdaina–lieka.“ 

Su rin ku si daug et no gra fi nės me džia gos apie se ną sias še du vių ves tu ves, su ma nė 
jas įam žin ti. Su ko lek ty vu Lie tu vos te le vi zi jos nu fil muo tos ,,Še du vių ves tu vės“ 
jau no sios pu sė je, vė liau – ,,Še du vių ves tu vės“ jau no jo pu sė je. Lie tu vos te le vi zi ja 
taip pat nu fil ma vo ,,Še du vių sek mi nes“, ,,Še du vių krikš ty nas“. Vyk dant Rad vi liš kio 
vie šo sios bib lio te kos dar buo to jų pa reng tą pro jek tą, iš leis ta E. Bra jins kie nės kny ga, 
pa ra šy ta še du vių tar me, ,,Te tir vins su bil da“. Tuo pa čiu var du iš leis tas dvi gu bas 
kom pak tas. Įra šy ta plokš te lė ,,Gai džiuos kė lio“, įra šy tas vai šių dai nų CD ,,Alut 
gė rio, gra žė dai na vo“, du še du vie čių ro man sų CD kom pak tai ,,Bu vo ge gu žis“ ir 
,,Su ba tos vė lų va ka rą“, miš ko bro lių dai nų kom pak ti nė plokš te lė ,,Ko vų lau kuos 
ai dė jo šū viai“. Įra šy ta dai nų į aukš tai čių an to lo gi ją. Pa ne vė žio te le vi zi jo je su kur tas 
fil mas „Apie Še du vą“, Šiau lių TV fil mas ,,Au ko ju ran kas ir šir dį“. Daug įdai
nuo ta pa čios va do vės ir jos ko lek ty vo į įvai rias laik me nas. Gal būt mei lė se na jai 
lie tu viš kai dai nai per si duos vai kai čiams? Su sės jie, jau di de li, prie šven ti nio sta lo, 
įsi jungs mag ne to fo ną ar kom pak ti nį gro tu vą ir klau sys mo čiu tės Emi li jos dai nų. 
Jos bal so ai das bus tik ras him nas žmo giš ku mui, nuo šir du mui, bus tik ras prie sa
kas vai kams ir vai kų vai kams. 

Et no gra fi nis an sam blis „Še du va“ daug kar tų da ly va vo TV lai do se ,,Duo kim 
ga ro“, ,,Ge ro ūpo“. E. Bra jins kie nės su bur ta, Gin ta ro Rut kaus ko va do vau ja ma 
fol klo ro ka pe la „Še du vos ber nai” 2003 m. ta po Lie tu vos te le vi zi jos mu zi kos lai
dos „Duo kim ga ro” nu ga lė to jais. „Ber nus“ kvie čia ne tik te le vi zi ja, juos my li ir 
ger bia vi sur, jie kon cer tuo ja Lie tu vo je, Len ki jo je, Bal ta ru si jo je. Pa ti E. Bra jins kie nė 
da ly va vo TV lai do se „Kraš to gar bė“, „Krai čio skry nia“, „Kas die ny bės ait va rai“. 
Et no gra fi nis an sam blis „Še du va“ kon cer ta vo Var šu vo je, Kro ku vo je (Len ki ja), Da ni
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Etnografinis
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jo je, Ta li ne (Es ti ja), Mask vo je (Ru si ja), Pran cū zi jo je. Ko lek ty vas – vi sų Rad vi liš kio 
ra jo no me no ir dai nų šven čių da ly vis, vi sų res pub li ki nių, pa sau lio lie tu vių dai
nų šven čių da ly vis, Lie tu vos fol klo ro šven čių „Ata ta ria lamz džiai” Kau ne, „Ant 
ma rių kran te lio“ Rum šiš kė se, „Skam ba skam ba kan kliai” Vil niu je, tarp tau ti nių 
fes ti va lių „Bal ti ca” da ly vis. Ši tų fes ti va lių ir šven čių pa ska tin ta, Emi li ja su ko lek
ty vu 1986 m. Še du vo je su ren gė Už ga vė nių šven tę „Žie ma žie ma, bėk iš kie ma“ 
ir fol klo ro šven tę „Pau lio kim kaip se no lė“. 

2006 m. et no gra fi nis an sam blis „Še du va“ ap do va no tas Lie tu vos kul tū ros 
mi nis te ri jos no mi na ci ja „Auk so paukš tė“. Ko lek ty vui su teik ta pir mo ji ka te go ri ja. 
Et no gra fi nis an sam blis „Še du va” įra šy tas į Tarp tau ti nę in ter na cio na li nę liau dies 
or ga ni za ci ją. 

2004 m. Emi li ja Bra jins kie nė ap do va no ta Lie tu vos Di džio jo ku ni gaikš čio 
Ge di mi no or di no me da liu. „Už nuo pel nus Lie tu vai” 2005 m. LTV pro jek te „Dau
giau sau lės, dau giau švie sos“ no mi nuo ta Lie tu vos Švie suo le. 2005 m. ap do va no ta 
Rad vi liš kio ra jo no Ge ru mo An ge lo sta tu lė le. 2010 m. 80me čio ju bi lie jaus pro ga 
E. Bra jins kie nė ap do va no ta Rad vi liš kio me ro Pa dė kos žen klukry žiu mi. 2011 m. 
su teik tas Še du vos mies to Gar bės pi lie čio var das.

Tautiniųšokiųkolektyvai.Pir muo sius tau ti nių šo kių bū re lius kul tū ros na
muo se ėmė bur ti Al do na Dū dai tė, Emi li ja Bur bu ly tė, nuo 1957 m. jiems va do va vo 
Lai ma Če pė nai tė, Kon stan ci ja Tva ri jo na vi čie nė (nuo 1961 m. – Lai ma Če pė nai tė
Gal di kie nė). Bu vu sius ir nau jus pa gy ve nu sių žmo nių šo kių ko lek ty vo na rius su ti ko 
bur ti Kon stan ci ja Goš tau tie nė (Tva ri jo na vi čie nė). Ji ėjo per Še du vą pas ži no mus 
še du vius, kal bi no nau jai at vy ku sius, tuos, ku rie no ri šok ti, ir su bū rė gra žų šo
kė jų bū re lį, ėmė su juo re pe tuo ti, ruoš tis šven ti niams pa si ro dy mams. Už mez gė 
drau gys tę su Pa ne vė žio raj ko op są jun gos ko lek ty vo pa gy ve nu siais šo kė jais, ku rių 
va do vas bu vo Ta das Dab ke vi čius. Kon cer ta vo, kar tu ren gė va ka ro nes. 

Nuo 1972 m. pa gy ve nu sių žmo nių šo kių ko lek ty vui, sėk min gai pa si ro džiu siam 
1975 m. dai nų šven tė je, ima si va do vau ti Jo a na Va si liaus kie nė (gim. 1933). Ki tus šok

„Auksopaukštės“
įteikimoansambliui
iškilmės.Paukštę
įteikėLiaudies
menocentrovadovas
J.Mikutavičius
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din ti pra dė jo 1956 m. 1963–2009 m. –  
Še du vos gim na zi jos lie tu vių kal bos mo
ky to ja, cho reo grafėeks per tė, iš ug džiu  
 si dau gy bę tau ti nių šo kių šo kė jė lių 
kar tų ne tik mo kyk lo je, bet ir mies te. Nuo 1967 m. J. Va si liaus kie nė pa ski ria ma 
vi sų Rad vi liš kio ra jo no dai nų šven čių, liau dies me no ir spor to šven čių vyr. cho
reo grafe. Ji Še du vos kul tū ros na muo se dir bo su pa gy ve nu sių jų žmo nių tau ti nių 
šo kių ko lek ty vu, 2001 m. su bū rė ir dir ban čio jau ni mo tau ti nių šo kių ko lek ty vą. 
Da ly va vo kon kur suo se „Po ra už po
ros“, „Šo kim tryp kim links mi bū kim“, 
„Mi tu vos sū ku riai“, „Du by sos juos ta“, 
„Aguo nė lė“, „Ka da gys“, iš ku rių vi sa
da grįž da vo ge rai įver tin ta. Ko lek ty vai 
bu vo stip rūs, da ly va vo vi so se ra jo no 
ir res pub li ki nė se dai nų šven tė se bei 
kon kur suo se. 1985 m. dai nų šven tei 
pa ruo šu si tris ko lek ty vus, Jo a na Va si
liaus kie nė ap do va no ta Aukš čiau sio sios 
Ta ry bos pre zi diu mo gar bės raš tu bei 
liau dies švie ti mo pir mū no žen kle liu. 
1990 me tais į Iąją Tau ti nę dai nų šven tę 
Vil niu je mo ky to ja pa ruo šė ir nu ve žė 
net ke tu ris tau ti nių šo kių ko lek ty vus. 
Ta da jai įteik tas Vy tau to Land sber gio 
Pa dė kos raš tas. 1995 m. ap do va no ta 

Šeduvoskultūrosnamųtautiniųšokių
kolektyvas,vadovaujamasKonstancijos
Tvarijonavičienės(Goštautienės)

IlgametėŠeduvosšokiųkolektyvųvadovė
JoanaVasiliauskienė
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Lie tu vos Di džio jo ku ni gaikš čio Ge di mi no or di no me da liu. 2003 m. no mi nuo ta 
Rad vi liš kio ra jo no ak ci jo je „Ge ru mo švie sa” ir ap do va no ta Ge ru mo An ge lo sta tu
lė le. 2011 m. su teik tas Še du vos mies to Gar bės pi lie čio var das.

Liaudiškosmuzikoskapelos. Pir mo siomsliau diš kos mu zi kos ka pe loms va
do va vo Liu das ir Sta nis lo vas Ve dec kiai, vė liau, nuo 1962 m., – Vy tau tas Pa kštas. 
Jis su bū rė sty gi nį ka me ri nį kvar te tą. Re pe ti ci jos vyk da vo jo na muo se. Gro jo Vy
tau tas ir Kęs tu tis Pa kštai, Ra mū nas Žič kis, Izo li na Skro ma nai tė. 

Nuo 1980 m. kai mo ka pe lai va do va vo Kęs tu tis Meš kaus kas. Jis – Še du vos 
vi du ri nės mo kyk los (da bar gim na zi jos) pu čia mų jų in stru men tų or kest ro va do vas, 
mu zi kos mo ky to jas. Su ti ko pa ruoš ti ko lek ty vą dai nų šven tei. Te ko gro ti iš na tų, 

ŠeduvosšokiųkolektyvųvadovėJoanaVasiliauskienėsujaunaisiais
šokėjais1990m.dainųšventėjeirŠeduvoskultūrosnamųpagyvenusių
šokėjųgrupe
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rei kė jo nau jų in stru men tų, ir jie bu vo gau ti, rei kė jo nau jų kos tiu mų – ir jie bu vo 
pa siū ti. 1980 m. da ly va vo XIV Rad vi liš kio ra jo no me no šven tė je An ta niš kių par ke. 
Sėk min gai pa si ruo šu si 1985 m. res pub li ki nei dai nų šven tei Vil niu je, ka pe la bu vo 
pa kvies ta da ly vau ti kon kur se. 

1980 m. bu vo iš po pu lia rė ju si Pet ro Stan ke vi čiaus va do vau ja ma ori gi na li 
ka pe la, tu rė ju si to kią su dė tį: Pet ras Stan ke vi čius – ar mo ni ka ir būg nas (jis sa
ky da vo, kad jam rei kia mo kė ti dvi gu bai, nes gro ja dviem in stru men tais), Jo nas 
Skač kaus kas – smui kas, Pet ras Va la vi čius – man do li na ar ba triū ba, Ja ni na Ka ro li na 
(Ka ru sė) Stan ke vi čiū tėUša ko va – gi ta ra, Jo nas Jon kus – smui kas (jį pa lai do jo kar
tu su smui ku), An ta nas Kaz laus kas – būg nas, įvai rios dū de lės ir paukš čių bal sų 
mėg džio ji mas. Ka pe la grie žė liau diš kas se no vi nes me lo di jas, gro da vo kul tū ros 
na mų ren gi niuo se, bet po pu lia rūs bu vo ir Ma lū no va ka rė liuo se.

Liu das Ve dec kis su bū rė gra žų ir gau sų or kest ran tų bū re lį, va do va vo ir kai   
mo ka pe lai. Or kest re gro jo di de lis mu zi kan tų bū rys, da ly va vo ir vy res nie ji, ir jau   
ni mas. Or kest ras bu vo šau nus, tu rė jo uni for mas, in stru men tus. Šis kul tū ros na mų 
or kest ras gro jo iki 1980 me tų.

1990 m. kai mo ka pe lai va do va vo Ri čar das Skro ma nas, daug me tų skam bi
nęs gi ta ra est ra di nia me an sam bly je.

Liau diš kos mu zi kos ka pe lą „Užuo vė ja“ su bū rė Ed vi nas Ka žu kaus kas. Ko lek
ty vas įkur tas 2001 m. šv. Va len ti no die ną – va sa rio 14ąją. Re per tu a re – žmo nos 
Ra mu tės Ka žu kaus kie nės su kur tos dai nos – mu zi ka ir žo džiai – bei įvai rių Lie tu
vos kom po zi to rių kū ri niai. Ra mu tė – ka pe los idė jų ge ne ra to rius. Su rink ti ka pe lą 
pa suf le ra vo LTV lai da „Duo kim ga ro“. Pas kui ko lek ty vas ke le tą kar tų da ly va vo 
šio je lai do je vy ku sio se var žy tu vė se bei kon kur suo se „Grok, Jur ge li“ Bir žuo se, 
„Links mo ji ar mo ni ka“ Ute no je, „Pa mi tu vio ar mo ni ka“ Jur bar ke, „Griežk, smui ke li“ 
Kur šė nuo se, „Ru dens mo zai ka“ Šiau liuo se, Šiau lių ap skri ties Už ga vė nių šven tė
se Rad vi liš kio r. Kle bo niš kio bui ties mu zie ju je. Ko lek ty vo krikš ta tė vis – Vi li mas 
Ma li naus kas, Bai so ga los ka pe los „Žvan gu lis“ va do vas. Pir ma sis šio ko lek ty vo pa
si ro dy mas įvy ko pra ėjus po rai mė ne sių nuo įsi kū ri mo. Kė dai niuo se su reng ta me 

Liaudiškosmuzikos
kapelosvadovas
KęstutisMeškauskas
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LiudoVedeckio
vadovaujamasorkestras

Šeduvoskultūrosnamų
liaudiškosmuzikoskapela
„Užuovėja“suvadovu
E.Kažukausku
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kon kur se „Čiul ba lakš tin gė lė“ ko lek ty vas su si drau ga vo su Kė dai nių „Vi lai nių“ 
ka pe la. Šios ka pe los va do vas kom po zi to rius An ta nas Mi ka laus kas yra pa do va no jęs 
ka pe lai ke le tą sa vo kū ri nių. Ka pe la kon cer tuo ja vi so je Lie tu vo je. 

Estradiniaiansambliai. 1973–1990 m. net ke liems est ra di niams an sam bliams 
va do va vo Kos tas Doč kus. Jo bu vo su bur ti VIA (vo ka li niai in stru men ti niai an sam
bliai) KMK (Kil no ja mo ji me cha ni zuo ta ko lo na), kul tū ros na muo se. Šis ko lek ty vas 
da ly vau da vo kon kur suo se ir vi sa da bū da vo tarp ge riau sių jų. Daug kon cer tuo da vo. 
Dėl pir mos vie tos res pub li ko je var žė si su M. Su rau čiaus vo ka li niu in stru men ti niu 
an sam bliu, su bro lių Taut kų va do vau ja mais Ty tu vė nų, vė liau Kel mės KMK vo ka
li niais in stru men ti niais an sam bliais. K. Doč kaus ini cia ty va an sam bliai bu vo su bur ti 
Alks niu pių kul tū ros na muo se, Še du vos ta ry bi nia me ūky je tech ni ku me. Jis va do va vo 
ke liems pu čia mų jų in stru men tų or kest rams Rad vi liš kio ra jo ne: Še du vos vi du ri nės 
mo kyk los, Rad vi liš kio pro fe si nės tech ni kos mo kyk los, kul tū ros na mų, dir bo mu zi kos 
mo ky to ju Še du vos vi du ri nė je mo kyk lo je bei Še du vos ta ry bi nia me ūky je tech ni ku me. 

Kul tū ros na muo se kon cer ta vo ir vai di no vi si žy miau si Lie tu vos pro fe sio
na laus me no ko lek ty vai, te at rai, bu vo de monst ruo ja mi ki no 
fil mai, at vyk da vo cir kas. Ypa tin gas ir vi sų lau kia mas įvy kis 
mies te – Jo ni nės, Mag de bur go mies to tei sių su tei ki mo die na, 
mies to gim ta die nis. Jo ni nės Še du vo je K. Doč kaus iš au gin tos 
ir puo se lė ja mos nuo 1988 m. 

Popgrupė,vokaliniaiansambliai.1979 m. jau ni mas grie
bia gi ta ras ir pra de da gro ti ro ką. Gru pė va di no si „Ba tis ka fai“. 
Gro jo par ke ir kul tū ros na muo se jau ni mo šo kių va ka rų me tu.

1998 me tais šei my ni nis du e tas Dai va ir Sil vi jus Be la ko
pi to vai, pa si va di nę pop gru pe „SiDa“ iš lei do gar so ka se tę. 
Jų mu zi kos pri sta ty mas vy ko Alu da rių šven tė je mies to par ke. 
Dai va Be la ko pi to vie nė dir bo kul tū ros na muo se su vai kų pop
cho ru „Na mi nu kas“, da ly va vo res pub li ki niuo se vai kų pop cho rų 
fes ti va liuo se. Ji va do va vo ir mo te rų vo ka li niam an sam bliui. 
Vo ka li nės mu zi kos tra di ci jas tę sia Še du vos gim na zi jos mu zi

K.Dočkus
sukultūros
namųilgametėmis
vadovėmis
E.Brajinskiene
irI.Stanuliene

„Džia–dos“
vadovėAurelija
Meškauskienė
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kos mo ky to ja Au re li ja Meš kaus kie nė. 2002 m. bai gu si Šiau lių uni ver si te to Me nų 
fa kul te to mu zi kos kryp ties mu zi kos pe da go gi kos stu di jas, ga vu si ma gist ro di plo mą 
su pa gy ri mu, grei tai pel nė Še du vos moks lei vių mei lę ir pa gar bą Še du vos gim na
zi jo je. Ji su bū rė nuo sta bius vai kų ir jau ni mo me no ko lek ty vus: cho rą „Džiada“, 
įvai rių am žiaus gru pių vo ka li nius an sam blius. „Džiada“ at šven tė sa vo gy va vi mo 
de šimt me tį. Pir ma sis ju bi lie jus, o jau pa siek ta gra žių re zul ta tų: da ly vau ta pa sau lio 
lie tu vių dai nų šven tė je Vil niu je, ne kar tą kon kur se „Dai nų dai ne lė“, LRT lai do je 
„Ma žų jų žvaigž džių va lan da“, TV3 „Penk ta die nio šou“, iš leis ti du kom pak ti niai 
dis kai. Nu skin ti lau rai: „Džiada“ – Šiau lių ap skri ties vo ka li nių an sam blių šven tės 
„Ru dens mo zai ka“ lau re a tas, kon kur so „Lai skam ba bal sai“ lau re a tas, džia zo mu
zi kos „Vai vo rykš tės spal vos“ lau re a tas. Gim na zi jos mu zi kos mo ky to ja su po lė kiu 
įsi jun gė į mies to kul tū ros ver pe tą. Jos va do vau ja ma me kul tū ros na mų mo te rų 
vo ka li nia me an sam bly je dai nuo ja 16 mo te rų. 

Mėgėjųteatrospektakliai.Skaitovai.1977 m. Še du vos gy dy to jas Vid man tas 
Liuk pet ris su bū rė mė gė jų te at rą ir pa sta tė du spek tak lius: Eu ge ni jaus Ig na ta vi čiaus 
„Si dab ri nės sky ry bos“ ir 1979 m. An to no Če cho vo „Meš ka“, ku riuo se vai di no pats 
re ži sie rius ir I. Skro ma nai tė. 

I. Skro ma nai tė (nuo 1991 m. Sta nu lie nė), nuo 1990 m. dirb da ma su Rau
dond va rio su au gu sių jų me no mė gė jų te at ru, pa sta tė spek tak lius: R. Na re čio nio 
„Ope ra ci ja VAM“, K. Sa jos „Gai džio pen ti nai“, V. Ru mi na vi čiū tės pje sę „Sun ki 
naš ta“, su Še du vos me no mė gė jais V. Rez či ko vo pje sę „Die vo baus mė“, ku rio je 
pa grin di nius vaid me nis at li ko Ža na Sta ne vi čie nė, Še du vos gim na zi jos mo ky to jai 
Dia na Va ria ko jie nė, Ar vy das Ka va liaus kas. Ar vy das ta po kul tū ros na mų dar buo
to jų de ši ni ą ja ran ka. Jis – dau ge lio ren gi nių, šven čių ve dė jas ne tik Še du vo je, bet 
ir ra jo ne, ra jo no ak ci jo je „Ge ru mo švie sa” no mi nuo tas ir ap do va no tas Ge ru mo 
An ge lo sta tu lė le. 

2004 m. di plo mi nį dar bą Flo ria no Ka lo pje sę „Ke tu rie se vi dur nak ty“ su 
kul tū ros na mų ar tis tais pa sta tė še du vis re ži sie rius Vai das Kve da ras, il ga me tis vai
kų te at ro ir hu mo ro gru pės „Spran dži na“ da ly vis. Vai din ti spek tak ly je pa si kvie tė 
ko le gas iš „Spran dži nos“ – Re dą ir Izo li ną Sta nu lius, Kęs tu tį But ke vi čių, Li vi tą 

Nuotrauka
išF.Kalopjesės
„Keturiese
vidurnakty“
spektaklio
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Kor že niaus kai tę. Li vi ta 2008–2010 m. dir bo Še du vos mies to se niū ni jos kul tū ros 
vy res ni ą ja spe cia lis te, ve dė ren gi nius. 

1979 m. vai kų dra mos bū re liui va do va vo Ma ri ja Se le nie nė. Vai di no 22 vai
kai. Pa sta tė spek tak lius: T. Gab be „Kriš to li nė kur pai tė“, mol da vų liau dies pa sa ką 
„Trys fė jos“, spek tak lį pa gal H. K. An der se no pa sa kas.

Ge rų re zul ta tų pa sie kė kul tū ros na mų vai kų te at ras „Laum žir giai“. 1979 m. 
Jo niš kio kul tū ros na muo se vy ku sia me Lie tu vos vai kų te at rų kon kur se (žiu ri pir mi
nin kas Ri mas Tu mi nas) še du vie čių vai kų te at ro spek tak lis „Skruz dė lė at si sky rė lė“ 
ta po lau re a tu. Su vai kų te at ru su kur ti spek tak liai: Dag ma ros Nor met „Jum po va ris“, 
Onos Skro ma nie nės „Žą si nas“, vai di ni mai: „Lo bio ieš ko to jai“, „Pe liu kų gim ta die
nis“, H. K. An der se no „Snie guo lė ir sep ty ni nykš tu kai“, 1998 m. su  G. Ma rec
kai tės pje sės spek tak liu „Ša lia ke lio vieš ke lė lio“ „Laum žir giai“ Uk mer gės vai kų 
te at rų šven tė je „Ne nu ora mos“ ta po lau re a tu, da ly va vo fes ti va ly je „Ben dra am žių 
sce na – 98“ Jo niš ky je. 1999 m. spek tak lis V. Kup šio „Iš gel bė ki te ken gū riu ką“ ta
po Lie tu vos vai kų te at rų kon kur so „Pa sto gė lė – 99“ lau re a tas. Spek tak lis pa gal 
E. Ma tu lai tės pje sę „Ra ga nos mil tai“ – 2001 m. vai kų te at rų fes ti va lio „Šim ta ko
jis“ lau re a tas. 2005 m. pa sta ty ta lie tu vių liau dies pa sa ka „Tei sy bė ir ne tei sy bė“, 
2006 m. – H. K. An der se no pa sa ka „Kiau lia ga nis“, 2008 m. – „Ona gel bė to ja“ 
pa gal Je ro ni mo Lau ciaus pje sę. 

Gy dy to jas Bro nius Si da ras – dau ge lio mies to kul tū ri nių ren gi nių ve dė jas – 
ta po Lie tu vos skai to vų kon kur sų lau re a tu. Jis, at sto vau da mas kon kur suo se Še du
vos kul tū ros na mams ir me di kams, nu sky nė vi sus lau rus. B. Si da ras pa ruo šė dar 
ke le tą skai to vų: Ma ry tę Pet raus kie nę, Liu dą Bai ko vą, su bū rė agit bri ga dą „Trep
su tis ei na per Še du vą“ (sce na ri jų pa ra šė ra jo ni nio laik raš čio re dak to rius An ta nas 
Mi ke lis). Bet agit bri ga da gy va vo ne il gai, pa si ro dė tik vie na me kon kur se. Vė liau 
B. Si da ras įsi trau kė į Rau dond va ry je vei ku sią Vi ta li jaus Di gre vi čiaus va do vau ja mą 
agit bri ga dą „Asor ti“ ir da ly va vo dvie jo se šio ko lek ty vo pro gra mo se (gru pė ta po 
„Po no Kon tri mo šou“). 

B.Sidaras–daugelio
Šeduvoskultūrinių
renginiųvedėjas
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Gy ve ni mas nė ra nei juo das, nei 
bal tas. Jis – įvai rias pal vis. Jei vi suo me
nė pro gre suo ja – gy ve ni mas švie sė ja, 
jei de gra duo ja – tam sė ja. Esa me bãltai, 
to dėl tu rė tu me rū pin tis bal tu mu – švie sa, švie sė ji mu. Ar ne ge riau bū tų, užuot 
smer kus blo gį, skleis ti gė rį? Kas, jei ne mes pa tys, tu ri me keis ti lie tu vio įvaiz dį 
bei kur ti ge rą, pa to gų, pa trauk lų sau ir ki tiems gy ve ni mą? Štai ko dėl ren ka si 
žmo nės į kul tū ros na mus dai nuo ti, vai din ti, šok ti ir gro ti. Kul tū ros tur tai kau
pia mi po tru pu tį, di de lė mis kū ry bin gų sa vi veik li nin kų pa stan go mis. Rei ka lin ga 
ir nuo la ti nė glo ba. 

Te gul lai kas – di džiau sias tei sė jas ir ver tin to jas – nu sta to, ko kius dar bus 
ver ta pri si min ti. Te gul lai kas – di džiau sias no va to rius – įne ša nau jų idė jų, po lė
kio į kas die ni nius dar bus.

ŠeduviaisaviveiklininkaiparadeVilniuje.
Str.nuotraukos–išŠeduvoskultūrosnamų
irstr.autorėsarchyvų 
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Iš Še du vos bib lio te kos is to ri jos
ReginaJuknienė

Knygos,lietuviškaspaudaįŠeduvoskraštąatėjo
anksti,kartusunamų,daraktorinemokykla.Turima
žinių,kadapie1908metusknygaspopamaldųprie
bažnyčiospardavinėdavoirduodavoskaitytivietinis
kunigas.Anuometdaugiausiareliginioturinioknygas
skaitėvisi–jaunimas,suaugusieji,vaikai.Grąžinan
tiejiduotasskaitytiknygasbūdavopaklausinėjami
apiejųturinį.

1925m.Šeduvojeįsteigtaskultūrosšvietimobū
relis,kurisveikėnelegaliaiirpriklausėšauliams.Jam
vadovavomokytojasKazysRaudonikis.Nariųturėta
apie25.Jiemokėjonariomokestį–apie60centų.
Priebūrelioįsteigtabibliotekėlė„Viešojibiblioteka
visiems“.JaivedėjavoŠidlauskas.Bibliotekoslitera
tūroskomplektavimurūpinosiK.Raudonikis.Dalis
knygųbuvonupirktaišnariomokesčiopajamų,dalį
padovanojokultūrosšvietimobūrelionariai.Sukaupta
iki200egzempliorių.Skaitytojųturėtaapie20.Buvo
dirbamapodvivalandasvakarais.Platintavalstiečių
liaudininkųperiodika–laikraštis„Ūkininkas“,žurnalai„Kultūra“,„Naujasžodis“.
Po1926metųperversmo„Viešojibibliotekavisiems“panaikintadėlideologinių
priežasčių(užrašytaremiantisP.KliorėsirA.Prascevičiauspasakojimais).

Šeduvosmiestosavivaldybėsnutarimuviešojibibliotekamiestelyjeįsteig
ta1937m.Jospirmasisvedėjas–JonasVenskūnas.Bibliotekaįsikūrėdviejuose
Panevėžiogatvėjebuvusiosvaistinėskambariuose.Pradžiojebibliotekosfondą
sudarė300knygų.JosbuvosiunčiamosišKaunokultūrosreikalųdepartamento.
Prenumeruoti28pavadinimųspaudiniai.Inventoriųsudarėstalas,kėdės,kny
gųlentynos.Darbovalandos–išryto8–12,popietų–16–20.1940m.knygų
fondejau3600egzempliorių,skaitytojų,daugiausiajaunimo–400.Atlyginimą
vedėjuimokėjosavivaldybė(išJ.Venskūno,I.Salėnienėsprisiminimų).

1940m.sovietųvaldžiaiperėmusŠeduvosŠauliųkultūrosnamusirpervar
dijusjuosKultūrosnamais,įjuosbuvoperkeltabiblioteka,jojeveikėirskaitykla.
Didesniųreformųpervieneriusmetusbibliotekojenespėtaįgyvendinti,tebuvotik
aptuštintinaujajaivaldžiainepriimtinųknygųfondai.Fašistinėsokupacijosmetais
bibliotekafunkcionavobedidesniųreformų.Kaipprisimenametusjaivedėjavęs
studijaspertraukęsKaunoVUstudentasA.Grinis,taismetaisdidžiausiąskaity
tojųdalįsudarėgimnazijosmokiniai.194307perėmusivadovavimąbibliotekai
mokytojaP.Šimkevičiūtėperžiūrėjoknygųfondą,kurįsudarėapie4000egzem
pliorių.Jiprisiminė,kaipvokiečiamstraukiantisknygosbuvoišgabentosįBaukų
kaimąpaspilietįVaitiekūną,supakuotosįdėžesiružkastos.Praėjusfrontuijos
buvosugrąžintosatgalįbiblioteką.

Pirmasis Šeduvos mst.  
bibliotekosvedėjasJonas 
Venckūnas.IšGailutės 
Venckūnaitės-Jurčicienės 
albumo
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PirmuosiusdvejuspokariometusbibliotekaivadovavoVandaTumaitėirDa
nutėStaškūnaitė.TuometbibliotekąsavožinionperėmėPanevėžioapskr.švietimo
skyrius.Knygųfonde–5000egzempliorių,skaitytojų–500,darbovalandos–
11–19.Pojų1947–1948m.dirbusiStasėBudrytėGrigaliūnienėatrinkoišikikarinių
metųužsilikusiusprieškarinėsLietuvosirvokiečiųokupacijosmetųspaudiniusir
juosnurašė.Skaitytojaiužnaudojimąsibibliotekaprivalėjoįnešti25rbužstatą.

1950m.bibliotekoje,kuriglaudėsi24m2kambaryje,dirbojautrysdarbuo
tojai:FeliksasLukoševičius–vedėjas,JadvygaMalkevičiūtė–kilnojamojofondo
vedėja,VytautasKrasauskas–bibliotekininkas.Skaitytojųbuvo810,išjų–560
abonemente,250–kilnojamosiosebibliotekėlėse.Permetusišduota8980knygų,
išjų–690visuomeninėspolitinėsliteratūros.

Šeštąjįdešimtmetįdažnaikeitėsibibliotekosdarbuotojai:1951m.vedėjavo
JaninaČelutkaitė,dardirboAlgisTerebeizairV.Krasauskas,1952m.–S.Kelp
ša–vedėjas,Z.Mikšys–kilnojamojofondovedėjas,V.Kvedarienė–bibliote
kininkė.1952m.įsteigtarajoninėvaikųbiblioteka(vedėjadirboG.Čepaitytė,
vėliau–V.Zupkutė).Nuo1953m.ŠeduvosmiestobibliotekatapoVilniaus
kultūrosšvietimotechnikumobaze.Jojeatlikdavopraktikątechnikumomokslei
viai.1954m.bibliotekojedirboketuridarbuotojai(ketvirtas–skaityklosvedėjas).
1955–1958m.bibliotekosvedėja–V.Zupkutė,V.Kvedarienė–vyr.bibliotekinin
kė,B.Rutkauskaitė–kilnojamojofondovedėja,I.Petronytė–vaikųbibliotekos
vedėja,G.Skrebienė,vėliauJ.Pranevičius–bibliotekininkai.

1951m.pradėtateiktimetodinėparamakaimobibliotekoms,kuriųtada
Šeduvosrajonebuvošešios.Vėliau,1955–1958m.,šefuojamųkaimobibliotekų,
kuriomsteiktametodinėirpraktinėpagalba,skaičiusišaugoiki20.

1952m.paruoštidevyniųknygųaptarimai,o1959–1963m.,kaiskaitytojų
skaičiuspasiekė1661,pradėtiorganizuotiirliteratūriniaiteismai,klausimųatsa
kymųvakarai,padažnėjoknygųaptarimai.

Irseptintąjįdešimtmetįkeitėsidarbuotojai,personaliaiirpareigomis.1962m.
vyr.bibliotekininkėV.Kvedarienėtapovedėja,obeveikvisikiti–nauji:bib
liotekininkėV.Vancevičienė,kilnojamojofondovedėjaR.Underytė,skaityklos
vedėjaB.Briedienė,vaikųliteratūrosskyriuje–J.Pranevičius,bibliotekininkė
J.Remeikienė.Bibliotekatądešimtmetįpasidarėpastebimesnėmiesteliokultūri
niamegyvenime.1964m.knygųfondaspraturtėjoiki19138egz.Buvosudarytos
profesijųirgyventojųkartotekos,daromiįrašaiapieskaitymą.1965–1969m.ren
giamosataskaitinėsskaitytojųkonferencijos,organizuojamivakarai–susitikimaisu
revoliuciniųirAntrojopasauliniokarokovųveteranais,minimiįvairūsjubiliejai,
rengiamialbumai,dalyvaujamaapžiūrose.

1966m.,atlikuskapitalinįpatalpųremontą,bibliotekaįsikūrėVytautogatvėje
15.TądešimtmetįpradėjodirbtinaujosdarbuotojosA.Banevičiūtė,A.Sasnaus
kaitė,N.DambrauskaitėirV.Baniūnaitė.

1969m.įvykoIIrespublikinėkonferencijabibliografijosklausimais,nu
rodžiusikryptįbibliografiniamdarbuigerinti.Apibendrintikraštotyriniodarbo
rezultatai.ĮvykęspirmasisLietuvoskultūrosdarbuotojųsuvažiavimasparagino
tobulintibibliotekųdarbą,skaitytojųvaikųaprūpinimąknyga.Įvisataistengtasi
atsižvelgtiirįgyvendintikasdieniniamedarbe.
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1971m.bibliotekaturėjo1527skaitytojus,veikėpenkioskilnojamosiosbib
liotekėlės.1975m.bibliotekapersikėlėįnaujas,patogiaspatalpas.Trijuosekam
bariuose,kuriųbendrasplotassudarė170m2,įrengtaskaitykla,vaikųliteratūros
skyriusirabonementas.Gautasnaujasinventorius.Knygųlentynosapipavidalintos
naujaisužrašais.1976m.Radviliškiorajonevykopertvarkymas–centralizacija.
Šeduvosmiestobibliotekatapocentrinėsbibliotekosfilialu.JojelikodirbtiV.Van
cevičienė,B.BriedienėirA.Banevičiūtė.

Tądešimtmetįpropaguotaliteratūratautųdraugystės,pergalėspriešfašistinę
Vokietijątemomis,ekonomikos,žemėsūkioklausimais,pagrindiniaisuždaviniais
laikytiįvairiųtarybiniųšvenčiųminėjimai,TSKPirLKPsuvažiavimųmedžiagos
sklaida.Įvairiomisbibliotekiniodarboformomispaminėtižymiųrašytojų,daili
ninkų,muzikųjubiliejai.Buvorengiamosknygųparodos,biografinėsapžvalgos,
teminiaivakarai.Bibliotekadalyvavosąjunginėjeskaitytojųkonferencijoje„Tėvų
žygdarbiamsprisiekiajaunystė“,vykojaunimosavaitė,buvopaskelbtasbiblio
grafiniųžiniųpropagandosmėnuo.

1977m.sutelkta1420skaitytojų,kuriemsišduota30182egz.spaudinių.
1978m.bibliotekafilialasdalyvavoapžiūrose„Bibliotekaliaudiesūkiospecialis
tams“,„Geriausiaisu jaunimudirbantibiblioteka“.1978m.–darbosujaunimu
metai.1979m.vykobibliotekiniodarboapžiūros„Visuomenėsmokslųirliteratū
roskomplektavimo,panaudojimoirpropagandos“,„Kadrųkvalifikacijoskėlimo“,
„Kraštotyrosdarbų“temomis.1979m.bibliotekaparuošėdaugįvairiųrenginių,
skirtųtarptautiniamsvaikųmetams.

Devintąjįšimtmečiodešimtmetį,kaipiršaliesgyvenime,bibliotekojepapū
tėnaujivėjai.1980–1983m.vykobibliotekiniodarboapžiūros„Kaimobibliotekų
veiklagerinantgyventojųbibliotekinįaptarnavimą“.1981m.rajonepaskelbta
kraštotyriniodarboapžiūraįpareigojodaugiaudėmesioskirtišiambarui.Mies
tobibliotekojeparuoštaskraštotyriniskampelis„Šeduvairšeduviečiai“,kuriame
eksponuotasurinktaliteratūraapieŠeduvą,josžmones,atskiruskolektyvus.Su
kauptaiškarpųišlaikraščiųtemomis„Praeitįprisiminus“,„PoŠeduvąpasidairius“,
„Apiemusspaudoje“.Vienasįdomesniųrenginių–sujaunimuparengtaknygos
šventė„Rašytojas,knyga,skaitytojas“.JamedalyvavorašytojaiAleksasBaltrūnas,
V.Barauskas,JonasMačiukevičiusirValentinasSventickas.1985m.buvoturtingi
įvairiųjubiliejų,taiirbibliotekanegalėjoliktinuošaly,privalėjoatiduotiduoklę
svarbiausiomspolitiniogyvenimoaktualijoms.Buvoskaitomosbiografinėsapžval
gos,pildomakraštotyrinėkartoteka,rengiamiteminiaivakarai,knygųparodos,
literatūrinėsmuzikinėskompozicijosirkt.,dirbtasirindividualusdarbassuskai
tytojais,įvairiomisskaitytojųgrupėmis.Didelisdėmesysskirtasmoksleiviųdarbi
niamauklėjimui,profesiniamorientavimui,bibliografiniaminformaciniamšvietimui.

1982m.lapkritįpasikeitėbibliotekosfilialodarbuotojai.Išeinamųparei
gųpagalpareiškimąatleistavyr.bibliotekininkėB.Briedienė,josvietonpriimta
V.Vancevičienė,įbibliotekininkopareigas–ReginaJuknienė.1986m.patikrintas
bibliotekosfondas,sutikslintiknygųfondotalonaisuCBtalonais.Socialistinio
lenktyniavimoIojegrupėjeužimtaIavieta.Daugdėmesiobuvoskiriamafon
dotvarkymui,susidėvėjusiosirpasenusiosknygosnurašytos,likęsfondasnaujai
inventorizuotas.
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Labaireikšmingibibliotekomsbuvo1988metai.Kaipirvisoješalyje,Še
duvosbibliotekojetaismetaisatsigręžtaįtautosdvasinįaugimą,jossavigarbąir
savimonę,kalbą,istoriją,nacionalinestradicijas.Dalyvautarespublikinėjebibliotekų
darboapžiūroje„Moksleivis,knyga,biblioteka“.Didelįpasisekimąturėjonuolat
veikiantiparoda„Šiandienaktualu“.Jojeeksponuota„LietuvosPersitvarkymo
Sąjūdžiožinios“,„Atgimimas“,straipsniųekologijosklausimaisirkt.Taismetais
gauta3306egz.naujosliteratūros,tameskaičiuje1761egz.periodikos.Biblioteka
ėmėpuoselėtipažangiasliteratūrinestradicijas,žadintitautosdvasiosatgimimą.

1989m.įpensijąišlydėtaV.Vancevičienė,atidavusibibliotekiniamdarbui
37metus.Visustuosmetusdirbonuoširdžiai,kruopščiai,dalyvavovisuomeninia
megyvenime,nekartąapdovanotaGarbėsirPadėkosraštais.Likobibliotekoje
dvidarbuotojos–A.BanevičiūtėirR.Juknienė.

1990–2000m.–naujasetapasŠeduvosbibliotekosistorijoje.Atkūrusne
priklausomybę,keitėsibibliotekosdarboturinysirformos,keitėsiknygųfondų,
skaitytojųsudėtis.1990m.paskelbtikalbosmetais.Juosstengtasipaminėtigim
tosioskalbospuoselėjimuiskirtaisrenginiais.PradėtaminėtiKnygnešio,Viltiesir
gedulo,Nepriklausomybėsdienas,švęstiŠv.Velykas.Didžiausiąpasisekimąturėjo
paroda„Senųknygųpėdsakais“.Jaypačdomėjosijaunimas.

Jaupirmaisiaisnepriklausomybėsmetaislabaisuaktyvėjomiesteliogyveni
mas:atsikūrėŠauliųorganizacija,susibūrėŠeduviųkultūrosklubas,naujisavi
veikliniaikolektyvai,naujosuždarosakcinėsbendrovės,atsidarėnemažaiprivačių
parduotuviųirkt.Bibliotekosfondaspasipildėnaujaperiodinespauda.1991m.
pradėtagautinaujusperiodikosleidinius„Lietuvosaidas“ir„Respublika“,netru
kusir„Šiauliųkraštą“,„Mūsųkraštą“,„Katalikųpasaulį“,naujųžurnalų.Pagal
UDKlentelesbuvopradėtasperklasifikuotifondas.Obibliotekosknygųfondas,
skaitytojųskaičiusnepriklausomybėsmetaisaugolėtaidėlobjektyviųpriežasčių:
naujomsknygomsįsigytibuvoskiriamanepakankamailėšų,tekokasmetnurašyti
nemažaisusidėvėjusiųarperdėmpolitizuotųleidinių,mažėjomiesteliogyventojų.
Kaipkeitėsiatskirųmetųfondospaudiniųirskaitytojųskaičius,bibliotekospa
pildymasnaujaisspaudiniais,matytipalyginantkaikuriųmetųduomenis.Antai
1992m.fondąsudarė30117egz.spaudinių,kuriuosskaitė1075skaitytojai,iš
jų414vaikų,o1995m.atitinkamai–27966egz.spaudinių,974skaitytojai,iš
jų400vaikų,2005m.–27158,994,367,2009m.–24119,888,245.Bibliote
kos pa pil dy mas nau jais lei di niais at ski rais me tais bu vo ne to ly gus, ne pa kan ka mas: 
2000m.gauta729leidiniai,išjų316knygų,atitinkamai2005m.–779,535,
2007m.–1753,1156,2009m.–1370,677.

Jaupirmaisiaisnepriklausomybėsmetais,peržiūrėjusirinventorizavusfon
dą,nurašiussusidėvėjusiasirpasenusiasknygas,imtasinaujųdarbų.Pagalnaują
schemąpertvarkytakraštotyrinėkartoteka.Kraštotyriniųdarbųapžiūraiparašyta
bibliotekosfondoistorija.Rengtosįvairiosparodos,tokioskaipSausio13osios,
rašytojųjubiliejamspaminėtiirkt.1991m.gautadovanotųknygųsiuntaišČi
kagojegyvenusioskraštietėsE.PaukštienėsKušleikaitės.

1994m.bibliotekaaktyviaidalyvavominintžymiausioXVIIa.įvykioŠedu
vosgyvenime–Magdeburgomiestoteisiųsuteikimo340metųsukaktį.Parašyta
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trumpabibliotekosistorija,kuribuvoatspausdintarajoniniamelaikraštyje„Mūsų
kraštas“,kartusukraštotyrosmuziejumiirŠeduviųklubuparengtadidelėparo
da.ŠventėsdienąbibliotekojevykoŠeduviųkluboliteratųsusitikimas,kuriame
dalyvavokraštietėpoetėBronėLiniauskienė.BibliotekojebūdavorengiamiŠeduvių
kultūrosklubosusirinkimai,mokiniųpopietės,literatūrinėskompozicijos,viktorinos.

1995m.kovopabaigojeŠeduvoszonaipriklausančiosbibliotekosrengė
seminarą.Šeduvosbibliotekapasirinkotemą„Melagiųdiena.Verbos.Velykos“.
SeminarometumokytojaG.Rimšienėmokė,iškoirkaippasidarytiverbas,bu
voaptartiverbų,Šv.Velykųpapročiai,paruoštaviktorina„Margutis“.Renginį
pagyvinohumorogrupė„Sprandžina“,vadovaujamaI.Stanulienės.Veikėverbų
paroda.Renginyjedalyvavorajonobibliotekininkai,centrinėsbibliotekosvadovės,
seniūnijosvadovai.

1996m.gautalabdaraištėviškėnoF.Andriūno,gyvenusioJAV:įvairių
žurnalų,laikraščių,nuotraukų,atvirukųirkt.smulkmenų.Nuovasariopuseeta
topradėjodirbtiB.Briedienė.GeriausiaisskaitytojaisišrinktiL.Ramanauskas,
A.Grybas,A.Grigaliūnienė,A.Pilitauskas,L.Paulauskienė.Buvobaigtasdidžiulis
darbas–fondopagalUDKlentelesklasifikacija.

1997m.bibliotekašventėįkūrimo60metį.Minėjimasvykospalio17d.
DalyvavonemažasbūrysŠeduvosgyventojų,anksčiaubibliotekojedirbusiosdar
buotojos,svečiai.Bibliotekosistorijąpapasakojovyr.bibliotekininkėR.Juknienė.
Šeduvosdarželiomokyklosauklėtiniaiparodėprogramėlę,buvusiemsbibliotekos
darbuotojamsįteikėpogėlę.SusirinkusiussveikinoSeimonarysM.Briedis,miesto
seniūnasK.Dočkus,viešosiosbibliotekosdirektorėA.Januševičienė,kitisvečiai.
Darbuotojaigavodauggėlių,dovanų.

1998m.bibliotekosfondąsudarė28234egz.spaudinių,skaitė983skaitytojai,
išjų370vaikų.Buvoprenumeruojama47pavadinimųžurnalųirlaikraščių.Bib
liotekasavorenginiaisskatinožmoniųbendravimą,prisidėjopriekultūriniodarbo
gerinimo.Balandžiomėn.vykokraštiečiorašytojoAntanoTulio100ųjųgimimo
metiniųminėjimas.PrisiminimaisapieA.Tulį,joartimuosius,gyvenusiusŠeduvoje
irBaukųkaime,pasidalijoV.Pakštas.Parengtaparodėlė,buvoskaitomosištrau
kosišknygų„Tūzųklubas“,„Inicialaipotiltu“.RašytojodukterėčiaS.Tulytėiš
Kaunoatsiuntėlaiškąsukeletunuotraukų,padėkojouždėdėspaminėjimą.Buvo
siūlytakreiptisįseniūnijądėlmemorialinėslentosrašytojoatminimuiįamžinti.

1999m.vasario11d.įvykopirmasisnaujaiįsikūrusioKnygosmylėtojų
klubosusirinkimas.Dalyvavo20žmonių.Permetusklubonariaibuvosusirinkę
keturiskartus.Irvėliauklubasorganizavošeduviųliteratųnaujųknygųsutiktuves,
susitikimussukeliautojais,įdomiaisžmonėmis.Ištokiųrenginiųįsiminė2000m.
A.Valterienėsknygos„Atskridusiosmintys“,R.Japkevičienėspoezijosknygos
„Tamsosužkalbėjimas“pristatymai,E.ČiganienėsįspūdžiaiiškelionėspoAngliją,
Vokietiją,Čekiją,Prancūziją.2001m.suKnygosmylėtojųklubupaminėtaspoeto
VytautoMačernio80metis,surengtapopietė„Žemė–žydrasgaublys,pilnasgė
rioirblogio“.2002m.klubasorganizavopopietęsudailininkeG.Butkevičiene
„Įširdįkiekvienąįlietapolašelįšviesiausiosvilties“,surengėjoskeramikosdarbų
parodą.RenginyjedalyvavoiratlikoprogramėlęRadviliškioaklųjųirsilpnare
giųdraugijosvokalinisansamblis,vadovaujamasR.Godelienės.2004m.klubas
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atšventėpenktąsiasįsikūrimometines.Koncertavoromansų
„Sidabrinėmėnesiena“atlikėjosišRadviliškio.2005m.su
klubusurengtasŠauniausioklubonariokonkursas.Nomi
nacijosskirtosužkūrybiškumą,meniškumą,artistiškumą.2009m.vykoKnygos
mylėtojųklubodešimtmečiojubiliejinisvakaras„Kasdienybėjeieškokimešventės“.

Svarbiausiasirdžiaugsmingiausiasbibliotekai1999m.įvykis–pervasarą
atliktassmulkuspatalpųremontas.Rugsėjomėnesįįvykobibliotekosįkurtuvės,į
kuriaspakviestiatvykodauggarbiųsvečių.Bibliotekoskolektyvaspadėkojovisiems
padėjusiems.Viešojibibliotekapadovanojolaikrodį,kuriotikraireikėjo.Direktorė
A.JanuševičienėįteikėseniūnuiK.Dočkuiprizą–varpąužparamąbibliotekai.

1999m.organizuotosdviparodos:Šeduvosmokyklos80mečiuiirmoky
tojosA.Valterienėsdarbųparoda,surengtasF.Sušinskienėsknygos„Kodėlmes
likomenetekėjusios“pristatymas.

2000m.bibliotekagavo1729egz.leidinių,išjų316knygų,43pavadini
mųperiodiniųleidinių.Išįspūdingesniųtųmetųrenginiųminėtinaskraštiečio
rašytojoJonoMarcinkevičiaus100ųjųgimimometiniųvakaras.

Pirmąjįnaujojošimtmečiodešimtmetįbibliotekojenemažiaukaipankstesniais
metaisvykodaugteigiamųpokyčių,organizaciniųdarbų,surengtaįvairiųrenginių
irpelnytapasiekimų.2002m.pažymėtasbibliotekosįkūrimo65metis.Didžiausias
įvykistaismetais–viešointernetocentroatidarymas.Jįdovanojoaljansas„Langas
įateitį“.Gautidukompiuteriaisuinternetoprieiga.2003m.buvopaskelbti„Bib
liotekosveiklosanalizės“metais.Pagrindinisuždavinys–pritrauktikuodaugiau
bendruomenėsnariųnaudotisinternetopaslaugomis.2004m.paminėtikeligim
tojomiestojubiliejai.Renginys„Kurgimėm,kuraugom,kuržemėšventa“buvo

Knygųmylėtojų
klubo nariai. 2000 m.
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skirtas350metų,kaiŠeduvagavoMagdeburgomiestoteises,jubiliejuipaminėti,
475m.,kaiįsteigtaparapija,625m.,kaiŠeduvapaminėtaistorijosšaltiniuose.

2005m.bibliotekajauturėjotriskompiuterius,209internetovartotojus.
2007m.didžiausiasrenginys–bibliotekos70metis.Jamedalyvavobuvusiosbiblio
tekininkės,Radviliškioviešosiosbibliotekosvadovės,miestoseniūnasirpavaduotoja.
Atliktaliteratūrinėkompozicija.KoncertavoAukštelkųmoterųansamblis„Sodietė“.

2008m.išVIPTgautidunaujikompiuteriai,multifunkcinisaparatas,kompiu
terissuspecialiakompiuterineprogramaMAgicirJAWAregėjimonegaliąturintiems
lankytojams.BibliotekininkėsbaigėECDLkursus,dalyvavoseminaruose„Darbas
suklientais“ir„Bendravimopsichologijosypatumai“.Skaitymometaispaskelbti

Viešojointerneto
atidarymosvečiai.
2002 m. 

Oficialausbibliotekosmodernizavimoatidarymomomentas.Iškairės: 
vyr.bibliotekininkėsReginaJuknienėirAstaTamošiūnienė,Šeduvos
seniūnasKostasDočkusirjopavaduotojaVidaSkarelienė.2008m.
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2008iejibuvoirdideliųpermainųmetai.Bibliotekamodernizuota.Lapkritįįvyko
oficialusjosatidarymas,kurįfilmavoŠiauliųtelevizija.Reportažasbuvoparodytas
laidoje„Radviliškisšiandien“.Renginyjedalyvavorajonotarybosnariai,viešosios
bibliotekosdirektorė,pavaduotoja,skyriųvedėjos,įvairiųįstaigųvadovai,svečiai.

2009m.bibliotekojevykoleidyklos„Versmė“organizuotasgrandiozinis
renginys–„Tūkstantmečioknygoskelias“.Įspūdingaiatrodėspecialusautobusas,
pilnutėlisknygų–dovanųvisomsbuvusiųvalsčiųbibliotekoms.Svarbiausiasren
ginioakcentas–kraštiečiorašytojoJonoLinkevičiaussudarytosmonografijos„Bai
sogala“pristatymas.Bibliotekagavodovanųknygų,rašymopriemonių,skirtukų.

2010m.bibliotekadalyvavoprojektų„Bibliotekųpažangai“irVIPTveikloje,
jųorganizuojamoseakcijoseirkonkursuose,tiesioginėsetransliacijose„Internetas
jūsųsodui“,„Atsargusinternetas“irkt.Didelisrenginys„Paskubėkimebūtige
rikitiems,kolesamekartu“–padėkosdiena–vykometųpabaigoje.Dėkojome
padovanojusiemsknygų,akcijųdalyviams.KoncertavoVėriškiųkultūrosnamų
vyrųansamblis,vadovaujamasE.Burbulio.

Pertądešimtmetįbibliotekojevykodaugybėįspūdingųpopiečių,vakaro
nių,knygųsutiktuvių,jubiliejiniųrenginiųirkt.Daugiausiasurengtanaujųkny
gųsutiktuviųirsusitikimųsuįdomiaisžmonėmis.Vienper2005m.biblioteka
parengėketuriasdešimtketurisrenginius.ĮsiminėČ.Kudabos,E.Brajinskienės,
L.Kūrienės,E.Čiganienės,M.Frankos,E.Federknygųpristatymai.Bibliotekoje
svečiavosisavaitraščio„Šeimininkė“redaktorėD.JunevičienėirlektoriusA.Žars
kus.KaunodramosteatroaktorėD.Kazragytėsusitikimepapasakojoapiesavo
darbą,paskaitėminiatiūrų.FarmacininkėJ.Balvočiūtėpasakojoapievaistažoles,jų
panaudojimą,gydytojaJ.Sučylaitė–apiegydymąbiblioterapija,kraštietėgydytoja
iržurnalistėF.Taunytė–apiesavokūrybąirsveikatosproblemas.Organizuota

Bibliotekosmodernizavimoatidarymoproga.Iškairės:Radviliškio 
viešosiosbibliotekosdirektorėAldonaJanuševičienė,rajonokultūros 
skyriausvedėjasAugenijusJurgauskasirŠeduvosbibliotekos 
vyr.bibliotekininkėReginaJuknienė
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parodaŠeduvosgimnazijos80mečiui,mokytojųG.Rimšienės–tapybosdarbų,
A.Pivoriūnaitės–siuvinėjimodarbelių,A.Valterienės–darbųirkt.parodos.
TuriningaipaminėtišeduvietėsliteratėsL.Kūrienėsgimimopenkiasdešimtmetis,
J.Marcinkevičiausaštuoniasdešimtmetis.JamliteratūrinękompozicijąparengėŠe
duvosgimnazijosmokiniai,vadovaujamimokytojosV.Diržinauskienės.Nepamiršta
irgimtojiŠeduva.Daugdalyviųsulauktakraštotyrinėjevakaronėje„PrieNiauda
vosprisiglaudusigražimanaŠeduva“,kurparodytaliteratūrinėkompozicijaapie
miestelį,visuslinksminoinvalidųdraugijosansamblis„Verdenė“.

Visųįdomybiųirlinksmybiųneįmanomasuminėti,ojuolabiauapibūdin
ti.Vieno,kiekgraudokomomento,išbibliotekosistorijosnegalimaneprisiminti.
2005m.kolektyvasįužtarnautąpoilsįpalydėjoA.Banevičiūtę,išdirbusiąbiblio

PrieLaimutės 
Kūrienėskapo. 
2006 m.

ĮužtarnautąpoilsįpalydintilgametędarbuotojąA.Banevičiūtę(sėdi). 
Iškairės:bibliotekininkėsA.Tamošiūnienė,R.Juknienė,V.Vancevičienė,
R.Underytė,B.Briedienė.20050312
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tekoje38eriusmetus,išgyvenusiąįvairiausiųreformų,pertvarkų,džiaugsmųir
nusivylimų.Aldutėvisustuosmetusatidavėdarbuisuvaikais.Visadamaloni
irdėmesinga,gebantipadėtiirpatiemsmažiausiems,iraugesniemsskaitytojams,
perbeveikketurisdarbodešimtmečiusugdžiusikeliasskaitytojųkartas.

Suvaikaistądešimtmetįkasmetsurengtapokeliasnaujųknygųarkūrinių
pristatymo,pokalbiųmažuosiusdominančiomistemomispopietes.Vertapaminėti
keletągeriausiaipavykusių.Ypačįsimintinaliteratūrinėpopietė„Pavasariožiedais
pražydožemė“.JosmetukarūnomispasipuošęIIIbklasėsmokiniaideklamavo
eilėraščius,skaitėkūriniųapiegėlesištraukas,žaidėžaidimus,dainavo.Kitaslabai
įspūdingasrenginysvaikams–H.K.Andersenogimimo200ųjųmetiniųpaminė
jimas.Vaikaisuvaidinopasaką„Karalaitėirkiauliaganys“.Prisimintinairpopietė
„Duonoskelias“.JojedalyvavoirprogramąatlikoŠeduvosgimnazijospradinukai
sumokytojaL.PaškevičieneirAlksniupiųpagrindinėsmokyklospradiniųklasių
vaikaisuvyr.bibliotekininkeA.Šereiviene.KeliospopietėsbuvoskirtosŠedu
vosmokyklosdarželiovaikamstemomis:„Manoaugintiniai“,„Apietai,konėra
vadovėlyje“,„Kąveikdavosenoliaiilgaisžiemosvakarais“irkt.Vaikamsbuvo
surengtasHodgsonBurnetknygos„Paslaptingassodas“pristatymasaptarimas,
suvaidintateatralizuotatosknygosištrauka.SusitiktasuvaikųrašytojaO.Jauta
kiene,kuripapasakojoapiesavogyvenimąirkūrybą,paskaitėkūrinių.Biblioteka
2004m.dalyvavogeriausiomasiniorenginio,skirtovaikųknygospropagavimui,
konkurseirlaimėjoantrąvietą.

2002m.bibliotekojeatidarytažaisloteka,kurinudžiuginoŠeduvosmažuo
sius.ŽaislųgautaišA.Jasudavičiauslabdarosirparamosfondo,išRadviliškio

ŠeduvosbibliotekosskaitytojųekskursijosTytuvėnuosemetu.2006m.
Nuotraukos–išŠeduvosbibliotekosarchyvo
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viešosiosbibliotekos.Mažiejipamėgožaislotekąirjauantraisiaisjosgyvavimo
metaispažaistiateidavo123vaikai.

Vertospaminėtiirparodos,organizuotosvaikamsirskirtosvaikųkūrybai.
Itinįdomios–Užgavėniųkaukiųparoda„Užgavėniųpersonažaivaikųkūryboje“,
ŠeduvosvidurinėsmokyklosmokinėsV.Pocevičiūtėstapybosdarbųirkt.parodos.

2005m.dalyvautavaikųirpaaugliųnusikalstamumoprevencijosprojekte,
kurioįgyvendinimuigauta300litų.Išprojektiniųlėšųfinansuotaįdomiekskursija
įTytuvėnus:apžiūrėtabažnyčia,vienuolynas,apsilankytaŠiluvosŠvč.Mergelės
Marijosgimimobazilikoje,Šiluvoskoplyčioje,ilsėtasiprieGylioežero.

Stengtasipaminėti,kas,mūsųnuomone,bibliotekosistorijojebuvosvar
biausia,vertingiausia.Betvienamestraipsnyjeaprėptivisa,kasnugulėįŠeduvos
bibliotekosistoriją,–neįmanoma.Įšįkultūrosžidinįrenkasivisnaujoskartos,
įvairausamžiausskaitytojai.Šiįstaigajauseniainebėravienknygųkeitykla.Dabar
jojeskaitomaspauda,naudojamasitelevizija,kompiuteriais,internetu,žaisloteka.
Čiavykstaįdomūs,suknygairkultūrasusijęrenginiai,kuriųdalyviai–irpatys
skaitytojai.Pasneįstengiančiusatvyktiįbiblioteką–pasneįgaliuosius,Globos
namųgyventojus–lankosibibliotekininkės.Ateinasuknygomisirgyvužodžiu.
Durysįknygųnamusveriasivisplačiau.
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Šeduvosžydųtragedija
ArūnasBubnys

Šeduvojegyvenolabaisenažydųbendruomenė.Pirmiejižydaimiestelyje
apsigyvenoXVamžiuje.Yražinoma,kadXVIIIa.viduryjemiestelioturgavietės
aikštėjegyveno11žydųšeimų.1766m.miestelyjejaugyveno508mokesčius
mokantysžydai.1871m.Šeduvąnusiaubėdidelisgaisras,sudegėapie150namų
ir300žydųšeimųlikobenamiaiirbeturčiai.Darvienasdidelisgaisraskilo
1884m.,tuometnuojonukentėjo200žydųšeimų.Nukentėjusiejigavopagalbą
iškitųLietuvosmiestųžydųbendruomenių,jiemstaippatdaugpadėjobarono
fonRopošeima.

1897m.visuotinioRusijosimperijosgyventojųsurašymoduomenimis,Še
duvojegyveno2695žydai(61proc.miestogyventojų).NuoPirmojopasaulinio
karožydųskaičiuspalaipsniuimažėjo.1923m.Šeduvojejųbuvo916(28proc.).
TarpukariolaikotarpiudalisŠeduvosžydųemigravoįPietųAfriką,JAVirPales
tiną.Kaikurieužsienyjepraturtėjęžydai(pvz.,ŠmuelisBaras)stipriairemdavo
Šeduvosžydus.

Miesteliožydaivertėsiamatais,prekybairžemdirbyste.1931m.duome
nimis,Šeduvojebuvo36parduotuvės,31išjųpriklausėžydams.Taispačiais
metaismiesteveikė20versloįmonių,išjų13savininkaibuvožydai.1937m.
Šeduvojedirbo8žydųbatsiuviai,7dailidės,6mėsininkai,3kirpėjaiirkeletas
kitųprofesijųamatininkų.ŽydųliaudiesbankonariaisŠeduvoje1929m.buvo216
žmonių.Vietosžydųbendruomenėturėjomaldosnamus,mokyklasirbiblioteką.

Miesteliožydųbendruomenėgyvenoaktyvųkultūrinį,religinįirpolitinį
gyvenimą.Taipveikėir„Makabi“sportoklubas,kurionariaisbuvo42žydai.

PrieškariometaiskampiniameKėdainių–Vėriškiųgatviųnameveikė 
Kleišorestoranas,toliau–Kėdainiųgatvėjetriaukštisprekybininko 
B.BlochoirjožentoGurvičiausnamas(dabar–bibliotekairpolicijos
būstinė).1960m.IšgimnazijosA.Bukauskomuziejausarchyvo
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DaugumaŠeduvosžydųrėmėsionistinespartijasirorgani
zacijas.Žydaibuvorenkamiįmiestotarybą.Per1931m.
savivaldybiųrinkimustarp9tarybosnariųbuvoišrinktiir
dužydai–LeizerisMelamedasirBerlasPeimas.1

NepriklausomosLietuvoslaikaissantykiaitarplietuvių
iržydųbuvoganadraugiški,nors4ajamedešimtmetyjevis
labiauėmėreikštislietuviųverslininkųkonkurencija.

Sovietams1940m.aneksavusLietuvą,buvoįvykdytastambesniųprekybos,
versloiramatųįmoniųbeiįstaigųnacionalizacija.Nuojoslabiausiainukentėjo
žydųpirkliai.Šeduvoje1940m.buvonacionalizuotos8parduotuvės,išjų7pri
klausėžydams.Nacistinėsokupacijosmetais,1941m.vasarą,Lietuvosapskrityse
irvalsčiuosebuvoatliekamasneoficialusgyventojųsurašymas.Tuobuvosiekiama
sužinoti,kiekmaistoproduktųreikiacentralizuotaipateiktigyventojams.Žydai
buvosurašomiatskirainuokitųtautybiųgyventojų,jiemstaippatbuvoskiria
mosmažesnėsmaistoproduktųnormos.1941m.liepos28d.žiniomis,Šeduvoje
gyveno651žydasir1345kitųtautybiųgyventojai(daugiausialietuviai).2

Nacių–sovietųkaropirmomisdienomis(berodsbirželio23d.)Šeduvoje
susiorganizavolietuviųsukilėliųbū
rys.Būryjeišpradžiųbuvoapie40
vyrų.Būrįorganizavoirjamvadova
vokpt.IzidoriusPucevičius.Sukilėliai
užpuldinėjomažesniusbesitraukiančios
sovietųkariuomenėsdalinius.Netoli
Šeduvosjieužpuolėdukeliuvažiuo

1SchoenburgN.,SchoenburgS.LithuanianJewish
Communities,NewJersey–London,1996,p.264–265;
RosinJ.„Šeduva(Shadeve).Jewishsettlementun 
tilandafterWorldWarI“,www.jewishgen.org,
p.1–7.

2 Šeduvosgyventojųžinios (19410728),LCVA, 
f.R729,ap.1,b.3,l.8.

Šeduvosvokiečių 
Bavarųšeimasu
žydaispriejų 
mokyklos.1932m. 
IšV.Vingelio 
rinkinio
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jančiusraudonarmiečiųsunkvežimius.
Kautynėsežuvo4sukilėliaiirapie
10raudonarmiečių.Išpasitraukusių
raudonarmiečiųsukilėliaipaėmėdu
kulkosvaidžius,apie20šautuvųirki
tokiųginklų.1941m.birželio25d.
sukilėliaiįžengėįŠeduvą,betčiasutiko
smarkųsovietųpasipriešinimą.Mūšis
trukoikikitosdienosryto.Sukilėlių
pergalęnulėmėišBaisogalosatvažiavę
duvokiečiųtankai.Pamatęvokiečius,
sovietaiišmiesteliopabėgo.Tarpžuvu
siųkovosesubolševikaisbuvoLietuvos
kariuomenėssavanoris,Vyčiokryžiaus
kavalieriusbeišauliųkuoposvadas
PetrasSkačkauskas(gim.1899m.)iš
Birutėskaimo,SteponasButvilas(gim.
1903m.)išDžiugoniųkaimoirZigmas
Skipitis(gim.1920m.)išŠeduvosmies
telio.Visijiežuvo1941m.birželio
26d.3Sukilėliaiįnelaisvępaimdavo
mažasbesitraukiančiųraudonarmiečių
grupeles.Sovietiniųkarobelaisviųsu
telkimuiirsaugojimuibuvoįsteigta
laikinastovyklaKėdainiųgatvėje.Rusųkarobelaisviussaugojosukilėliai.Po4–5
dienųįŠeduvąatvažiavovokiečiaiirkarobelaisviusišsivežėnežiniakur.4

Vokiečiųokupacijospradžiojeapskrityseirvalsčiuosebuvoatkurtoslie
tuviškosvaldžiosįstaigos–savivaldybėsirpolicija.Šeduvosvalsčiauspolicijos
viršininkuokupacijospradžiojebuvoVladasKeiba.Valsčiauspolicijosnuovadoje
tuomettarnavo6policininkai.5Sukilėliųbūrio(vėliaureorganizuotoįpagalbinės
policijosbūrį)štabasbuvoPanevėžiogatvėjepaštopastate.

Jaupirmosiomisokupacijossavaitėmisprasidėjožydųdiskriminacija:žydai
nebuvolaikomilygiateisiaispiliečiais,jiemsbuvotaikomiįvairūsapribojimai.
Lietuvoslaikinosiosvyriausybėsvidaus
reikalųministroJ.Šlepečio1941m.lie
pos22d.raštuapskričiųviršininkams
buvonurodytažydamspasųirkitokių
asmensdokumentųneišduoti.6Taippat
buvoterorizuojamipasilikękomunistai,
sovietiniaiaktyvistaiirkomjaunuoliai.
Policininkaiirsukilėliai1941m.lie
posmėnesįsuėmėŠileikoniųapylinkės
pirmininkąJonąDanielių(kiturrašo
Daniulis),Žybartųapylinkėspirminin
kąPetrąKačinską,Šeduvoskomjau

Gimnazistėsžydaitės.1933m.IšV.Vingelio
rinkinio

3Lietuvosšauliųsąjungavalstybėsirvisuomenėstarnyboje
1919–2004,Kaunas,2005,p.183;LCVA,f.R635,
ap.1,b.7,l.48;Panevėžioapygardosbalsas,1942m.
rugsėjo19d.,Nr.34(38).

4 S.Skipičio1947m.balandžio26d.tardymoproto
kolas, LYA,f.K1,ap.58,b.41988/3,t.2,l.170.

5PanevėžioapskritiespolicijosvadoJ.Daniūno
1941m.rugpjūčio6d.raštasPolicijosdepartamen
to direktoriui, LCVA,f.R729,ap.1,b.17,t.1,
l.29a.p.;62–62a.p.

6VidausreikalųministroJ.Šlepečio1941m.liepos
22d.raštasapskričiųviršininkams,savivaldybėms
irpirmaeiliųmiestųburmistrams,LCVA,f.1240,
ap.5,b.505,l.2.
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nimosekretoriųPetrąBalsį,VytautąBliumą,Šeduvosžemės
komisijospirmininkąAdomąBaranauskąirkitus.Suimtieji
buvolaikomiareštinėje.V.BliumasirA.Baranauskasvėliau
buvosušaudyti,oJ.DanieliusmirėPanevėžiokalėjime.Iš
visoŠeduvosvalsčiujebuvosuimtairnužudytanemažiau
kaip16lietuviųtautybėssovietiniųaktyvistų,komunistųbei
komjaunuolių.Yražinių,kadjiebuvosušaudytišaliakatalikųkapinių,netoli
kelio,vedančioįŠiaulius.Kartusulietuviaisbuvosušaudytiirkeližydųtautybės
komjaunuoliaiirkomunistai(Koganas,Cadovičiūtė,Gifterytėirkt.).7 

1941m.liepos22d.įŠeduvąišPanevėžioatvažiavoduvokiečiųkarininkai.
Vienasjųkalbėjolietuviškai.Sukviestiemspolicininkamsirbaltaraiščiamsjiepasakė
griežtąantisemitinękalbąirįsakėmiesteliožydussuimtibeiuždarytispecialioje
stovykloje.Tąpačiądienąmiestelioiraplinkiniųkaimųžydaiišpradžiųbuvo
sutelktipriekatalikųkapinių,opotonuvarytilinkaerodromo(apie2kmnuo
Šeduvos)Pavartyčiųkaime.Čiajiebuvosugrūstiketuriuoseaerodromobarakuose
(kiturrašoma,kadangaruose)irlaikomiapiemėnesįlaiko.Įbarakusbuvosukimšta
apie700žmonių.Buvoįrengtidviejų
aukštųgultai,tačiauvisiemsvietos
vistiekneužteko,dalisžmoniųbuvo
priverstimiegotiantgrindų.Barakus
saugojovietiniaipagalbiniaipolicinin
kai.Žydųstovykloskomendantubuvo
ŠeduvosgyventojasKyga(pagalkitus
šaltinius–ŠeduvosgyventojasStasys

Šeduvosžydų 
mokyklosmokytojai 
ir mokiniai.  
IšV.Vingelio 
rinkinio

7 19550129išvadaK.Gvaldosbaudžiamojojebyloje,
LYA,f.K1,ap.58,b.P20000,l.176;Šeduvos
valsčiausvykdomojokomiteto1949m.rugsėjo9d.
pažyma,LYA,f.K1,ap.58,b.P17718,l.117–118;
S.Nolienės1952m.lapkričio14d.apklausospro
tokolas, LYA,f.K1,ap.3,b.1549,l.18;1955m.
liepos13d.išvadaM.Dzikauskobaudžiamojoje
byloje, LYA,f.K1,ap.58,b.1347/3,l.66.



700

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Senulis).Stovykląreguliariaiinspektuodavovokiečių
karininkai.Žydaibuvovaromidirbtiįvairiusdarbus.
Moterysdažnaibuvosiunčiamosvalytimiestelioga
tvesiršaligatvius,ovyraipasūkininkusdirbtižemės
ūkiodarbus.Darikistovykloslikvidavimobuvosu 
šaudytoskeliosmažesnėsžydųgrupės(po25–30žmo 
nių).1941m.rugpjūčio3d.dešimtžydųvyrųbuvo
nuvarytiRadviliškiokeliuirsušaudytikalkiųduobėse.
1941m.rugpjūčioviduryjenetoliKauleliškiųkaimo
buvonužudyti27žydųvyrai,tarpjųirrabinasMor
dechajusDovydasHenkinas.Čiapatbuvonužudyti
ir35Raudondvariodvaredirbęžydųvyrai.81941m.
rugpjūčio25d.ŠeduvospolicijosviršininkasV.Keiba
įsakėvisiemsūkininkams,paskuriuosdirbožydai,
ikikitosdienosrytopristatytiįžydųlagerį.Žudynių
dienąpolicijosviršininkasKeibasukvietėpolicininkus
irpagalbinėspolicijosbūrionariusirpasakė,jog
reikėsiąšaudytižydus.Beto,jispridūrė,jeigužydai
gyventų,tailietuviamsesąnebūtųvietosLietuvos
žemėje.Rugpjūčio26d.(pagalkitusšaltinius25d.)
lageryjesurinktiemsžydamsmelagingaibuvopaskelbta,kadjiebusperkeltidar
bamsįPanevėžį.Netrukusatvažiavosunkvežimisirįjįbuvosusodintaapie30
daugiausiajaunųžydųvyrų.Vėliauatvažiavokitosmašinosirjomisbuvoveža
moskitosžydųgrupės.Kartusužydaiskiekvienamesunkvežimyjevažiavopo4
baltaraiščius.Jieturėjosaugotiįmirtįvežamusžydus,kadpastariejinemėgintų
pabėgti.1941m.rugpjūčio25–26d.išlageriosušaudytibuvoišvežta664žydai.
Laikinaibuvopaliktosgyventitiktrysžydųšeimos:kojiniųsiuvėjoKuperiopenkių
asmenųšeima,gydytojoPaturskiodviejųasmenųšeimairketuriųasmenųSula
mitosNolienės(gim.1900m.)šeima.Šiosšeimoslaikinaibuvopaliktosgyventi
Šeduvosmiestelėnųprašymu.ŠeduvoskunigoprelatoMykoloKaroso(1878–1955)
patarimu,minėtosžydųšeimosapsikrikštijoirperėjoįkatalikųtikėjimą.Trys
žydųšeimoslaisvėjegyvenoiki1941m.lapkričio20d.Tądienąpasilikusias
žydųšeimasvėlsuėmėpolicija.S.Nolieneipavykopasislėptipaskunigąprelatą
M.Karosąirtaipišsaugotigyvybę.Josvyrassuvaikais,KuperioirPaturskio
šeimosbuvoišvežtosįPanevėžįirten
sušaudytos.9 

Mirčiaipasmerktižydaisunkve
žimiaisbuvoišvežtiįLiaudiškiųmiš
ką(apie10kmnuoŠeduvos,140as
miškokvartalas)irtensušaudyti.Prieš
šaudymąbaudėjųgrupėsvyresnysis
StasysSenulisvertėdviejųvokiečiųka
rininkųnurodymusžiauriaimuštituos 
žydus,kurienenorėseitiprieduobiųar 
baeislėtai.Beto,jisįspėjoapiežudy

ŠeduvietisAfroikėMalcas–
Lietuvoskariuomenėskarys.
IšgimnazijosA.Bukausko
muziejausarchyvo

8Rosin J.Seduva(Shadove)DuringWorldWar
IIandafterwards,www.jewishgen.org,p.2–3; 
A.Pronckaičio1944m.rugsėjo13d. tardymo
protokolo išrašas, LYA,f.K1,ap.8,b.178,l.112.

9Liud.S.Nolienės1944m.rugsėjo12d.apklausos
protokolas, LYA, f.K1,ap.3,b.1549, l.7–8;
S.Nolienės1953m.sausio8d.apklausosproto
kolas,LYA,f.K1,ap.3,b.1549,l.23;J.Venclovo
1949m.gruodžio27d.tardymoprotokoloišrašas,
LYA, f.K1,ap.8,b.179, l.280–281;Šeduvos
valsčiaussavivaldybės1941m.liepos28d.raštas
Panevėžioapskritiesviršininkui,LCVA,f.R729,
ap.1,b.3,l.8.
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nespašaliniamsneprasitarti,neskitaipbussušaudytas.Uždalyvavimąžudynėse
pažadėjoapdovanotiaukųdaiktais.Žudynėsprasidėjoapie9val.rytoirtruko
ikisutemų.Žydaibuvoatvedamiprieduobių,nurengiamiikiapatiniųdrabužių,
potosuvaromiįduobę,suguldomiveidaisįžemęirsušaudomi.Lėtainusiren
giantysireinantysprieduobiųžydaibuvožiauriaimušamilazdomisirbizūnais.
Sušaudžiusvienąžmoniųgrupę,jųlavonaibuvoapkasamiplonužemiųsluoksniu,
potoatvedamakitapasmerktųjųgrupėirsušaudomatokiupatbūdu.Miške
aidėjoklaikūsšauksmaiirraudos.Įšaudymovietąžyduskonvojavoiršaudė
vietiniaibaltaraiščiai.Išvisožudynėsedalyvavoapie30–40Šeduvospolicininkųir
baltaraiščių.Žudyniųpertraukųmetujiegėrėdegtinęirdainavodainas.Šeduvos
žydaiLiaudiškiųmiškebuvožudomidvidienas(pirmadienįirantradienį)–vieną
visądienąirkitądienąikipietų.Pirmąžudyniųdienąbuvosušaudytaapie500
žmonių.Antrąžudyniųdienąžydaibuvošaudomikitojeduobėje,kuribuvoapie
500matstumunuopirmosiosžudyniųdienosvietos.Antrąjądienądaugiausia
šaudėmoterisirvaikus.Žudyniųvietojebuvoirvokiečiųkarininkas.Jistaip
patnušovėvienąžydą,kurisaerodromeesąpeiliubandėnudurtišitąvokietį.Iš
visopagalK.Jägerioraportą1941m.rugpjūčio25–26(pirmadienisirantradienis)
dienomisbuvonužudyta664žmonės–230vyrų,275moterysir159vaikai.Aukų
drabužiusbeiavalynępasiėmėžydšaudžiaiirnuvežėįŠeduvą.Duobessulavo
nais(išvisoketurias)užkasėbaltaraiščiųatvarytiŠeduvosmiesteliogyventojai.10

Šeduvoje,kaipirkitoseLietuvosvietovėse,atsiradodrąsiųirhumaniškų
žmonių,gelbėjusiųpersekiojamusžydus.ŠeduvojegyvenusiStasėPadgurskienė
slėpėišKaunogetopabėgusiąLėjąŠeš 
tokienę.PastarosiossūnusAnatolijus
buvoglobojamasV.Pekarskiošeimoje.
Slepiamiejisulaukėkaropabaigosirpo
karogyvenoŠiauliuose.NetoliŠeduvos,
ŠniukoniųkaimegyvenusiLiudvikos
PaluckienėsšeimaslėpėSulamitąNolie
nęirjossūnųPichą.Pokaroišgelbėtieji

VienasišŠeduvos
prekybininkųžydų
sandėliųVytauto
gatvėje.Išgimnazijos
A.Bukausko 
muziejausarchyvo

10A.Valio1969m.kovo25d.apklausosprotokolas,
LYA,f.K1,ap.46,b.1276,l.4–6;P.Valavičiaus
1969m.kovo25d.apklausosprotokolas,ibid.,
l.7–9;A.Pronckaičio1944m.rugsėjo14d.tar
dymoprotokoloišrašas,ibid.,l.26;I.Janušausko
1944m.rugsėjo19d.tardymoprotokoloišrašas,
ibid.,ap.8,b.178,l.91–93;PetrikasR.Žydų
kraująliudijantysakmenukai,Radviliškionaujienos, 
20100813–19d.,Nr.32(251).
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išvykogyventiįIzraelį.LiudvikairStanislovasPaluckaiišgelbėjoirŠeduvosbat
siuvįKirpičniką.PastarasisvokiečiųokupacijospradžiojebuvoišvežtasįŠiaulių
getąirtensiuvobatusvokiečiųkareiviams.1942m.L.Paluckienėnuvažiavoį
Šiauliųgetąirpadėjojamslaptaišgetopabėgti.PaluckienėatsivežėKirpičniką
namoįŠniukoniųkaimąirapgyvendinokamarojekartusuSulamitaNoliene.
1943m.pastariesiemsgimėsūnusPinchas.Paluckaijįpakrikštijoirauginokaip
savosūnųikivokiečiųokupacijospabaigos.ŠeduvoskunigasLeonardasTomašaus
kasužžydaitėsSachnovaitėspakrikštijimąatgalinedatabuvosuimtasirnuteistas
2,5metųkalėti.IgnacoVaškiošeimaslėpėišgetopabėgusiąžydaitęGoldytęsu
motina.JosabisulaukėkaropabaigosirvėliauišvykogyventiįIzraelį.11

DalisnužudytųjųžydųturtobuvoatgabentaįŠiauliųgatvėjeesantįsandėlį
(pagalkitusšaltinius,žydųturtasbuvosuneštasįKėdainiųgatvėjeBencelioBlocho
sandėlį).VėliaušiedaiktaibuvopardavinėjamiŠeduvosgyventojamsmažomis
kainomis.12Dėlžydųturtobuvopriimtaįvairiųvaldžiospotvarkiųirįsakymų.
1941m.gruodžio9d.Panevėžioapygardoskomisarasišsiuntėraštąvisiemsap
skričiųviršininkamsirPanevėžiomiestoburmistrui:

„[...]visiatitenkantiejipinigai,pav.,žydųpinigai,sumos,gautos
parduodantžydųdaiktus,taippatpinigai,gaunamiparduodant
konfiskuotasprekes,turibūtiįmokamiLie-
tuvosBankePanevėžy,ApygardosKomi-
sarosąskaiton.[...]“.13

1944m.rugsėjo10d.speciali
sovietųkomisija(pirmininkas–5osios
gvardijostankųarmijosKarotarybos
naryspulk.Syromolotnyj)atlikotyrimą
iržydųžudyniųvietosLiaudiškiųmiš
keatkasimą.Tyrimometubuvoatkasta
6×2,5mduobė.Pusantrometrogylyje
buvoatrastisušaudytųirnukankintų

Paminklas  
Nužudytiems 
Šeduvosžydams
atmintiLiaudiškių
miške.Išgimnazijos
A.Bukausko 
muziejausarchyvo

11ŽydųgelbėjimasLietuvojeIIpasauliniokarometais
1941–1944m.m.(Pavardžiųrodyklė),Vilnius,2001,
p.110,111,154;OrantasJ.,ZabiliusV.Šeduvos
žydųbendruomenėXIXa.pab.–XXa.Ipusėje,
2001,rankraščiokopija, l.48;Rimavičienė L.
Senojokaimoveidas,Panevėžys,2002,p.203.

12F.Švėgždos1944m.rugsėjo15d.tardymopro
tokolas, LYA,f.K1,ap.8,b.179,l.105;Oran
tasJ.,ZabiliusV.Šeduvosžydųbendruomenė
XIXa.pab.–XXa.Ipusėje,2001,rankraščiokopija,
l.4.

13Panevėžioapygardoskomisaro1941m.gruodžio
9d.raštasapskričiųviršininkamsirPanevėžio
miesto burmistrui, LCVA,f.1264,ap.1,b.812,
l.39.
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žmoniųlavonai.Išvisoatkastojeduobėjebuvoapžiūrėta20lavonų,tarpjųbuvo
86–10metųvaikųpalaikai.Beveikvisųvaikųgalvosbuvosudaužytos.Komisijos
nariaipadarėišvadą,kadvaikaibuvonesušaudyti,betužmuštisudaužantjiems
galvas.Moterųkūnuosebuvorastosšautinėsžaizdos.Komisijasuradoketurias
įvairiųdydžiųduobessulavonais,kuriose,pagalliudininkųparodymus,buvo
užkastadaugiaukaip700Šeduvosgyventojųkūnų.Komisijosnariainufotografavo
žudyniųvietąiratkastuslavonusbeisurašėįvykdytotyrimoaktą.14 

Karometuirpokarosovietųsaugumassuėmėirnuteisėkeliolikabuvusių
Šeduvospagalbinėspolicijosbūrionarių.1944m.spalio8d.5osiosgvardijos
tankųarmijoskarotribunolasuždarameteismoposėdyjeteisėseptynisŠeduvos
būrionariusuždalyvavimąžydųžudynėse.KarotribunolasFeliksąAdomaitį,
KarolįŽulpą,JonąŽulpą,AntanąPronckaitįirFeliksąŠvėgždąnuteisėmirties
bausme(sušaudyti)irturtokonfiskavimu,oJonąPališaitįirIgnąJanušauską
nuteisėkalėtilageriuosepo15ir20metųbeiturtokonfiskavimu.15BuvęsŠedu
vosžydųstovyklosūkvedžiopavaduotojasVytautasKavardauskas(Kavarskas)
LietuvosSSRNKVDkariuomenėskarotribunolo1945m.gegužės24d.buvo
nuteistasmirtiesbausmesuturtokonfiskavimu.16

14Veikiančiosiosarmijos1944m.rugsėjo10d.aktas,
LYA,f.K1,ap.58,b.41988/3,t.3,l.159–161.

155osiosgvardijos tankųarmijoskaro tribunolo
1944m.spalio8d.nuosprendis,LYA, f.K1,
ap.58,b.41988/3,t.2,l.242–245.

16LSSRNKVDkariuomenėskarotribunolo1945m.
gegužės4d.nuosprendis,LYA, f.K1,ap.58,
b.31292/3,l.37–38.
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Šeduvosžydųatminimoįamžinimas
MildaJakulytė-Vasil

„Atmintis–kaipvalstybėssienos,jituribūtiakylaiirnuolat
saugoma.Jigyva,jeiyražadinamakasdien.Antraipjikaipnedir-
bamaslaukasvirstausnimisišsikerojusiudirvonu,perjąkaipper
blogaisaugomąvalstybėssienąsėlinanuobetkokiosatsakomybės
viskąatleidžiantiužmarštis.“
SergejusKanovičius

ŠeduvosmiestelispirmąkartąrašytiniuosešaltiniuosepaminėtasXVšim
tmetyje.ŠeduvosžydųbendruomenėspradžiareikėtųlaikytiXVIIIa.pirmąją
pusę,kaiŠeduva,gavusimiestostatusą,Magdeburgoteisesirsavivaldą,sparčiai
vystėsi,ožydųgyventojųskaičiusmiestestabiliaiaugo.

Šiandientosorganiškosbendruomenėsbelikępėdsakai,tikišblukęantkapi
niaiakmenyssenosiosežydųkapinėseirtriženkliaiskaičiaiantnužudytųvyrų,
moterųirvaikųžudyniųvietoseįrengtųmemorialųLiaudiškiųmiške.

ŠeduvosžydųatminimąžadinaŠeduvosžydųmemorialinisfondas.Čia
žydųbendruomenėsatminimoatgaivinimodarbaiprasidėjo2012m.nuosenųjų
žydųkapinių.Kultūrospaveldoregistreužregistruotadaugiauneipenkišimtai
palaidojimų.TuometŽvejųgatvėjeesančiose1,3hadydžiokapinėsebuvogalima
pamatytitikseptynisdešimtmečiuskerojusiasusnisirapsamanojusius,baigiančius
sutrūnytipaminklus,okapiniųtvorastovėjobeveikišgriauta.Tvarkantkapinesbuvo
iškirstimenkaverčiaiaugalai,atstatytaoriginaliakmenųmūrotvora,restauruoti
išlikętvorosfragmentai.Rastaapie1,3tūkst.paminklųarjųdalių.Restauravus
paminkliniusakmenisiš800kapų,pagališlikusiusužrašuspavykoidentifikuoti
400kapų,iškuriųseniausiaspažymėtas1812m.data,ovėlyviausias–1936ųjų.
NeatstatomiirneatpažįstamiantkapiųfragmentaibeijųdalysbuvosupiltiįDo
vydožvaigždėsformosskulptūrinękompoziciją–lapidariumą.Kapiniųatkūrimo
projektąparengėarchitektoAlgimantoKančostudija.

GretasenųjųžydųkapiniųiškilsirDingusioštetlo–ŠeduvosirkitųLietuvos
štetlųistorijosmuziejus.Muziejujebuspasakojamanetikkaipbaigėsimiestelio
žydųistorija,betirkaipjiprasidėjo.

2015m.miestocentrepastatytasišskirtiniogrožioskulptoriausRomoKvinto
monumentas,skirtasŠeduvosžydamsatminti.Paminkloatidarymoceremonijoje
apsilankęspremjerasAlgirdasButkevičius,gimęsvosužkeletonamųtojepat
Šeduvoje,pabrėžė,kadšismonumentasnetikpadėsatmintiŠeduvosžydus,bet
irtapspaskatakitiemsmiesteliamssutvarkytiirįamžintiistorinesvietas,taip
pagerbiantLietuvojegyvenusiaskitastautas.

SkulptoriausR.Kvintopaminklaiiškiloirmasiniųžydųžudyniųvieto
se.Šeduvosapylinkėseišvisoyrapažymėtostrystokiosvietos–Pakuteniųir
Liaudiškiųkaimuose.Jose1941m.rugpjūčiomėn.buvonužudytavisaŠeduvos
miesteliožydųbendruomenė–beveik700žmonių.2014–2015m.šiosevietose
pastatytipaminklai:Šviesosžvaigždėsbuveinė,DurysirSpindulysŽvaigždė.
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Paminklas„Durys“Liaudiškiųmiške 
nužudytiemsŠeduvosžydamsatminti. 
Aut.R.Kvintas.R.Petrikonuotr.

AntkapiųfragmentaiDovydožvaigždės 
formosskulptūrinėjekompozicijoje 
senosioseŠedyvosžydųkapinėse. 
IšI.Stanulienėsalbumo
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Fondovykdomasprojektasyraunikalusirvisaapimantis:Šeduvosžydų
kapinėsatkurtosbeveiktokios,kokiasjasužklupoprasidėjęsAntrasispasaulinis
karas.Kitasvarbipriežastis–aplinka–taitikra,neišgalvotamiestelioaplinka,
neperkeltaįsostines.ToksmemorialiniskompleksasEuropojeyraunikalus.Lie
tuvojeyrapakankamaižydųmirtįliudijančiųženklų,oštaiženklų,kadkokiame
norsmiestelyjeyragyvenęžydai,kokįpėdsakątomiestelioistorijojejiepaliko–
sudėtingasurasti.Turtingalitvakųkultūrairpraeitisyraneatskiriamašiųdienų
Lietuvosistorijosdalis,tadpatsmetasišnaujoatrastiirsusipažintisuįdomia
litvakųistorijairkultūra.

2015m.spalio9d.Šeduvoscentreatidengtasskulptoriaus 
RomoKvintopaminklas,skirtasvisiemsŠeduvosžydams. 
IšŠeduvosžydųmemorialiniofondo
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UžgarbęLietuvos...
EglėBendikaitė

Šiemet,minėdamiatkurtosLietuvosnepriklausomybės25ąsiasmetines,
prisimenamekovųdėljosistoriją.NepamirštamąindėlįkovojedėlLietuvos
nepriklausomybėspalikoiržydai.ŠipublikacijaprimenaŠeduvosžydųkarius
savanorius,kariųveteranųveiklosepizodustaikosmetaisirjųlikimus.*

1918m.vasario16d.pasirašytasLietuvosnepriklausomybėsaktasrodėlie
tuviųtautosryžtą,apsisprendimąirlaisvėstroškimą,tačiaušisraštasnegarantavo
naujaisusikūrusiosvalstybėsateities.Lietuvosnepriklausomybę,laisvęirgarbędar
reikėjoapginti.Kovadėljaunosvalstybėspripažinimodejuretarptautinėjearenoje
reiškėviena,tačiauvisaikaskitabuvogintijąde facto kovos lauke, pasikliaujant 
vienbesikuriančios,silpnaiginkluotosLietuvoskariuomenėspajėgomisirsavanorių
entuziazmu,juolabkadšaliesteritorijapenkeriusmetusbuvopuolamanetkelių
agresorių:bolševikinėsRusijos,nuobaltagvardiečiųatskilusiosBermontoAvalovo
kariuomenėsirLenkijos.

Lietuvojeetninėmissienomissuvyraujančioslietuviųtautosirkultūrosmodeliu
naujudemokratiniuprincipubandytakurtipolitinętautą,apimantvisusteritorijos
gyventojus,nepriklausomainuotautiniųarreliginiųskirtumų,todėlkovojantuž
valstybėsteritorijąirsavarankiškumąypačsvarbusbuvokitataučiųpolitinisapsis
prendimas,suvokiantsavekaipnaujosvalstybėspiliečius.Tikėtina,kadPirmojo
pasauliniokarometųpatirtistransformavoLietuvosžydųnusistatymąVokietijosir
Rusijosatžvilgiu,taippatpakoregavobendruomenėslyderiųvizijas,susijusiassujų
tautiečiųlikimuateityje.Gyventivienojevalstybėjesunedidelelietuviųtautabuvo
paprasčiausiaisaugiau,juolabiaukadtuometunepriklausomojeLietuvoježydams
buvogarantuojamakultūrinėautonomijairpolitinislygiateisiškumas1.

1918–1919m.juntamasaktyvusžydųbendruomenėsdalyvavimasvalstybės
kūrimoirjospripažinimoprocese.Todėlnenuostabu,kadžydaikaipirkitiLietu
vospiliečiaiatsiliepėįLietuvosVyriausybės1918m.gruodžio29d.kreipimąsi„Į
Lietuvospiliečius“,kuris,beje,buvoišplatintasirjųgimtąjajidiškalba,kviečiant
stotiįLietuvoskariuomenęirapgintivalstybėsnepriklausomybę2.Žydųleistoje
spaudojenetrukopasirodytiLietuvosžydųbendruomenėslyderiųbeivisuomenės
veikėjųraginimų,kuriųleitmotyvasskambėjokaipįsakymas:„Kiekvienasįsavo
postusatliktišventąpareigąvalstybeiirsavotautineinepriklausomybei“3.

Laikraščiųpuslapiaimirgėjonuokreipimųsiįtautiečiusžydus,skelbimų,
žinučių,straipsniųdėlaukųrinkimoLietuvoskariuomeneistiprintibeijungimosi
įkovąpriešvalstybėspriešus.Apeliuodamasįšaukiamojoamžiausžydųjau
nuomenę,žurnalistasRobinzonasVol
sonokasdienraštyje„DiJidišeŠtime“
(jid.„Žydųbalsas“)tuometurašė:

„Sunkiuose,labaisunkiuoselaikuosegimė
iraugonaujojiLietuva.Karopadariniųli-
kvidacija,politinėskrizės.Besikuriantivals- 

*ŠeduvosžydųistorijostyrimusinicijavoŠeduvos
žydųmemorialinisfondas.

1Radensky P.Žydųreikalųministerija iržydų
tautinėautonomijaLietuvoje1919–1923m.,Lietuvos 
istorijosmetraštis1995,Vilnius,1996,p.84.

2Lesčius V.LietuvoskariuomenėNepriklausomybės
kovose1918–1920m.,Vilnius,2004,p.24.

3BirgerJidn!DiJidišeŠtime,19201010,nr.338.
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tybėdarnepasiekėtaikausbūvio.Irblogiausia,kągaliįsivaizduoti
kraštas,taikaimynųįsiveržimas.<...>Žydųjaunuomenėtaippat
yranemažiausuinteresuota,kadlaimingasgyvenimasirkuriama
gerovėnepasrūtųkrauju.Fizinisžydųjaunuoliųpasiruošimasyrane
prastesnisneilikusiosvisuomenėsdalies.Kiekvienomoralinėpareiga
dalyvautivalstybėsgyvenimeirypačsunkiujaimetu.Mesturim
rankarankonstotisulietuviaisdraugaisįkraštogynybą.Kaip
taiįgyvendinti?Stotiįvalstybėsgynimolinijas,stiprintiŠaulių
Sąjungątiekstojantnariais,tiekteikiantvisokiąkitokiąpagalbą.“4

Šaltiniuosebeiistoriografijoježydųkarių,dalyvavusiųLietuvosnepriklau
somybėskovose,skaičiusvarijuoja,tačiaumanoma,kadtarp10000įkvietimą
atsiliepusiųsavanoriųbuvodaugiaukaip500žydų,oskirtingosekariuomenės
dalyse1919–1923m.tarnavoapie3000žydųkarių.Tarpjųbuvonevienas
Lietuvosnepriklausomybėsgynėjas,kilęsišRadvíliškiokrašto.Šiojepublikacijoje
priminsimeŠeduvõsmiesteliožydųkariussavanorius,kariųveteranųveiklos
epizodustaikosmetaisirjųlikimus.

1919m.rudenį,mūšiamsnesibaigiant,gintijaunosvalstybėslaisvęirgarbę
stojosavanoriaišeduviškiaiSamuelisNolisbeiJankelisKuperis.Devyniolikmečiai
jaunuoliainebuvogavęjokioišsilavinimo,neturėjojokiokariniopasiruošimo,tik
norąatliktipareigąTėvynei.Jųprofesiniaiįgūdžiai(vienasbuvosiuvėjas,kitasmė
sininkas)taippatvargiaigalėjobūtinaudingikovoslauke.Paskirtiį2ojoatsargos
bataliono1ąjąkuopą,išpradžiųkartu
su8ąjažygiuojančiakuopaišvykoįRõ
kiškį,o1920m.pavasarįbuvoperkelti

4VolsonokasR.Dijugentundifarteidigungfun
land, DiJidišeŠtime,19201011,nr.337.

Šeduvosžydų 
jaunimogrupė. 
1930m.
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įEglaitėskarokomendantūrą.Čiadviejųšeduviškiųkeliaiišsiskyrė:J.Kuperisliko
tarnautijauminėtame2ajameatsargosbatalione,oS.Nolis,pakeitęsdarkeletą
dislokacijosvietų,atsidūrė12ajamepėstininkųpulke.Tenpabuvęsirryšininkų,ir
muzikantųkomandose,pobeveik2,5metųtarnybosįrašytasįrezervąbeiišleistas
įatsargą.Tuopatlaiku,1922m.sausį,įatsargąišleistasirjožemietisJ.Kuperis5.

Žiniųapiekarinėstarnyboskasdienybęlabainedaug.Visgiatrodo,kadše
duviškiaisavanoriaikariuomenėjekarjerosnepadarė,likoeiliniaikareiviai,oprogų
kovoslaukeakisįakįsusidurtisušalį
alinančiaispriešaiskariuomenėsdali
niųvadovybėjiemstaippatnesuteikė.
1919m.rugpjūčio5d.kariuomenės
mobilizacijosdaliesviršininkoataskaito

5ŽiniosapiekareivįNolįSamuelį,Lietuvos centrinis 
valstybėsarchyvas(toliau–LCVA),f.930,ap.4,
b.2282,l.13–14apverstas(toliau–ap.),20;Žinios
apiekareivį JankelįKuperįbei tarnybos lapas,
LCVA,f.930,ap.4,b.1754,l.7,ap.9–9.

Lietuvoskariuomenės 
savanoriokūrėjo 
JankelioKuperio
liudijimas. 
Iš„Radviliškio 
kraštas“,2015, 
nr.1(22),p.20
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jebuvoteigiama,kad80%mobilizuotųjųžydųbuvopaskirtiįužnugariodalinius,
t.y.daugumajųtarnavonepriekinėsefrontogretose6.Tačiaušisfaktasdaugiau
pasakoneapiežydųsavanoriųdrąsąirpasiryžimą,betapielietuviųkariuomenės
vadųnepasitikėjimąkitataučiaisvalstybėspiliečiais.Žydųpatriotinisnusiteikimasir
dalyvavimasLietuvosnepriklausomybėskovoserodojuossuvokussavesąmoningais
naujaiatsikūrusiosLietuvosvalstybėspiliečiais.

IšleistiįatsargąLietuvoskariuomenėssavanoriai,kaipirpertąlaiką
mobilizuotižydųtautybėsšeduviškiainaujokai,grįžoįsavogimtąjįmiestelį
priejiemsįprastosveiklos.Pripažinimotaippattekogerokaipalaukti.Krašto
apsaugosministroteikimuRespublikosPrezidentoaktu1936m.lapkričio19d.
JankelisKuperis,o1937m.kovo19d.irSamuelisNolisbuvopripažintiLietu
voskariuomenėskūrėjaissavanoriaisirapdovanotikūrėjosavanoriomedaliais7.
TrumpąžinutęapietaipaskelbėŽydųkariųsąjungosleidžiamassavaitraštis
„Apžvalga“8.

Priekariškųreikalųžydųsavanoriamsveteranamstekogrįžti4ojodešim
tmečiopradžioje,telkiantisgrėsmingiemsdebesimstarptautinėsgeopolitikosbei
šaliesvidausfrontuose.1933m.birželio24d.Joniškyjebuvoįkurtasukarinta
organizacija,pavadintaŽydųkariųsavanorių,dalyvavusiųnepriklausomybės
kovose,sąjunga(toliau–ŽKS),kuriostikslasbuvougdytižydųbendruomenės
meilęTėvynei,keltipilietinįsąmoningumą,propaguotiužgrobtųLietuvossričių
išvadavimobeilietuviųiržydųkultūriniobendravimoidėjas9.Taispačiaismetais
prieSąjungosVilniuivaduotibuvoįkurtaŽydųsekcija.

ŽKSorganizacijasparčiaiplėtėsi–įvairioseLietuvosvietosesteigėsijos
padaliniai10.Šeduvosskyrius,kuriamėmėsivadovautišeduviškisJoselisKrū
mas,pasikeisdamassuSamueliuNoliu,buvovienasanksčiausiaiįregistruotų
irpradėjusiųveiktiŽKSpadaliniųprovincijoje.Nėratiksliaižinoma,kieknarių
priklausėŽKSŠeduvosskyriuinuojoįregistravimopradžios,tačiaubuvęžydų
kariaineabejojotokiosorganizacijosreikalingumumiestelyje.Išskyriausvaldybos
ataskaitųbeisusirašinėjimųsucentrovaldybamatyti,kadnariųamžiussvyravo
nuo31–45metų,daugumajųbuvosmulkūsverslininkaiirkrautuvininkai.Ikipat
organizacijosuždarymo1940m.vasarąvaldybossudėtisbeveiknekito,išskyrus
nedidelespareigųrokiruotes11.

1937m.vasarąŽKSŠeduvossky
riaus veikla buvo prigesusi ir pagal 
draugijųįstatymoreikalavimus,neat
likusorganizaciniųformalumų,skyrių
tekoperregistruoti.Bendromiscentro
valdybosbeivietosiniciatyvinėsgrupės
jėgomisskyriausveiklaatgaivinta.ŽKS
vadovybėnetpasiuntėįŠeduvąvieną
savonariųPãnevėžioskyriauspirmi
ninkąLietuvoskariuomenėsatsargos
vyr.leitenantąMichaelįBramsoną,kad
pastarasisištirtųpadėtįvietoje,suorga
nizuotųagitacinękampaniją,palaikytų

6Aničas J .ŽydaiLietuvosvalstybėsatkūrimo
darbuose, LietuvosJeruzalė,nr.2,1993.

7Liudijimasnr.9885,LCVA,f.930,ap.4,b.1754,
l.19;Liudijimasnr.9932,LCVA, f.930,ap.4,
b.2282,l.23.

8Dardužydaigavomedalius,Apžvalga,19370912,
nr.33.

9Goldbergas J.Mūsųsąjungosreikšmė,Skydas, 
1918–1923,Kaunas,1934,p.10.

101937m.pradžiojeveikėnet48ŽKSskyriaivisoje
Lietuvoje. Išžydųkarių,dalyvavusiųLietuvos
nepriklausomybėsatvadavime,sąjungosgyvenimo,
Apžvalga,19370507,nr.17.

11Žydųkarių,dalyvavusiųLietuvosnepriklausomybės
atvadavime,sąjungosŠeduvosskyriausvadovybės
sudėtis1935–1939m.,LCVA,f.593,ap.1,b.7,
l.70,107,121,132,191,319.
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jauesamusskyriausnarius,padėtųpelnytivietosžydųbendruomenėsprielankumą
irpritrauktųnaujųrėmėjų.Šeduvosskyriausvadovybė–SamuelisNolis,Geršonas
Kirpičnikas,IcikasOvsėjus,JoselisKrūmas,JankelisKuperis,LeibaBartkunskis,Boru
chasMelis,ŠliomaLedermanas,LeibaTontakas–stengėsiuoliaivykdytiorganizacijos
centrovaldybossiunčiamusnurodymusbeiįgyvendintiorganizacijosprisiimtustikslus,
darsykįpakartotus1938m.sausio9d.Panevėžioapygardosskyriųsuvažiavime.

MinėtamesuvažiavimeŠeduvosskyriuiatstovavęsJoselisKrūmasperskaitė
pranešimąapiepadalinioveikląŠeduvosmiestelyje,buvoišrinktasįGinklųfondo
komitetoirPanevėžioapygardosvaldybąglaudesniamdarbuitarpvietiniųskyrių
ircentrovadovybės,kartusudar27delegataisišaplinkiniųmiesteliųpaskelbė
rezoliuciją,raginančią„vieningaidirbtiTėvynėsgeroveiirmūsųtautos(turimaomenyje
politinėLietuvostauta–E. B.)garbeiirateičiai“,stiprintikraštoginkluotąsiaspajė
gas,valstybėsnepriklausomybės20mečioprogadardosniauaukotiGinklųfondui,
skatintikultūriniusmainustarplietuviųiržydų,premijuojantgeriausiusliteratūros
kūriniųvertimus12.Pokeliųmėnesių„Apžvalgoje“pranešta,kadŠeduvosskyrius
inicijavoaukųrinkimoGinklųfonduikampanijąsavomiestelyjeiraktyviausiųjo
narių–S.Nolio,G.Kirpičniko,J.KrūmobeiJ.Kuperiodėkaskyriausnariaiiš
žydųbendruomenėssurinko866litus.Nuspręsta,kad145litaibusskirtiprisidėti
prieapygardosdovanos–kulkosvaidžio–Panevėžyjedislokuotam4ajamLietuvos
karaliausMindaugopėstininkųpulkui,olikusisumaatiduotaGinklųfondui13.

Norsstengtasineapleistikultūrinės,šviečiamosiosbeilabdaringosorganizacijos
veiklos,ilgainiuiŠeduvosskyriausveikla,kaip,beje,irvisosŽKSorganizacijos,
susikoncentravodviejuosebaruose:su
rinktikuodaugiaulėšųGinklųfondui
irSąjungaiVilniuivaduoti,visgarsiau
žvangantginklamsužLietuvossienų,
iratremtikylančiąįtampąbeiantisemi
tinesnuotaikas,skleidžiamasmiestelio

ŽKSŠeduvos
skyriaus valdybos 
sudėtis.1939m.
Iš„Radviliškio 
kraštas“,2015, 
nr.1(22),p.21

12Žydųkarių,dalyvavusiųLietuvosnepriklausomybės
atvadavime,sąjungosPanevėžioapygardosskyrių
atstovųsuvažiavimorezoliucijos19380109,LCVA, 
f.593,ap.1,b.7,l.315,315ap.

13Provincijosžydaiaktyviaidirbaginklųfondui,
Apžvalga,19380417,nr.16.
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visuomenėstarpLietuviųverslininkųsąjungosirjaiprijaučiančiųjų.Valstybinių
švenčių,sukakčiųminėjimasbuvosuprantamaskaipprogaparodytisavopolitinį
nusiteikimą,pilietinįlojalumąbeipatriotizmątieklietuviškose,tiekžydiškoseor
ganizacijose.Tačiau,atrodo,kadŽKSskyriausbendradarbiavimasšiomisprogomis
netsupanašauspobūdžiolietuviškomisorganizacijomisnesiklostėnuopatpradžių.
1935m.,minint17ąsiasLietuvosnepriklausomybėsmetines,šeduviškiaikariaive
teranaikartusukitomisžydųorganizacijomisbuvopriverstiprotestuotipriešneko
rektiškąelgesįšventėsmetu.ŽKSŠeduvosskyriausnariaibuvopakviestidalyvauti
bendroješventinėjeeisenojemiesteliogatvėmis,tačiaušventėsdienąorganizatoriai
bendrąparadąsurikiavotaip,kadžydiškųorganizacijųatstovailiktųnuošalėje
kaipžiūrovai14.Ydingapraktikapasikartojopoporosmetų,minintVasario16ąją.
Švenčiant15ąsiasKlaipėdoskraštoprijungimoprieLietuvosmetines,įvykiųdetalės
pasiekėnetrespublikinęspaudą.Lietuviųverslininkųsąjungosoficiozas„Verslas“
paskelbėstraipsnįgarsiomispaantraštėmis,esąžydaiKlaipėdosminėjimąboikota
vo,ožydainamųsavininkaimetalietuviusprekybininkuslaukišjųnuomojamų
patalpų.Politiniusirekonominiusinteresussuplakęįkrūvą,gavoparyškintušriftu
paskelbtąišvadą–įrodymą,kadžydųnedalyvavimasminėjimereiškiajųabejingu
mąLietuvos„gyvybiniams interesams“15.DėlšiostraipsnioŽKSŠeduvosskyriuiteko
aiškintiscentrovaldybai,kuriprašėpateiktipatikimąirobjektyviąinformacijąapie
susidariusiąsituaciją,kadnebūtųmetamasšešėlisantorganizacijosarjosleidžiamo
laikraščio„Apžvalga“.Paaiškėjo,kad
žydaikariaiveteranainebuvoneikviesti,
neilaukiami,nesšventinisminėjimas
Šeduvojebuvotapęslietuviųverslininkų
renginiu,švenčiantjųsąjungosgyvavi
motrečiąsiasmetines,irjųideologijos
agitacinekampanija,nukreiptaprieš
konkurentusžydus,siekiantvisuotinio
miesteliogyventojųpritarimo16.

14Protestas13toŠauliųbūriopirmininkuiŠeduvoje
19350216,LCVA,f.593,ap.1,b.7,l.33.

15Šeduvosvisuomenėišviensuliet.Verslininkais,
Verslas,19380128,nr.4.

16CuderopteilunginŠeduva19380130;Cuder
centralfarvaltung19380208,LCVA,f.593,ap.1,
b.7,l.90,91.Taippatpaaiškėjo,kadspaudoje
minimiišmestiišžydųnamųlietuviaiverslininkai
buvo dar viena propaganda, nes vienintelis lietuvis 
verslininkas,kurisiškraustytasišnuomojamųpatal
pų,buvojauapiepusęmetųnemokėjęsnuomos.

Fuksųšeima. 
Antrojeeilėje 
viduryje– 
PesiaFuksaitė
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1940m.vasarąLietuvojepradėjusšeimininkautiSovietųSąjungoskariuo
menei,imtastabdytivisų„režimuinepalankių“nepriklausomojeLietuvojeveikusių
visuomeniniųorganizacijųveiklą.Militariniųpožymiųturinčiosorganizacijos
likviduotosvienospirmųjų.1940m.liepos20d.nustojoeitilaikraštis„Apž
valga“,olygiaipomėnesiovidausreikalųministronutarimubuvouždarytair
patiŽydųkariųsavanorių,dalyvavusiųnepriklausomybėskovose,sąjungasu
visaisjosskyriais.

Darpometų,Lietuvoješeimininkaujantnaciųokupacineivaldžiai,oŠeduvos
gatvėsesiaučiantnebaudžiamaisavivaleiirnuožmiaiagresijai,Lietuvosgarbės
stojogintisaujelėbeginkliųkarių–miesteliointeligentijairpaprastižmonės,
kuriemsžmogiškumasbuvosvarbiauneitautybė,religijaarokupantųteroras.
JaupirmomisfašistinėsokupacijosdienomisŠeduvoje,kaipirvisojeLietuvoje,
žydaibuvoeliminuotiišlikusiosmiesteliogyventojųdalies.Kaipirkiekvienoje
vietovėjeatsiradovietiniųkolaborantų,kurie,noriaitarnaudaminaujosvaldžios
interesams,politikaiirideologijai,vykdėfizinęŠeduvosgyventojųatranką,ovėliau
irnaikinimą.1941m.liepąprievartaišsavonamųiškeldintiŠeduvosžydaibuvo
suvarytiįužkeliųkilometrųnuomiestelioįkurtągetąpriePãvartyčiųkaimo.
Tikpavieniamsasmenimspavykopaspruktiišvietiniųšeduviškiųvyrųsaugomos
getoteritorijosirrastiprieglobstįbuvusiųkaimynųnamuose.

Norsvisižinojo,kokiosbausmėsgrėsėužnaujosvaldžiosįsakymųne
vykdymą,žydųslėpimąarbetkokiospagalbosjiemsteikimą,prelatasMykolas
Karosasperpamaldasviešaiperspėjoparapijiečiusneprisidėtipriekaimynųžydų
persekiojimoirnaikinimo.Jisirdarkeletasžmonių,nepaisydamipavojausbūti
įskųsti,otokiatikimybėmiestelyje,kurvisivienikitusgeraipažinojo,buvo
didžiulė,rugpjūčiopabaigoje,prasidėjusmasiniamŠeduvosžydųnaikinimui,
ėmėsirizikingosakcijos–gelbėtiišgetokeliasžydųšeimas,apeliuojantįjų
nuopelnus Šeduvos visuomenei bei 
Lietuvosvalstybei17.Nežinia,arar
gumentai,kadtie,kuriekovėsiuž
Lietuvoslaisvęirnepriklausomybę

ŽKSŠeduvos 
skyriausatvirlaiškis 
centro valdybai.  
1937m.
Iš„Radviliškio 
kraštas“,2015, 
nr.1(22),p.22

17Pranevičiūtė E.Negalimapamiršti,Mūsųkraš-
tas,19901025,nr.86–87;AntanaitisB.Prelato
aureolė,Radviliškiokraštas,nr.1,2001,p.15–16.
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sunkiausiukraštuimetu,negalibūtipaliktilikimovaliaiirnužudyti,artikėjimasis
dosnausfinansinioatlygio,artiksliųinstrukcijų,kaipreaguotitokiaisatvejais,
nebuvimas,paveikėvietiniusnaciųkolaborantus,tačiaumiesteliogyventojams
žinomųgydytojoPaturskiobeisavanoriųkūrėjųNolioirKuperiošeimosbuvo
išlaisvintos.Prisiimdamiatsakomybęužšiuosžmonesirnaiviaitikėdamiesi,kad
moraliniaiiretiniaiargumentaigaliatsvertikaromėsmalėsrealybę,prelatasir
jobendražygiainusprendėišlaisvintąsiasšeimaspakrikštyti.Taibuvoabejotina,
betvisdėltogalimybėgelbėtižmones,atsidūrusiusužvisuomenėsirbetkokio
įstatymoribų.

Vadovaudamasisneordinariatoraštais,betartimomeile,prelatasKarosas
šešiemssuaugusiesiemsbeipenkiemsvaikamsnuodevyneriųikiaštuoniolikos
metų1941m.rugsėjo16d.oficialiojeirviešojeceremonijojepagalvisasap
eigassuteikėKrikštosakramentą.Miestelyjegerbiamiiržinomiasmenys,tarp
jų–gydytojasStanislovasPuodžiukasirgimnazijosdirektorėOnaButkienė–
tapojųkrikštatėviais.Nekasdienioįvykiopasižiūrėtiprigužėjopilnabažnyčia
miestelėnų,tapusiųsakramentoirneeilinėsistorijosliudytojais.Tačiaukrikštas
suteikėlabiauįsivaizduojamąneitikrąprieglobstį,kurisneapsaugojonuobendro
Šeduvosžydusištikusiolikimo.Poporosmėnesių,lapkričioviduryje,naujieji
krikščionysbuvosuimtiirišvežtisušaudyti.Nėražinoma,kurbuvoatimtos
Lietuvoslaisvėsgynėjųbeijųartimųjųgyvybės,tačiautikėtina,kadtojepačioje
masiniųŠeduvosžydųžudyniųvietoje–Liaudiškiųmiške.Tikdėllaimingo
atsitiktinumovieninteleiSulamitaiNolieneipavykoišvengtimirties.Miestelyje
liktinebebuvogalima,obėgtinuomirtiesnebuvopaską.Įpagalbąvėlatėjo

Šeduvosmerginos,priklausiusiosHaCairorganizacijai(skautų)
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prelatashumanistasKarosas,keletądienųslėpęsNolienęrūsyjeužŠeduvos
bažnyčiosDidžiojoaltoriaus.Karštligiškaibuvoieškomanaujoirpatikimoprie
globsčio.JisrastasStanislovoirLiudovikosPaluckųūkyjeŠniukoniųkaimo
pakraštyje.Tamepačiameūkyje1942m.pabaigojeišsigelbėjimąradodarvienas
ŠeduvosžydasKirpičnikas.Norsliudininkaijovardonepamena,išpasakojimų
detaliųaiškėja,kadtaigalėjobūtitaspatsŽKSŠeduvosskyriausnarysGeršonas
Kirpičnikas.Pastarasisbuvoatrinktaskaipgalimainaudingasspecialistas–ava 
lynėsmodeliųsukirpėjas,išvežtasdarbamsįbuvusįFrenkeliobatųfabriką,at
sidūrėŠiauliųgete.PertarpininkussužinojęsapieNolienėsslapstymosivietąir
jąslepiančiusūkininkus,Kirpičnikasprašėsipagalbosirprieglobsčio.Paluckų
šeimojebuvonutartagelbėtidarvienožmogausgyvybę.Susekusirpaaiškėjus,
kadjie,nepaklusdaminaciųįsakymams,savonamuoseslepiažydus,jiemsgrėsė
sušaudymas,bet,anotPaluckųšeimosgalvos,sušaudytigalitikkartąirnesvarbu
užvienąaruždurastusžydus18.

Vietojepilogokeletasfaktųapielikimusžmonių,kuriųgyvenimaisusipynė
tarpusavyje,yraneatsiejaminuoŠeduvosirLietuvosistorijos,kurienetmirtino
pavojausakivaizdojeišdrįsoprisiimtiatsakomybęužkitą.1941m.rugpjūčio25d.
Liaudiškiųmiškebrutaliainužudyti664Šeduvosžydai.G.Kirpičnikas,S.Nolienė
irjoskūdikisPinchasasNolissulaukėkaropabaigosirįŠeduvądaugiaunegrįžo.

1951m.gruodžio8d.prelatas
M.Karosasdėltariamaiantisovietinės
veiklosŠiauliųsritiesteismonutartimi
nuteistas25metamskalėjimolageriuo

18LiudovikosPaluckienės(1896–1977)byla,Valstybinis 
VilniausGaonožydųmuziejus,Gelbėtojųskyrius,f.1,
b.389.

Šeduvoje.PesiaFuksaitėpirmaišdešinės.1933m.
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se.Parapijiečiųprašymubeiprotestaispavykopakeistiteismo
nutartį,sušvelnintibausmęiki10metų.1954m.pabaigoje
grįžęsįLietuvą,prelataspometųmirėŠeduvoje19.2000m.
rugsėjo13d.LietuvosRespublikosPrezidentoValdoAdamkaus
dekretuLiudovikaBanaitytėPaluckienėpomirtiesapdovanota
Žūvančiųjųgelbėjimokryžiumi.

19MykoloKarosobaudžiamojibyla,1951m.Lietuvos
valstybėsypatingasisarchyvas,f.K1,ap.58,b.27130/3,
l.135–139,142–143.

Restauruotos  
senosiosžydų 
kapinės.2016m. 
Visosstraipsnio
nuotraukos –  
išŠeduvosžydų 
memorialinio fondo
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Šeduviųsveikatospriežiūra
DonataBukauskienė

ProfesionaliojimedicinaŠìduvąirjosapylinkesėmėpasiektiXIXa.pasku
tiniamedešimtmetyje,kaituometinėsRùsijosimperijojegubernijųapskrityspagal
tuometjojeveikusįMedicinosstatutąbuvosuskirstytosįdideleskaimiškąsiasgy
dymoapylinkes.VisatuometinėKa÷nogubernijosŠiauliÿapskritisbuvopadalyta
įdvi–PapílėsirGruzdžiÿ–kaimiškąsiasgydymoapylinkes.TarpGruzdžiųkai 
miškajaigydymoapylinkeipriklausiusiųdevyniųvalsčiųbuvoirRadvíliškiovalsčius,
įkurįįėjoŠeduvâsujosaplinkiniaiskaimais.RadviliškyjeveikėŠiauliųapskrities
išlaikomasRadviliškiovalsčiausligoniųpriimamasis,kuriameligoniusišvisovals
čiaus(tarpjųirišŠeduvos)nemokamaipriiminėjoirgydėpriimamojofelčeris1.

XXa.pirmajamedešimtmetyjeŠeduvojêapsigyvenoirvertėsiprivačiagy
dytojopraktikadugydytojai–GermanasTeolisirBranislavasOkuličius2.Bejų,
čia„gydytojavo“vienuolisVambulas3.Antrojodešimtmečioviduryjegydytojas
B.OkuličiusišŠeduvosjaubuvoišvykęsgydytojautikitur4.IkiPirmojopasaulinio
karopabaigosŠeduvojenebelikoirgydytojoG.Teolio.

PoPirmojopasauliniokaroLietuvaitapusnepriklausomavalstybe,1918m.
ŠeduvaišŠiauliųapskritiesRadviliškiovalsčiausatsidūrėPånevėžioapskrityjeir
taponaujaiįkurtoŠeduvosvalsčiauscentru.Rusiškųkaimogydymoapylinkių
irjųvalsčiųligoniųpriimamųjųnebeliko.Gydomajamirprofilaktiniamdarbui
apskrityseorganizuotiVidausreikalųministerijojebuvoįsteigtasSveikatosde
partamentas.Jambuvopavestakurtisveikatospriežiūrosambulatorijasvietose,
išdavinėtigydytojams,felčeriamsirakušerėmsleidimusvietoseverstisprivačia
praktika,teiktilicencijasfarmacininkamsvietoseatidarytivaistines.Visimedi
cinosdarbuotojai,norintiejigautileidimusverstisprivačiapraktika,turėjobūti
Lietuvospiliečiai,mokėtilietuviųkalbą,gydytojai–pateiktiuniversitetobaigimo
diplomą,paliudijantį,kadjiemssuteiktagydytojokvalifikacija,felčeriai,akušerės
irmedicinosseserys–atitinkamosspecialiosvidurinėsmoksloįstaigosbaigimo
pažymėjimą,dantųgydytojai–darirapskritiesgydytojosudarytoskomisijos
pažymėjimą,kadjųodontologijoskabinetasyratinkamaiįrengtas.

Panevėžioapskritiesvalsčiaimedicinospagalbosaprūpinimoatžvilgiu
skirstomiįdvikategorijas.Pirmajaikategorijaipriskiriamivalsčiai,turintyspa
togųsusisiekimągeležinkeliaisarbaautobusaisirsudarantysnatūraliusūkiško
judėjimocentrus.ĮpirmąjąkategorijąįeinaŠeduvosvalsčiusirmiestas.<...>
ApskritiesvaldybasiūlėsudarytiŠeduvosm.irvalsčiaussveikatospunktą5.

Privatūs gydytojai.1919–1920m.SveikatosdepartamentasverstisŠeduvojepri
vačiagydytojopraktikaišdavėlicencijas 
net trims iš Rusijos atvykusiems jauniems  
gydytojams:1915m.Dòrpatouniversitetą
baigusiamSamueliuiBrodskiui,1917m. 
OdêsosuniversitetąbaigusiamAlbertui
Milvyduiir1919m.Chãrkovouniver
sitetąbaigusiamMaušaiEpšteinui6.

1 Памятная книжка Ковенской губернии,1910,с.7.
2 Tenpat,p.164.
3 BukauskasA.TrumpaŠeduvosistorija,1992,p.33.
Šeduvos sveikatos darbuotojųtapatybėiki1940m.
straipsnyjepristatomapagalšįšaltinį.

4 Памятная книжка Ковенской губернии,1912,с.132.
5LCVA,f.797,ap.1,b.35,l.11,18.
6 LCVA,f.380,ap.4,b.132,l.12,116.
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GydytojaiS.BrodskisirA.MilvydasŠeduvoje
neužsibuvo,išvykogydytojautikitur,oM.Epšteinas
Šeduvosapylinkiųžmonesgydėilgokąlaiką.XXa.
trečiameirketvirtamedešimtmetyje,beM.Epšteino,
įŠeduvąatsikėlėirčiaprivačiagydytojopraktika
vertėsidargydytojaiJ.Blumbergas,Jofė,Minecas,
VytėnasirMoisiejusPaturskis.ApieanuometŠedu
vojedirbusiusmedikus19240410„Panevėžiobalse“
rašoma:„Šeduvosmedicinospunkteyra1gydytojas,3
dantųgydytojai,1felčeris,3provizoriai,1provizoriaus
padėjėjas,2vaistinės.“Kaipkonstatuota19340722
„Panevėžiogarse“,„norsŠeduvoje4000gyventojų,bet
gydytojųyratik2,abužydųtautybėsirpragyvenagerai“.

TarpukariometaiskartusugydytojaisŠeduvos
irapylinkiųgyventojusaptarnavofelčeriaiJuščikienė
irFortunatasSarapas.Tuolaikotarpiušeduviečiamsypačrezultatyviaipasitarnavo
felčerisF.SarapasirgydytojasM.Paturskis,todėlpriejųderaapsistotiplačiau.

MedicinosfelčerisFortunatasSarapas(1859–1951)1883m.mokėsiRusijoje,dvide 
šimtojopėstininkųpulkoGalickioligoninėje,irčiaišlaikėkuoposfelčerioegzaminus7.

1905m.jisatsikėlėišAntašåvos(Kùpiškior.)įŠeduvąirnuotųmetų
pradėjodirbtifelčeriu.1908m.nusipirkožemėssklypąVytautoirŠiaulėnųgatvių
kampeirpasistatėnamą,kuriameįrengėmedicinoskabinetą.

„VidausreikalųMinisteriopaskirtojikomisijasavoposėdyjeiš1926m.
lapkričiomėn.11d.yranutarusipilietįFortunatąSarapą,gimusį
1859m.rugpjūčiomėn.18d.,paliuosuotinuoegzaminųirpripa-
žintijammedicinosfelčeriolaipsnį.Kaunas,1927m.sausiomėn.
17d.Pas.Sv.DepartamentoDirektoriusdr.E.Draugelis.“

ŠioatestatooriginalassaugomasF.SarapoanūkoAlgimantoPetrauskoarchyve.
F.SarapasŠeduvojenetirsovietiniaismetaisdirboprivačiai.Jokabinete

antsienospostiklukabėjonumeruotasdarbopatentas.Pervisusdaugiaukaip
keturiasdešimtdarbometųjisbuvogerbiamaskaippatikimasspecialistasirhu
maniškasdarbuotojas,tapęslegendatarpŠeduvosmedikų.Ligoniaijuopasitikėjo,
tiesiogplūsteplūsdavo,ypačturgadieniaisirsekmadieniaispopamaldųbažny
čioje.Prienamobuvoįrengtaspecialivietaapsistotivažiuotiems.Patsdarydavo
vaistus,naudodavovaistažoles–irgilotyniškaispavadinimais.Žaliavųvaistams
pirkdavovaistinėje.Kainespėdavopagamintivisųreikalingųvaistų,rašydavo
receptus.1947m.priglaudėpusiaulegaliaiištremtiesgrįžusiusanūkusAlgimantą
irVytautąPetrauskus.Jiepadėjoseneliuigamintivaistus.Kaipmenaanūkai,
senelisbuvogimtojokraštoirŠeduvospatriotas.Laisvomisvalandomismėgo
meistrautibaldus,norsbuvopakankamaipasiturintisįsigytipirktinius.Kabinete
buvodvijopagamintoslovosirspintelėvaistamssumeniniaispapuošimais.
Daktaravoikipatmirties.Mirėpasirgęs
dvisavaites.

FortunatasSarapas

7 LCVA,f.404,ap.1,b.5,p.34.
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F.Sarapošeima(iškairės):sūnusBronislovas,duktėEmilija, 
žmonaAgnieška,Fortunatas,dukterysMarcijonairBronislava

PrienuosavonamoVytauto–Šiaulėnųgatviųkampe.Iškairės: 
anūkasBronius,Fortunatas,duktėMarcijonairžmonaAgnieška. 
IšA.Petrauskoalbumo
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MoisiejusPaturskis(1892–1941)81912m.baigė
RygõsAleksandrogimnaziją,o1923m.–Leipcigo
universiteto(Vokietijâ)keturiskursus.19241105buvo
priimtasįKaunouniversitetoMedicinosfakultetode
vintąjįsemestrą,išklausėprivalomusdalykus,atliko
nustatytuspraktikosdarbus,išlaikėstudijųreikalauja
muskoliokviumusiregzaminus.19250618Medicinos
fakultetonutarimu,gavovisųdešimtiessemestrųįs
kaitąirteisęlaikytiMedicinosskyriausbaigiamuosius
egzaminus.1925ir1926m.išlaikėšešiolikaįvairių
medicinosdisciplinųegzaminus.Universitetąbaigė
19260414.Iki19380808dirboŠeduvossveikatos
punktovedėju9.Tarpukariometaisilgiauužkitus
gydytojusdirbdamasŠeduvoje,pasireiškėkaipgeras
aukštoskvalifikacijosmedicinosspecialistas,išvarė
platųbarąplačiosapylinkėssveikatosapsaugossri
tyje,didelįautoritetąpelnėnetiktarpŠeduvos,betirtarpkaimyniniųvalsčių
gyventojų.1941m.,vokiečiamsokupavusLietuvą,Paturskiošeimaišgyvenofašistų
naikinamostautostragediją.Šeduvosinteligentijospastangomisbandytagelbėti
kraštuididžiainusipelniusiusžydus.Tamtiksluitrysšeimosbuvoapkrikštytos,
bettaitepadėjotrumpam.SpaliomėnesįjiebuvosuimtiirPanevėžyjenužudyti.

Įvairiųšaltiniųduomenimis,ketvirtamedešimtmetyjeŠeduvojedirbotrys
dantųgydytojos:Trimakienė–iki1935m.,Dučinskienė–iki1939m.irMelmanie
nė–iki1940m.,akušerės–Kuncienė,JaninaSavickienė,AmalijaAmbrozevičiūtė.
Pastaroji,1938m.grįžusiišSovietųRusijos,kurbuvobaigusiakušeriųmokyklą,
atvykoįŠeduvąir,kaipnurodomaarchyviniamedokumente,nuo19400105
pradėjodirbtiŠeduvospunktoakušere10.A.BukauskasminiJegorovą,Butvilaitę,
Krivickaitę.

VokiečiųokupacijosmetaisŠeduvossveikatospunktogydytojudirboStasys
Puodžiukas(paskirtasįŠeduvąnuo19380810,pasitraukėįVakarus1944m.),
VeronikaSteponaitienė,akušerėZabielienė,dantųgydytojaMortaKurlenskytė
Čelutkienė.

Pokario metai.1945m.sovietųokupuotojeLietuvojeorganizuotigydoma
jamirprofilaktiniamdarbuiatkuriamaLSSRSveikatosapsaugosministerija,kuri
apskrityseįsteigiasveikatosapsaugosskyrius.VisosikitolPanevėžioapskrityje
buvusiosmedicinosįstaigos,tarpjųir1941m.įkurtiŠeduvosgimdymonamai,
perėjoPanevėžioapskritiessveikatosskyriauspriklausomybėn.

1945m.ėmėveiktiŠeduvosambulatorija,įsikūrusiKėdãiniųg.5.Joje
dirbogydytojaV.SteponaitienėirmedicinossesuoA.VaznonienėDaujotienė.
1947m.gydytojaiV.Steponaitieneiišvykus,įŠeduvąbuvoatkeltagydytoja
MarijaMitkaitėirakušerėO.Stukaitė.1947m.atidariusgimdymoskyrių,jam
vadovautipaskirtaM.Mitkaitė.Skyrių
perkėlusįerdvesnespatalpas,pasky
rusakušeresO.Drūtinę,A.Petronienę,
G.Bajorūnienę,J.Morkūnienę,skyrius

8 LCVA,f.631,ap.7,b.759.
9 LCVA,f.797,ap.1,b.35,l.79.
10 Tenpat,l.209.

MoisiejusPaturskis.1924m.
IšasmensbylosLCVA
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atlikoreikšmingądarbą.TaididelisM.Mitkaitėsnuopelnas.
Jisunkiaispokariometaissutartulaikususeselearkliuku
važiuodavotikrintikaimopradiniųmokyklųvaikųsveikatos,
duodavopatarimų,jeireikėdavo,juosskiepydavo.Apiešią
gydytojąlabaiteigiamaiatsiliepiajosbuvębendradarbiaiir
pacientės.UžnuopelnusdarbeM.MitkaiteisuteiktasLSSR
nusipelniusiosgydytojosvardas.Ilgametėmedicinossesuo
ValerijaValiušaitytėPlungienėapiešiągydytojąrašo:

„SuvaikųgydytojaM.Mitkaitetekodirbtinuo1960m.iki1977m. 
Gydytojabuvoreiklidarbe,labaimylėjosavomažuosiuspacien-
tusbeijųmamas.Sukiekvienamamarasdavobendrąkalbąne
tikapievaikųsveikatą,betirjųgyvenimą.Mažiejiligoniukai
taippatmylėjogydytoją,atsisėsdavoantkelių,apsikabindavoir
labainorėdavopaklausytifonendoskopu.Subendradarbiaisbend- 
raudavo,sumalonumudalindavosiskausmaisirdžiaugsmais.Išvy-
kusiįVilniųgydytojaniekadanepamiršdavokolektyvopasveikinti
sušventėmis,domėdavosibuvusiaispacientaisbeijųgyvenimu.
Gydytojąprisimenukaipgerąspecialistęirgerąžmogų,kuriam
rūpėdavoirmūsųsveikatosbeigyvenimas,vaikai.Išvykusgydytojai
įVilnių,aplankydavomejąVilniuje.“

1946m.ambulatorijojeįsikūrėstomatologijoskabinetas,kuriamepradžioje
dirbogydytojastomatologėM.KurklenskytėČelutkienė.1948m.įŠeduvądirb
tiatvykoantragydytojastomatologėE.KatinaitėPaukštienė.Stomatologiniame
kabinetebuvotikvienadarbovieta,todėlabistomatologėsdirbopamainomis.

Aš,DonataKazlauskaitėBukauskienė,šiostraipsnioautorė,ilgametėŠeduvos
gydymoįstaigųmedicinossesuo,1948m.baigusiPanevėžiomedicinosmokyklą,
pradėjaudirbtiŠeduvosambulatorijoje.1951m.atidariusŠeduvosligoninę,buvau

MarijaMitkaitė

Gydytoja 
M.Mitkaitė 
vaikųkonsultacijoje. 
1961m. 
IšV.Plungienės
albumo
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paskirtapirmąjaligoninėsvyriausiąjamedicinosseserimi.Dirbantsupirmuoju
ligoninėsvyriausiuojugydytojuAntanuČesiuliumantekodidelėorganizacinio
darbodalisligoninėjesteigiantdiagnostikosirgydomuosiuskabinetus,rūpintis
ligoninės,joskabinetųmedicinosseserųkvalifikacijostobulinimu,praktiniųįgūdžių
apmokymu.1963m.Vilniujebaigusielektrokardiografijoskursuspirmojipradėjau
dirbtinaujaiįsteigtameligoninėselektrokardiografijoskabinete,šiodarboišmokiau
medicinosseserįA.KairytęSimonaitienę.Dirbdamavyriausiąjamedicinosseserimi
slaugos administravimo mokiausi kursuose Šiauliuose ir Kaune, kas penkeri metai 
gaudamašiamdarbuidirbtireikalingąlicenciją.Išdirbusisuvienuolikavyriau
siųjųgydytojų2000m.balandžiomėn.išėjauįpensiją.ApžvelgdamaŠeduvos
sveikatosįstaigųpriežiūrą1945–1990m.laikotarpiu,naudojausibuvusiosŠeduvos
ligoninėsmedžiagairatsiminimais,aprašydamaŠeduvossveikatosįstaigųprie
žiūrą1990–2012m.laikotarpiu,–Šeduvospirminėssveikatospriežiūroscentro
archyviniaisdokumentais.

1950m.vietojnaikinamųapskričiųbuvoįkurtimažesniužapskritisteri
toriniaiadministraciniaivienetai–tarpjųŠeduvosrajonas.Ambulatorijaperėjo
Šeduvosrajonosveikatosskyriauspriklausomybėn.PirmąjaŠeduvosrajonosveikatos
skyriausvedėjabuvopaskirtagydytojaR.DauknytėSlabšienė.Jaitekoorganizuoti
visąsveikatosapsaugosįstaigųdarbąrajone.Vėliau,šiaigydytojaiišvykus,rajono
sveikatosskyriuivadovavogydytojasD.Miliūnas.

Poliklinika.1950m.Šeduvosambulatorijabuvoreorganizuotaįpolikliniką,
kuriįkurdintabuvusiosgimnazijosdirektorėsO.ButkienėsnameVilniausg.4.
PirmuojupoliklinikosvedėjubuvopaskirtasgydytojasA.Česiulis.Pirmiausia
poliklinikojetaispačiaismetaisįsteigtasvidausligųkabinetas.Jameterapeutu
pirmasispradėjodirbtipatspoliklinikosvedėjas.Vėliauvidausligųirterapiniame
kabinetuosedirbogydytojaiterapeutaiA.Petruška,A.Maldutis,A.Pilkauskienė,
L.Jankauskas,A.Paliūnienė,B.Jonaitienė,S.Stasiulienė,V.Smirnovas.

IlgametisŠeduvosgydytojasA.Česiulis,1949m.baigęsVilniausuniversi
tetoMedicinosfakultetą,pirmuosiusprofesiniodarbometuspradėjęsSmiµgiuose,
kurdirboambulatorijosvedėju,nuo1951m.visąlaikądirboŠeduvoje:pirmuoju
ligoninėsvyriausiuojugydytoju,Terapinioskyriausvedėju,gydytojurentgenologu.

Ligoninėsvyriausioji
sesuo-administratorė
DonataBukauskienė. 
Išstr.autorės 
albumo
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SujaunatviškaenergijajisrūpinosiŠeduvosligoninės
įkūrimu,jospatalpųremontu.Įjo–gydytojogyvenimą
įtilpošešiasdešimtšešerimetai,išjųŠeduvosirjos
apylinkiųžmonėmsgydytiskirtiketuridešimtmečiai.
Irišėjęsįpensijąatsakingąirnelengvągydytojo
rentgenologodarbądirboikipatmirties.Gyvenime
jisbuvopaprastas,kuklus,mėgohumorą,jambuvo
svetimaskarjerizmas.Johobisbuvožvejyba,kuriai
skyrėsavolaisvalaikį.19911012gydytojasmirė.
Pildantjovalią,palaidotasŠeduvoje.Irneatsitiktinai.
Čiadaugjįpažinojusiųžmonių.Šeduvaijisatidavė
beveikvisussavoatsidavusiodarbometus.

1951m.poliklinikojebuvoįsteigtaschirurginis
kabinetas.Jįįkūrėirpirmąjachirurgejamedirbo
gydytojaGenovaitėLiesytėUrbonavičienė.Pradžioje
kabinetasdirboankštosepatalpose,trūkoinstrumentų
irchirurginiamdarbuireikalingųmedžiagų.Pamažudarbosąlygosgerėjo,kabinetas
buvoaprūpintasgeresniaisinstrumentais,įrengtasatskiraskabinetasoperacijoms,
atskiragipsinė.VėliaukabinetedirbogydytojaichirurgaiA.Lenkutis,J.Malinauskas,
B.Devėnas,Dagys,P.Reifa,Virbickas,medicinossesuoD.KazlauskaitėBukauskienė.

Jaunuo1951m.priepagrindiniųterapiniųkabinetųpalaipsniuibuvostei
giamipagalbiniaidiagnostiniaiirgydomiejikabinetai.

Pirmiausiataismetaisbuvoįkurtaklinikinėlaboratorija.Jojepirmąjalaborante
dirbokątikišspecializacijosgrįžusiA.VaznonienėDaujotienė.1962m.atvyko
dirbtilaboranteA.BrusokaitėPetrauskienė,vėliau–V.Vaičiulienė.Laboratorija
buvoaprūpintatuometugaunamaisaparataisirreikalingaisreagentais.

Taispačiaismetaisįkurtasodosvenerosligųkabinetas.Jįorganizavogydytoja
PetrovaCiganova,kabinetedirbogydytojaiV.SorokaPetruškienė,P.Kučinskas,
medicinossesuoM.Rajunčienė.

Šeštojodešimtmečiopradžiojeirvėliaubuvoplečiamospoliklinikosmoterų
irvaikųkonsultacijos.MoterųkonsultacijojepradžiojedirbogydytojaDauknytė

NamasVilniausg.4,
kuriameįkurdinta
poliklinika. 
A.Vaitkevičiaus
nuotr. 

AntanasČesiulis(1925–1991).
Išstr.autorėsalbumo
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Slabšienė,vėliau–gydytojasI.Novikas,akušerėLiberienė.Juospakeitėgydy
tojosV.ŽuperkaitėUrbonienėirV.RasiukaitėLukoševičienė.Akušerėmisdirbo
S.Brazauskienė,I.Butkutė,G.Simonaitienė,I.JanuškaitėSmirnova,Z.Butvilienė.
Poliklinikosmoterųkonsultacijaipriklausėdar1946m.Šeduvosambulatorijoje
įsteigtasGimdymoskyrius.Poliklinikosvaikųkonsultacijojepradžiojedirbomūsų
minėtagydytojaM.Mitkaitė,vėliauatvykędirbtigydytojaiA.Žilinskienė,I.Žilys,
V.Juodgalvytė,V.Kungienė,R.Kungys,V.Jencius.Pirmojivaikųkonsultacijos 
medicinossesuobuvoL.Stanevičiūtė,ilgiausiaivaikųkonsultacijojedirbomedici 
nossesuoV.ValiušaitytėPlungienė,vėliaujojedirbomedicinosseserysM.Ži
linskienėirS.Smaliukienė.1968m.skyriusperkeltasįkitasatskiraspatalpas.

GydytojosginekologėsValerijosLukoševičienėsdarbo,kaiji„ne vienam 
žmogučiuipadėjopirmąkartąpilnakrūtineįtrauktigaivausoro,parodytisavobalselio
skambumą“,ŠeduvojedešimtmetįaprašėsavostraipsnyjeŠeduvosmetraštininkė
A.Valterienė.Jikonstatavo,kaddžiaugtisginekologėturikuo:

„neturėjonelaimingųatsitikimųsugimdyvėmis.Tiesa,sunkiųgim- 
dymųbuvonevienas.<...>Moterųpagarbąjipelnėšvelnumu,
sugebėjimusuprastikiekvieną,didžiulėmispastangomispadėtikiekvie-
nam.Jivisuometbesišypsanti,miela,nuoširdi.Nelengvagydytojai
dabar,kailigoninėjelikovienaginekologė,visursuspėti.Kasdien
joslaukiagimdymoskyriuje,moterųkon-
sultacijoje.Jikaipskyriausvedėjaorga-
nizuojaakušerėms,naujagimiųseselėms
kvalifikacijosužsiėmimus“11.

Prieš daugiau kaip keturiasdešimt 
metųbaigęKaunomedicinosinstitutą
įŠeduvąatvykodirbtijaunamedikų
šeima–pediatraskarteniškisIgnasir
odontologėvabalninkietėJuditaŽiliai.
Čiajieduilgaiirkantriaidirbo,tvirtai
įleidošaknisirpasilikovisamlaikui
gyventiŠeduvoje.

VaikųgydytojasIgnasŽilysvisą
savogydytojodarbolaikotarpįišdirbo
Šeduvosvaikųkonsultacijojegydyda
masnettrisŠeduvosirjosapylinkių
vaikųkartas.Seniejišeduviaiirbuvę
jopacientai,jausuaugęjųvaikai,su
pagarbamenadėmesingąirjautrųma
žiesiemsdaktarą,visuometpasirengusį
jiemspadėti.Perilgąsavodarbolai
kotarpįgydytojasnuolattobulinosa
vokvalifikacijąpediatrųkonferencijose,
kvalifikacijostobulinimokursuose,do

11 ValterienėA . Jųpėdsakailiko,Radviliškis,2005,
p.28.

Jaunamedikų 
JuditosirIgno 
Žiliųšeima. 
IšŽiliųšeimos
albumo
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mėjosivaikųligųdiagnozavimoirgydymonaujovėmis
specialiojepediatrijosliteratūroje.

GydytojasI.ŽilyskeletąmetųdirboŠeduvos
ligoninėsvyriausiuojugydytoju.Kaipnemažoligo
ninėskolektyvovadovasbuvovienodaitolerantiškas
visiemsjonariams–gydytojams,medicinosseserims
irpagalbiniopersonalodarbuotojams.Pagaltuometu
buvusiasgalimybessumaniaivadovavotvarkantirnau 
dojantnemažosįstaigosūkiniusišteklius.

1958m.ištremtiesgrįžoV.ValiušaitytėPlungie
nė,E.Kablytė,D.PlungaitėDrazdavičienė.Visosjos,
norsirsunkiomissąlygomis,tremtyjebaigėvidurines
irmedicinosmokyklas.GrįžusiištremtiesV.Plun
gienėketuriasdešimtmetųdirbovaikųkonsultacijoje
patronažinemedicinosseserimi.Pertąlaikotarpįuž
augojosprižiūrimivaikaiirvaikaičiai.Jimena,kad
1960m.Šeduvojegimė80vaikų,o2001m.–jautikapie40.Darbassuvaikais
išjosreikalavodidelioatidumoirmeilės.Irtaijipuikiaiatliko,ilgametepatir
timinoriaidalijosisubendradarbėmis,buvorenkamaseserųtarybospirmininke.

1954m.įsteigtasdiagnostinisrentgenokabinetas.Jameligoniusšvietėgydytojai
K.Paltanavičius,B.Jonaitienė,A.Česiulis,S.Inčerauskas.Rentgenolaborantėmis
dirboA.KazlaučiūnaitėAndriuškevičienė,I.Boženkovienė,D.Lobačevienė.

1955m.buvoatidarytasgydomasisfizioterapiniskabinetas.Jamepradžioje
dirboA.Andriuškevičienė,vėliau–J.JasaitytėŽilinskienė,E.Brazienė,S.Jaku
bauskaitė.Kabineteveikėkvarcolempa,galvanizacijoslenta,ilgųbangųdiametrijos
aparatas,soliuksas,tūboskvarcas,ultragarsoirkitiaparatai.

1957m.poliklinikosstomatologiniskabinetasbuvoreorganizuotasįdu
kabinetus–terapinįirortopedinį.Terapiniamekabinetedirboketurigydytojai
stomatologai–A.SirutytėBagdonienė,V.Žilinskas,J.Žilienė–poliklinikojeir
B.Lukoševičiūtė–vidurinėjemokykloje.Ortopediniamekabinetedirbogydyto
josE.PaukštienėirA.Jankevičienė.Begydytojų,ortopediniamekabinetedirbo
keturidantųtechnikai–P.Dūdėnas,E.Virbickas,E.ŽemelytėKriaučiūnienėir
V.Vingelis,medicinossesuoV.Virbickienė.

StomatologėAldonaSirutytėBagdonienė1957m.baigėKaunomedicinos
institutąirpradėjodarbąŠeduvosrajone.IšpradžiųdirboPalõnų,Pociūnºlių
irkituosepunktuose,nuo1968iki1996m.–stomatologeŠeduvosligoninėje.
Darbąirpacientusmylintigydytojaneskaičiavovalandų,būdavoprisikviečiama
sunkesniaisatvejaisirpodarbovalandų,todėlšeduviaijądidžiaivertinoirger
bė.MotinosdarbąŠeduvojetęsėirjosdukraSimona,tąpatįKaunomedicinos
institutąbaigusi1994m.

1961m.įsteigtasprocedūriniskabinetas.Jamedirbomedicinosseserys
E.KablytėPranevičienė,V.KrivickaitėLipskienė,O.Jankauskienė,V.Paškauskie
nė,E.Urbonienė.

1963m.buvoįkurtasdiagnostiniselektrokardiografijoskabinetas.Pradžioje
jamebuvodirbamasufilminiuaparatu,vėliaukabinetasgavomoderniųkelių

IgnasŽilys.IšŽiliųšeimos
albumo 
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kanalųelektrokardiografą.Jamepradžiojedirboišspecializacijossugrįžusimedi
cinossesuoD.Bukauskienė,vėliau–specialiosdiagnostikoslaborantėA.Kairy
tėSimonaitienė.

1970m.atidarytasgydomasismasažokabinetas.Jamedirbomasažuotojos
M.RajunčienėirA.ŠčipokaitėBrazienė.

DirbantligoninėsvyriausiuojugydytojuA.Steikūnuibuvoįrengtigastro
endoskopijosirrektoskopijosbeiširdiesechoskopijoskabinetai.Juosedirbopats
vyriausiasisgydytojasA.SteikūnassumedicinosseseleO.Jankauskiene,širdies
echoskopijoskabinete–gydytojaJ.Čepienė.

1972m.poliklinikojepradėjoveiktiausų,nosiesirgerklėskabinetas.Jameiš
pradžiųdirboirligoniusoperavoišRadviliškioatvažiuojantisgydytojasV.Plau
šinaitis,vėliau–Šeduvosligoninėsgydytojopavaduotojasgydymoreikalams
B.Sidaras.KabinetomedicinosseselėbuvoI.Zizaitė.

1976m.medicinospunktasbuvoįsteigtasŠeduvosvidurinėjemokykloje.
JamedaugiaukaipdvidešimtmetųišdirbomedicinosfelčerėS.Brazauskienė.
PojospunktedirboN.Valčiukienė,A.Misiukevičienė.Apie1966m.pradėjusią
dirbtiS.Brazauskienęstraipsnyje„Mūsųdaktarytė“rašoma:

„Jikiekvienąvaiką,nuopirmokėlioikiabituriento,geraipažįsta,
kiekvienobėdasžino,todėlkiekvienasbėgapasją.Oaširturtin-
gesnėužkitus–turiudukolektyvus:mokytojųirmokinių.Abu
vienodaimieli.Atskiramekabinetejiirvaistusgalisuleisti.Oir
sunegalavędrąsiaigaliįjąkreiptis.“12 

Šeduvosapylinkėjeveikėpenkifelčeriniaipunktai–But¸nų,Pakalníškių,
Påvartyčių,Poci¿nųirV¸riškių.Juosekvalifikuotosfelčerėsteikėgyventojams
pirmąjąmedicinospagalbą,vykdėtarpgyventojųprofilaktinįdarbą.

1981m.priepoliklinikosbuvopastatytasnaujasvaikųkonsultacijospriestatas.
1985m.,poliklinikaivadovaujantvyriausiajamgydytojuiV.Liukpetriui,prie

poliklinikos pastato buvo pastatytas didelis dviaukštis priestatas, kuriame erdviai 
įsikūrėvisipoliklinikoskabinetaiirregistratūra.

Ligoninė.1951m.buvonumatytaŠeduvojeatidarytiligoninę.Išanks
topirmuojubūsimosligoninėsvyriausiuojugydytojubuvopaskirtasgydytojas
A.Česiulis.Jamtekorūpintisligonineiskirtųpatalpųrekonstrukcijairremontu.
Perpenkismėnesiusbuvusiosklebonijospatalposvirtoligonineipritaikytomis
palatomisirkabinetais.1951m.gruodžio1d.buvoatidaryta25lovųligoninė
suTerapiniu,AkušeriniuginekologiniuirVaikųligųskyriais.

PirmojiįTerapinįskyriųatsigulėgydytisprekybininkėE.Ivanauskienė.
LigoninėjenuopatjosįkūrimoTerapinioskyriausvedėjubeveiktrisdešim

tmečiusdirbogydytojasA.Česiulis,vyriausiąjaseserimi–D.Bukauskienė,Terapinio
skyriausmedicinosseserimis–E.KablytėPranevičienė,V.KrivickaitėLipskienė,
S.ŠtaraitėGrincienė,V.ValiušaitytėPlungienė,D.PlungaitėDrazdavičienė,autokla
vistudezinfektoriumi–F.Stanevičius.

1962m.vadovaujantvyriausia
jamgydytojuiP.Ainiuiprieligoninės

12 ValterienėA . Jųpėdsakailiko,Radviliškis,2005,
p.23.
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buvopristatytaserdvuspriestatas.Jameįsikūrėjau
šešiasdešimtieslovųTerapinisskyrius.

1956m.kapitonoA.PetrauskonameKėdainių
g.101buvoatidarytadešimtieslovųŠeduvosrajonotuberkuliozėsligoninė.Jos
pirmuojuvadovupaskirtasgydytojasK.Paltanavičius.Ligoninėstuberkuliozinis
kabinetasbuvoįkurdintasPanevėžiog.4a.Jameligoniuspriiminėjogydytoja
V.Globytė.

1960m.prieŠeduvosligoninėsbuvoįsteigtasGreitosiospagalbosmedicinos 
punktas.JamepirmosiomismedicinosfelčerėmisdirboA.NavickaitėRokienė,J.Kir 
kliauskaitė,L.Mulaitė,D.Denisovienė,felčerisM.Kirtiklis,vėliau–O.Juškienė, 
V.Mikalauskienė,J.Mickuvienė.Greitosiosmedicinospagalbospostebudėjoauto
mobiliųvairuotojaiA.Žilinskas,L.Stankevičius,D.Kazlauskas,A.Drazdavičius,J.Kri 
vickas,A.Valantinas,V.Urbštavičius,A.Kapučinskas,V.Ilevičius,R.Žeromskis.

ApiepačiusgražiausiussveikatosapsaugaimetusatidavusiąfelčeręAldoną
Rokienęstraipsnyje„Dvidešimtpenkerigreitojoje“parašyta,kadji

„tikpoilsiuitesiskiriasugreitosiospagalbosmašina.<...>jąjau-
dinatosnelaimės,kuriasžmonėmsatnešagirtavimas:suluošinimai,
sužalojimai,įvairūsapsinuodijimai,apsigimimai,kuriųvisdaugėja...
Daugvargstafelčerėpertuosmetussualkoholikais.Retaspoto
padėkodavojaiužsuteiktąpagalbą“13.

1974m.priegreitosiospagalbosmedicinospostobuvoįsteigtasdispečerių
postas.JamedirbomedicinosfelčerėsV.Ilevičienė,G.Prascevičiūtė,R.Kliorytė.
Taispačiaismetaisgreitosiosmedicinospagalbospostairajonebuvocentralizuoti
prieRadviliškiomedicinospagalbosposto,vienaspostaspaliktasŠeduvoje.

1976m.TerapiniameskyriujepradėjodirbtiKaunomedicinosinstitutemedi
cinosmokslusbaigusiosšeduvietėsgydytojosM.AstrauskaitėZabilienėirA.But
kutėPaulauskienė.Tuometuvyr.seseri 
midirboA.Simonaitienė,medicinosse 13 Tenpat,p.38.

Terapinioskyriauspastatas. 
A.Vaitkevičiausnuotr.
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serimis–E.Pranevičienė,E.Balnionytė,A.Jatužienė,A.Žaldokienė,I.Zizaitė,
S.Jakubauskaitė,V.Kazlauskienė.

1979m.TerapinioskyriausvedėjupaskirtasgydytojasV.Smirnovas,gydytojas
A.Česiulisperėjodirbtiįrentgenokabinetą.PodvejųmetųTerapinioskyriaus
vedėjatapoA.Jencienė.TuometuskyriujedirbomedicinosseserysI.Juškienė,
V.Pačkauskienė,E.Urbonienė,R.Linkevičiūtė,V.Stanevičienė,E.Balnionytė.

Akušerinioginekologinioskyriauspagrindą1951m.sudarėpoliklinikaipriklau
sęsdar1946m.ŠeduvosambulatorijojeįkurtasGimdymoskyrius.M.Mitkaiteiišėjus
įpensiją,skyriausvedėjabuvopaskirtagydytojaV.ŽuperkaitėUrbonienė,kartusu
jaskyriujedirbogydytojaV.RasiukaitėLukoševičienė,vyr.akušere–I.Januškaitė
Smirnova.1986m.skyriusbuvoperkeltasįRadviliškiorajonocentrinęligoninę.

1951m.atidariusligoninę,Vaikųligųskyriujebuvopenkioslovos,vėliau
skyriuspraplėstasikidešimtieslovų.1968m.skyriusperkeltasįkitasatskiras
patalpas.SkyriujedirbopediatraiA.Žilinskienė,I.Žilys,N.Bataitytė,V.Kungienė.

Terapinioskyriaus
medicinos seserys.  
Išligoninėsalbumo

Akušerinisskyrius 
suvyr.gydytoju 
Noviku.1959m. 
IšV.Vingelio 
rinkinio
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Ligonineiplečiantis1952m.atidarytasdešimtieslovųChirurginisskyrius.
JamvadovavoenergingagydytojachirurgėG.LiesytėUrbonavičienė.Mūsųpa
prašytajiparašėatsiminimusapiesavodarbą.

„AtvykauįŠeduvą1951m.rugpjūčiomėnesį,baigusichirurgijos
kursusministropaskyrimu.TuometunaujaiįkurtameŠeduvos
rajonejaudirboadministracinėsįstaigos,sveikatosskyrius,sanitarinė
epidemiologinėstotis,buvoremontuojamaligoninė.Manepaskyrė
įambulatoriją,kuribuvopriegimdymonamų.Jaivadovavogydy-
tojaM.Mitkaitė.Liepėpriiminėtivisokiusligonius,nestuometu
apiechirurgusniekasŠeduvojenežinojo.Ambulatorijoskabinete
radauichtiolotepaloiratšipusįskalpelį.Tekdavokartaisirduoti
ligoniuivienąkitąrublįvaistams.Oduotinelabaibuvoiško,nes
atlyginimasbuvo96rubliai.

Apiechirurginępagalbąžmonėsnežinojo.Mirdavonamuose
nuonudegimų,stabligės,įstrigusiosišvaržos,trūkusioskrandžio
oposirdaugeliokitųsusirgimų,nesnebuvosanitariniošvietimo,ir
žmonėsnežinojo,kurkreiptis.Palengvabuvobaigtasligoninėsre-
montas,surinktaspersonalas,tiknegalėjaupradėtijokiosoperacinės
veiklos,nesnebuvotamapmokytųžmonių
irneturėjomejokiooperacinėsinstrumento.
Viskągaudavomecentralizuotaiperužsa-
kymus.PrisiėjoprašinėtiišmaldosŠiaulių
ligoninėje,kur,reikiapasakyti,geranoriškai
atiduodavosavonebenaudojamusinstru-
mentus–operacinįstalą,instrumentuskau- 
lųlūžiamsgydytiirt.t.

Pirmąjįligonį,moterįsuūminiutul- 
žiespūslėsuždegimu,paguldžiauįnau-
jaiatremontuotąligoninę.Sugydėmebe
operacijos,nestuometudarnegalėjome
topadaryti.Kaijauparuošėmpersona-
lą,–med.sesuoG.Šereivaitė,labaigera,
darbšti,sąžiningaoperacinėssesuo.Ne-
paprastodarbštumoirtolerancijosope-
racinėssanitarasJ.Sadauskas.Jukmes
buvomevieni,mumsnebuvoneidienų,
neinaktų,neišvenčių,neiišeiginių.Ir
taipdevyneriusmetus.Ligoninėtapoži-
noma,žmonėspradėjomumispasitikėti.
Išsiplėtėskyriai,atvykodaugiaupersonalo.
Ligoninėvisadabuvoužpildyta,pradėta
steigtikaimuosefelčerių-akušeriųpunktus.
Šeduvosrajonasgalėjolygiuotissukitais
Šiauliųzonosrajonais.Plėtėsimedicinos

Chirurginioskyriauspersonalas:J.Sadauskas, 
G.Liesytė-Urbonavičienė,G.Šereivaitė. 
IšG.Urbonavičienėsalbumo
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pagalbossritys:stomatologija,ginekologija,buvogautasrentgenas,
sanitarinėsmašinos,dantųprotezavimas.Nebereikėjokaulųlūžių
gydytiapgraibomis,galėjomdarytinuotraukas,gerėjomedicininės
pagalboskokybė.LabaigeranoriškaipadėdavoŠiauliųvyriausieji
specialistai,atvažiuodavokonsultuoti,prireikus–operuoti.Tik
niekaipnegalėdavomeprisikviestisiaurųspecialybiųgydytojų:akių,
ausų-nosies-gerklės,odos,patologųanatomų.Pradžiojevisustuos
darbustekdavoatliktichirurgui.Todėl,irnežiūrintsavotikrosios
paskirties,tapauvisųgalųišmanėleirnegaliuneprisipažinti,kad
manežmonėsirdarbuotojaipamiloirgerbė.“

VėliauįskyriųatvykodirbtigydytojaichirurgaiA.Lenkutis,J.Malinauskas,A.Šle 
kys.OperacinęaptarnavopareigingamedicinossesuoZ.TaraškevičiūtėBreikštienė.

1962m.ligoninėjeatidarytaspenkiolikoslovųInfekciniųligųskyrius,po
kuriolaikoišplėstasikidvidešimtieslovų.Pirmojišioskyriausvedėjabuvogy
dytojaD.Barzdaitė.SujadirbogydytojosA.PilkauskienėirR.Petkevičienė,
vyr.medicinossesuoE.Abromaitienė,medicinosseserysJ.Prievelienė,E.Krylienė
irV.Dilienė.1984m.skyriusperkeltasįRadviliškiorajonocentrinęligoninę.

1976m.gruodžiomėn.buvoatšvęstasŠeduvosligoninės25eriųmetųjubi
liejus.Tainetrumpasirprasmingaskelias.Įjubiliejausminėjimąatvykoirbuvę
ligoninėsdarbuotojai,dėkingiužsugrąžintąsveikatąpacientai.

1990m.Šeduvosligoninėjebuvošimtasdešimtlovų,poliklinikojeirligo
ninėjedirbodvylikagydytojų,oišviso–šimtastrisdešimtpenkidarbuotojai.
1951–1990m.ligonineikartusupoliklinikavadovavovienuolikavyriausiųjųgy
dytojų:A.Česiulis,J.Novikas,P.Ainys,L.Jankauskas,V.ŽuperkaitėUrbonienė,
V.Liukpetris,R.Kungys,A.Steikūnas,I.Žilys,B.SidarasirV.Smirnovas.Visi
jiedėjodaugpastangųplėstiirstiprintipoliklinikosirligoninėsmaterialinębazę,
poliklinikojesteigėreikalingusnaujusdiagnostiniusirgydomuosiuskabinetus,
ligoninėje–skyrius.

Prisimintiniirgausūspagalbiniailigoninėsirpoliklinikosdarbuotojaiir
darbininkai.

Ligoninėjeligoniųmaitinimurūpinosimedicinossesutėsdietologės,pradžioje
S.Savickienė,vėliauN.Butvilienė.VirėjomisdirboV.Šukevičiūtė,A.Trumpytė,
A.Barkauskienė,O.Plungienė,I.Šuminienė,A.Staškevičienė,T.Verbliugevičienė,
maistosandėlininke–E.Tendzegolskienė.Pirmuojuligoninėsūkiodaliesvedėju
darbavosiS.Žilvinskas,vėliau–V.Juozapaitis,R.Plungė,medicinosstatistike
L.Gražienė,kasininkėZ.Galdikienė,minkštąinventoriųtvarkėilgametėsesuo
šeimininkėO.GrigaliūnaitėBartulienė.

Pirmojiligoninėstransportopriemonėbuvostiprusvežimasirarkliukas,
kurįvaldėvežėjasK.Radzevičius.Taijissuvežiodavoįmaistosandėlįvirtuvei
maistoproduktus.1955m.jaubuvogautapirmojilengvojimašina„Moskvič“.
JosvairuotojutapoS.Jareckas.Vėliau,ligonineivadovaujantJ.Novikui,ligoninė
gavokeliassanitariniotransportomašinas,buvopastatytigaražai.

1990m.kovo11d.atkurtojenepriklausomojeLietuvosRespublikojerajonų
gydymoįstaigųsteigėjomistaporajonųsavivaldybės.VisosikitolRadviliškiora 
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GrupėŠeduvosligoninėsdarbuotojų.Pirmaiškairės–rentgeno 
laborantėA.Andriuškevičienė,toliau–seselėV.Plungienė, 
dezinfekuotojasF.Stanevičius,seselėA.Vaznonienė-Daujotienė, 
dantųgydytojaE.Paukštienė,vairuotojasA.Drazdavičius,seselė 
A.Stakytė-Žaldokienė,gydytojaginekologėV.Župerkaitė- 
Urbonienė.19761215

ŠeduvosIrajoninėsligoninėsdarbuotojai.1976m. 
Nuotraukos–išligoninėsalbumo
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jonebuvusiosmedicinosįstaigos,tarpjųŠeduvospoliklinikairligoninė,perėjo
Radviliškiorajonosavivaldybėspriklausomybėn.

1990–2001m.laikotarpiuikiPirminėssveikatospriežiūroscentroįsteigimo
Šeduvospoliklinikosdarboprofilisirapimtislyginantsuankstesniulaikotarpiu
išlikobeveiknepakitę.

1998m.sausio1d.Šeduvosligoninė,turėjusišimtądešimtlovų,buvo
reorganizuotaįtrisdešimtieslovųslaugosirpalaikomojogydymoligoninę.Jos
vedėjapaskirtagydytojaJūratėČepienė,vyr.medicinosseserimiR.Bolskienė.
2001m.Šeduvosslaugosirpalaikomojogydymoligoninėbuvouždaryta.Tie
ligoniai,kuriemsreikalingaslauga,buvoguldomiįRadviliškioarBaisógalos
ligoniųslaugosirpalaikomojogydymoskyrius.

CentriniamebuvusiosŠeduvosligoninėspastatetaispačiais1998m.buvo
įkurdintiSocialinioaprūpinimoministerijaipriklausantyspenkiasdešimtiesvietų
Šeduvosglobosnamai.2001m.globosnamaiprasiplėtėuždarytoslaugosirpa
laikomojogydymoligoninėspatalpose.

2001m.balandžio1d.Šeduvospoliklinikosbazėjeįsteigtaviešojiįstaiga
Šeduvospirminėssveikatospriežiūroscentras(PSPC).PirmuojuPSPCdirektoriumi
buvopaskirtasgydytojasVladimirasSmirnovas,slaugosadministratorevyriausiąja
slaugytoja–R.Bolskienė.

GydytojasV.SmirnovasįŠeduvąatvykobaigęsKaunomedicinosinstitutą
daugiaukaippriešketurisdešimtmečiusirvisusjuospaskyrėšeduviųsveikatos
rūpesčiams.Gydytojodarbąpradėjoterapeutupoliklinikosterapiniamekabinete.
Patirtiskaupėsipraktiniamedarbe.1979m.gydytojasskiriamasligoninėsTerapinio
skyriauvedėju.Čiajamtekoužsiimtinetikligoniųgydymu,betirvadovauti
šešiasdešimtieslovųskyriausmedicinospersonalui.

20121203PSPCdirektorekonkursotvarkapradėjodirbtiA.Čiūdarienė.
ŠeduvietėAušraDrazdavičiūtėČiūdarienė,baigusiŠeduvosvidurinęmoky

klą,mokėsiKaunoaukštesniojojemedicinosmokykloje.Jąbaigusidirbomedici
nosseseleŠeduvospoliklinikosTerapiniamekabinete.Čiadirbdamapasižymėjo
kaipstropi,pareigingairdėmesingaligoniamsdarbuotoja.PostudijųKlaipėdos
universitetebakalaurolaipsniuįgijosveikatospriežiūrosįstaigųadministravimo
specialybę.AdministraciniamePSPCpostejiatsiskleidėkaipdarbšti,imlinaujo
vėmsirsiekiantijasįgyvendinti,rūpestingapavaldiniamsvadovė.

ŠeduvosmiestoirapylinkėsgyventojusaptarnaujatrysPSPCšeimosgydy
tojosterapeutėssutrimisbendruomenėsslaugytojomis:gydytojaM.Zabilienėsu
bendruomenėsslaugytojaR.Linkevičiene,gydytojaS.Vaičiūnienėsubendruome
nėsslaugytojaD.GaučienėirgydytojaA.Jencienėsubendruomenėsslaugytoja
Z.DaukšieneirgydytojasV.SmirnovassubendruomenėsslaugytojaM.Jarašiūniene.

Centreveikiachirurginiskabinetas.Jamedirbavienąkartąpersavaitęiš
RadviliškiorajonoligoninėsatvažiuojantischirurgasA.Juodis.

MoterųkonsultacijojedirbagydytojaV.LukoševičienėirakušerėI.Smirnova.
VaikųkonsultacijojedirbagydytojasI.Žilysirbendruomenėsslaugytoja

S.Smaliukienė.
OdontologijoskabinetedirbagydytojaodontologėS.Bagdonaitėsupadėjė

jomisJ.AdomaitieneirI.Kavaliauskiene.Kabinetasaprūpintasnaujaodontolo
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gineįranga,atidarytasburnoshigienoskabinetas,kuriamedirbaburnoshigienos
praktikosspecialistėS.Strockienė.

Klinikinėligoninėaprūpintanaujaįrangairgaliatliktiįvairiusklinikinius
tyrimus.JojedirbalaborantėV.Vaičiulienė.

ProcedūriniamekabinetedirbaslaugytojosE.UrbonienėirV.Pačkauskienė.
ElektrografijoskabinetedirbaspecialiosdiagnostikoslaborantėA.Simonaitienė.
Pirminėssveikatospriežiūroscentruipriklausopenkimedicinospunktai–

Butėnų,Pakalniškių,Pavartyčių,PociūnųirVėriškių.Juosedirbabendrosios
praktikosslaugytojosV.Varabjova,J.Zarauskienė,L.Paltarokienė,D.Galinienė
irŠveckienė.Medicinospunktuoseatliekamasprevencinisprofilaktinisdarbas.
Centredirbaseptynigydytojai,dvylikabendrosiospraktikosslaugytojų.Centro
registratūrojedirbaregistratorėsG.GritėnienėirA.Palionienė.Centrasaptarnauja
šešistūkstančiusgyventojų.

G.Gritėnienė,baigusividurinęmokyklą,atėjodirbtiįpoliklinikosregistra
tūrąirjojeišdirboapieketuriasdešimtmetų.Tailabaistropidarbuotoja.Jivisad
stengėsi,kadregistratūrosdokumentacijabūtųkruopščiaisutvarkytairbesikrei
piantysligoniairegistratūrojeneužtruktų.

CentroūkiodaliesvedėjudirbaT.Zarauskas,vyr.finansininke–J.Ver
petinskienė,operatoredarbuisukompiuteriu–S.Kasparavičienė,trijųmašinų
vairuotoju–V.Notrimas.Centrasturifinansinįsavarankiškumą,gaunaEuropos

Šeduvospoliklinikosdarbuotojai,jubiliejiniųgimtadieniųproga 
pasveikinębendradarbęAldonąSimonaitienę(pirmojeeilėjeantra 
iškairės)irviešnią,buvusiąvyr.seserįDonatąBukauskienę 
(trečiaiškairės).2013m.liepa.Išligoninėsalbumo
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Sąjungosparamą,užkuriąremontuojapatalpas,įsigyjanaujosaparatūrosirrei
kalingosįrangos.

CentriniamebuvusiosŠeduvosligoninėspastate1998m.buvoįkurdinti
SocialinioaprūpinimoministerijaipriklausantyspenkiasdešimtiesvietųŠeduvos
globosnamai,prasiplėtėtuometuždarytosslaugosirpalaikomojogydymopatalpos.

XIXa.paskutiniaisdešimtmečiaisatėjusiįŠeduvoskraštąpersonaliojime
dicinaperdaugiaukaipšimtąmetųnuėjonuoseklų,labaireikšmingąšiokrašto
žmoniųsveikatospriežiūrosgerinimokelią.Tikėtina,kadirXXIa.jidarsparčiau
irtobuliaukelsšeduviųsveikosgyvensenoskultūrą.

PopastarųjųdešimtmečiųsveikatosapsaugosreformųRespublikojeviesulo
Šeduvojesumažėjoirsveikatosįstaigų,irmedicinosdarbuotojų.Uždariusdaugelį
ligoninėskabinetų,plačiosapylinkėsligoniamstenkakreiptisįrajonocentrinę
ligoninę,ojąpasiektinevisiemsirlengva.Beto,visurilgėjaeilės.Lauktinos
viltingųpermainųreformos...

VšĮ„Šeduvospirminėssveikatospriežiūroscentro“darbuotojai(sąrašas
sudarytas2013m.rugsėjo1d.):

1. AušraČiūdarienė–direktorė
2. AušraJencienė–šeimosgydytoja
3. SaulutėVaičiūnienė–šeimosgydytoja
4. MildaJoanaZabilienė–šeimosgydytoja
5. RasaBankovskienė–šeimosgydytoja
6. ValerijaLukoševičienė–gydytojaakušerėginekologė
7. SimonaBagdonaitė–gydytojaodontologė
8. ReginaBolskienė–vyr.slaugytojaslaugosadministratorė
9. DanutėGaučienė–bendruomenėsslaugytoja
10.MildaGrincevičienė–bendruomenėsslaugytoja
11.StanislavaSmaliukienė–bendruomenėsslaugytoja
12.VitaVorobjova–bendruomenėsslaugytoja
13.JaninaZarauskienė–bendruomenėsslaugytoja
14.DanutėKiaunienė–bendruomenėsslaugytoja
15.EglėŠveckienė–bendruomenėsslaugytoja
16.RitaLinkevičienė–bendrosiospraktikosslaugytoja
17.VidaPačkauskienė–bendrosiospraktikosslaugytoja
18.EugenijaUrbonienė–bendrosiospraktikosslaugytoja
19.SandraStrockienė–burnoshigienistė
20.JulėAdomaitienė–odontologopadėjėja
21.IlonaKavaliauskienė–odontologopadėjėja
22.VaidaVaičiulienė–laborantė
23.AldonaSimonaitienė–laboratorinėsdiagnostikosspecialistė
24.LaimaLionikienė–akušerė
25.IlonaVerpetinskienė–vyr.finansininkė
26.PauliusBeirutas–informaciniųtechnologijųspecialistas
27.SigitaKasperavičienė–med.statistikė
28.RimaPabilionienė–registratorė
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29.NijolėGabenienė–registratorė
30.ZitaDaukšienė–archyvospecialistė
31.PranasZabilius–atsakingasuželektrosūkį
32.RedaJankaitytė–viešųjųpirkimųspecialistė
33.PetrasVyčas–vairuotojas
34.ElinaGrigaitienė–valytoja
35.OlgaMonkienė–valytoja.
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Šeduvosvaistinei–150
ElenaKučinskienė

Senojivaistinė

Šeduvõsvaistinėįkurta1859metais.JąįkūrėprovizoriusJ.Butkevičius.
VaistinėbuvoPanevėžiogatvėje,jiveikėpirmajameaukšte–dabartiniamerūsyje.
TvarkantPanevėžiogatvę,tiesinant,lyginant,jibuvosukelta.Įvaistinęįėjimas
buvopadarytasišgatvėspusės(dabaružmūrytas).Antrameaukšte(dabartiniame
pirmajame)gyvenovaistinėssavininkasButkevičius.MirusprovizoriuiButkevičiui,
1889m.vaistinęperėmėjožmonaButkevičienė.Neturėdamareikiamoišsilavinimo
jisamdėprovizorius.

1878–1892m.vaistinėjedirboKazimierasRastafinskas,nuo1893m.–pro
vizoriusInokentijusSkudavičius.

GrįžęsišRusijos,1905m.įŠeduvosvaistinęatėjodirbtiprovizoriusBoles
lovasŠeikus.Jisvedėsavininkogiminaitę(dukterįaranūkę–nežinia)Gabrielę
Butkevičiūtęirtapošiosvaistinėsdalininku.B.Šeikus(1885–1960),zarasietis,
gimęsGuntuliųkaime,Antålieptėsvalsčiuje,minimas
tarpištokraštokilusiųgarsenybių,dalijosipajamo
missuvaistinėsįpėdiniuBrunonuButkevičiumi.Jis
turėjopadėjėjų–vaistinėsmokinįirsanitarę.Vais
tinėišrūsiobuvoperkeltaįdabartinįpirmąaukštą
iružėmėketuriskambarius.Buvopakabintaiškaba:
ŠEDUVOSVAISTINĖPROVIZORIAUSB.ŠEIKAUSIR 
J.BUTKEVIČIAUSĮPĖDINIO. Vaistinėsrūsyjebuvu
sios patalpos buvo naudojamos kitiems tikslams: jose 
veikė„Kiršino“rašalogamykla,pieninė,biblioteka.

NepriklausomybėsmetaisŠeduvojeprovizorius
IpolitasŠalkauskasmediniameLastauskienėsname
Vilniausg.4aatidarėantrąvaistinę,kuriąpavadino
„Naująjavaistine“.Vėliauišjotąvaistinęperėmė
GodaKaganaitėBordonienė.

BoleslovasŠeikus.1925m.



737

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

1939m.B.Šeikus,palikęsvaistinęprovizoriaus
Šernožinioje,buvoišvažiavęsįAmerikąaplankyti
brolio.1940m.birželį,priešLietuvąužimantrusams,
jispaskutiniutraukiniusugrįžoįŠeduvą.Grįžus 
B.Šeikui,vaistinėbuvonacionalizuota,vedėjupaskir
tasatsiųstasS.Kairys,oB.Šeikuspaliktasvaistinėje
asistentu.Okupavuskraštąvokiečiams,vaistinėbuvo
grąžintaB.Šeikui.1944m.artinantisfrontui,jispa
sitraukėįužsienį.

1940m.nacionalizuotosŠeduvosvaistinėsvedėju
nuo1944m.provizoriaispradėjodirbtiSavulionis,
Kaškelis,Bruzgulis.1945m.vedėjutapoprovizorius
Purtokas,išjo1950m.vaistinęperėmėJ.Melnikovas,
jopavaduotoja–J.Butrimaitė.

1956m.vaistinėsvedėjabuvopaskirtaprovi
zorėE.MasiulytėKučinskienė.1989m.išjosvaistinėsvedėjopareigasperėmė
provizoriusV.Čiapas.E.Kučinskienėsupertraukomisdardirbovaistinėjeiki
išėjimoįpensiją.Nuo1994m.vaistinėsvedėjadirboprovizorėJ.Stukonienė.Ji
nuo1966m.vaistinėjeėjoįvairiaspareigas,ilgiausiai–receptarėsirvaistinės
vedėjos.IlgusmetusvaistinėjedirbofarmakotechnikėsG.Norvaišaitė,M.Zaran
kienė,K.Rimkuvienė.M.Zarankienėvaistinėjedirbonuo1946m.,supertrauka
net27metus(iki1986m.).E.MarkuckaitėpasB.Šeikųpradėjodirbtibūdama
šešiolikosmetųir vaistinėjedirboikisenatvės.1960m.provizorebuvopaskirta
KaunomedicinosmokykląbaigusiBronislavaMuzdeikytėBrimonienė.

PertuosdešimtmečiusŠeduvojebuvopastatytanaujapoliklinika,atidaryta
110vietųligoninė,vaistinėišsiplėtė.1960m.vaistinėjebuvopadarytasremontas,
jiužėmėvisąpirmąjįaukštą,buvoperorganizuotapagaltuometuveikiančias
taisykles:pagamintinaujibaldai,įrengtasatskirasvandensdestiliavimokamba
rys,steriliųvaistųgamyboskambarys,sterilizacijos,atsargųkambarysvaistams
laikytipagaltaisykles(atskiraimilteliams,tinktūroms,
tepalams,lašams,tabletėms),nuodųkambarys,patalpa
receptiniųvaistųgamybai,priėmimoirpardavimo
kabinetas,kiti.

Vaistinėjesovietmečiudirbo13darbuotojų.
Apyvartabuvodidelė,receptiniųvaistųperdieną
pagamindavo50–70.1960m.vaistinėjekasdienapsi
lankydavoapie500žmonių.Juosaptarnaudavodu
farmacininkai.Vaistinėdirbodviempamainom.

ProvizorėB.Brimonienėprisimena,kadperjos
devyneriųmetųdarbovaistinėjetarpsnį

„buvolabaiatsakingasdarbas,nesreikėjopagamintigydytojo
paskirtuspacientamsvaistus.Vaistųgamybayradidelis
mokslas.Vaistinėsoficinojepasitikdavovaistųkvapas,ouž
sienosgirdėdavosigaminamųvaistųgarsai.Vaistųgamyba

ElenaKučinskienė(1921–2013)

BronislavaBrimonienė
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vykoasistentųkambaryje.Šeduvosvaistinėjebuvogaminamivaistai,
kuriuosgaminantvaistininkasbuvotarpininkastarpgydytojo,paci-
entoirvaistų.Leisdavoįveną.1968m.baigiauKaunomedicinos
institutąirįgijaufarmacininkės-provizorėskvalifikaciją.Atėjusdirbti
įŠeduvosvaistinę,sutikoatsakinga,reikli,betnuostabausgerumo
vaistinėsvedėjaElenaKučinskienė.Taibuvovisamkolektyvuipa-
vyzdysdarbštumo,atsakingumoirdoros,spinduliuojančiogerumo
žmogus.Visusdarbovaistinėjemetusbuvomanpavyzdys,kaip
kelrodėžvaigždėjimanirišliko.ŠeduvojesumanimdirboMilda
Zarankienė,gabiiratsakingaprovizorė,ilgametėvaistinėsprovizorė
KonstancijaRimkuvienė.E.Kučinskienėpriėmėdirbtiįvaistinę
likimoirblogųžmoniųsužalotąGenutęKazlauskaitę,kuriąglobojo
visasvaistinėskolektyvas,padėjojaiatsitiestiirgrįžtiįnormalų
gyvenimą.ManoatmintyjeišlikoirsanitarėLionytėMarkuckaitė.
JivaistinėjedirbodarpriesenojošeimininkoB.Šeikaus.Taigabi,
sumani,kolektyvelabaigerbiamairreikalinga.Tiktiek,kadjine-
turėjodiplomo,obuvonetiksanitarė,betirprovizoriauspadėjėja.
BuvogailaskirtissukolektyvukeliantisįPanevėžį.Atmintyje
išlikoirlabaišiltos,draugiškospalydos.“

1996m.ŠeduvospoliklinikospatalposebuvoatidarytasRadvíliškiovais
tinėsfilialas.JovedėjapradžiojebuvofarmakotechnikėB.Morkūnienė.Bejos,
filialedirbofarmakotechnikėV.VėtrienėirfasuotojaV.Radzevičiūtė.Vėliau
vedėjapaskirtaprovizorėL.Žukauskienė,sujakartulikodirbtifarmakotechnikė 
B.Morkūnienė. 2003m.Šeduvoscentrebuvoatidarytosdviprivačiosvaistinės:
2003m.–„Jonika“,2005m.–„Eurovaistinė“.2010m.senojiŠeduvosvaistinė,
gyvavusipusantrošimtometų,neatlaikiusikonkurencijos,užsidarė.

Ponepriklausomybėsatkūrimovaistinėpasikeitė.Nutrauktavaistųgamy
ba.Vaistaibuvogaunamioriginaliuoseįpakavimuose,nauji,išįvairiųfirmų.Per

Šeduvosvaistinės
darbuotojai.Centre– 
vaistinėsvedėja 
E.Kučinskienė, 
antrojeeilėje 
(pirmasišdešinės)–
ilgametisbuhalteris
S.Povilaitis.1983m. 
Išstr.autorės 
albumo
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gydytojusirvaistineskeliaujafirmųagentaisupadėkomis,dovanomis,siūlydami
savovaistus.Vaistiniųpristeigtadaug,jospriklausoįvairiomsfirmoms.Dabar
vaistinės–nesveikatoscentrai,oparduotuvės.Vaistaibrangūs,kainuojanetpo
kelisšimtuslitų.Tokiųvaistiniųžmonėsnebegerbia.

Anksčiauįeidamiįvaistinęžmonėsnusiimdavokepures,palikdavoprieangyje
kaliošus.Irvaistinėspatalposbuvolaikomosarchitektūriniupaminklu.Neišliko
architektūriniopaminklo,atsiradosuinteresuotųjįparduoti.Šeduvoje150metų
gyvavusiosvaistinėspaprasčiausiaineliko.

Šeduvosvaistinėsdarbuotojos(iškairės):antra–E.Kučinskienė, 
trečia–J.Stukonienė,ketvirta–B.Morkienė,šešta–G.Fartuškienė.
Išstr.autorėsalbumo
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Šeduvos kredito kooperacijos istorijos  
bruožai (1920–1949 m.)
Vladas Terleckas

Kredito kooperatyvas (dabartinis analogas – kredito unija) – tai kaimo są-
lygomis labiausiai pritaikyta smulki kredito įstaiga, įsteigta vietos bendruomenės 
narių ir tarnaujanti jų interesams.

Lietuvoje pirmasis kredito kooperatyvas įsisteigė 1873 m. Carmečiu Šeduvojê 
tokio kredito kooperatyvo nebuvo įsteigta, 1913 m. prie Šeduvõs pašto veikė vals-
tybinių taupomųjų kasų skyrius. Ant Pirmojo pasaulinio karo griuvėsių atgimusiai 
Lietuvos valstybei visko stigo, verktinai buvo reikalingas kreditas. Lietuvos laisvė 
pažadino žmonių iniciatyvą ir energiją. 1919 m. nedrąsiai žydų pradėtas kredito 
kooperatyvų steigimas greitai tapo veržliu kooperacijos judėjimu. Vien 1919–1925 m. 
šalyje buvo įregistruoti 491 kredito kooperatyvas įvairiausiais pavadinimais (smulki 
kredito draugija, smulkaus kredito bankas, žydų liaudies bankas ir kt.). Neviename 
miestelyje, valsčiuje atsirado po keletą kooperatyvų. Juos steigė lietuviai, žydai, 
vokiečiai, lenkai ir rusai, atskirus lietuviškuosius kooperatyvus padėjo įsteigti dėl 
įtakos kaime besivaržiusios partijos. 

Šeduvoje pirmiausiai sukruto žydų bendruomenė. Iš priverstinės evaku-
acijos į Rusiją grįžusiems beveik be nieko žydams kreditas buvo tapęs tiesiog 
egzistencine būtinybe, be jo sunkiai buvo įmanoma pradėti verslą. Jiems įsteigti 
(1920 m.) kredito kooperatyvą – Šeduvos žydų liaudies banką (ŽLB) svariai padėjo 
pasaulinė žydų organizacija, be palūkanų paskolindama nemažą sumą. Vėliau būta 
individualių pastangų įsteigti privačią kredito įstaigą. Moisiejus Šneras ir Aronas 
Gifteris buvo sumanę Šeduvoje įsteigti pinigų keitimo kontorą. 1922 m. gegužės 
24 d. Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (Inspekcija) 
įregistravo ją.1 Tačiau kaip aiškėja iš 1923 m. gruodžio 19 d. Šeduvos miesto 
valdybos pranešimo Inspekcijai, tokia kontora nebuvo įsteigta.

Šeduvos ir aplinkinių kaimų ūkininkai kredito kooperatyvą įsteigė 1922 m.

Šeduvos smulkaus kredito draugija  
1922–1940 metais 
Beveik neabejotina, kad vienas jos steigimo iniciatorių buvo Petras Butkus, ku - 

ris laikomas energingu kooperatininku.2 Iš pradžių šis kredito kooperatyvas vadinosi 
Šeduvos ūkininkų taupomąja skolinamąja bendrove. Apie 1927–1929 m. Inspekcijai  
spaudžiant ji pavadinta Šeduvos smulkaus kredito draugija (SKD). Ne vėliau kaip 
nuo 1924 m. ji buvo įstojusi į Lietuvos ūkininkų sąjungos įsteigtą finansinį centrą – 
Centralinį ūkininkų banką, buvo jo pajininkė.3 Šis faktas svarbus tuo, kad parodo, 
jog Šeduvos SKD steigėjai buvo krikš-
čioniškos Lietuvos ūkininkų sąjungos 
nariai ar bent simpatikai.

Šeduvos SKD „gimtadieniu“ rei-
kia laikyti 1922 m. rugsėjo 13 d., nes 
tądien Inspekcija įregistravo ją.4 Ji veikti 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), 
f. 387, ap. 4, b. 2701, l. 1.

2 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 606.
3 Trimakas D. Ūkininkų kredito kooperacija, Kaunas, 
1925, p. 28.

4 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 555, l. 198.
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pradėjo tų metų spalio 18 d. Įstatuose buvo numatyta, kad jos veiklos teritorija 
apims ne tik Šeduvos, bet ir dalį Baisógalos, Rozalímo ir Smilgiÿ valsčių. Taip 
tęstis galėjo metus kitus. Inspekcija griežtai ėmė reikalauti, kad draugijų veikla 
apsiribotų vieno valsčiaus teritorija, kad iš narių šalintų kitų valsčių gyventojus. 

Šeduvos SKD tikslas buvo „gerinti medžiaginę ir dvasinę narių padėtį, teikdama 
jiems lėšų ūkio pagerinimui ir kitiems reikalams.“5 Į draugiją buvo priimami teismo 
neapribotų teisių pilnamečiai gyventojai ir juridiniai asmenys. Kiekvienas stojantysis 
turėjo įmokėti 20 Lt pajų ir prisiimti atsakomybę turtu ar pajamomis už draugijos 
nuostolius. Draugija tvarkėsi pagal kooperacijos narių lygiateisiškumo principą: 
vienas narys – vienas balsas. Nariai turėjo teisę gauti paskolas, būti išrinkti į jos 
valdymo ir priežiūros organus, dalyvauti narių susirinkimuose, laisvai balsuoti 
už priimamus sprendimus, gauti dividendus (dalį pelno).

Didelis paskolų poreikis skatino stoti į draugiją – 1925 m. pradžioje Šedu-
vos SKD turėjo 54 narius, 1929 m. sausio 1 d. – 228, 1933 m. sausio 1 d. – 384, 
bet 1938 m. pradžioje jų beliko 334.6 1936 m. sausio 1 d. duomenimis, iš 348 
narių 306 buvo ūkininkai, taip pat į ją buvo įstoję 11 tarnautojų, 6 juridiniai 
asmenys, 5 amatininkai, 2 kaimo pramonininkai ir tiek pat pirklių bei 16 ki-
toms kategorijoms priskirtų asmenų.7 Kadangi daugiau nei pusė Šeduvos SKD 
buvo ūkininkai, pagal teisės aktus ji 
priklausė kaimiškųjų kredito koopera-
tyvų kategorijai. Jiems buvo taikomos 
mokesčių lengvatos, palankiomis sąly-
gomis galėjo gauti paskolą pagrindi-

Smulkaus kredito draugijos steigimo Šeduvoje iniciatorius Petras Butkus su seserimi  
ir Žilionių kaimo ūkininku J. Vaitiekūnu. 1925 m. Iš A. Kirtiklio albumo

5 Smulkaus kredito banko įstatai, Kaunas, be m., p. 1.
6 Lietuvos kooperacija 1928 m., Kaunas, 1930, p. 75; 
Lietuvos kooperacija 1932 m., Kaunas, 1934, p. 119; 
LCVA, f. 387, ap. 4, b. 637b, l. 382.

7 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 555, l. 198.
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niam kapitalui. Pažymėtina, kad tarp narių ūkininkų daug buvo priklausiusių 
vidutiniams ir stambiesiems. Turėjusieji didesnius nei 10 ha ūkius sudarė net 
79 proc. visų narių. 88 ūkininkai nariai valdė didesnius nei 30 ha ūkius. Matyt, 
šie duomenys gan patikimai rodo ir visų šio valsčiaus ūkininkų susisluoksnia-
vimą pagal ūkių dydį. Daugelyje kitų tyrinėtų valsčių kredito kooperatyvuose 
aiškią narių daugumą sudarė ūkių iki 10 ha savininkai. 

Šeduvos SKD visus reikalus tvarkė valdyba, prižiūrima tarybos ir visuo-
tinio narių susirinkimo, revizijas darė, metines ataskaitas įvertindavo revizijos 
komisija. Valdybos tarybos ir revizijos komisijos narius (ne mažiau kaip po 3) 
trejiems metams rinko visuotiniai narių susirinkimai. Įstatai draudė rinkti gimines 
iki antros eilės, kad nesusidarytų „kūmystės“ ryšiai. Už draugijai padarytą žalą 
valdybos nariai atsakė solidariai visu turtu. Valdybos nariai išsirinkdavo pirmi-
ninką, pasiskirstydavo buhalterio, kasininko, sekretoriaus pareigas. Valdyba turėjo 
posėdžiauti ne rečiau nei vieną kartą per savaitę, o taryba – per mėnesį. Svarbūs 
veiklos klausimai būdavo aptariami bendruose valdybos ir tarybos posėdžiuose. 
1935 m. duomenimis, Šeduvos SKD nesilaikė šio reikalavimo: valdyba posėdžiavo 
25 kartus, įvyko 5 bendri valdybos ir tarybos posėdžiai.8 Manytina, kad nebuvo 
būtinybės posėdžiauti dažniau, per darbymetį buvo sunku surinkti narius. Be to, 
posėdžiaujant rečiau sumažėdavo išlaidos tarybos nariams, kuriems mokėta po 
5 Lt už kiekvieną posėdį. Dalis valdybos 
narių gaudavo visuotinio narių susirin-
kimo nustatyto dydžio nuolatines algas.

Smulkaus kredito draugijos metinio susirinkimo dalyviai. Sėdinčiųjų 
eilėje iš kairės antras – kun. M. Šapnagis, šeštas – kan. M. Karosas, 
septintas – P. Butkus, aštuntas – V. Grinis, devintas – P. Linkevičius, 
tryliktas – J. Bliumas. Apie 1928 m. Iš A. Grinio albumo 

8 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 555, l. 198.
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1932 m. ataskaitos duomenimis, 
Šeduvos SKD valdybos sudėtis buvo 
tokia: pirmininku buvo minėtas P. But-
kus, jo pavaduotoju ir buhalteriu – 
Vladas Grinis, kasininku – Augustas 
Bielinis, sekretoriumi – Petras Linke-
vičius, nariu – Petras Janušauskas.9 
Tarybos narių pareigos buvo patikėtos 
kanauninkui Mykolui Karosui, Ipoli-
tui Šalkauskui, Klemensui Grigaliūnui, 
Karoliui Krivickui ir Jonui Urbaičiui. 
Revizijos komisijoje dirbo Jonas Šapoka, 
Juozas Žemaitis, Jonas Semelis.

Valdybos sudėtis išliko nepasikei-
tusi ir 1938 m. P. Butkus jos pirminin-
ku dirbo nuo pat draugijos įsteigimo 
dienos, V. Grinio narystė valdyboje 
prasidėjo 1923 m., P. Linkevičiaus – 
1925 m., A. Bielinio – 1929 m., P. Ja-
nušausko – 1931 m. Tai, kad ilgus 
metus nebuvo keičiama valdybos su-
dėtis, retas reiškinys Lietuvos kredito 
kooperacijos istorijoje. Drauge tai valdy-
bos narių pelnyto žmonių pasitikėjimo, 
sąžiningumo ir kompetencijos liudiji-
mas. P. Butkus net neėmė algos už 
atsakingą darbą, o tenkinosi 5 Lt už posėdį. Turimais 
duomenimis, paprastai tarybos nariai, pasibaigus jų 
kadencijai, buvo keičiami naujais. Tiesa, K. Krivickas 
taryboje išbuvo nuo 1923 m. iki 1934 m., ne vienus 
metus jai vadovavo, M. Karosas – nuo 1926 m. iki 
1935 m., K. Grigaliūnas – nuo 1932 m. iki 1938 m., 
J. Urbaitis – nuo 1925 m. iki 1934 m. 1934–1936 m. 
tarybos pirmininko pavaduotoju dirbo Boleslovas Šei-
kus, nariais – S. Andrašiūnas, J. Masiulis, 1938 m. į 
ją išrinktas A. Petrauskas. 

Apie 1934 m. revizijos komisijoje neliko J. Seme-
lio ir J. Žemaičio, į jų vietą buvo išrinkti V. Plungė 
bei J. Venclovas, jos pirmininko postą išsaugojo (iki 
1935 m.) J. Šapoka. 1938 m. revizijos komisiją sudarė 
V. Plungė (pirmininkas), V. Lukoševičius (?), A. Žit-
kevičius.10

1932 m. žiniomis apie Šeduvos 
SKD įvairių lygių pareigūnų socialinę 
padėtį, išsilavinimą, profesiją11 galima 

9 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 288, l. 446.
10 Ten pat, b. 773, l. 157.
11 Ten pat, b. 288, l. 455.

Valdybos pirmininko ir buhalterio Vlado Grinio 
šeima (iš kairės): Nijolė, Celina, Algirdas ir 
Vladas. 1932 m. Iš A. Grinio albumo

Valdybos kasininkas  
Augustas Bielinis
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daryti kai kuriuos apibendrinimus. 
Į valdybą ir tarybą rinkti ne mažes-
nių kaip 21 ha ūkių savininkai ir in-
teligentai. P. Butkus buvo renkamas 
į Panevėžio apskrities tarybą, dirbo 
Šeduvos burmistru. A. Bielinis turė-
jo 21 ha žemės, dirbo vargonininku, 
V. Grinis buvo baigęs gimnaziją (ki-
toje ataskaitoje nurodyta, kad jis turi 
aukštąjį išsilavinimą), dirbo mokytoju. 
Tarybos vicepirmininkas I. Šalkauskas 
dirbo vaistininku, turėjo nuosavą vais-
tinę. Revizijos komisijos pirmininkas 
Jonas Šapoka buvo baigęs miškinin-
kystės mokslus, dirbo girininku.

Šeduvos SKD, kaip ir kitos drau-
gijos, atlikinėjo paprasčiausias banki-
nes operacijas – teikė paskolas (tik 
nariams), iš visų valsčiaus žmonių 
priiminėjo indėlius, pati skolinosi iš 
bankų. Ūkininkus ir kitus gyventojus 
labiausiai domino galimybės iš jos pa-
siskolinti. Apie Šeduvos SKD veiklą 
1922–1926 m. duomenų nėra. Apie jos 
veiklos 1928–1938 m. mastą, pokyčius 
vaizdą galima susidaryti iš lentelėje 
pateiktų duomenų.

Pagrindiniai Šeduvos SKD veiklos 1928–1938 m. rodikliai (tūkst. Lt)

Eil. 
Nr.

Rodikliai Metai Pasikeitimai 
(+, –)

1928  
01 01 

1929  
01 01 

1933  
01 01

1936  
01 01

1937  
01 01

1939

1. Balanso suma 178,5 180,2 219,3 225,3 201,8 240,9 +62,4
2. Narių įsiskolinimas 127,0 68,4(?) 174,5 151,0 130,6 149,8 +22,8
3. Nuosavas kapitalas 7,8 12,2 28,8 16,6 17,0 20,2 +12,4
4. Indėliai 53,2 68,6 172,9 143,5 168,3 216,6 163,4
5. Skolos bankams 91,8 45,1 27,8 46,5 n. d. – –91,8

Šaltiniai: Lietuvos kooperacija 1927 m., p. 84–85; Lietuvos kooperacija 1928 m., 
p. 144–145; Lietuvos kooperacija 1932–1938 m., p. 142–143; LCVA, f. 387, 
ap. 4, b. 555, l. 197, b. 637b, l. 388; b. 773, l. 155.

Sprendžiant pagal narių įsiskolinimo ir indėlių rodiklių pokyčius, 1928 m. 
bei 1933–1936 m. draugija išgyveno sukrėtimus, 1928 m. narių įsiskolinimas su-
mažėjo beveik du kartus (jo suma kelia abejonių), todėl susidariusį lėšų perteklių 
draugija buvo priversta investuoti į valstybinių bankų vertybinius popierius. Per 

Valdybos sekretoriaus Petro Linkevičiaus šeima:  
žmona Kotryna, sūnūs Ignas ir Vytautas,  
duktė Janina. Iš V. Linkevičiaus albumo
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visą savo gyvavimą ji taip pasielgė pirmą ir vienintelį 
kartą. 1928 m. ji buvo nupirkusi vertybinių popierių 
už 20,5 tūkst. litų. Beveik 8 tūkst. litų perteklinių 
lėšų panaudojo skolai Centraliniam ūkininkų bankui 
grąžinti. Antra vertus, tais metais draugija priėmė 
indėlių beveik 38 proc. daugiau. Šis faktas verčia gal - 
voti, kad draugija neišgyveno krizės, o patyrė lėšų 
(skolinimo šaltinių) pertekliaus sukeltas problemas.  
Matyt, šeduviai sumaniai pasinaudojo grūdų pabrangi-
mu šiaurės Lietuvoje dėl nederliaus. Brangiai pardavus 
grūdus, sumažėjo poreikis skolintis, atsirado atliekamų 
pinigų taupyti. 

Kitokius, ilgiau trukusius sunkumus sukėlė 
1931 m. vasarą iš Vakarų atslinkusi ūkio krizė, kurios 
skaudžiausia rykštė ūkininkams buvo labai kritusios 
žemės ūkio produktų kainos. 1933–1935 m. indėlinin-
kai atsiėmė 29,4 tūkst. litų, arba 17 proc. draugijoje 
laikytų santaupų, mokesčiams, skoloms mokėti. Draugijai teko iš Lietuvos banko 
pasiskolinti 10 tūkst. litų, kad galėtų atsiskaityti su indėlininkais. Tokiomis sąly-
gomis draugija galėjo mažiau padėti nariams paskolomis. Jų įsiskolinimas mažėjo 
iki 1937 m., nors ūkis pradėjo atsigauti 1936 metais. Šį procesą galėtų rodyti 
1936 m. Šeduvos SKD laikytų indėlių padidėjimas 24,8 tūkst. litų. 1938 m. dan-
gus virš draugijos išsigiedrino, visi rodikliai dinamiškai didėjo, likvidavo skolas 
bankams, uždirbo rekordiškai daug (2 tūkst. Lt) pelno. Nerimą galėjo kelti nebent 
narių skaičiaus mažėjimas. Užvis svarbiausia, kad Šeduvos SKD atlaikė ūkio kri-
zės sunkumus, išliko. Juk iš 1929 m. sausio 1 d. Panevėžio apskrityje veikusių 
19 draugijų 1938 m. pradžioje beliko 10. Per šį laiką likvidavosi Panevėžio SKD, 
Panevėžio vokiečių SKD, Ibutónių, Naujåmiesčio, Rozalímo, Sidabråvo, Smilgiÿ, 
dvi Subåčiaus ir Upôtės draugijos; įsisteigė vienintelė Šimoniÿ SKD.12

Tiesa, šiek tiek susilpnėjo Šeduvos SKD pozicijos tarp apskrities draugi-
jų. 1928 m. sausio 1 d. ji pagal balanso sumą užėmė antrą, pagal paskolas ir 
indėlius – trečią vietą, nusileido tik Raguvõs bei Kùpiškio draugijoms. 1938 m. 
pradžioje Šeduvos SKD pagal tuos rodiklius buvo 4–5 pozicijose. Iki 1929 m. drau-
gijos veiklos plėtros pagrindiniai šaltiniai buvo bankų paskolos ir indėliai, o nuo 
1933 m. – indėliai. 1936 m. sausio 1 d. duomenimis, draugijoje daugiausia indėlių 
laikė ne nariai: iš 92 indėlininkų 76 buvo pašaliečiai, jiems priklausė 68,5 proc. 
visos indėlių sumos.13 Turtingo krašto žmonės buvo susitaupę gan solidžias sumas 
(vidutiniškai po 1 560 Lt). Vis tik diduma indėlininkų (52) draugijoje buvo pasi-
dėję ne po daugiau kaip 500 Lt, 9 asmenims priklausė indėliai nuo 3 001 Lt iki 
5 000 Lt, 6 taupytojams – didesni nei 5 000 Lt. Iki 1939 m. sausio 1 d. indėlininkų 
skaičius padidėjo iki 152, pagausėjo 
smulkių taupytojų, todėl vidutinė in-
dėlio suma sumažėjo (siekė 1 425 Lt). 
1938 m. draugija priėmė 959,2 tūkst. 
litų indėlių ir išmokėjo jų 925,6 tūkst. 

Revizijos komisijos pirmininkas 
Jonas Šapoka. 1922 m.  
Iš A. Kirtiklio albumo

12 Lietuvos kooperacija 1928 m., p. 74–75; Lietuvos koo-
peracija 1932–1938 m., p. 142–143.

13 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 555, l. 197.
14 Ten pat, b. 773, l. 155.
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litų14. Įspūdinga! Santaupas laikyti netoliese esančioje draugijoje 
buvo patogu, gan saugu ir naudinga, nes ji mokėjo didesnes 
palūkanas nei bankai (1938 m. 3,5–5 proc.).

Šeduvos SKD gerai sekėsi įgyvendinti pagrindinį savo 
tikslą – narius aprūpinti paskolomis. 1936 m. sausio 1 d. 
paskolas buvo gavę 290 narių, arba 83 proc., 1938 m. sausio 
1 d. atitinkamai 282 ir 80 proc. Per šį laikotarpį sumažėjo 
besiskolinusių ūkininkų skaičius. Tikriausiai jie, skaudžiai pamokyti krizės, atsargiau 
skolinosi. 1935 m. iš 306 ūkininkų narių buvo skolingi draugijai 265, mažai jos 
paskolomis naudojosi ir tarnautojai (2 iš 11). Tuo tarpu visi amatininkai, pramo-
nininkai, pirkliai buvo paėmę paskolas. 1935 m. įsiskolinimo vidurkis buvo lygus 
520 Lt, 1938 m. – 548 Lt. Lyginant su kitais valsčiais, kurių žemės buvo mažiau 
derlingos, kuriuose vyravo smulkūs ir vidutiniai ūkiai, Šeduvos SKD nariai gavo 
didesnes paskolas, bet mažiau nei visų Lietuvos SKD vidurkis (600 Lt). Tačiau 
1936 m. net 115 Šeduvos SKD narių buvo paėmę nedideles paskolas (iki 300 Lt). 
Draugija teikė daugiausia trumpalaikes paskolas iki 6 mėn. 1938 m. tokio termino 
paskolas (beveik 150 tūkst. Lt) gavo 275 skolininkai, 7 nariai pasiskolino ilgesniam 
laikui – 6–18 mėn.15 Paskolos buvo įforminamos paprastai, t. y. išrašant vekselius. 
Visą laiką buvo piginamos paskolos. Tai pasiekti padėjo vadovybės neišlaidavimas, 
o ypač Vyriausybės spaudimas ekonominėmis ir administracinėmis priemonėmis. 
Todėl vien 1928–1937 m. paskolos atpigo nuo 15 iki 8 proc. Šeduvos SKD siekė 
vadovautis kooperacijos principo: pelnas nėra veiklos tikslas. 1928 m. draugija 
uždirbo 760 Lt, 1932 m. – 700 Lt, tik 1937 m. jo suma išaugo iki 2 tūkst. litų. 
Jį panaudojo nuosavam kapitalui didinti, 365 Lt skyrė Šaulių namams statyti.16

Šeduvos SKD teiktos paskolos 
padėjo nariams gerinti ūkininkavimo 
sąlygas, didinti gamybą ir pajamas, 

Kooperacijos šventės 
minėjimas Šeduvoje.  
1937 07 11.  
Iš filokartisto  
P. Kaminsko  
kolekcijos                              

15 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 733, l. 157.
16 Ten pat.
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išvengti problemų dėl laikino išlaidų nesubalansavimo su pajamomis. Juk 1938 m. 
už 149,8 tūkst. litų paskolų buvo galima nupirkti maždaug 1 000–1 500 karvių. 
Besiskolinusiesiems nereikėjo gaišti laiko kelionei į miestus, kuriuose veikė bankai, 
patirti išlaidų turto įkeitimo ir paskolos įforminimo procedūroms. Visi valsčiaus 
gyventojai galėjo vietoje atlikti įvairius mokėjimus, pratintis atlikti bankines ope-
racijas. Šeduvos SKD skiepijo ir bendruomenės veiklos pradus. Apskritai ji buvo 
didžiausia Šeduvos ūkinė organizacija. 

Šeduvos žydų liaudies banko veiklos  
fragmentai
Jų organizavimo ir veiklos pagrindai iš esmės niekuo nesiskyrė nuo Šeduvos 

SKD teisinių normų. Šeduvos ŽLB savitumus daugiausia lėmė kitokia jo narių so-
cialinė sudėtis. 1938 m. duomenimis, iš jo turėtų 160 narių net 85 vertėsi prekyba, 
27 – įvairiais amatais, 10 narių turėjo žemės ūkius, tiek pat dirbo tarnautojais, 
likusieji buvo kaimo pramonininkai, namų savininkai, laisvųjų profesijų atstovai.17

Sprendžiant pagal vadovų personalinę sudėtį, Šeduvos ŽLB buvo uždara, 
monoetniška organizacija. 1932 m. jo valdybos pirmininku dirbo Bencelis Blochas, 
vicepirmininku – Šloma Bretas, nariais – Erachmielis Kaganas, Šmuelis Nolis ir 
Naumas Mirvicas.18 B. Blochas, Š. Nolis, N. Mirvicas vertėsi prekyba, turėjo nuo-
savas parduotuves, E. Kaganas – malūną ir verpyklą. 

Tais metais tarybai vadovavo namų savininkas Aronas Šneideris, jos nariais 
dirbo prekybininkai Joselis Fleišas ir Šolomas Giršovičius. J. Fleišas prekiavo trą-
šomis, o Š. Giršovičius – metalo gaminiais.

Revizijos komisijos narių pareigos buvo patikėtos pirmininkui Aronui Gifteriui, 
nariams – Naumui Berui ir Vulfui Šneierui. A. Gifteris buvo namų savininkas, 
N. Beras valdė žemės ūkį, V. Šneieras vertėsi prekyba. 1934 m. revizijos komisijos 
nariais dirbo gydytojas M. Paturskis, Abelis Meras, trečio nario pavardė nežinoma. 
1938 m. valdybos ir tarybos sudėtis buvo labai pasikeitusi. Iš senųjų valdybos 
narių beliko Š. Nolis, kuris tapo jos pirmininku, ir N. Mirvicas. Apie 1935 m. 
kiti nariai buvo pakeisti, į valdybą išrinkti J. Fleišas, A. Gifteris ir Z. Meras. 
Tada buvo sudaryta visiškai nauja taryba, į ją išrinkti F. Brajeras, M. Brėmesas, 
B. Vismantis (?).19

Pagrįsta manyti, kad šiuos pasikeitimus lėmė prastėjantys ŽLB veiklos re-
zultatai. Galimas dalykas, jog valdybos pirmininką B. Blochą reikėjo pakeisti dėl 
amžiaus, 1932 m. ėjusį 64-uosius metus. Turimais duomenimis, Šeduvos ŽLB vei-
kloje aiškiai išsiskiria du laikotarpiai. Iki 1933 m. sausio 1 d. ŽLB išgyveno plėtros 
laikus. 1928–1932 m. balanso suma padidėjo nuo 283,5 tūkst. litų iki 340,5 tūkst. 
litų, paskolos nariams – nuo 126 tūkst. litų iki 183 tūkst. litų, gauti indėliai – 
nuo 44,7 tūkst. litų iki 134,7 tūkst. litų.20 Dirbo pelningai, kasmet uždirbdavo po 
3,1–7,8 tūkst. litų. Pagal šiuos rodiklius Šeduvos ŽLB tarp Panevėžio apskrityje 
veikusių 7 žydų liaudies bankų užėmė 
antrąją vietą, pirmavo tik Kupiškio ŽLB 
(iki 1928 01 01), vėliau – Panevėžio LŽB. 
Šeduvos ŽLB vadovai elgėsi atsargiai ir 
įžvalgiai, visąlaik didino atsargos kapi-

17 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 773, l. 484.
18 Ten pat, l. 455.
19 Ten pat, l. 306.
20 Lietuvos kooperacija 1927 m., p. 108–109; Lietuvos 
kooperacija 1932 m., p. 160–161.
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talą (jo suma išaugo beveik 10 kartų). Sėkminga veikla įgalino grąžinti 56 tūkst. 
litų paskolų kitoms kredito įstaigoms. Tiesa, ėmė ryškėti pavojaus ženklas – narių 
skaičiaus sumažėjimas nuo 266 iki 201.

Ne vėliau kaip 1933 m. prasidėjo veiklos siaurėjimo lūžis, kurį rodo ba-
lanso sumos sumažėjimas 1933–1938 m. nuo 340,5 tūkst. litų iki 275,2 tūkst. litų, 
skolinimas nuo 183 tūkst. litų iki 102 tūkst. litų, narių beliko 160.21 Gan netikėta, 
kad tokiomis sąlygomis nekilo indėlininkų panikos, o priešingai, jie papildomai 
pasidėjo Šeduvos ŽLB per 33 tūkst. litų santaupų. Matyt, maždaug tokia suma 
pinigų išsilaisvino dėl sumažėjusios verslo apyvartos. Juos buvo išmintingiau ir 
naudingiau laikyti šioje kredito įstaigoje. Skolinimo nariams didelis sumažėjimas 
rodė narių verslo mažėjimą. Turbūt prie to prisidėjo ir išaugusi rizika skolintis 
bei skolinti. Dėl paminėtų aplinkybių ŽLB vadovybė ėmė keisti veiklos kryptį, 
orientyrus. Skolinimui nepanaudotas lėšas imta investuoti į vertybinius popierius ir 
komiso, korespondentines operacijas. Vien pastarųjų suma padidėjo nuo 9,2 tūkst. 
litų iki 61 tūkst. litų, o metinė jų apyvarta siekė 2,6 mln. litų.22 Šios operacijos 
turėjo būti atliekamos kasdien, todėl reikėjo turėti nuolatos dirbančius tarnautojus. 
Nuo 1934 m. Šeduvos ŽLB vedėju dirbo Pincheras Rabinovičius, buhalteriu – 
Fairis Bermanas, kasininke – Lorė Kirsonienė, registratore – Zlata Cadavičaitė ir 
kurjeriu – Mauša Zibelas.23 F. Bermanas buvo baigęs Vîenoje buhalterinės apskaitos 
ir chemijos technologijos kursus, Šeduvos ŽLB buhalteriu dirbo nuo jo įsteigimo 
dienos. P. Rabinovičius tarnystę vedėju pradėjo 1924 metais.

Šeduvos ŽLB, skirtingai nuo Šeduvos SKD, skolino ilgesniam laikui ir 
didesnėmis sumomis. Antai 1938 m. suteikė paskolas (16,4 tūkst. Lt) 14 narių 
1,5–3 m. terminui, 40 narių paskolino po 1–3 tūkst. litų, kai 37 nariams ne 
daugiau kaip iki 300 litų. Daugiausia paskolomis naudojosi prekybininkai: 54 jų 
buvo pasiskolinę 63,3 tūkst. litų, t. y. jiems teko daugiau nei pusė visos paskolų 
sumos. 19 amatininkų ir pramonininkų buvo skolingi 14,1 tūkst. litų ir 14 namų 
savininkų – 16,4 tūkst. litų24. Iš 160 narių 55 paskolomis nesinaudojo. Pažymėti-
na, kad Šeduvos ŽLB rūpinosi ir bendruomenės reikalais, iš savo pelno skirdavo 
stipendijas besimokantiesiems. 

Kredito kooperacijos žlugdymas  
ir likvidavimas (1940–1949)
Duomenų ar kitokios informacijos apie Šeduvos kredito kooperatyvų veiklą 

1940–1944 m. neišliko, todėl tėra galimybė kalbėti apskritai apie visos Lietuvos 
kredito sistemos pertvarkymą, veiklos sąlygų pasikeitimą, sovietinių okupantų įgy-
vendintą jos atžvilgiu politiką ir tikslus. Savaime suprantama, kad šiais aspektais 
Šeduvos kredito kooperatyvai nebuvo išimtis. 

Kredito kooperatyvų veiklą paralyžiavo visų ūkio sričių sovietizavimas, indė-
lių išmokėjimo suvaržymas (nuo 1940 06 17 leista paimti iki 250 Lt per mėnesį), 
vertybinių popierių, užsienio valiutos 
ir brangenybių konfiskavimas, bankų ir 
daugelio kitų kredito įstaigų nacionali-
zavimas. Ypač kredito kooperatyvams 
skaudus smūgis buvo uždraudimas ban - 

21 Lietuvos kooperacija 1932 m., p. 160–161; LCVA, f. 387, 
ap. 4, b. 773, l. 483. 

22 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 773, l. 483.
23 Ten pat, b. 416, l. 306. 
24 Ten pat, b. 773, l. 484.
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kams teikti jiems paskolas. Negaudami jų, kooperatyvai neįstengė atsiskaityti su 
savo indėlininkais. Todėl negalėjo būti kalbos apie skolinimą nariams. 

Iš slaptų dokumentų aiškėja, kad ilgokai okupanto struktūros neturėjo tvirtos 
nuomonės, kaip pasielgti su Lietuvos kredito kooperatyvais. Matyt, tam įtakos 
turėjo tas faktas, kad Sovietų Sąjungoje jie buvo senokai panaikinti. Lietuvos 
SSR Liaudies Komisarų taryba (LKT) siūlė (1941 m. vasario 18 d.) iki 1941 m. 
kovo 1 d. likviduoti visas smulkias kredito draugijas, nes esą jos „produktyvių 
funkcijų neatlieka.“25 Tačiau Maskva nepritarė savo statytinių „revoliucingumui“ ir 
nusprendė likviduoti tik miestų SKD, o kaimiškąsias draugijas palikti. Taigi Še-
duvos ŽLB buvo paskelbtas „mirties nuosprendis“, jo nariai turėjo prarasti pajus 
ir sukauptą kapitalą. 

Paliktos kaimiškosios SKD turėjo būti reorganizuotos pagal 1929 m. SSRS 
pavyzdinius Žemės ūkio kredito draugijos (ŽŪKD) įstatus. Tai reikėjo atlikti 
paskubomis (1941 02 09–03 09). Per šį laiką turėjo būti sušaukti visuotiniai narių 
susirinkimai, kurie neturėjo kito pasirinkimo, kaip pritarti sovietiniams įstatams, 
perrinkti valdybas ir tarybas, iš jų pašalinti „buožes“, juos pakeisti smulkiaisiais 
valstiečiais ir vadinamaisiais darbo inteligentais, SKD pervadinti į ŽŪKD. Susi-
rinkimams „dirigavo“ SSRS žemės ūkio banko (ŽŪB) Lietuvos respublikinės kon-
toros inspektoriai ir apskričių LKP(b) bei vykdomųjų komitetų atstovai. Naujieji 
įstatai panaikino draugijų juridinį ir ūkinį savarankiškumą ir kooperacijos esmę, 
jos dvasią. Faktiškai ŽŪKD buvo suvalstybintas, tapo ŽŪB kontoros padaliniais, 
turinčiais įgyvendinti kaime okupanto primestą „klasinę politiką“. 

Draugijų veiklos tikslu tapo reikalavimas „<...> teikti pagalbą 
gamybos kreditu darbo valstiečių ūkiams ir jų susivienijimams, 
vykdant TSR Sąjungos Vyriausybės priemones žemės ūkiui 
ugdyti“26 (išskirta cituojant – V. T.). 

Tai reiškė, kad stambiems, produktyviems ūkiams užsidarė draugijų paskolų lan-
gelis. Paskolas galėjo gauti tik vargingieji ir smulkieji valstiečiai. Bet ir jie turėjo 
gauti vietinės administracijos sutikimą imti paskolą. Tuo siekta į okupanto pusę 
patraukti nepasiturinčius valstiečius, ekonomiškai silpninti stambesnius ūkius, 
supriešinti kaimiečius. 1941 m. kovo 30 d. Kaune vykusiame ŽŪKD atstovų su-
važiavime išdrįsta įvardyti liūdnas draugijų perspektyvas dėl paskolų palūkanų 
sumažinimo, skolinimo iniciatyvos suvaržymo, pasunkėjusių gyvenimo sąlygų. 

1940 m. rudenį ŽŪKD turėjo pradėti skirstyti sovietiniams naujakuriams ir 
mažažemiams iš ŽŪB kontoros gautas tam reikalui respublikinio biudžeto lėšas 
(18 mln. Lt). Tačiau iki 1941 m. ši kontora sugebėjo pinigus paskirstyti ir pervesti 
tik pusei valsčių draugijų. 1941 m. planuota minėtos kategorijos kaimiečiams ir 
kooperatinėms organizacijoms suteikti per ŽŪKD 49 mln. rb paskolų. Iki 1941 m. 
gegužės 1 d. iš ŽŪB kontoros paskirtų  
44 mln. rb valstiečiai paėmė vos 6,5 mln.  
rb.27 Vien šis faktas rodo didelį kaimo 
žmonių nepasitikėjimą okupanto poli-
tika, pažadais, agitacija imti paskolas.

25 LCVA, f. R 871, ap. 2, b. 45, l. 23.
26 Žemės ūkio kredito draugijos įstatai, Kaunas, 1941, 
p. 1.

27 Gregorauskas M. Tarybų Lietuvos žemės ūkis 
1940–1960, Vilnius, 1960, p. 95.
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Pirmosiomis SSRS–Vokietijos karo dienomis daugelis draugijų (apie 65 proc.) 
nukentėjo – sudegė pastatai, dokumentai, dalis jų ir pinigų buvo išgrobstyti. Oku-
panto paskirti valdybų ir tarybų nariai pasitraukė iš pareigų. Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės nurodymu į jas grįžo ikiokupacinio meto asmenys. Vėl draugijos pradėjo 
veikti pagal Nepriklausomybės laikų įstatus, susigrąžino senuosius pavadinimus. 
Nacmečiu dėl vykusio karo, vokiečių vykdyto grobuoniško Lietuvos turtų plėšimo 
ir ūkinio gyvenimo įvairiopo varžymo ŽŪKD neturėjo galimybių skolinti, o jų 
nariai skolintis. Ano meto spauda rašė, kad draugijos vegetavo, kiek gyviau buvo 
grąžinamos paskolos.28 Grąžinti paskolas buvo naudinga dėl to, kad vokiečiai labai 
(10 kartų) nuvertino rublį. Be to, draugijų nariai turėjo grąžinti sovietines paskolas.

Grįžus sovietams, greitai buvo atkuriamos ar iš naujo steigiamos ŽŪKD. Še-
duvos ŽŪKD veiklą atnaujino 1945 m. sausio 11 d., jai buvo priskirta ir Rozalimo 
valsčiaus teritorija.29 Nežinia kuriais metais Rozalime atsirado savarankiška drau-
gija, kuri 1948 m. vėl buvo prijungta prie Šeduvos ŽŪKD. Ji operacijas atlikinėjo 
ketvirtadieniais ir penktadieniais, glaudėsi valsčiaus vykdomojo komiteto pastate. 

Valstiečių suinteresuotumas gauti draugijos paskolas buvo mažesnis nei iki 
1940 m. vasaros. 1946 m. pradžioje iš valsčiuje buvusių 1 740 ūkių į draugiją buvo  
įstoję 183 ūkių šeimininkai, per vėlesnius dvejus metus jų skaičius padidėjo iki 283.30 
Nariai buvo neaktyvūs, nenoriai lankė susirinkimus (pvz., 1946 02 17 į jį atvyko vos  
54 nariai), daugelis pasitraukdavo iš draugijos. Vien 1948 m. išstojo 55 nariai. Jų gausė - 
jimui trukdė stojimo į ŽŪKD sąlygų pasunkinimas, 1945 m. gruodžio 30 d. LSSR 
LKT nutarimu iki 25 rb buvo padidintas stojamasis mokestis ir iki 50 rb pajus.31

Valdybų ir tarybų nariai buvo ne renkami, o parenkami. ŽŪB kontoros 
skyrių apskrityse tarnautojai su valsčiaus aktyvu numatydavo kandidatus, juos 
parenkant svarbiausias kriterijus buvo lojalumas režimui. Visuotiniuose draugijų 
narių susirinkimuose būtinai dalyvaudavo kompartijos ir vykdomosios valdžios 
atstovai. Žodžiu, draugijos buvo akylai kontroliuojamos, turėjo vykdyti įvairiausius 
planus – skolinimo, paskolų išieškojimo, pajų surinkimo, indėlių priėmimo – or-
ganizuoti vadinamąsias socialistines lenktynes, pagal valdžios komandas šalinti iš 
draugijos „prasiskverbusius buožes“, anksčiau termino iš jų išieškoti paskolas ir t. t. 
Draugijų vadovai turėjo dalyvauti nesibaigiančiuose veiklos rezultatų svarstymuo-
se, pasitarimuose, atsiskaitinėti už įvairiausių užduočių vykdymą. Tykojo pavojus 
būti apkaltintiems nurodymų sabotavimu, talkinimu „buožėms“ ir pan. Draugijos 
turėjo teisę teikti trumpalaikes ir ilgalaikes paskolas. Trumpam skolino sėkloms 
ir mineralinėms trąšoms pirkti, o ilgam laikui – pastatams statyti, jų remontui, 
gyvuliams ir žemės ūkio inventoriui pirkti. Atsižvelgiant į karo sugriovimus, iki 
15 tūkst. rb buvo padidinta paskolų suma, pailginti jų terminai: gyvuliams ir 
inventoriui – iki 5 metų, statyboms – iki 10 metų.

Visų sovietizuotų kredito kooperatyvų veiklos ypatumas buvo tas, kad jos 
turėjo mažai nuosavo kapitalo ir indėlių, todėl daugiausia vertėsi iš ŽŪB konto-
ros gaunamomis lėšomis. Kitaip sakant, 
ŽŪKD atlikdavo tik tarpininko tarp 
šios kontoros ir valstiečių vaidmenį. 
Šeduvos ŽŪKD veikloje aiškiai matomi 
du skirtingi laikotarpiai. Iki 1948 m. 

28 Vilainis A. Mažėja ūkininkų įsiskolinimas, Tėviškė, 
1942, sausio 16.

29 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 109.
30 Ten pat, b. 69, l. 149.
31Ten pat, b. 3, l. 51.



751

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

draugija didino skolinimą nariams. 1945 m. ji paskolino 177,1 tūkst. rb, 1946 m. – 
269,9 tūkst. rb, 1947 m. – 213,3 tūkst. rb.32 Pastaraisiais metais labai sumažėjo 
trumpalaikės paskolos, bet 106,6 tūkst. rb išaugo ilgalaikis skolinimas. Nuo 1948 m. 
pradžios staiga įvyksta lūžis, skolinimas stipriai sumažinamas (nuo 226,3 tūkst. rb 
iki 42 tūkst. rb, arba 5,4 karto). Šį reiškinį nulėmė 1947 m. gegužės 21 d. VKP(b) 
CK priimtas slaptas nutarimas dėl kolchozų steigimo Baltijos respublikose. Iš į 
kolchozus varomų valstiečių turėjo būti atimta valdžios finansinė parama. Šedu-
vos ŽŪKD, skirtingai nuo daugelio kitų draugijų, negavo iš ŽŪB kontoros lėšų 
trumpalaikėms paskoloms, nedaug jų teikė savo lėšomis. 1945 m. ji trumpam 
paskolino 44,9 tūkst. rb, 1946 m. – 86,4 tūkst. rb, 1947 m. – vos 13 tūkst. rb.33 
Vėlesniais metais šių paskolų visai neteikė. Gal nebuvo norinčių skolintis.

Draugija daugiausia teikė ilgalaikes paskolas: 1945 m. paskolino 132,2 tūkst. rb, 
1946 m. – 141,5 tūkst. rb, 1947 m. – 213,3 tūkst. rb ir 1948 m. – 42 tūkst. rb. 
1948 m. sausio 1 d. valsčiaus ūkininkai buvo skolingi draugijai 294,4 tūkst. rb.34 
Orientavimąsi į ilgalaikį skolinimą lėmė pokario realijos: reikėjo atstatyti karo 
metais sudegusius, sugriautus pastatus ir atkurti gyvulių bandas. Taip pat tokios 
paskolos buvo reikalingos ir naujiesiems naujakuriams. Šeduvos ŽŪKD ataskaitų 
duomenys rodo, kad 1945–1946 m. šeduviai daugiausia ėmė ilgalaikes paskolas 
pastatams statyti ir remontuoti. 1945 m. šiam tikslui buvo paimta 58 proc. visos 
paskolų sumos. Tai galėtų reikšti, kad per karą Šeduvos valsčiuje nukentėjo daug 
pastatų. 1947 m. skolinimosi tikslai pasikeitė, išaugo paskolos arkliams ir karvėms 
pirkti, daugiau skolintasi ir žemės ūkio inventoriui įsigyti. Štai 1946 m. iš drau-
gijos buvo gautos 83 paskolos pastatams statyti ir remontuoti, o 1947 m. – tik 
27 paskolos, gyvuliams pirkti – 50. 

Valdžios nurodymais draugijos privalėjo pirmenybiškai skolinti naujakuriams, 
nukentėjusiesiems nacių okupacijos laikais, padegėliams. Iš 1947 m. rugsėjo 30 d. 
ŽŪB kontoros valdytojo rašto LSSR Ministrų Tarybai paaiškėja, kad visose apskri-
tyse naujakuriai ir nukentėjusieji nuo nacių labai nenoriai ėmė iš ŽŪKD paskolas 
gyvuliams pirkti.35 Pavyzdžiui, iš 1947 m. šiam tikslui paskirtų 22 mln. rb lėšų 
iki rugsėjo 1 d. valstiečiai paėmė 13,7 mln. rb. Ypač vangiai skolinosi karvėms 
pirkti: pagal tų metų planą paskolas turėjo gauti 8 000 ūkių, o paėmė tik 1 527. 
Todėl valdytojas prašė Ministrų Tarybos paveikti apskričių administraciją, kad būtų 
įvykdytas paskolų gyvuliams pirkti planas. Tai būdavo pasiekiama valstiečių įkal-
binėjimu, spaudimu. Tikėtina, kad minėtas 1947 m. šeduvių aktyvesnis skolinimas 
gyvuliams pirkti buvo pasiektas būtent tokiais būdais. Valstiečiai vengė skolintis 
todėl, kad vieni jau buvo perpratę okupanto „malonių“ suktybes, kiti suvokė savo 
nepajėgumą grąžinti paskolas dėl padidintų mokesčių. 1947 m. gruodžio mėn. 
įvykdyta pinigų reforma parodė, kad atsargieji, nepasitikintieji buvo teisūs nepa-
ėmę paskolų. Mat reformos metu žmonių turėti grynieji pinigai buvo nuvertinti 
santykiu 10:1, o skolų sumos visiškai nebuvo sumažintos, jų našta padidėjo. Taip 
pat buvo nuvertinti indėliai, didesni 
nei 3 000 rb.

Per visus Šeduvos ŽŪKD vei-
klos metus skolinant pirmenybė teikta 
varguomenei. Iš 220 skolininkų net 

32 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 18, l. 106; b. 40, l. 57; 
b. 69, l. 149; b. 92, l. 158.

33 Ten pat.
34 Ten pat.
35 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 59, l. 82.
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99 priklausė patiems vargingiausiems, atleistiems nuo mokesčių. Tokios politikos 
neišvengiamas vaisius buvo laiku negrąžintų paskolų didėjimas. 1949 m. sausio 
1 d. jų suma pasiekė 38,4 tūkst. rb ir sudarė beveik 14 proc. viso įsiskolinimo. 
Laiku grąžinti paskolų neįstengė 45 asmenys, daugelis jų net buvo naujakuriai, 
neturėjo jokio turto, slapstėsi, trys buvo suimti KGB, 200 rb negrąžinęs Jonas 
Gritėnas buvo žuvęs.36 1947 m. ŽŪKD ataskaitos duomenimis, vieni paskolų ne-
grąžinusieji buvo perduoti teismui, 28 išsiųsti paskutiniai paraginimai atsiskaityti, 
antraip sės į kaltinamųjų suolą.

1949 m. lapkričio ar gruodžio mėn. draugija buvo likviduota, jos turtas 
ir įsipareigojimai perduoti ŽŪB kontoros Radviliškio skyriui. Taip svetimieji su-
naikino per 20 metų nelengvai žmonių ir valdžios pastangomis sukurtą ūkinį 
paveldą, subrendusius kooperatininkus. Rudasis okupantas nužudė Šeduvos žydų 
kooperatininkus, jų šeimas. Sovietinis okupantas represavo ne vieną pasižymėjusį 
Šeduvos kooperatininką. 

36 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 69, l. 153.
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Pavasarininkija mėlynkepurė
Jonas Linkevičius

Šeduvos katalikų jaunimo – pavasarininkų organizacija ne tik viena pirmųjų 
šiame krašte, bet ir gausiausia, veikliausia ir, žinoma, svarbiausia savo poveikiu 
tarpukario metais auklėjant jaunimą šviesiausių katalikiškojo humanizmo ir tau-
tinio patriotizmo idealų dvasia. Jos įkūrėju minimas Vaidulonių kaimo šviesuolis 
Petras Butkus, jaunystės metais ėmęs reikštis kaip kultūrinės veiklos pionierius. 

Jis „buvo, kaip rašė V. Pakštas, 1912–1915 m. įsikūrusios Pavasario 
draugijos Šeduvos skyriaus pirmininku, 1915–1917 m. redagavo tos 
organizacijos Šeduvoje leidžiamą laikraštuką „Darželis“ (V. Pakštas, 
kn. Dvidešimtojo amžiaus Šeduva, V., 1997, p. 66).

Pavasarininkų organizacija – ir narių skaičiumi, ir veikla, – ėmusi reikštis 
po Pirmojo pasaulinio karo, savo veiklą žymiai išplėtė pirmąjį nepriklausomybės 
dešimtmetį. Savo eilėse ji būrė ne tik miesto, bet ir valsčiaus kaimų jaunimą, 
kartu su bažnyčia ir mokyklomis organizavo įvairią religinę ir kultūrinę veiklą. 
Darbo sėkmę lėmė tai, kad šiai organizacijai vadovavo jauni kunigai ir mokytojai. 

Pati organizacijos veiklos pradžia nebuvo lengva. Teko atremti idėjinių 
oponentų pastangas žlugdyti aiškiai angažuotą organizaciją. 1919 m. iš Šeduvos 
traukdamiesi bolševikai suėmė iš Baukų kaimo kilusį Igną Vaitiekūną, priklau-
siusį „Pavasario“ organizacijai, veikusiai dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Kaize-
rinės okupacijos metais jis organizavo pasipriešinimą vokiškiesiems okupantams, 
Raginėnų kaime spausdino ir platino atsišaukimus. Nuo 1917 m. mokydamasis 
Panevėžio gimnazijoje, I. Vaitiekūnas buvo aktyvus ateitininkas. Bolševikams jį 
išdavė draugas. Šie dvidešimt trejų metų jaunuolį, pavasarininkų ir ateitininkų 
aktyvistą, 1919 05 25 sušaudė Daugpilyje.

Šeduvos pavasarininkai spaudoje pirmą kartą kuopų sąraše minimi 1920 m. 
žurnalo „Pavasaris“ devintame numeryje. Tada organizacijai priklausė 82 nariai. 

Pirma Jaunuolio didesnės apimties informacija apie Šeduvos pavasarinin-
kus išspausdinta 1921 m. „Pavasario“ 12–13 numerio 13 puslapyje. Jos autorius 
konstatuoja, kad 

„ilgai snaudęs Šeduvos jaunimas pagaliau ėmė darbuotis. Pernai 
įsteigtoji „Pavasario“ kuopa šiemet sutvarkyta, kaimuose įsteigtos 
kuopelės. Narių iš viso virš šimto. Per vasarą surengti keli vakarė-
liai. (...) Padaryti keli susirinkimai, kuriuose tartasi apie tolimesnį 
veikimą. Pavasarininkų organizavime daug pasidarbavo klier. P. M. 
Pažymėtina, kad dauguma narių – mergaitės“.

Apie Šeduvos pavasarininkų kuopos veiklos suintensyvėjimą pirmąjį dešim-
tmetį liudija korespondencija „Pavasario“ 1925 m. ketvirtajame numeryje. Pažymėjęs, 
kad ši kuopa – „viena iš gyviausių Šeduvos organizacijų“, jos autorius konstatuoja: 
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„1925 03 01 visuotiniam susirinkime dalyvavo virš 100 narių iš 160. 
Veikta per meno, sporto ir abstinentų sekcijas. Judriausia – meno 
sekcija, kuri suruošė tris vakarus ir keletą gegužinių. Kuopa turi 
nuosavą dūdų orkestrą, įsitaisė vėliavą, kuria knygyną (bibliotekėlę) 
ir jau turi apie 200 knygų. Tie gražūs rezultatai atsiekti dėka uolaus 
valdybos, ypač pirmininkės mokytojos Virbickaitės ir iždininko kun. 
Šapnagio, pasidarbavimo. Sudaryta trijų asmenų komisija ruošti 
savo apylinkėje gražiausių lietuvaičių konkursą“ (p. 31). 

Iš trumpų pranešimų periodikoje sužinome, kad 1926 m. pavasarininkai 
surengė vakarą, kuriame buvo suvaidinta Sofijos Čiurlionienės drama „Aušros 
sūnūs“, surengta Jono Martinaičio dailės darbų paroda, 1927 m. Sekminių dieną, 
neišsigandę lietaus, mankštinosi 30 pavasarininkų, o 

„1928 03 04 įvyko Šeduvos „Pavasario“ Šeduvos rajono konferencija, 
į kurią atvyko šešių kuopų delegatai ir svečiai. Pranešimai parodė, 
kad veikliausia Šeduvos kuopa, turinti penkias sekcijas. Numatyti 
artimiausi uždaviniai: 1) pritraukti daugiau jaunimo į „Pavasario“ 
sąjungą, 2) kiekvienam skaityti „Pavasarį“ ir platinti katalikišką 
spaudą, 3) ugdyti savyje tikėjimą ir stiprinti dorovę“ („Panevėžio 
balsas“, 1928 03 22, Nr. 13, p. 3). 

Iš kito šaltinio sužinome, kad šioje konferencijoje dalyvavo 
apie 200 dalyvių, organizacija 

„narių turi seniau įsirašiusių 150 ir naujai 100. (...) Konferencijoje 
paskaitą „Šeduvos rajono artimiausi tikslai“ skaitė stud. L. Tamo-
šauskas. Toliau – dainos, himnas, sportas (...) Paskui – vaidinimas“ 
(f. 1679, ap. 1, b. 85, l. 102).

Pavasarininkai,  
Eucharistinio  
kongreso, įvykusio 
1933 m., dalyviai. 
Iš K. Lukoševičiūtės 
albumo
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Visu ūgiu Šeduvos pavasarinin-
kija iškilo antrąjį savo gyvavimo de-
šimtmetį. 1932 m. kuopa pasidalijo į 
dvi dalis – mergaičių ir vyrų (1933 01 29 įvyko pirmasis po atsiskyrimo vyrų 
kuopos susirinkimas), bet ir toliau kartu rengdavo svarbiausius renginius ir šventes: 
kartu švęsdavo savo globėjo šv. Aloyzo, kitas religines ir tautines šventes, minė-
jimus, organizuodavo vakarus, gegužines, dalyvaudavo kongresuose kaimyninėse 
parapijose, organizuotai eidavo prie Šv. Komunijos ir kt. 1937 03 18–20 Šeduvoje 
suruoštas Religinis pavasaris. 

„Pirmoji diena buvo skirta jaunimui. Tą dieną pavasarininkai 
giedojo Kryžiaus kelius – Kalvarijas. Per visas dienas daugiausia 
jie ėjo garbės sargybą prie Šv. Sakramento. Senieji kalbėjo, kad tik 
senovėje jaunimas taip eidavo į bažnyčią“ („Panevėžio garsas“, 
1937, Nr. 13). 

Didesnę organizacijos dalį sudarė mergaičių kuopa, ūkininkaitės iš Baukų, 
Pakalniškių, Pavartyčių, Prastavonių, Šileikonių, Užuožerių, Vaidulonių, Vaižgų, 
Vėriškių ir kitų valsčiaus kaimų, kuriuose buvo įsikūrusios kuopelės. Veiklumu 
ypač pasižymėjo M. Sarapaitė, E. Grigaliūnaitė, M. Tenzagolskaitė, E. Ramanaus-
kaitė, kurios kelerius metus buvo renkamos į kuopos valdybą, kurią tvirtindavo 
L. K. J. „Pavasario“ Sąjungos centro valdyba. Kasmet Šeduvos pavasarininkai savo 
rengiamuose vakaruose suvaidindavo po kelis didesnius ir mažesnius dramos 
veikalus. 1936 m. vyrų kuopa „sėkmingai suvaidino J. Baranausko „Likimo keliais“, 
o mergaičių kuopa – „Knygnešio dukterį“ („Panevėžio garsas“, 1936, Nr. 42). Ypač 

Pavasarininkai Šv. Aloyzo šventėje. 1934 m.  
Iš K. Lukoševičiūtės albumo
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gyvo atgarsio susilaukė vyrų ir mergai-
čių kuopų iniciatyva surengtas jauni-
mo teismas, kurio ložėse vietas užėmė 
autoritetingiausi Šeduvos visuomenės 
atstovai – kan. M. Karosas, valsčiaus 
viršaitis V. Lukoševičius, mokytojas A. Blažys. Vyrų kuopa turėjo atskirą vėliavą, 
1934 m. ji gražiausiai pasirodė iš vyrų kuopų Eucharistiniame kongrese Panevėžyje.

Šeduvos pavasarininkai plėtė savo veiklą, kūrė naujas tradicijas. 1938 m. 
vasarą jie šventė Vasaros dieną. Kaip rašoma „Panevėžio balso“ Nr. 30 žinutėje, 

„Renkasi iš tolimųjų parapijos kampų mėlynkepuriai, visi tokie gra - 
žūs, uniformuoti, rikiuojasi po vėliava su orkestru priešaky, žygiuoja į  
bažnyčią pareikšti Kristui savo ištikimybę, padėkoti už malones, papra-
šyti naujų. Per sumą gieda šventas giesmes. Po pamaldų žygiuoja į 
posėdžio salę. Posėdyje į prezidiumą kviečiami inteligentijos atstovai.“

Pavasarininkų veikla nebūtų tokia aktyvi ir kryptinga, jeigu organizacijos 
tikrais dvasios vadais nebūtų buvę jauni ir veiklūs kunigai M. Šapnagis, A. Riau-
ba, J. Vaičiūnas, M. Stonys ir ypač L. Tamošauskas. Pastarasis pasižymėjo kaip 
puikus organizatorius, ir už tai šeduviečiai jį išrinko kuopų garbės nariu, nors jis 
tebuvo dirbęs vienerius metus. 1938 m. Klaipėdos išvadavimo metinių šventėje 
suvaidintas kun. L. Tamošausko parašytas ir režisuotas veikalas senovės lietuvių 
gyvenimo tema, kuris publiką tiesiog sužavėjo. 

1939-ieji buvo naujų sumanymų, iniciatyvų ir darbų metai. Pavasarinin-
kai ėmėsi vadovauti 14 angelaičių kuopelių. Buvo sustiprinti ryšiai su Šeduvos 
šaulių būriu. Šaulijai pavasarininkai padovanojo čekų gamybos ginklą, būriui 
paprašius, Užuožeriuose suvaidino Turonio dramą „Vytautas pančiuose“, dalį 
pajamų skyrė šauliams. Įspūdingai praėjo rugpjūtį organizuotas kongresas – Dar-

Pavasarininkai, vaidinę pjesę „Pavasariui  
švintant“. Viduryje – spektaklį režisavę   
kun. L. Tamošauskas ir mokyt. A. Žitkevičius. 
1937 m. Iš V. Pakšto nuotraukų kolekcijos
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bo džiaugsmo šventė. Suvaidintas šiai 
šventei užbaigti skirtas kuopos pir-
mininkės D. Andriuškevičiūtės dviejų 
dalių veikaliukas iš čigonų gyvenimo 
„Vasarojantys svečiai“. Su jaunatvišku ryžtu imtasi spaudos platinimo, galvota 
apie naujas programas, planuota organizuoti chorą, statyti naujus dramos kūrinius. 

1940 m. pasikeitė valdybų sudėtis. Savo veiklą pavasarininkai nutarė pa-
kreipti į praktiškus darbus – aplinkos tvarkymui, medelių sodinimui, katalikų 
papročių atgaivinimui, bet birželio 15 d. viskas apvirto aukštyn kojom. Panevėžio 
aps. viršininko 1940 07 16 raštu Šeduvos nuovados viršininkui pranešama, kad 
vidaus reikalų ministro 07 02 nutarimu „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungos ir 
tų Sąjungų federacija su visais padaliniais uždarytos (f. 404, ap. 2, b. 524, p. 4). 
Toje pačioje byloje – uždarytos mergaičių kuopos turto sąrašas (apranga, įvairios 
smulkmenos, muzikos instrumentai, moteriškas dviratis). Raporte Panevėžio aps. 
viršininkui išskaičiuotos paimtos bylos, knygos, antspaudai, trys vėliavos bei 
penkios juostos prie vėliavų ir kita. Be to, pranešama, kad 

„L. K. J. „Pavasaris“ mergaičių Sąjungos Šeduvos kuopos knygoje 
išvesti pinigai sumoje 163 Lt 15 ct užpajamuoti bendroje vyrų ir 
mergaičių Sąjungų federacijos Šeduvos kuopos kasos knygoje. Jokio 
turto atskirai neturėjo“ (ten pat, p. 16). 

Uždarytos kuopos turtas perduotas Šeduvos komjaunimo organizacijai. 
Per dvejus Nepriklausomybės dešimtmečius Šeduvos pavasarininkija mė-

lynkepurė savo eilėse ugdė ir išugdė katalikybės ir tautinio patriotizmo dvasia 
šimtus šio krašto piliečių, kurie duotą priesaiką – ištikimai tarnauti Dievui ir 
Tėvynei – garbingai vykdė sunkiomis okupacijų sąlygomis. 

Šeduvos pavasarininkai – Burbiškio dvare  
vykusio kongreso dalyviai. Data nežinoma.  
Iš K. Lukoševičiūtės albumo
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Šeduvos seniūnijos baruose
Kostas Dočkus

Perskaičiau K. Gibrano žodžius: 

„Kai dirbate, jūs esate fleita, kurios širdyje valandų šnabždesys 
virsta muzika. Mylėti gyvenimą dirbant, – tai priartėti prie giliau-
sios gyvenimo paslapties.“ 

23 metus dirbau Šeduvõs miesto seniūnijoje ir tų žodžių prasmę puikiai supratau. 
Esu šeduvis, gimęs Påvartyčių kaime. Mokiausi jaukioje Pavartyčių pradinėje 

mokykloje, Šeduvos vidurinėje mokykloje. 1975 metais baigęs Šiaulių pedagoginį 
institutą, dirbau mokytoju, dėstytoju. Dešimtmetį aktyviai dalyvavau Radvíliškio 
rajono kultūriniame gyvenime: vadovavau Šeduvos kultūros namams, organizavau 
meno kolektyvų veiklą, subūriau kelis vokalinius instrumentinius ansamblius, 
pučiamųjų instrumentų orkestrus. Žmogus gyvendamas palieka pėdsakus žemėje, 
akmenyje, drobėje, popieriaus lape ir pagaliau – kitų sieloje. Konkursas, apžiūra, 
koncertas. Nelengva išlikti ramiam ir visiems įtikti. Bet kaip malonu pasidžiaugti 
sėkme su saviveiklininkais! Ir kiekvieną dieną tarsi darbštus žemdirbys purenti 
kultūros dirvoną.

Mano kultūrinė veikla Šeduvoje prasidėjo 1973 metais. Iki 1990 metų va-
dovavau net keliems estradiniams ansambliams. VIA (vokaliniai instrumentiniai 
ansambliai) buvo suburti KMK (Kilnojamoji mechanizuota kolona), kultūros na-
muose. Šis kolektyvas dalyvaudavo konkursuose ir visada būdavo pripažintas tarp 
geriausiųjų. Daug koncertuodavome, išmaišėme visą Lietuvą. Dėl pirmos vietos 
respublikoje teko varžytis su Miko Suraučiaus vokaliniu instrumentiniu ansambliu, 
su brolių Tautkų vadovaujamais Tôtuvėnų, vėliau Keµmės KMK estradiniais an-
sambliais. Užkrečiama liga tada buvo estradinė muzika. Buvo suburtas estradinis 
Aµksniupių kultūros namuose, Šeduvos tarybiniame ūkyje technikume, dirigavau 
ir vadovavau bent keliems pučiamųjų instrumentų orkestrams Radviliškio rajone: 

Seniūnija 
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Šeduvos vidurinės mokyklos, Radviliškio technikos mokyklos, Šeduvos kultūros 
namų. Tuo pat metu dirbau muzikos mokytoju Šeduvos vidurinėje mokykloje bei 
Šeduvos tarybiniame ūkyje technikume. 

1990-ieji man labai įsimintini, nes buvau pasiūlytas kandidatuoti į Šeduvos 
miesto merus. Tuo laikotarpiu dėl mero posto kovėsi kelios grupuotės. Į mero 
postą kandidatavo buvęs Šeduvos vykdomojo komiteto pirmininkas Edmundas 
Rudaitis ir teisininkas Vytautas Butvilas. 1990 m. gegužės–birželio mėnesiai buvo 
labai įtempti, net keletą kartų Tarybos posėdžiuose buvo renkamas Šeduvos miesto 
meras. Po keleto nepavykusių rinkimų dėl Šeduvos miesto gyventojų atkaklumo 
pirmuoju Šeduvos miesto meru buvo išrinktas E. Rudaitis, tačiau lapkričio mėnesį 
jis atsistatydino. Tada į mero postą kandidatavome aš ir Vanda Mončiauskienė. 
Lapkričio 22 dieną meru buvau išrinktas aš. Mero pavaduotoja, man pasiūlius, 
buvo išrinkta Vida Skarelienė. Visą dvidešimtmetį ji buvo mano darbų bendra-
žygė, pagalbininkė, darbšti ir gabi savo darbo specialistė. Puikiai pažinojo miesto 
žmones, žinojo jų rūpesčius, visada padėdavo juos išspręsti. 

Konkrečiais darbais teko įrodinėti savo privalumus. Prisimenu, kas paskatino 
rinktis šį kelią. Žmonės šnekėjo, piktinosi, kad Šeduva apleista. Iš tikrųjų gėlės 
namų palangėse dar žydėjo, bet prie gatvių jų jau nebebuvo. Tada paklausiau 
savęs: „Ką pasižadi padaryti bendram labui?“ Atsakiau taip pat sau: „Norėčiau, kad 
mieste vėl žydėtų gėlės. Turiu rasti bendraminčių, bendradarbių ir atkurti apleistą miesto 
parką.“ Ir baigiantis pirmajai mano darbo kadencijai, miesto gyventojai pamatė, 
kad dirbant ir kuriant vieningai, galima kalnus nuversti. Miesto darbus buvo len-
gviau aprėpti, kai miesto gyventojai išrinko aktyvią miesto tarybą – patariamąją 
tarybą, turinčią rinkimų balsą. Taryboje aktyviai reiškėsi Šeduvos miesto tarybos 
deputatės: Marija Bakovienė, Virginija Butvilienė, Stanislava Grincienė, deputatai: 

Pirmosios miesto tarybos deputatai. Iš kairės sėdi: Marytė Bakovienė, 
Vida Skarelienė, Kostas Dočkus, Virginija Butvilienė, Stanislava  
Grincienė; stovi: Petras Dūdėnas, Vytautas Ramoška, Vytautas Žičkus
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Petras Dūdėnas, Vytautas Žičkus, tarybos pirmininkas Vytautas Ramoška, Inara 
Juškienė, Algirdas Skestenis, Rasa Bagdonienė. 

Mano, kaip šeduvio, vidinis balsas šaukė atkurti miesto parką. Parkas buvo 
virtęs šabakštynu, dilgėlynu. Vasaros estrada sulaužyta, takeliai žole užžėlę, telkšojo 
balos, nebebuvo elektros, net lempų ant stulpų. Naktimis žmonės bijodavo per 
parką pereiti. Ir miestas atrodė ne ką geriau – daug kur netgi nebuvo šaligatvių. 
Tuo laikotarpiu mieste išasfaltuotos buvo tik Šaltinio, Pilies, Topolių ir Žvejų 
gatvės. Man pradėjus dirbti, gautas finansavimas ir išasfaltuotos visos miestui pri-
klausančios gatvės, išskyrus vienintelę Partizanų gatvę. Darbščių žmonių rankomis 
1991 metų birželį buvo sutvarkytas parkas ir jo atidarymo proga suorganizuotos 
pirmosios Joninės, Šeduvoje tapusios populiariausia miesto švente. Per Jonines 
Šeduva kasmet mini Magdeburgo miesto teisių suteikimo gimtadienius. 

Visose šešiose miesto kapinėse trūko tvarkos. Pradėjome miesto gražinimo 
darbus: sodinome gėles šalikelėse, įrenginėjome naujus gėlynus. Po 3–4 metų 
miestas sužydėjo. Dirbome sutelktomis jėgomis, padėjo rajono vadovai, tuometinis 
meras Vytautas Simelis, pritarė miesto deputatai. Kaskart atsirasdavo nihilistų, 
tokių „draugų“, kurie skųsdavo, atseit medžius niokojame. Atžėlė tie medžiai ir 
po tų skundų mieste tik erdviau pasidarė. Juk liepa – gajus medis, jo laja išauga 
per metus į aukštį ir plotį, net elektros laidus siekia. Ją apgenėji – kitąmet vėl 
ketera garbanota. 

Šiukšlės visais amžiais buvo didžiausia miesto problema. Rinkome šiukšles 
iš pakelių, iš gatvių, vežėme iš asmeninių kiemų, sąvartyną iškėlėme už mies-
to ribų. Vėl naujas kuriozas. Šeduviai skundėsi: varnos ramybės neduoda, seni 
medžiai gali ant trobos užgriūti. Suradome vyrukų, nebijančių į aukštus me-
džius lipti. Jie kranklių lizdus išmėtė. Buvo atvažiavę eiguliai, gamtos apsaugos 
specialistai. Solidi komisija apžiūrėjo parką, senus, pakelėse augusius medžius, 
išdavė leidimus kai kuriuos jų nupjauti. Vieni žmonės džiaugėsi – ant trobelės 
tie pūzrai neužgrius, kiti skambina – kodėl gamtą niokojate? Kantriai kiekvie-
nam aiškini, kad ir medžiai pasensta. Daug patarėjų atsiranda visais klausimais. 
Dėkui visiems. Gerai, kad žmogui širdį skauda matant, kaip medžius pjauna. 
Malonu, kad žmogui savas miestas rūpi. Tada paaiškinu, kad iškirstų medžių 
vietoje naujas liepaites pasodinsime. Taigi, tapau miesto meru. Penkerius metus 
veikė merija, vėliau pervadinta miesto seniūnija. Pirmajame seniūnijos pastato 
aukšte dirbo ir kaimiškoji seniūnija, kuriai vadovavo Motiejūnienė, V. Bliznikas, 
L. Vedeckis, P. Mickaitis. 

Darbas darbą vijo. Suremontavome savivaldybei priklausančias patalpas 
Kėdainių gatvėje ir 1992 m. jose įkurdinome Policijos nuovadą, kurios pirmuoju 
vadu, paskui ilgamečiu miesto seniūnijos pagalbininku dirbo Rolandas Baravykas. 
Po atidarymo nuovada dirbdavo ištisą parą. Stipri prevencinė priemonė – atkirtis 
nusikalstamumui. 

1992 m. labai sumažėjo vaikų gimstamumas, lankančių darželį vaikų skaičius 
pasiekė ribą. Šeduvos vaikų darželyje atsirado daug nenaudojamų patalpų. Po ilgų 
diskusijų rajone, įrodinėjimų, įtikinėjimų pavyko patalpas suremontuoti ir atida-
ryti bene pirmąją Lietuvoje, bet tikrai pirmąją Radviliškio rajone mokyklą-darželį. 
Pirmoji mokyklos-darželio direktorė buvo Natalija Bogušienė, pirmosios pradinių 
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klasių mokytojos: Bronė Tamošiūnienė, Vitalija Balionienė, Elvyra Lapinskienė, 
Gitana Ryšienė. Mokyklėlėje mokėsi 110 vaikų.

Jauni žmonės įsiliejo į miesto kultūrinį, sportinį gyvenimą. Krepšinio my-
lėtojus sukvietėme į krepšinio turnyrą „Mero taurei“, vėliau „Šeduvos taurei“ 
laimėti. Vasarą vykdavo gatvės krepšinio turnyrai, o gimnazijos stadione – futbolo 
rungtynės. Kiekviena Šeduvos įmonė, vėliau miesto gatvės 
turėjo savo sportininkų komandą. Vykdavo tarpusavio drau-
giškos varžybos, vėliau į rungtynes atvykdavo vis daugiau 

Mokyklos-darželio atidarymo šventėje (iš kairės): parapijos klebonas  
B. Antanaitis, mokyklos-darželio direktorė N. Bogušienė, Radviliškio  
rajono savivaldybės meras V. Simelis ir seniūnas K. Dočkus

„Šeduvos taurės“ 
dalyviai 
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komandų iš Radviliškio rajono bei tolimesnių miestų. Malonu prisiminti tokius 
aktyvius sporto entuziastus: Vladą Orlovą, Eugenijų Virbicką, Gintautą Makutį, 
Virgį Jonaitį, seniūnijos sporto metodininką Gaudentą Skromaną. Prisimenu, dar 
nedirbau merijoje, sportą globojo Emilija Brajinskienė. Ypač mėgo futbolininkus, 
matyt, dėl to, kad pati prie „futbolinės“ gyveno. Jos rūpesčiu Šeduvos futbolo 
komanda įsigijo sportinę aprangą. Jau vėliau, įrengus KMK tinklinio aikštelę, 
susibūrė moterų sporto klubas „Smiltė“, kuriam vadovauja Rasa Kavaliauskienė, 
Gražina Butvilienė ir kitos moterys, tinklinio entuziastės. 

Persitvarkymo laikotarpis buvo pereinamasis laikotarpis įvairiais aspektais. 
Žmonės, pripratę, kad jiems kas nors vadovautų, jiems komanduotų, sutriko. 
Bankrutavo ar kitokiais būdais užsidarė daugybė įmonių. Buvo išardyti kolūkiai, 
uždaryta kepykla, pieninė, GĮK-as (Gamybinių įmonių kombinatas), KMK (Kilno-
jamoji mechanizuota kolona), BGAK (Buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas). 
Liko ir visu pajėgumu veikė siuvimo įmonė „Lelija“, mėsos perdirbimo įmonė 
„Ropokalnis“, atsidarė nauja firma „Gliukolvetas“, pradėjo dirbti „Hansa“ ban-
kas, kūrėsi privačios parduotuvės ir kavinės: „Rūta“, „Kaukas“, „Tuja“, „Plusta“, 
„Kometa“. Visada malonu susitikti, pakalbinti verslininkus, kurie yra nuolati-
niai miesto renginių rėmėjai. Esu labai dėkingas šiems žmonėms – J. Baubliui, 
K. V. Račkauskui, V. Šimienei, Z. Daukšai. Būtent tuo laikotarpiu verslininkai 
broliai Daukšos nusiperka ir atkuria Šeduvos malūną, išpuoselėja jo teritoriją. Už 
grožio puoselėjimą jiems skiriamos Šeduvos miesto seniūnijos, Radviliškio rajono 
savivaldybės, draugijos „Pagražink Lietuvą“, Šiaulių apskrities įsteigtos „Gražiausiai 
tvarkomos įstaigos teritorijos“ nominacijos. Malūno savininkas Z. Daukša pelno 
geriausio verslininko, renginių rėmėjo nominacijas. Įstaiga plečiasi, rekonstruoja-
mas motelis, pastatoma pirtis su baseinu. Naujai pastatytas Kultūros ir pramogų 
centras už originalų projektą laimi I vietą. 

1994 metais mieste gyveno 3 700 gyventojų, vidurinėje mokykloje mokėsi 
830 moksleivių, veikė 5 privačios parduotuvės, 5 kioskai. Tais metais kartu su 
Šeduvių kultūros klubo iniciatyvine grupe organizavome didžiulę iškilmę – Mag-
deburgo miesto teisių suteikimo Šeduvai 340 metų jubiliejų. Tikrai gražų indėlį į 
miesto kultūrinį gyvenimą įnešė šeduvių kultūros klubas, kurio prezidentu buvo 
išrinktas Mindaugas Briedis, bei iniciatyviausi klubo nariai Almonė ir Algis Žičkiai, 
kanauninkas Bronislovas Antanaitis, Regina Underytė, Izolina Stanulienė ir kiti. 

Man teko smagus rūpestėlis – dažnai važinėti į Vilnių derinti herbo atkūrimo 
klausimų. Konsultavausi su Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotoju 
Edmundu Rimša. Šeduvos miesto herbą atkūrė dailininkas Raimondas Miknevi-
čius. 1994 m. herbą aprobavo Lietuvos heraldikos komisija, patvirtino tuometinis 
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, iškilmių metu Šeduvos šv. Kryžiaus 
atradimo bažnyčioje herbą ir vėliavą pašventino ilgametis Šeduvos parapijos kle-
bonas, kanauninkas, protonotaras B. Antanaitis. Gimnazistų, šaulių, bendruomenės 
eisena nusidriekė nuo bažnyčios iki miesto centro. Ant seniūnijos sienos buvo 
atidengta paminklinė lenta, pažyminti Magdeburgo miesto teisių suteikimo 340-me - 
tį. Sveikino ir kalbas sakė svečiai: Lietuvos ministro pirmininko pavaduotojas Ro-
mualdas Ozolas, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas Edmundas 
Rimša, dailininkas Boleslovas Plungė, kraštietis, Vilniaus universiteto profesorius 
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Mečislovas Jučas, rajono meras V. Si-
melis ir kt., dainavo Šiaulių valstybinis 
kamerinis choras „Polifonija“, moksli-
nėje konferencijoje svečiai kalbėjo apie 
miesto atsiradimo, plėtros svarbą Šeduvos ir apylinkių gyventojams. Dalyvavo 
daug svečių: profesorių, kraštiečių, šeduvių, išvykusių gyventi svetur, bet grįžu-
sių į iškilmes. Kraštietis dailininkas B. Plungė padovanojo miestui savo tapytų 
paveikslų kolekciją. Paroda buvo eksponuojama miesto seniūnijos salėje, vėliau 
visi paveikslai perduoti Bùrbiškio dvarui.

Naujų vėjų į miesto dvasinį, kultūrinį gyvenimą įnešė Šeduvoje kunigavęs 
klebonas Gintaras Jonikas. Išrenkama bažnyčios pastoracinė taryba, kurios nariu, 
vėliau tarybos pirmininku buvau išrinktas ir aš. Iniciatyvus klebonas ėmėsi di-
džiulių permainų. Pradėti bažnyčios grindų parketo keitimo darbai, abiejų bokštų 
rekonstrukcija. Bokštus, kurie buvo pasvirę, irimo stadijoje šeduviams meistrams 
broliams Geraldui ir G. Skromanams, R. Stanuliui teko nuardyti, iš pušų ir eglių 
paruošti naujus rąstus, lygiai tokius pat, kokie buvo autentiški, nenaudojant me-
talo vėl viską sunarstyti. 

1997 metais Šiaulių vyskupu paskyrus Eugenijų Bartulį, pasitikome Jo Emi-
nenciją prie miesto riboženklio. Su džiaugsmu vyskupą sveikino prie berželiais 
puošto bromo jį pasitikusi miesto bendruomenė ir pastoracinė taryba. Tais metais 
šeduviečiai pirmieji Lietuvoje rinko seniūną patariamosios gyventojų apklausos 
būdu. 600 miesto gyventojų balsavo už K. Dočkų, 88 – už mokytoją V. Skestenį. 
Taip gyventojai ir vėl man patikėjo Šeduvos miesto vairą. 

Turgaus įrengimas – dar vienas iššūkis seniūnui. Įrengėme tris prekybos 
paviljonus, išasfaltavome aikštę, įrengėme tualetą. Seniūnijos žinioje buvo turgaus 
aikštės priežiūra ir tvarkymas. Kinta laikai, kinta mados. Turgaus prekeivius, 

Šeduvos bažnyčios pastoracinė taryba.  
Pirmas kairėje – kun. Gintaras Jonikas,  
dešinėje – kun. Feliksas Blynas
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ūkininkus pakeitė padėvėtų drabužių prekeiviai. Bet juk Šeduvos be turgaus net 
negalima įsivaizduoti. Jo istorija sena. Iki 1935 metų dabartinė Laisvės aikštė buvo 
vadinama Turgavietės aikšte.

Kirbėjo mintis leisti laikraštį. Tuomet, 1997-aisiais, išėjo „Mūsų krašto“ prie-
das, pavadintas „Šeduva“. Turėjome puikią galimybę garsiai prabilti apie savo 
reikalus, rūpesčius, pasiekimus. Laikraščio puslapiuose buvo aprašomi seniūnijos 
nuveikti darbai, miesto įstaigų ir organizacijų naujienos, kultūrinių renginių ap-
rašymai, straipsniai apie eilinius darbščius žmones, apie kasdienybę ir šventes, 
istorinius miesto įkūrimo aspektus. Medžiagą naudojome iš Šeduvos vidurinės 
mokyklos mokytojo Antano Bukausko išleistos „Trumpos Šeduvos istorijos“. Todėl 
labai džiaugiausi, kai muzikos mokytojas Vytautas Pakštas išleido knygą „Šeduvos 
panorama. XX amžius“, mokytojo A. Bukausko vardu buvo pavadintas jo paties 
įkurtas gimnazijos muziejus, kraštotyrininkai Vytautas Šenauskas ir Petras Dūdėnas 
kaip darbščios bitės nešė eksponatus į Šeduvos kraštotyros muziejų.

Sulaukėme naujo tūkstantmečio. Pasaulio pabaiga neatėjo, darbavomės toliau. 
2002 metais per Sekmines įvyko Visuomenės ir kariuomenės suartėjimo diena. Gene-
rolo Jono Žemaičio karo akademija, kunigaikščio Vaidoto motorizuotojo pėstininkų 
bataliono vadai ir kariūnai, svečiai diskutavo apie rengimąsi narystei NATO, apie 
profesionalios kariuomenės sukūrimą. Pamaldose ir miesto aikštėje giedojo Karo 
akademijos vyrų choras „Kariūnas“, pasirodė įvairūs meno kolektyvai, įspūdinga 
buvo karių parodomoji karinė programa, ragavome kareiviškos košės, eilės vaikų 
ir jaunuolių išsirikiavo rungčiai „ginklų 
ardymas – surinkimas“, kiti dalyvavo 
sporto varžybose. 

2004 metais įkuriama Šeduvos 
miesto bendruomenė, pirmininke iš-
renkama darželio-mokyklos direktorė 
Virginija Karanauskienė. Tapau šios vi-
suomeninės organizacijos tarybos nariu. 
Teko bendruomenės vardu ir petici-
jas, ir prašymus rašyti, įvairiausiais 
žmonėms rūpimais klausimais kalbėti. 
Buvo leidžiamas bendruomenės laikraš-
tis „Šeduvis“. Tai – rajoninio laikraščio 
„Radviliškio naujienos“ priedas. 

2006 metais su konsultantų grupe 
paruošėme projektą „Karčemos pritai-
kymas turizmo reikmėms“. Detalusis 
planas, techninė dokumentacija, projek-
to parengimas atsiėjo 53 tūkst. Lt. Gai-
la, kad projektas nebuvo įgyvendintas. 
Nesuradome fondo, galinčio finansuoti 
šį projektą. Tačiau Šeduvos bendruome-
nės nariai rašė ir kitus projektus, siuntė 
įvairiems rėmimo fondams ir per keletą Šeduvos seniūnas Kostas Dočkus 
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metų gavo finansavimą – 85 tūkst. litų. Įgyvendinti bent keli kultūriniai projektai, 
etnografinio ansamblio „Šeduva“ kompaktinių diskų leidyba, renovuota parko va-
saros estrada. Bėgant laikui, keitėsi bendruomenės pirmininkės. V. Karanauskienę 
pakeitė kita lopšelio-darželio direktorė Daiva Staškūnienė, dar vėliau – kultūros 
darbuotoja Livita Tvarevičienė. Daiva aktyviai ėmėsi Saugaus eismo projekto. 
Paskelbtame Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos konkurse „Saugus eismas bendruomenėse“ Šeduvos bendruomenė 
ketverius metus iš eilės tapo pirmųjų ir antrųjų vietų laimėtoja. Pirmininkaujant 
Livitai, pradėtas ketvirčio milijono vertės projektas. 2012 metais Radviliškio VVG 
pastangomis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Radviliškio rajono savi-
valdybės buvo skirta pinigų (275 tūkst. Lt), kurių dėka pavyko pakeisti Šeduvos 
užvažiuojamųjų namų, buvusios karčemos, stogą. Antruoju etapu tikimasi vėl 
gauti finansavimą. Karčemoje planuojama įrengti Šeduvos miesto bendruomenės 
namus su parodų sale, muziejumi, svečių kambariais.

2004-ieji Šeduvai buvo ypatingi, svarbūs ir labai dosnūs jubiliejinių datų: 
Lietuva įstoja į Europos Sąjungą. Ta proga miesto centre suplevėsuoja ES vėliava. 
Joninių šventės metu buvo minimos net penkios ypatingą reikšmę miestui turinčios 
datos: 625 metai, kai Šeduva pirmą kartą paminėta Krokuvos kronikoje, 475 metai 
Šeduvos parapijai, 350 metų nuo Magdeburgo miesto teisių suteikimo Šeduvai, 
gimnazijos 80-metis ir 10 metų nuo Šeduvos herbo atkūrimo. Todėl nenuostabu, 
kad nuo pat ankstyvo ryto Šeduvos gatvelėmis dardėjo ratai, skardeno kvieslių 
balsai, trenkė dūdos. Po šventų Mišių Šeduvos bažnyčioje miesto aikštėje vyko 
vėliavų pakėlimo ceremonija. Lietuvos vėliavą kėlė garbaus amžiaus Šeduvos 
gyventojas, buvęs siuvėjas Petras Mončauskas, Šeduvos miesto vėliavą – verslinin-
kas, gražiausios miesto sodybos šeimininkas Vaclovas Šipulskis, Europos Sąjungos 
vėliavą – vaikas iš ateities – Vitaras Skromanas, gražus Šeduvos herbas – Man-
tujos erelis nutūpė ant Šeduvos miesto seniūnijos sienos. Kauno karo muziejaus 
patrankos šovė salves jubiliejaus garbei, nuo vaikų ištiestų rankų į dangų pakilo 
balti balandžiai. Šeduvos miestas nedidelis, 550 ha plote – 3 400 gyventojų, bet 
suspėti į visus sumanytus renginius nebuvo paprasta: parodos, pramogos, koncertai, 
varžybos, atrakcijos, istorinė konferencija, fejerverkai, laužai. Užvažiuojamuosiuose 
namuose veikė dailės mokyklos mokinių tapybos ir keramikos darbų paroda. 
Švenčių dienomis Šeduva skendėjo gėlėse. 

Agrokoncernas „Agromax“, investavęs 20 mln. Lt, pradėjo statyti modernų 
žemės ūkio prekybos ir kompleksinių paslaugų centrą, vėliau išsiplėtusį į didžiulį 
„Agromax‘ą“. Pastarojo giganto vadovai buvo visų miesto didžiųjų renginių ir 
įvykių rėmėjai. 2006 metais, kai buvo įrengtas šiuolaikiškos architektūros ir kons-
trukcijų kompleksas, užimantis 8 ha plotą, įvyko iškilmingas komplekso atidarymas. 
Šventėje lankėsi koncerno „Achemos grupė“ prezidentas Bronislovas Lubys. Visi 
kartu įleidome kapsulę, kurios viduje liko lentelė su įrašais apie įmonę.

Žmogaus protas turi tris raktus, galinčius atrakinti viską: skaičių, raidę, 
natą – žinoti, mąstyti, svajoti. Svajonės pildosi tik dirbant išvien. Tie metai dar 
buvo derlingi ir didžiulių koncernų atidarymu. Šiaulių agrocentras – Šeduvos 
grūdų terminalas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo baigė 
įgyvendinti projektą už 11 mln. Lt. Geležinkelio gatvėje įkurtas terminalas yra 
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vienas našiausių Lietuvoje. Terminale telpa 16 000 tonų grūdų. Veikia dvi grūdų 
džiovyklos, į kurias priimamos grūdinės kultūros iš visų aplinkinių rajonų. Čia 
ūkininkų patogumui įrengti trąšų, sėklų, pesticidų sandėliai.

Seniūnija taip pat įgyvendino projektą, 130 tūkst. Lt investuodama saugiems 
ir patogiems šaligatviams įrengti, gatvių apšvietimui rekonstruoti, naujiems šviestu-
vams įsigyti. Šaligatvių danga iš trinkelių buvo sudėta Vytauto, Pilies, Panevėžio 
ir Kėdainių gatvių atkarpose. 

2006 metais Šeduvoje veikė 20 įvairaus profilio parduotuvių, 5 vaistinės, 6 
autoservisai.

2004–2008 metais renovuota Šeduvos gimnazija – atlikta antrojo korpuso re-
konstrukcija. Projekto vertė 7,5 mln. Lt, gautų iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 
Be to, mokinukų džiaugsmui gautas geltonasis autobusiukas, gimnazijos pedagogų 
pastangomis įgyvendinti kiti Lietuvos ir tarptautiniai projektai už 127,6 tūkst. Lt. 
Už rūpestį Šeduvos kraštui, paramą renovuojant gimnaziją, indėlį į miesto vystymą 
apdovanojimui pristatėme garbingą šeduvį, kraštietį Algirdą Butkevičių. Jam suteikta 
bendruomenės padėkos dienos „Šeduvos žiedai“ nominacija „Pasišventęs idėjai“. 

Bendruomenės iniciatyva kartu su miesto seniūnija dėkota ir kitiems asme-
nims, labiausiai nusipelniusiems Šeduvai. Padėkos dienų „Šeduvos žiedai“ šven-
tėse pagerbti mūsų krašto geradariai, šviesuoliai: A. Butkevičius, E. Brajinskienė, 
Gaudentas Skromanas, Irmina Beneševičiūtė, Teklė Verbliudavičienė, Vaclovas 
Šipulskis, Žaneta Andriuškevičiūtė, Stanislava Bačiauskienė, Leonidas Šabatko, 

Iškilmingo Agrokoncerno komplekso statybos pamatų paženklinimo 
(kapsulės įleidimo) momento dalyviai. Pirmas (iš kairės) – K. Dočkus, 
trečias – B. Lubys



767

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

Gražina Likpetrienė, Geraldas Skromanas, dailės mokyklos moksleiviai, Vytau-
tas Račkauskas, Joana Vasiliauskienė, Petras Kaklauskas, Mantas Masiulis, Ona 
Ungurienė, Aldona Pilitauskienė, Gražina Daukienė, Irena Tekorienė, Regimantas 
Talalas, Elena Kučinskienė, Valerija ir Romualdas Plungės. 

Teko mokytis. Baigiau Kauno technologijos universitetą, kur įgijau Viešojo 
administravimo magistro laipsnį. Mokslai atėmė visą laisvalaikį, o darbo karuse-
lė sukosi sparčiu tempu: teko spręsti ne tik miesto buitinius reikalus, tačiau ir 
eilinių gyventojų rūpesčius bei problemas. Kasdieninis darbas – viešųjų darbų 
organizavimas, tvarkos ir švaros mieste palaikymas ir priežiūra. Šalia gatvių ap-
karpomos liepaitės, formuojami jų vainikai, atsodinami nulaužti medeliai, baltai 
nudažomi medžių kamienai, organizuojamas miesto gatvių ir šaligatvių valymas 
bei priežiūra, skvero, parko, sporto aikštelių, turgelio, kapinių tvarkymas, pakelių 
priežiūra ir šienavimas. Pakeistos senosios elektros linijos, ekonomiškesnėmis pa-
keistos stulpų apšvietimo lempos. Sujungus miesto ir kaimiškąją seniūnijas į vieną, 
dabar tenka rūpintis ir Påvartyčių, Prastavónių, But¸nų, V¸riškių gyvenvietėmis 
bei jų apylinkėmis. Tenka prižiūrėti ir poilsiavietes: Velžiÿ piliakalnio teritoriją, 
Prastavonių karjerą. Pavyzdžiui, seniūnijos ir Vėriškių kultūros namų darbuotojos 
Daivos Valiušaitytės pastangomis įrengti trys gėlynai ir vaikų žaidimų aikštelė 
Vėriškių kaime. Pavartyčių kaimo gatvėms suteikti pavadinimai, pastatytos nuoro-
dos. Darbšti šios bendruomenės pirmininkė Irena Gvazdauskienė, gabi seniūnijos 
pagalbininkė kultūros darbuotoja Ingrida Gladkienė. Įrengta ir atidaryta Butėnų 
pramogų ir koncertų salė, pradėti rengti bendruomenės namai. 
Butėnų bendruomenė – viena aktyviausių seniūnijos teritorijoje 
užregistruotų bendruomenių. Pirmininkė Rasa Navickienė, 

Butėnų bendruomenės 
aktyvas su svečiais
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pramogų salės direktorė Virginija Masiliūnienė kviečia ir jungia kaimo gyventojus. 
Suburtas moterų kvintetas, žmonės kviečiami į sportinius užsiėmimus, edukacines 
pamokas, bendruomenės suėjimus.

2005 metais renovuotos Brolių ir Karių kapinės Šeduvoje. Į šventinį atidarymą 
po renovacijos buvo pakviesti projektą finansavę Rusijos ambasados darbuotojai: 
Rusijos pasiuntinys Lietuvoje Borisas Cepovas bei generalinis Rusijos konsulas 
Klaipėdoje Michailas Toršinas. Seniūnija rūpinasi šešių miesto kapinių tvarkymu: 
prieš didžiąsias šventes atvežama smėlio, juodžemio, išvežamos šiukšlės, kurias 
nesąmoningi piliečiai meta ir pila už kapinių tvorų. 2010 metais į naująsias ir se-
nąsias kapines įvesta vandentiekio trasa, įrengtos penkios vandens ėmimo kolonėlės.

Didžiulis įvykis – AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų atvedimas į Šeduvos 
miestą, dviejų katilinių dujofikavimas, magistralinės šiluminės trasos rekonstrukcija. 
Kad Šeduvą pasiekė dujos, esame dėkingi iniciatoriui Radviliškio rajono merui 
Antanui Čepononiui. Tai 1,5 mln. Lt kainavęs objektas, kurį įrengė UAB „Šiaulių 
dujotiekio statyba“. Dalis lėšų skirta iš Radviliškio rajono savivaldybės. Dujos, 
tekančios iš Aµksniupių, įvedamos stambiems vartotojams: UAB „Radviliškio šilu-
ma“, UAB „Šiaulių agrocentras“, UAB „Agrochema“. Prisijungė ir privačių valdų 
miesto gyventojai. Daug pastangų teko įdėti, kol dujos pasiekė Šeduvos bažnyčią, 
architektūrinį paminklą. Po sunkių darbų Šeduvoje įvyko Dujų fakelo uždegimo 
šventė. Į dangų pakilo 100 balionų. Už darbus ir šventę visiems nuoširdžiai dė-
kojau. Darbų užbaigimu džiaugėsi Algirdas Gavėnavičius, AB „Lietuvos dujos“ 
Šiaulių filialo direktorius. Pašventino parapijos klebonas Alvydas Vainoras.

Sumaniau, kad būtų gražu pagerbti seniūnijos teritorijoje esančių gražiausių 
sodybų šeimininkus. Puikų Botanikos sodą savo sodyboje įsirengė Žaneta Andriuš-
kevičiūtė, ornamentuotus darželius apsodino Aldona Pivoriūnaitė, įvairiausių rūšių 
augalais kiemą išpuoselėjo Bronė Zaleckienė. Ne vienerius metus iš eilės gražiausių 
sodybų šeimininkus pagerbiame ir apdovanojame Žolinės šventės „Žolinės vaini-
kas“ metu. Ypač išpuoselėtos sodybos: V. Šipulskio, E., I. Žilių, I., V. Mockaičių, 

Gražiausios miesto 
sodybos šeimininkai 
Laima ir Vaclovas 
Šipulskiai



769

Š E D U V O S  M I E S T A S  I R  S E N I Ū N I J A

V. Staugienės, R., K. Jasvilaičių, daugiabučių kiemo puoselėtojos O. Ungurienės. 
Šiltu žodžiu noriu paminėti mokytoją I. Sadauskienę, I. Tekorienę, I. Abromaitie-
nę – mūsų seniūnijos pagalbininkes, padėjusias įrengti spalvingus gėlynus mieste. 
Gražiausių įstaigų teritorijų kolektyvai taip pat apdovanoti atminimo ženklais 
„Gražiausiai tvarkoma įstaiga“. Tokius ženklus yra gavę Šeduvos lopšelis-darželis, 
UAB „Ropokalnis“, „Šeduvos malūnas“. Gražiausiai besitvarkančiomis seniūnijos 
gyvenvietėmis buvo pripažintos Vėriškių, Pavartyčių bei viena Butėnų gatvė. Ši 
tradicija išsiplėtė, jau keleri metai iš eilės apdovanojame ir miesto seniūnijos te-
ritorijoje esančių gyvenviečių gražiausių sodybų šeimininkus.

Populiarios buvo seniūnijų teritorijose organizuojamos Derliaus šventės, vyk-
davusios kasmet skirtingose vietose: Radviliškyje, Baisógaloje, Šeduvoje. Šeduvos 
parkas seniūnijų šventės metu buvo tapęs amatininkų miesteliu. Parko takeliai buvo 
pavadinti įvairių amatininkų vardais: Batsiuvių, Kalvių, Akmenkalių, Verpėjų ir 
kt. Aikštelėse įsikūrė meniškai apipavidalinti seniūnijų kiemeliai. Visi turėjo gali-
mybę pademonstruoti savo nuopelnus, meną, amatus, kulinarinį paveldą. Lankėsi 
svečiai, koncertavo profesionalūs meno kolektyvai ir meno mėgėjai.

2006 metais „Aukso paukštę“ parskraidino etnografinis ansamblis „Šeduva“. 
Tikrai didelis kultūrinis įvykis Lietuvoje – „Šeduva“ ir jos vadovė E. Brajinskienė 
pripažinti geriausiu tų metų folkloro kolektyvu Lietuvoje. Kartu vykome į Vil-
niaus Rotušę, stebėjau, kaip iškilmingai buvo apdovanoti mūsų saviveiklininkai.

Rekonstruojamas ligoninės pastatas, rekonstruojami ir renovuojami Šedu-
vos senelių globos namai. Patogiuose kambariuose, kai kas – palatose, įkurdinti 
60 senelių. Ambulatorijoje, buvusioje poliklinikoje, darbavosi ir šiuo metu dirba 
darbštus medikų kolektyvas. Norėčiau paminėti išskirtines asmenybes, kurias 
man teko garbė pažinti: B. Sidarą, A. Jencienę, V. Liukpetrį, R. Kungį, I. Žilį, 
V. Smirnovą, N. Butvilienę.

Ligoninės pastatas, buvę gimdymo namai, rekonstruoti ir pritaikyti Šeduvos 
miesto neįgaliųjų draugijos veiklai. Draugijos paruoštas projektas finansavimui buvo 
pateiktas 2009 metais. Neįgaliųjų draugija mieste veikia labai aktyviai: organizuoja 
amatų, tautodailės darbų užsiėmimus, koncertus, susitikimus su bičiuliais. Jau 
dešimtmetį čia repetuoja bei šventėse koncertuoja Vlado Bonderevo vadovaujamas 
vokalinis ansamblis „Verdenė“. Neįgaliesiems šeduviams pradžioje vadovavo, drau-
giją įkūrė Vitalija Puodžiūnienė, pastaruoju metu draugijai vadovauja Romualda 
Pranskietienė. Jos pastangomis rašomų projektų dėka draugija turi savus namus 
ir draugijos finansavimą.

2007 metais po penkiasdešimties metų rekonstruota Šeduvos elektros pastotė. 
Šalia – Elektros tinklai. Šios įmonės darbuotojai ir vadovai buvo labai geranoriški 
seniūnijos prašymams. Jie gerą dvidešimtmetį padėjo miestui tvarkyti elektros ūkį. 
Skirdavo autobokštelį, techniką, darbuotojų. Padėdavo pastatyti kalėdinę eglę, ją 
papuošti, sugedus gatvių ar parko apšvietimui, bet kuriuo paros metu važiuodavo 
pašalinti gedimų. Jų pagalba ir parama padėjo miestui sutaupyti ne vieną ir ne 
du tūkstantėlius. Už tai esu labai dėkingas viršininkams Baliui Stuokai, Janinai 
Dočkuvienei, elektrikui Vytautui Kasarauskui, Algiui Varvuoliui.

Kraštiečio A. Butkevičiaus padedami šeduviai pradeda Laisvės aikštės 
rekonstrukciją. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro idėja 



770

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

pastatyti paminklą Prisikėlimo apygardos partizanams materializavosi Šeduvoje. 
Bendruomenei buvo pristatyti paminklo, skirto Lietuvos Prisikėlimo apygardos 
partizanams, maketai. Konkursą laimėjo autorių kolektyvas: skulptorius Romanas 
Kazlauskas, architektas Arūnas Eduardas Paslaitis, architektė Viktorija Marija 
Paslaitytė. Didinga aikštės atidarymo ceremonija įvyko spalio mėnesį. Ceremo-
nijoje dalyvavo Lietuvos kariūnai, šauliai, garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkas V. Muntianas, LR Susisiekimo ministras A. Butkevičius, rajono 
meras A. Čepononis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
direktorė D. Kuodytė ir kt. Paminklą atidengė Lietuvos Prisikėlimo apygardos 
vadas Juozas Mocius, pašventino Šeduvos parapijos klebonas Tomas Kedušis. 
Aidėjo Istorijos klubo prie Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus etmonų 
pabūklo salvės už Laisvę, iš mokinukų rankų paleisti balti balandžiai – taikos 
simboliai. Maršus trenkė Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras, 
vadovaujamas Kęstučio Meškausko. Garbingi svečiai pasirašė Šeduvos miesto 
bendruomenės Garbės knygoje. Grojo Šeduvos gimnazijos orkestras, dainavo Ra-
dviliškio politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“, posmus Lietuvai skaitė 
Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė, gimnazijoje koncertavo Šiaulių 
valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Visiems svečiams padovanoti iš akmens 
iškalti Laisvės paminklo modeliai. 

Paminklo atidengimo iškilmių dalyviai ir svečiai (iš kairės): kun. T. Kedušis, Radviliškio rajono 
mero pavaduotojas J. Povilaitis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  
direktorė D. Kuodytė, Šiaulių apskr. viršininko pavaduotoja E. Laurutienė, J. Butkevičienė,  
LR Susisiekimo ministras A. Butkevičius, LR Seimo pirmininkas V. Muntianas, miesto seniūnas 
K. Dočkus, „Prisikėlimo“ apygardos vadas J. Mocius 
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Radviliškio rajono savivaldybės iniciatyva kasmet organizuojama „Gerumo 
angelo“ įteikimo statulėlė. Seniūnija, kaip ir kitos miesto įstaigos ar organizacijos, 
rašo rekomendacijas ir siūlo savo krašto gyventojus, vertus šio apdovanojimo. 
Didžiuojamės šių žmonių geranoriškumu padedant įveikti visus su miesto rei-
kalais susijusius klausimus. Džiaugiuosi, kad galėjome pagerbti šiuos šeduvius, 
apdovanodami juos „Gerumo angelo“ statulėlėmis: A. Butkevičių, A. Kavaliauską, 
R. Pranskietienę, E. Brajinskienę, I. Stanulienę, R. Šuminienę, K. V. Račkauską. 

Per Jonines 2011 metais pirmą kartą suteikta miesto Garbės piliečio var-
das mokytojai choreografei J. Vasiliauskienei, etnografei E. Brajinskienei, prelatui 
B. Antanaičiui.

Dėdės Kosto Dočkaus kvietimu porą mėnesių man teko viešėti Amerikoje. 
Susipažinau su lietuvių bendruomene. Pasaulio lietuvių bendruomenės tarybai 
priklausė ir mano dėdė Kostas, tad kartu teko dalyvauti jų suvažiavime, susirin-
kimuose, susitikti su žymiais tarpukario Lietuvoje žinomais žmonėmis, su inte-
ligentijos atstovais, teko pasisakyti, atsakinėti į klausimus, kaip gyvuoja Lietuva 
po Atgimimo. Lankėmės laikraščio „Draugas“ redakcijoje, nes redkolegijos nariu 
buvo ir dėdė, lankiausi Pasaulio lietuvių centre – Lemonte, M. K. Čiurlionio mu-
ziejuje. Įsitikinau, kad senoji lietuvių išeivių karta yra labai gerbiama už Atlanto. 
Tos viešnagės metu dėdė Kostas užsiminė, kad su žmona Jadvyga buvo nutarę 
padovanoti Šeduvos bažnyčiai išskirtinę dovaną, pagerbti bažnyčią, kurioje jis 
buvo krikštytas ir priėmęs pirmąją Komuniją. Kai grįždavo į Lietuvą, dėdė nuo-
širdžiai bendraudavo su Šeduvos kunigais, tad jis norėjo palikti ką nors savo 

Šeduvos miesto Garbės piliečių vardus suteikus E. Brajinskienei,  
B. Antanaičiui ir J. Vasiliauskienei



772

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

mielai bažnyčiai. Tai minčiai su dideliu džiaugsmu pritarė ir teta Stefa Kisielienė. 
Josios vyras daktaras Petras Kisielius, pokaryje atvykęs į Ameriką, nemokamai 
gydė lietuvius. Man teko su juo keliauti po Čikagą, dalyvauti susiėjimuose su jo 
kolegomis. Jis su žmona mane nuoširdžiai globojo kelionės metu.

Dėdei Kostui mirus, įgyvendinti minėtąją svajonę teko man. Tada, pasitarus 
su klebonu, man kilo mintis pastatyti skulptūrą bažnyčios šventoriuje. Sutariau su 
skulptoriumi R. Kazlausku, architektu A. E. Paslaičiu, parinkome vietą. Fundamentą 
išliejo bei statybos darbus atliko akmenkalis Ričardas Skromanas. Skulptūra vadinasi 
„Pieta“. Ji skirta Šeduvos parapijos bažnyčiai ir Lietuvai. Taip išpildžiau dėdės ir 
tetų norą. Per Žolinės atlaidus Šiaulių vyskupas E. Bartulis skulptūrą pašventino. 

2009-ieji buvo jubiliejiniai – Lietuvos vardo tūkstantmečio metai. Seniūnijos 
iniciatyva Radviliškio miesto šventės eisenoje „Su traukiniu per tūkstantmetį“ iš-
kilmingai pasirodė visų Šeduvos miesto įstaigų, organizacijų atstovai, parke buvo 
įrengtas įspūdingas Šeduvos miesto seniūnijos kiemelis. Stenduose nuotraukomis 
pristatėme seniūnijos veiklą.

2009 06 13 Šeduvą aplankė „Versmės“ leidyklos organizuotas Knygų kelias 
per Lietuvą. Tą dieną aplankytos visos Radviliškio rajonui priklausančios buvusių 
valsčių centrų bibliotekos. Tą dieną leidyklos išleistos monografijos „Baisogala“ 
(sudarytojas kraštietis rašytojas J. Linkevičius) sutiktuvių proga rajono bibliotekos 
ir seniūnijos buvo apdovanotas pristatoma monografija, o bibliotekos – dar ir 
leidyklos sukomplektuotomis bibliotekėlėmis. Bibliotekoje įvyko susitikimas su lei-

Prie „Pietos“ skulptūros Šeduvos bažnyčios šventoriuje (iš kairės):  
Šiaulių vyskupas E. Bartulis, K. Dočkus, J. Dočkienė, kun. N. Šmerauskas,  
skulpt. R. Kazlauskas 
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dyklos vadovu Petru Jonušu bei grupe 
leidyklos darbuotojų ir monografijos 
autorių. Atstovaudamas seniūniją, pa-
sirašiau įpareigojimą dėl monografijos 
„Šeduva“ leidybos.

Į Laisvės kovos Sąjūdžio 60-mečio minėjimą miesto aikštėje gausiai susirin-
ko šeduviečiai, jame dalyvavo garbingi svečiai: LR Kariuomenės vadas generolas 
leitenantas Valdas Tutkus, Lietuvos krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, 
Seimo nariai, Šaulių sąjungos, rinktinių ir kuopų atstovai. Generolas V. Tutkus sakė: 

„Mes, lietuviai, – tai tauta, kuri visada kovojo už Laisvę ir daug 
kraujo dėl jos praliejo. Aš tikiu, kol nors vienas lietuvis bus gyvas, 
lietuvių tauta bus laisva.“ 

Šeduvių istorija garbinga, šioje aikštėje gulėjo išniekinti mūsų tėvų ir senelių 
kūnai, šioje aikštėje buvo numetami žuvusieji nelygioje kovoje, o artimieji praei-
dami net stabtelėti prie jų, net ašaros nubraukti šalia jų neturėjo teisės. Todėl ir 
žydi gėlės šioje aikštėje nuolatos. Tą popietę „Šeduvos“ etnografinio ansamblio 
dainos grąžino į praeitin nutolusius pokario metus. 

Lietuvos kariuomenės kovų prieš bermontininkus 90-mečio proga restauravome 
savanorių kapus Šeduvos miesto kapinėse. Buvo sutvarkytas ir Tremtinių paminklas.

Per Kalėdas Šeduva gavo dovaną – miesto centrinės aikštės kalėdinį apšvie-
timą. Iniciatyvą parodė šeduvietė Vaida Adomaitytė-Šepeleva, nusiuntusi įspūdingą 
laišką Radiocentrui. O vasarą parke nuaidi dešimtasis liaudiškos muzikos kapelų 
festivalis „Žolinės vainikas“. Tais metais jis buvo tarptautinis, nes sulaukėme 
svečių iš Rusijos (Kaliningrado) ir Latvijos (Jelgavos).

„Versmės“ leidyklos Lietuvos tūkstantmečio  
knygų kelio dalyvių sutikimas Šeduvoje.  
Nuotraukos iš str. autoriaus albumo ir  
seniūnijos archyvo
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Vėl ateina naujų investicijų. Nìmuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio 
investicijų I etapas, Šeduvos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – 8,22 mln. Lt 
projektas. Seniūnijos darbininkai KMK gyvenamajame mikrorajone įrengė krepšinio 
ir tinklinio aikšteles, nutiesė šaligatvį. Trinkelės išklotos nuo Kelių ruožo iki gy-
venamųjų namų rajono, išasfaltuotos Geležinkelio, Topolių, Žvejų gatvės. Kasmet 
seniūnija įdarbina asmenis, kurie dirba viešuosius darbus, už tai jiems skiriamos 
socialinės pašalpos.  

Penkios socialinės darbuotojos bendradarbiauja su policijos nuovados dar-
buotojais, gimnazijos pedagogais, vaikų teisių apsaugos tarnybos ir VšĮ Šeduvos 
pirminės sveikatos priežiūros darbuotojais. Išplitus šeimų migracijai, specialistėms 
tenka bendradarbiauti ir su kitų seniūnijų specialistais. Daug gyventojų, netekusių 
darbo ar sumažėjus pajamoms, kasmet įsiregistruoja darbo biržoje ir įgyja teisę 
gauti piniginę paramą. Seniūnijos socialiniai darbuotojai išdalija maisto produktus, 
gautus iš Europos Intervencinių maisto atsargų. 

2012-ųjų pabaigoje šeduviai sulaukė dar vienos svajonės išsipildymo – re-
konstruotų kultūros namų atidarymo (projektas „Radviliškio rajono savivaldybės 
Šeduvos miesto kultūros namų rekonstrukcija“). Projektas finansuotas pagal San-
glaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, 
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“. 2,5 mln. Lt 
gauta iš Europos regioninės plėtros fondo, 2,5 mln. Lt iš LR valstybės biudžeto, 
223 tūkst. Lt skyrė Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Darbus atliko 
Panevėžio statybos trestas. Surengta šventė „Džiaugsmo simfonija“ – orkestras, 
klebono pašventinimas, sutikimas prie durų. Dalyvavo svečiai LR Ministras pirmi-
ninkas A. Butkevičius, Seimo nariai: Z. Žvikienė, A. Salamakinas, V. Juozapaitis, 
meras D. Brazys, koncertavo kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai, apdovanoti 
kultūros darbuotojai.

2013 metais pasiruošėme miesto kapinių išplėtimui, rekonstrukcijai. Jau pa-
rengtas detalusis planas, tiesiamas apvažiavimo kelias, rengiama mašinų stovėjimo 
aikštelė. Suderintas projektas dėl mašinų stovėjimo aikštelės miesto centre, dėl 
„Šiaulių banko“ atidarymo, „Norfos“ statybos dokumentacija. 

Pamenu, dvidešimtosios darbo kadencijos proga buvau maloniai nustebin-
tas ir Šiaulių apskrities seniūnų sueigoje apdovanotas asociacijos medaliu „Už 
nuopelnus Lietuvos savivaldai“. Seniūnijoms tikrai labai svarbu, kad Savivaldos 
įstatymo kūrime dalyvautų Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovai, kad 
su seniūnais būtų derinami projektai, išklausoma jų nuomonė. Turime atstovauti 
savo rajonui, domėtis, kas vyksta už mūsų rajono ribų, nuolat mokytis, pažinti, 
tobulėti. To linkiu ir būsimiems Šeduvos miesto vadovams.
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Sakalais jie kilo
Romanas Kazlauskas

R. Kazlausko  
„Paukštis“ Šeduvos 
Laisvės aikštėje

2007 metų spalio 14 dieną, sekmadienį, Šeduvos miesto Laisvės aikštėje 
atidengtas paminklas „Prisikėlimo apygardos partizanams 1944–1953“.

Paminklas – Paukštis, tarsi sakalas ant aukšto pjedestalo, simbolizuojantis 
laisvės siekį, kuris, kaip tas paukštis Feniksas, prisikelia ir prisikelia iš savo pele-
nų, Prisikėlimo simbolis... Prisikėlimo apygardą taip pat kūrė iš pelenų ir kraujo 
klanų pakilusios partizanų pajėgos.

Paminklo autoriai: aš – skulptorius Romanas Kazlauskas, architektai Arūnas 
Eduardas Paslaitis ir Viktorija Paslaitytė. Šie architektai – tėvas su dukra Paslai-
čiai – suprojektavo ir Laisvės aikštės atnaujinimą. Tai buvo septintasis paminklas 
Lietuvos partizanų apygardų atminimui iš numatytų Lietuvoje devynių, pastatytas 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro lėšomis, šiuo atveju – ir Ra-
dviliškio rajono savivaldybės bei Šeduvos rajono seniūnijos rūpesčiu.

Labai iškilmingas buvo paminklo atidengimo ceremonialas. Šv. mišios už 
Lietuvos laisvės kovotojus Šeduvos šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje, dalyvaujant 
Radviliškio ir Šeduvos šaulių sąjungos atstovams, svečiams ir daugybei šeduvių. 
Eiseną iš bažnyčios pasitinkantis dūdų orkestras, paminklo pašventinimas. Nuaidėjo 
iškilmingas patrankos šūvis, suskambo aktorės Olitos Dautartaitės deklamuojamos 
eilės, Šiaulių „Polifonijos“ choro giesmės, pasirodė Šeduvos mokinių choreografi-
jos, pakilo į dangų mažutėlių vaikelių paleisti balti balandžiai. Paminklą apjuosė 
ąžuolo lapų vainikas.

Paminklo atidengimą pagerbė tuometiniai valstybinės valdžios atstovai: 
Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, susisiekimo ministras Algirdas 
Butkevičius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė 
Dalia Kuodytė, taip pat Šaulių sąjungos Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos 
mokomojo pulko pulkininkas Arūnas Dudavičius, Šiaulių apskrities ir Radviliškio 
rajono vadovai.
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Dalyvavo Auksė Skokauskienė 
(Ramanauskaitė), Adolfo Ramanausko,  
žinomo slapyvardžiu Vanagas, dukra. 
Tai jos tėvas, ėjęs labai ilgai iš labai toli, kad atstovautų Pietų Lietuvos partiza-
nams, 1949 metų vasario 10 dieną kartu su Jonu Žemaičiu atvyko į Balandiškį, 
o po savaitės Minaičiuose kartu su visais pasirašė Deklaraciją.

Nežinau, ar paminklo atidarymo iškilmėse dalyvavo Viktoras Šniuolis, tų 
1949 m. įvykių Prisikėlimo apygardoje liudininkas, pasitikęs ir lydėjęs Deklaracijos 
signatarus, iškentęs kalėjimus, tremtį ir sulaukęs Lietuvos nepriklausomybės, deja, 
dabar jau – 2011 metų gruodžio 12 dieną – palikęs šį pasaulį, palaidotas Šiauliuose.

Jei būtų man suteiktas žodis paminklo atidengimo iškilmėje, būčiau kalbėjęs 
maždaug taip:

Užaugau pas dėdę Juozą Germanavičių Pranapolio kaimelyje, tame krašte, 
kur jau nuo 1944 m. kryžiavosi trijų apygardų partizanų keliai: Tauro, Didžiosios 
kovos ir Dainavos apygardų. Lietuvos partizanai šiame tuometinių Kaišiadorių, 
Alytaus ir netolimos Marijampolės apskričių pasienyje galėdavo dingti priešui 
iš akiračio, nes sovietiniai saugumiečiai su garnizonais iš vienos apskrities į 
kitą paprastai neidavo. Čia buvo Bobkalnis su apylinkės žmonių kapeliais, nuo 
Bobkalnio po plačias apylinkes žvalgydavosi partizanai. Ir aš, septynerių metų 
našlaitis, žvalgydavausi nuo ten į Užuguosčio, Kruonio, Jiezno, Stakliškių, kartais 
ir Punios bažnyčių bokštus, matydavau Kauno Prisikėlimo bažnyčios stogą, nors 
artimesnių – Vilūnų, Kalvių, Darsūniškio, Birštono bažnyčių, skendėjusių žemu-
mose, nesimatė, tik numanydavome, kur jos. Jaučiausi partizanų karo dalyvis.

Pirmąkart ateinančius partizanus pamačiau 1945 m., per pačią rugiapjūtę, 
jų greta kilo iš už kalno, prieš saulę žybčiojo Lietuvos kariuomenės ženklai, jie 
buvo su puikiomis Lietuvos kareivių uniformomis. Grožėjomės tais partizanais. 

Paminklo Prisikėlimo apygardos partizanams 
atidengimo 2007 10 14 iškilmės 
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Mano dėdės namų durys jiems visada buvo atviros. Bet dėdė atviras buvo ne 
su visais, tik su tais, kurie ateidavo su Antanu Matiku, netolimu kaimynu iš 
Slabados, žinomu Skroblo slapyvardžiu.

Paskutinį kartą Skroblą mačiau 1953 metų balandžio pradžioje. Jiedu su 
dėde sėdėjo virtuvėje prie stalo. Mačiau, kaip pro langą įspindusi saulė paryškino 
iki vatos pradilusį partizano „frenčių“. Abu verkė.

Tais metais išvažiavau į Kauną mokytis, įstojau į tuometinį Stepo Žuko 
taikomosios dailės technikumą, ir niekas po to, kiek beklausinėjau, nežinojo to 
partizano – Skroblo – likimo. Praėjus daugiau nei pusei šimto metų Kaišiadorių 
kapinėse radau jo vardą, įrašytą ant žuvusiųjų paminklo, ir Jiezne ant žuvusiųjų 
partizanų paminklo dabar buvo jo vardas, bet dar negreit sužinojau, kad Skroblas 
žuvo tada, po savaitės, kai jį mačiau. 

Dabar kūriau paminklą Prisikėlimo apygardos Lietuvos partizanams, kovoju-
siems už Tėvynės laisvę 1944–1953 m. Juos – mūsų partizanus – ir čia, ir anuose 
mano vaikystės kraštuose, baisios sovietinės jėgos žudė, medžiojo, tykojo. Tykojo 
ne tik jų, jaunų Lietuvos vyrų, bet ir jų tėvų, brolių, seserų, nuotakų, tykojo 
mūsų visų. Ne vienerius metus Lietuva dainavo, kaip „ašarom sidabro verkia rūtos 
žalios, verkia ūkanoti tėviškės laukai“, kaip į Sibirą dunda, brolius į vergiją veža 
„akli kurti vagonai“, kaip sena motinėlė eina per giružę ir, suradusi sūnaus kapą 
ten, po ąžuolais, šaukia jį keltis: „tavęs laukia tėvo dvaras ir bėri žirgai“.

Prisikėlimo apygarda! Mūsų partizanų apygardos, rinktinės, tėvūnijos, tarsi 
tas paukštis Feniksas, kuris sudegęs pakyla iš savo pelenų, vis kėlėsi ir kėlėsi iš 
savo kraujo ir pelenų. 

Todėl paminklas – Paukštis. Girios paukšteliais, broliais sakalėliais šaukė 
tada partizanus lietuviai. Bernelis, brolelis mūsų dainose buvo girios sakalėlis, 
laisvas paukštis, laisvės, dangaus platybių paukštis, kurio laukė mergelė, kuris 
jos garbę saugojo. Ir šis „Paukštis“ čia, Prisikėlimo apygardos partizanų krašte, 
tikiu, simbolizuos nenugalimą mūsų krašto laisvės, stiprybės ir gyvasties dvasią.

Man svarbu buvo tai, kad į šiuos kraštus, į Vidurio Lietuvą, buvo atėję 
partizanai iš mano vaikystės atsiminimų: kad čia, šioje apygardoje, į Balandiškio 
kaimą pas Sajus 1949 m. rinkosi Lietuvos partizanų atstovai, kad jų tarpe buvo 
ir Adolfas Ramanauskas, slapyvardžiu Vanagas, kad čia jie išsirinko Lietuvos 
partizanų vadovybę, savo vadą, dabar trečiuoju Lietuvos prezidentu vadinamą 
Joną Žemaitį, slapyvardžiu Vytautas, kad čia buvo galutinai nustatytos Lietuvos 
partizanų veikimo sritys, apygardos, rinktinės ir tėvūnijos, kad šioje apygardoje 
buvo priimta 1949 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės deklaracija. 
Dalyvauju čia tarsi liudininkas iš anų laikų.

Ruošdamasis konkursui ir vėliau darbo eigoje domėjausi Lietuvos parti-
zaninio judėjimo istorija, Prisikėlimo apygardos ypatumais. Stebino ir nestebino 
tai, ką perskaičiau, išgirdau, pamačiau. Stebino partizaninio judėjimo ir skriaudų 
Lietuvai mastas. Nestebino, nes visa tai seniai kalbėjo nuojautos.

Kai daugelis pasaulio šalių jau buvo atšventusios Antrojo pasaulinio karo 
pabaigą, Lietuva tebekariavo. Šiame kare 1944–1953 m. iš Lietuvos pusės tiesiogiai 
dalyvavo daugiau kaip 50 tūkstančių karių. Dar karui tebevykstant buvo suimta 
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ar kitaip represuota daugelis pasipriešinimo vokiečių bei rusų okupantams da-
lyvių. Bet LLA – Lietuvos Laisvės Armijos – vadovybė ragino savo narius likti 
Lietuvoje ir organizuotis pasipriešinimui. Į Vakarus traukėsi tik tie jauni vyrai, 
kuriems rusų okupacijos atveju neišvengiamai būtų grėsusi mirtis. Kiti būrėsi į 
kaimų ar valsčių būrius ir jungėsi į didesnius vienetus – kuopas, rinktines, apy-
gardas. Jau 1945 m. Lietuvos miškuose galėjo būti iki 30 tūkstančių partizanų. 
Formavosi dideli, net iki 200 vyrų būriai. Mūšiai su sovietine kariuomene vyko 
kaip reguliariųjų kariuomenių susirėmimai.

Vien 1944–1946 m. žuvo apie 10 tūkstančių Lietuvos partizanų, o per visus 
pokario kovų metus – daugiau kaip 20 tūkstančių. Paskutinis sušaudytas Lietu-
vos partizanas buvo iš šių kraštų. Tai – Pranciškus Prūsaitis, suimtas 1962 m. 
gegužės 20 dieną ir sušaudytas Vilniuje 1962 m. liepos 13 dieną. Tuo laikotarpiu 
maždaug 140 tūkstančių Lietuvos žmonių buvo suimta ir įkalinta, dar maždaug 
118 tūkstančių – ištremta į Sibirą ir kitus tolimus Rusijos šiaurės kraštus.

Kai Povilo Lukšio, Atžalyno, Voverės ir Žalioji rinktinės 1947 metų rudenį 
prarado ryšį su Jungtine Kęstučio apygarda, kurios vadas buvo Jonas Žemaitis, 
jo įsakymu 1948 metų balandžio 1 dieną buvo įkurta Prisikėlimo apygarda. Pir-
masis naujosios apygardos vadas buvo Petras Bartkus, vadinęsis Mažrimu, Žad-
gaila. Pirmasis štabo viršininkas – Leonardas Grigonis, vadinęsis Kriviu, Užpaliu. 
Į naująją apygardą įėjo vidurio Lietuvos partizanų junginiai, veikę tuometinėse 
Šiaulių, Joniškio apskrityse ir dalyje Kėdainių, Panevėžio bei Raseinių apskričių. 
1949 m. pradžioje Lietuvoje buvo 9 apygardos, susijungusios į 3 sritis: Pietų, Rytų 
ir Vakarų. Prisikėlimo apygarda priklausė Vakarų sričiai. Organizacinę struktūrą 
Lietuvos partizanams pavyko išlaikyti iki 1952–1953 m.

Prisikėlimo apygardos teritorijoje 1949 metų vasario 10–20 dienomis įvyko 
visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas ir ginkluoto antisovietinio pasiprieši-
nimo junginiai susijungė į bendrą LLKS – Lietuvos laisvės kovų sąjūdį.

Jie visi iš pradžių susirinko netoli Pašušvio, Balandiškio kaime pas Sajus, 
ruošė dokumentus. Jau 1949 metų vasario 10 dieną ten buvo visi, ten visų Lietuvos 
partizanų vadu išsirinko generolą Joną Žemaitį, kurio slapyvardis buvo Vytautas 
ir kuris ligi šiol trečiuoju Lietuvos prezidentu vadinamas. Ten buvo paruošta 
Deklaracija ir kiti dokumentai, nustatyta galutinė partizanų sričių, apygardų, rink-
tinių, tėvūnijų struktūra, ten buvo partizanų būstinė iki 1952 m. rudens. Pavojaus 
varpui suskambėjus, jie miškais žygiavo į netolimą Minaičių kaimą, kur taip pat 
gyveno patikimi žmonės Mikniai. Ten, su jais, ir buvo sugiedotas Lietuvos himnas 
Vasario 16-osios ir Nepriklausomybės Deklaracijos pasirašymo garbei. 

Prisikėlimo apygardoje, dažniausiai pas Sajus, bazavosi visuomeninė LLKS 
dalis, buvo leidžiami vyriausiosios vadovybės spaudos leidiniai. Nuo 1948 m. 
birželio iki 1952-ųjų spalio ėjo laikraštis „Prisikėlimo ugnis“, pasirodė 25 numeriai. 
1949 m. laikraštį „Kova dėl laisvės“ leido Mindaugo tėvūnija Maironio rinktinėje. 
1952 m. vasario–kovo mėnesiais Maironio rinktinė išleido laikraštį „Mano gimtinė“, 
išėjo 2 numeriai. Iki 1957 m. Juozapavičiaus tėvūnija Kunigaikščio Žvelgaičio rink-
tinėje leido laikraštį „Partizanų šūvių aidas“. 1949 metų sausio 16 dieną pasirodė 
pirmasis „Neperiodinio Prisikėlimo apygardos P ir OSN biuletenio“ numeris. Buvo 
leidžiama partizanų dainų ir eilėraščių antologija „Kovos keliu žengiant“, 1948 m. 
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išėjo pirmasis ir antrasis tomai, 1949 – trečiasis tomas. Prisikėlimo apygardoje 
buvo parengtos knygos: „Povilo Lukšio rinktinė“, „Partizano keliu“, periodinis 
leidinys „Prisikėlimas“.

Po daugelio mūšių, išdavysčių ir netekčių 1952 metų gegužės 20 dieną 
Prisikėlimo apygarda panaikinta.

Konkursas, sutartis. 2006 metų rugsėjo 7 dieną autorių kolektyvas: skulp-
torius Romanas Kazlauskas  bei architektai Arūnas Eduardas Paslaitis ir Viktorija 
Paslaitytė, laimėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro skelbtą 
konkursą „paminklui PRISIKĖLIMO APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–1953 Še-
duvoje, Radviliškio rajone, projektavimo, gamybos ir statybos“, kuris, kaip numatė 
konkurso sąlygos, turėjo būti pastatytas Šeduvoje, Radviliškio rajone. Konkurse 
dalyvavo septyni skulptoriai su architektų kolektyvais.

2006 metų spalio 10 dieną Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras sudarė autorinę sutartį su skulptoriumi Romanu Kazlausku dėl „paminklo 
PRISIKĖLIMO APYGARDOS PARTIZANAMS 1944–1953 Šeduvoje, Radviliškio 
rajone, projektavimo, gamybos ir statybos“. Kad sutartis būtų pasirašoma tik su 
vienu iš konkursą laimėjusių autorių, o ne su visais trimis, pageidavo užsako-
vai, – gal taip jiems atrodė patikimiau, bet konkurso bendraautoriai architektai 
dalyvavo visame minėto paminklo projektavimo, gamybos ir statybos procese.

Iš aiškinamojo rašto: Skulptūra „Paukštis“ – gaminamas iš balto granito – 
„Tarm Silver star“. Skulptūros dydis 220 × 80 × 120 cm. Skulptūros paviršius 
dalinai šlifuojamas, poliruojamas.

Kolona – pjedestalas, gaminamas iš šviesiai rusvo vientiso granito. Kolonos 
išmatavimai 60 × 60 cm, aukštis – 350 cm. Kolona poliruojama. Kolonos apatinėje 
ir viršutinėje dalyje įstatomi granitiniai intarpai, kurie yra kolonos spalvos, poliruoti.

Paminklas  
Prisikėlimo apygardos 
partizanams 
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Kolonos pagrindą sudaro granitinė poliruota plokštė, kurios viršutinė plokš-
tuma turi nuolydį. Plokštės dydis 200 × 200 cm, aukštis – 30–35 cm. Šios 
plokštumos viršutinėje dalyje iškalamas užrašas: „PRISIKĖLIMO APYGARDOS 
PARTIZANAMS 1944–1953“.

ŠEDUVOS miesto aikštė nedidelė, todėl paminklo vieta akcentuojama dviem 
susikryžiuojančiais takais, kurie grindžiami dviejų spalvų klinkeriu. Esami takai 
įtraukiami į minėtų takų sistemą. Naujų pagrindinių takų vieta parinkta taip, kad 
būtų išsaugoti esami medžiai, bet kad jie neužstotų paminklo.

Kitoje aikštės pusėje numatytas vėliavos stiebas ir vieta šv. Kalėdų eglei. 
Numatytas LAISVĖS AIKŠTĖS apšvietimas dvejopas – kasdieninis ir šventinis. 
Apšviesti paminklą numatoma prožektoriais nuo šoninių apšvietimo atramų.

Paminklo kūrybos ir statybos eiga: 2006 metų lapkričio 30 dieną Šeduvoje 
pristatėme natūralaus dydžio paminklo modelį. Genocido centras organizavo per-
žiūrą. Modelį vertino ekspertai: architektas Albinas Petro Purys, skulptoriai Jonas 
Jagėla ir Rimantas Sakalauskas. Visi trys atsiliepimai – teigiami.

Modelis grįžo į Vilnių. Dabar – granito paieškos, sutartys dėl darbo vietos, 
sutartys su pagalbininkais, pirkiniai, darbas, kūryba, sutarties žodžiais – gamyba 
ir statyba.

„Paukščiui“ panaudotas iš Prancūzijos vežamas šviesus granitas „Tarm Silver 
star“, kainavęs 6 864 Lt. Ieškota šviesaus, balto akmens, kuris reikštų pasiaukojimo 
ir svajonių šviesumą, būtų pakankamai kietas, kad atlaikytų amžių dvelksmus.

„Paukščio“ pjedestalui parinktas raudonas „Lieto red“ granitas, kainavęs 
8 715 Lt. Tai atsvara baltam  paukščiui, tarsi laiko žymė, kurią turėjo įveikti 
Lietuvos partizaninis judėjimas XX amžiaus viduryje.

Paminklo pamatui panaudotas rusvas „Aurora“ granitas, kainavęs 6 053 Lt. 
Tai turėjo asocijuotis su žeme, tarsi Fančia laukia pakilsiančio paukščio, kuriai 
jis turi atnešti laisvės žinią.

Reikėjo ir smulkesnių granito kaladėlių, juostelių, tad vien akmuo šiam 
paminklui kainavo keliasdešimt tūkstančių litų.

Paminklas buvo kalamas Vilniaus dailės kombinate, kuriam už patalpas, 
elektros ir kitas smulkias paslaugas reikėjo sumokėti 13 900 Lt, nekalbant apie 
pagalbininkų akmentašių darbo įkainius. O pagalbininkų reikėjo, nes sutartis rei-
kalavo didelės skubos: paminklas buvo sumodeliuotas, iškaltas ir pastatytas per 
nepilnus vienerius metus. Įrankiai tokiam darbui taip pat nekasdieniai: deiman-
tiniai diskai, lėkštutės, kampiniai ir kiti sudėtingi šlifuokliai, kainavę tūkstančius 
litų. Tūkstančiai litų sumokėta už modelio, paminklo dalių ir paties paminklo 
nuvežimą, parvežimą, pakėlimą, pavyzdžiui, vien autokrano iškvietimas iš Pa-
nevėžio į Šeduvą, kad užkeltų „Paukštį“ ant pjedestalo, kainavo daugiau kaip 
1 400 Lt ir t. t. 

Pasigirdo kalbų, kad per brangiai šis paminklas kainavo, tačiau net viską 
darydami kuo sąžiningiausiai, labiau iš idėjos, įsitikinome, kad ir tokia 200 000 Lt 
suma skulptūrai iškalti ir pastatyti yra nedidelė, nei architektams, nei skulptoriui 
kūrybinio honoraro nežadanti.
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Buvo ketinta ant pjedestalo ap-
sukui įrėžti kontūrinį Lietuvos par-
tizanų apygardų žemėlapį taip, kad: 
priekinėje dalyje, Laisvės aikštės pusėje, 
būtų Prisikėlimo apygardos kontūras su 
paminklo devizu: PRISIKĖLIMO APY-
GARDOS PARTIZANAMS 1944–1953, 
o šoninėse – po posmelį iš to laiko 
dainų, pavyzdžiui: Ėjo sena Motinėlė 
giružės takais / Ir surado sūnaus kapą 
ten po ąžuolais: / Kelkis, kelkis, sūnaitėli... 

Kitoje pusėje: Sakalėliai broleliai 
iš mūsų dainų, / Jus medžiojo todėl, kad 
Tėvynę mylėjot, / Bet kaip paukštis tas 
Feniksas, kilot ir kilot iš pilkų pelenų. / 
Dėkui: mes kalbam lietuviškai, giedam lie
tuviškai, / Tebeverkiame jūsų, jaunų...

Nugarinėje kolonos dalyje, at-
suktoje į gatvės pusę: LLKS – Lietuvos 
Laisvės Kovų Sąjūdžio – ženklas / ir – 
galbūt tekstas: Į Prisikėlimo apygardą 
įėjo vidurio Lietuvos partizanų junginiai, 
veikę tuometinėse Šiaulių, Joniškio apskri-
tyse ir dalyje Kėdainių, Panevėžio bei Raseinių apskričių. // 1949 m. pradžioje Lietuvoje 
buvo 9 apygardos, susijungusios į 3 sritis: Pietų, Rytų ir Vakarų. Prisikėlimo apygarda 
priklausė Vakarų sričiai.

2007 metų liepos 12 dieną Genocido centras surengė galutinę Šeduvos pa-
minklo peržiūrą. Dalyvavo architektė Viktorija Molienė, skulptoriai Rimantas Saka-
lauskas, Jonas Jagėla. Visi trys autoriai. Vėl išgirdome teigiamų atsiliepimų, gavome 
jų pastabas raštu. Atsisakėme įrašų ant kolonos kaip nepageidaujamo margumo.

2007 metų rugpjūčio 14 dieną išvežėme skulptūrą į Šeduvą ir sėkmingai 
pastatėme. Atidarymas planuotas 2007 metų rugpjūčio 23 dieną, bet nespėta su-
tvarkyti aikštės, ten viskas dar buvo išversta.

2007 metų rugpjūčio 29 dieną Genocido centras organizavo dar vieną pa-
minklo peržiūrą Šeduvoje, dalyvaujant tiems patiems ekspertams. Mūsų darbas 
buvo baigtas.

2007 metų spalio 14 dieną įvyko paminklo „PRISIKĖLIMO APYGARDOS 
PARTIZANAMS 1944–1953“ atidengimas.

Kaip tas paukštis Feniksas, kylantis iš pelenų... 
Nuotraukos – iš str. autoriaus albumo
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Šeduvos kraštotyros muziejus
Sigitas Senulis, Rugilė Pangonytė

Šeduvõs kraštotyros muziejus – judantis ir judantis ne savo valia. Iš pradžių 
vos tik jam atvėrus duris kažin ar kas tikėjosi, kad laukia tiek išbandymų – ne 
kartą keisti pavaldumą ir priklausomybę nuo kitų, didesnių muziejų, patirti 
kraustymąsi iš vienos vietos į kitą, išsiskyrimo liūdesį ir sugrįžimo džiaugsmą. 

Šešto dešimtmečio pabaigoje, kai pradėta daugiau dėmesio skirti kultūrai, 
susirūpinta tuo, ką mes dabar vadiname kultūros paveldo objektais, muziejinėmis 
vertybėmis. 1957 m. pabaigoje Šeduvos rajone įkuriama mokyklų turizmo-krašto-
tyros sekcija1. Kitų metų pradžioje vykstančiuose apylinkių pirmininkų, mokyklų 
direktorių ir kituose pasitarimuose pradėta kalbėti apie kultūros paminklų apsaugą, 
nykstančių etnografinių vertybių rinkimą ir netgi kraštotyros muziejaus įkūrimą2. 
1958 m. gegužės 12 d. jungtiniame Šeduvos rajono Lietuvos komunistų partijos 
komiteto ir Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto posėdyje su-
daroma Šeduvos kraštotyros muziejaus steigimo komisija, kuri ėmėsi konkrečių 
darbų ieškoti patalpų, rinkti eksponatus, registruoti kultūros paminklus. Būsimo 
muziejaus fondai labai praturtėjo Šeduvos vidurinei mokyklai perdavus mokinių 
surinktus eksponatus3. Galiausiai po pusantrų metų darbo 1959 m. rugsėjo 13 d. 
buvo atidarytas Šeduvos kraštotyros muziejus. Šio muziejaus įkūrimo tikslas buvo 
„suaktyvinti kraštotyrinį darbą ir apsaugoti [...] liaudies praeities kultūrinį palikimą“4. 

Iš pradžių muziejus veikė visuomeniniais pagrindais5, tačiau 1962 m. panai-
kinus Šeduvos rajoną Kultūros ministerijos nurodymu jį ėmė globoti Pånevėžio 
kraštotyros muziejus. Vėliau 1969 m. kovo 1 d. muziejus tapo Šiaulių „Aušros“ 
istorijos-etnografijos muziejaus filialu, o 1991 m. Daugôvenės kultūros istorijos 
muziejaus-draustinio vienu iš skyrių.  

Šeduvos kraštotyros muziejui ne kartą teko keisti buvimo vietą. Muziejus 
buvo įkurtas 1884 m. pastatytame name, kuriame 1929-aisiais buvo įsteigta odų 
apdirbimo dirbtuvė. Bėgant laikui muziejaus patalpos darėsi ankštos, pastato būklė 
tapo avarinė. Didėjant eksponatų kiekiui nebebuvo galimybių jų tinkamai išdėstyti 
bei prižiūrėti pagal keliamus reikalavimus. Susiklosčius tokiai situacijai nuspręsta 
nutraukti muziejaus lankymą. 1984 m. birželio 13 d. Lietuvos TSR kultūros mi-
nisterija neprieštaravo, kad Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnografijos muziejaus filia-
las – Šeduvos kraštotyros muziejus dėl avarinės patalpų būklės būtų uždarytas 
lankytojams6. Pastatui būtinai reikėjo 
kapitalinio remonto arba naujų patalpų, 
bet nei lėšų, nei patalpų Šeduvojê neat-
sirado, todėl buvo sumanyta jį perkelti 
į Radvíliškį. Lietuvos TSR kultūros mi-
nisterija, atsižvelgdama į susiklosčiusią 
situaciją, sutiko su perkėlimu7. Gavęs 
sutikimą Radviliškio rajono Liaudies 
deputatų tarybos vykdomasis komitetas 
įsakė Šiaulių „Aušros“ istorijos-etnogra-

1 Bukauskas A. Muziejui jau 30, Mūsų kraštas, 1989, 
spalio 3, nr. 118 (5750), p. 3.

2 Ten pat, p. 3.
3 Ten pat, p. 3.
4 Radviliškio r. Vykdomojo K-to Pirmininkui. Pareiš-
kimas, ŠKM, ap. 1, b. 1, p. 14.

5 Šenauskas V. Lankykime Šeduvos kraštotyros 
muziejų, ŠKM, ap. 1, b. 6.

6 Lietuvos TSR Kultūros ministerijos raštas. 1984 06 13, 
nr. 07-07-223.

7 Lietuvos TSR Kultūros ministerijos raštas. 1985 03 25, 
nr. 07-19-398.
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fijos muziejaus filialą – Šeduvos kraštotyros muziejų iki 1985 m. gruodžio 1 d. 
perkelti į Radviliškio rajoninių kultūros namų antro aukšto patalpas8. Įvykdžius 
šį įsakymą muziejus beveik metams virto „sandėliu“. Po kurio laiko dalis etno-
grafijos ir kitokių eksponatų išdėstoma viename dideliame kambaryje, o kitame 
imta ruošti parodas. Radviliškyje muziejų mažai kas lanko, be kelių mokytojų, 
pavienių redakcijos ir rajono bibliotekos darbuotojų9. 

Praėjo keleri metai ir muziejus vėl pajudėjo. Suremontavus buvusias patal-
pas Šeduvos kraštotyros muziejus buvo grąžintas į Šeduvą. Muziejaus atidary-
mas įvyko 1991 m. kovo 11 d.10 „Aušros“ muziejaus direktorius E. Cicėnas jau 
1991 m. balandžio 17 d. nusiuntė raštą Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo 
ministerijos Kultūros paveldo departamento direktoriui A. Penkauskui, kuriame 
teigė, kad peržiūrėjus „Aušros“ muziejaus struktūrą, netikslinga „Aušros“ muziejui 
toliau finansuoti ir išlaikyti Šeduvos kraštotyros muziejų. Jis nurodė, kad Šeduvos 
muziejumi rūpintis ir jį finansuoti turėtų Radviliškio rajono savivaldybė, o tuo 
atveju, jei rajonas nesutiktų perimti muziejaus, jį tikslinga būtų įtraukti į kuriamą 
Daugyvenės kultūros ir istorijos muziejų-draustinį11. 1991 m. liepos 3 d. gautas 
atsakymas, jog Lietuvos kultūros ir švietimo ministerija mano, kad tikslinga per-
duoti Šeduvos muziejų Radviliškio rajono valdybos žinion. Tokiu būdu Šeduvos 
muziejus ir besikuriantis Daugôvenės kultūros ir istorijos muziejus-draustinis sėkmin-
gai galėtų sudaryti vieningą muziejinę 
struktūrą12. Taip Šeduvos kraštotyros 
muziejus tapo Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejaus-draustinio Šeduvos 
kraštotyros skyriumi. 

Šeduvos kraštotyros muziejaus 
pastato būklės istorija pasikartojo, pas-
tatas vėl tapo nebetinkamas eksploa-
tuoti. Muziejus nebeatitiko apsaugos 
bei priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

8 Radviliškio Rajono Liaudies Deputatų Tarybos Vykdo-
mojo Komiteto Potvarkis. Dėl muziejaus perkėlimo. 
1985-11-12, nr. 252.

9 Bukauskas A. Ten pat, p. 3.
10 Dunauskienė G. Sugrįžo į Šeduvą, Mūsų kraštas, 
1991 m. kovo 21 d., nr. 21 (5905).

11 Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministe-
rijos Kultūros paveldo departamento raštas. 1991 
04 17.

12 Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija. 
Dėl Šeduvos muziejaus perdavimo. 1991 07 03, nr. 
41-10-321.

Šeduvos kraštotyros 
muziejus. 
V. Šenausko nuotr.
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nebuvo šildymo, vėdinimo sistemos. Eksponavimo bei eksponatų laikymo sąlygos 
tapo nebetinkamos, nebuvo reikalavimus atitinkančių saugyklų, neįmanoma sudaryti 
tinkamo mikroklimato. Pastatas netiko muziejaus lankymui: nebuvo sanitarinių 
mazgų, vandens, būtinos apšvietimui elektros galios13. Apie tokią pastato būklę 
Daugyvenės muziejaus direktorius Egidijus Prascevičius 2009 m. birželio 12 d. 
pranešė Radviliškio rajono savivaldybės tarybai ir prašė priimti sprendimą dėl 
pastato kapitalinio remonto arba įstaigos perkėlimo į muziejaus veiklai pritaikytas 
patalpas14. 

Neilgai trukus tų pačių metų rugsėjo 10 d. Radviliškio rajono savivaldybės 
taryba nusprendė Radviliškio rajono savivaldybės Daugyvenės kultūros istorijos 
muziejaus-draustinio Šeduvos kraštotyros skyrių perkelti į Daugyvenės muziejaus 
saugyklas. Šis sprendimas nulėmė tai, kad šiuo metu Šeduvos kraštotyros sky-
rius yra uždaras lankytojams. Jo rinkiniai yra prižiūrimi, saugomi, tvarkomi ir 
restauruojami. Skyriaus fondai nuolatos papildomi, tačiau tiek anksčiau surinkti, 
tiek naujai gauti eksponatai guli saugyklų, kurios uždaros lankytojams, lentynose.  

Muziejų kūrusios asmenybės. Kiekvienas muziejus prasidėdavo nuo idėjos, 
kurią realizuodavo besąlygiškai jai atsidavusios asmenybės, visą savo laiką ir ener-
giją skirdavusios iš pirmo žvilgsnio nelabai dėkingam darbui. Šeduvoje taip pat 
susibūrė entuziastų grupelė. Jų triūso dėka miestelyje gimė kraštotyros muziejus, 
kuris nugalėdamas visas kliūtis vystė ir plėtojo savo veiklą.

1958 m. susirinkusiai muziejaus organizacinei komisijai ėmėsi vadovauti 
Šeduvos gimnazijos fizikos mokytojas Antanas Bukauskas15. Jis buvo neeilinė as-
menybė. Nebuvo dalykų, kuriais jis nesidomėtų, bet 
ypač jį žavėjo tėviškės praeitis. Vėliau A. Bukauskas 
įkūrė muziejų ir Šeduvos gimnazijoje, parašė mokyklos 
ir Šeduvos miestelio istorijas. 

Muziejų kuriant aktyviai dalyvavo Petras Dū-
dėnas ir Stasys Sadauskas, kiti Šeduvos gimnazijos 
mokytojai bei miestelio gyventojai. Šeduvos kraštotyros 
muziejaus kūrimo iniciatyvą palaikė LKP Šeduvos rajo-
no komiteto sekretorius Petras Slavinskas. Jo rūpesčiu 
buvo paskirtos patalpos, įsteigtas darbuotojo etatas16. 

Pirmuoju ir daugelį metų vieninteliu muziejaus 
darbuotoju buvo Vytautas Šenauskas. Iš pradžių jis 
buvo filialo vyresnysis mokslinis bendradarbis, vėliau 
Šeduvos kraštotyros muziejaus vedėjas. Muziejus buvo 
atiduotas į jo rankas, nes tai buvo žmogus, atsidavęs 
savo krašto istorijai. Labiausiai jį domino archeologija 
ir etnografija. Muziejuje veikė akty-
vi kraštotyros draugijos sekcija, kuri 
organizuodavo kompleksines ekspedi-
cijas Radviliškio rajone, rinko įvairią 
kraštotyrinę medžiagą, rengė parodas. 
Sekcijos siela buvo V. Šenauskas. Atos-
togos praeidavo įvairiose kraštotyrinin-

13 Radviliškio rajono savivaldybės Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus-draustinis. Pranešimas. 2009 06 12, 
nr. (05-03) 37.

14 Ten pat.
15 Česnulevičius J. Suradęs savo laimę, Komunizmo 
aušra, 1980 birželio 4, nr. 27 (4310).

16 Ten pat.

Vytautas Šenauskas
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kų, etnografų ar archeologų ekspedicijose. V. Šenauskas pasireiškė kaip publicistas, 
parašė straipsnių etnografijos, archeologijos, krašto praeities tematika. Dauguma jo 
publikacijų turi išliekamąją vertę. Sukauptas žinias ir patirtį perduodavo lankyto-
jams ekskursijų metu, moksleiviams muziejuje organizuodavo istorijos pamokas. 
Daug eksponatų surinko dviračiu apvažiuodamas melioracijos planuose numatytas 
griauti sodybas. Laisvalaikiu lankė aplinkinių kaimų gyventojus, bendravo su jais, 
registravo kultūros paminklus. Jis ir muziejus šeduvių sąmonėje buvo neatskiriami.

Šeduvos kraštotyros skyriaus rinkiniai. Šeduvos muziejaus pagrindinis ir 
pagalbinis fondai pradėti formuoti vos jam susikūrus ir tebeformuojami iki dabar. 
Jį sudaro archeologijos, etnografijos, istorijos, ginklų, bonistikos, numizmatikos, 
faleristikos, dokumentų, fotografijų, knygų, periodikos ir dailės rinkiniai bei ats-
kiras tremtinių ir politinių kalinių fondas.

Archeologijos rinkinys. Didžioji dalis rinkinyje saugomų radinių sukaupta 
Radviliškio rajono teritorijoje iš Šniūrãičių, Påkiršinio, Piepålių, Lîepiškių, Augm¸nų, 
Gimbógalos, Užúožerių, Vaitiek¿nų kapinynų, Ragin¸nų archeologinio komplekso 
ir kitų vietų. Surinkta daug pavienių, atsitiktinai rastų eksponatų iš nežinomų ra-
dimviečių. Ankstyviausieji eksponatai – neolito akmeniniai kirvukai su skyle kotui, 
ankstyvojo, vidurinio ir vėlyvojo geležies amžiaus ginklai (ietigaliai, įmoviniai ir 

Archeologiniai radiniai iš Šeduvos muziejaus 
(dešinėje): siauraašmenis kirvis, lankinė segė, 
dviejų puodų šukės;  
apačioje kairėje – spragilas, medinė šakė,  
naudota mėšlui mėžti, medinis kastuvas, prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą naudotas grioviams, 
vėliau durpėms kasti;  
apačioje dešinėje – medkočiai dalgis ir grėblys
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pentiniai kovos kirviai, kalavijai, kovos peiliai), papuošalai (žalvarinės apyrankės, 
segės, antkaklės). Rinkinyje yra daug archeologinės medžiagos iš Radviliškio ra-
jono dvarų – Baisógalos, Pakiršinio bei Šeduvos miesto. Čia saugomi archeologų 
Broniaus Dakanio, Lino Kvizikevičiaus, Mykolo Černiausko archeologinių tyrimų 
metu surinkti radiniai ir muziejininko V. Šenausko sukaupti eksponatai.

Etnografijos rinkinys. Rinkinyje sukaupti XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje 
pusėje Šeduvos krašto valstiečių buityje naudoti daiktai. Didelė dalis jų surinkta 
per kraštotyros ekspedicijas ir sodybose, numatytose griauti melioravimo metu.

Istorijos rinkinys. Rinkinį sudaro eksponatai, susiję su krašto istorine praeitimi.
Ginklų rinkinys. Rinkinyje saugomi ginklai iš XIX ir XX amžių. Jį sudaro 

įvairūs kardai, durklai, pistoletai, šautuvai, amunicija, naudoti Rusijos imperijos, 
Vokietijos imperijos, III Reicho ir SSRS kariuomenėse.

Bonistikos rinkinys. Rinkinį sudaro XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Rusijos 
imperijos rubliai ir Vokietijos imperijos markės, 1916 m. ostrubliai, 1918 m. os-
tmarkės, Vokietijos infliaciniai pinigai, Veimaro Respublikos rentmarkės, III Reicho 
reichsmarkės, 1917–1918 m. Rusijos Respublikos, vėliau RSFR, SSRS rubliai ir čer-
voncai, Lietuvos Respublikos litai. Dauguma šių piniginių vienetų buvo naudojami 
Lietuvoje arba buvo kitaip istoriškai su ja susiję. Retesniąją rinkinio dalį sudaro 
Rytų Prūsijos provincijos, Tiµžės, Klaipėdos prekybos rūmų, Vakarų laisvanoriškosios 
armijos (bermontininkų) pinigai – markės. Taip pat yra Latvijos 
Respublikos, Norvegijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, 
Kinijos, Azerbaidžano ir daugelio kitų valstybių banknotų.

Numizmatikos rinkinys. Rinkinio pagrindas – Rusijos 
imperijos, Vokietijos, III Reicho ir Lietuvos Respublikos mone-

Įvairūs Rusijos, 
Vokietijos, Lenkijos 
Liaudies Respublikos, 
Belgijos banknotai
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Belgijos ir Ispanijos 
Nyderlandų monetos

tos, galiojusios Lietuvos teritorijoje. Jo chronologinės ribos apima XVII a. (Švedijos 
Karalystės šilingai, Nyderlandų Jungtinių Provincijų taleriai), XIX a. (Prancūzijos 
imperijos frankai, JAV centai), XX a. (SSRS, Prancūzijos Respublikos, Latvijos 
Respublikos, Belgijos Karalystės ir kitų valstybių metaliniai piniginiai vienetai). 
Be to, yra keletas lobių.

Faleristikos rinkinys. Rinkinį sudaro XX a. vidurio ir XX a. antros pusės 
SSRS ordinai, medaliai ir ženkleliai.

Dokumentų rinkinys. Dokumentų rinkinio chronologija – XVIII a. pabaiga–
XX a. antroji pusė. Dauguma eksponatų susiję su asmenimis, gyvenusiais Šeduvoje 
ir miesto apylinkėse. Didelė dokumentų dalis priklausė žymiam prieškario politikos 
ir kooperacijos judėjimo veikėjui Antanui Povyliui.

Fotografijų rinkinys. Rinkinys sudarytas iš XIX a. pabaigos–XX a. fotografijų. 
Fotografuota Rusijos imperijoje, JAV, Lietuvoje. Vyrauja Šeduvos ir Radviliškio 
miestų ir miestiečių gyvenimo vaizdai, etnografinė, istorinė, Lietuvos Respublikos 
kariuomenės tematika, yra profesionalios portretinės fotografijos pavyzdžių.

Knygų rinkinys. Rinkinyje sukauptos lietuvių, rusų, bažnytine rusų, lenkų, 
prancūzų, vokiečių kalbomis XVII a. pabaigoje–XX a. spausdintos knygos. Vyrauja 
žemės ūkio ir religinė tematika, grožinė literatūra, vadovėliai, enciklopedijos.

Periodikos rinkinys. Rinkinyje surinkti periodiniai leidiniai lietuvių, rusų, 
lenkų, vokiečių kalbomis, leisti Sankt Peterburge, Vilniuje, Kaune, Radviliškyje, 
Šeduvoje, JAV. Didžiąją dalį laikraščių ir žurnalų sudaro leidiniai, skirti religinei 
ir žemės ūkio tematikai.

Dailės rinkinys. Rinkinį sudaro XVIII a. pabaigos–XX a. dailės kūriniai. 
Liaudies menui atstovauja religinės tematikos medinė skulptūra. Kitų dailės kūri-
nių didžiąją dalį sudaro Dalios Mažeikaitės grafikos ir tapybos darbai, Boleslovo 
Plungės tapybos darbai.

Tremtinių ir politinių kalinių fondas. Fondas susiformavo Radviliškio 
tremtinių ir politinių kalinių muziejaus eksponatus perdavus Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejui-draustiniui. Jį sudaro fotografijos, dokumentai, pokario partizanų 
palaikų ekshumavimo metu rasti daiktai, kiti eksponatai.
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Šeduvos muziejaus pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatai šiuo metu 
laikomi saugyklose. Dalis eksponuojama Daugyvenės kultūros istorijos muzie-
jaus-draustinio Bùrbiškio dvaro istorijos skyriaus ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
ekspozicijose. 

2014 m. Šeduvos muziejus švenčia savo 55 metų jubiliejų. Judėjimas lyg ir 
sustojo, bet eksponatų kaupimo, tyrinėjimo ir kiti darbai vyksta intensyviai. Jis 
laukia to momento, kada vėl galės savo lobius parodyti lankytojams. 

Nežinomų meistrų medinės skulptūrėlės iš Liaudiškių k. stovėjusio  
koplytstulpio. Str. nuotraukos iš Daugyvenės kultūros istorijos  
muziejaus-draustinio Šeduvos kraštotyros skyriaus
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Pre la to au re o lė
PrelatasBroniusAntanaitis.ParengėJonasLinkevičius

Kai 1938 me tų rug sė jį pra dė jau mo
ky tis Še du vos „Sau lės“ pro gim na zi jos 
pir mo je kla sė je, prieš ma no akis at si
vė rė daug pla tes nis ir gi les nis pa sau lis 
ne gu anks čiau. Mo kyk la ir Šv. Kry
žiaus at ra di mo Še du vos baž ny čia švy
tė jo iš skir ti niu vaiz du mu. Tarp ki tų 
mo  ky to jų la biau siai pa ste bi mas bu vo 
ka pe lio nas ka nau nin kas My ko las Ka ro  
 sas. Jo pa mo kos, au ko ja mos šv. Mi šios,  
pa moks lai, kaip ir jis pats, bu vo ap
gaub ti ne kas die niš ku spin dė ji mu, tar si 
švie sia au re o le. Kai 1974 m., jau bū  da   
mas to je pa čio je tar nys tė je kaip ir pir
ma sis ka pe lio nas, sto jau prie to pa ties 
al to riaus, pa moks la vau iš tos pa čios 
sa kyk los, vaikš čio jau tais pa čiais ta kais, 
rū pi nau si tos pa čios baž ny čios – ar chi  
 tek tū ros pa min klo, ku rio at sta ty mas 
buvo jo rū pes tis, at nau ji ni mu, dvi de šimt  
su kau pu me tų gy ve nau tos pa čios pa  
 ra pi jos tei sin gu mo, do ros, re li gin gu mo  
šio kia die niais ir šven tė mis. Ir vi sus tuos de šimt me čius ly dė jo  
jo as me ny bė, jo au to ri te tas, tar na vi mo Die vui ir Tė vy nei au ka.

Pre la tas M. Ka ro sas pla čio je Še du vos kraš to pa dan gė je 
vi są ket vir tį am žiaus – gar bin giau sias, svar biau sias žmo gus, 
di džiau sias au to ri te tas, su ge bė jęs kiek vie ną su pras ti, to le ruo ti, 
tik ro ka ta li kiš ko au ko ji mo si, krikš čio niš kos mo ra lės skie pi ji
mo ir pa vyz din go jos lai ky mo si pa vyz dys. Že mai čių ku ni gų 
se mi na ri jos auk lė ti nis, 1901 m. įšven tin tas ku ni gu, pra džio je 
apaš ta la vęs kaip vi ka ras ke lio se pa ra pi jo se Lie tu vo je ir Lat
vi jo je, 1910–1926 m. ku ni ga vo Ra sei niuo se, po to – Še du vo je. 

Apie M. Ka ro so gy ve ni mą, veik lą ži no me iš pa ties pre
la to, iš ar chy vo (f. 391, ap. 7, b. 2450), iš spau dos, iš iš sa maus 
ir da ly kiš ko kun. Al fon so Su šins ko straips nio „Švie saus gy ve
ni mo kū rė jas“, pa skelb to ka nau nin ko sky ri mo pre la tu pro ga 
(„Pa ne vė žio gar sas“ 1940 03 30, Nr. 15). Iš tų pa čių šal ti nių 

Prelatas
MykolasKarosas.
Išstr.autoriaus
albumo
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ži no me, kad M. Ka ro sas gi mė 1878 08 23 Ap se, Za ra sų apskr., kad tė vai ne tru kus, 
dar sū nui ne su lau kus pil nų vie ne rių me tų, per si kė lė į Apei kio vie tę, Anykš čių vls. 
Kaip tei gia A. Su šins kas, gi mė jis tur tin gų in te li gen tų šei mo je, tė vas bu vo gy dy
to jas. Pra džios moks lą ru siš kai ėjo De bei kiuo se pri va čiai, o jo bai gi mo eg za mi nus 
lai kė Anykš čiuo se. Šiau lių gim na zi jon pa si ruo šė taip pat pri va čiai. Sto da mas į 
Kau no ku ni gų se mi na ri ją jau nuo lis pa de monst ra vo la bai ge ras ru sų kal bos ži nias. 

A. Su šins ko žo džiais, „išgražausbūreliolaikiusiųkunigųse
minarijonegzaminatoriairusaitaproganegalėjo„suvalgyti“tik
dviejų,nesjųgabumaiirmokėjimasbuvoperdaugaiškus.Vienas
iššiųdviejųstipriųjųbuvoMykolasKarosas“. 

DokumentasapieMykoloKarosoįšventinimąįkunigus.Iškilmėse
dalyvavovyskupaiMečislovasLeonardasPalilionisirKasparasSirtautas.
IšLietuvoscentriniovalstybėsarchyvo(F391,ap.7,b.2450)
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Se mi na ris tas kaip mat įsto jo į slap tą lie tu vių klie ri kų 
bū re lį, bu vo ak ty vus jo na rys, ir len kiš ko ji se mi na ri
jos va do vy bė už pa trio tiš ką uo lu mą „vosneiškrapštė
išketvirtokurso“.

Kaip dva si nin kas apaš ta la vi mo mi si ją M. Ka
ro sas pra dė jo vi ka ru Šė tos (tuo me ti nė je Uk mer gės 
apskr.) ka ta li kų baž ny čio je. Ku ni gau da mas Šė to je ide
a lis tas vi ka ras ne įti ko kle bo nui len kui, ku riam kliu vo 
jo jau no jo pa gal bi nin ko pa trio tiš ku mas – už lie tu viš
kų kny gų pla ti ni mą ža dė jo įskųs ti žan da rams. Dėl 
to 1901 m. pa bai go je bu vo nu kel tas į Dar bė nus, o 
ki tais me tais – į Ilukš tą (Lat vi ja). Čia M. Ka ro sas ša
lia len kiš kų pa mal dų įve dė ir lie tu viš kas, or ga ni za vo 
lie tu vių cho rą, ren gė lie tu viš kus va ka rus, kle bo ni ja jo 
pa stan go mis ta po lie tu vy bės ži di niu.

1905–1910 m., bū da mas Sa la ko ir Va bal nin ko 
baž ny čių vi ka ru, pa si reiš kė kaip tau rus dva si nin kas 
ir ak ty vus lie tu vis kul tū rin to jas.

Vi su ūgiu M. Ka ro sas iš ki lo per pen kio li ka 
ku ni ga vi mo Ra sei niuo se me tų. Čia, kaip ra šė A. Su šins kas, „buvomylimasvisų
beskirtumo:irtų,kurtikėjo,irtų,kurnetikėjo,otesižavėjošviesia,patraukliajoas
menybe“. Tie me tai bu vo ne leng vi, per mai nin gi ir la bai reikš min gi bun dan čiai iš 
sve ti mų jų prie spau dos Lie tu vai. Kun. M. Ka ro sas ne ven gė ašt rių su si dū ri mų su 
oku pa ci ne kai ze ri ne val džia, rū pi no si nuo jos nu ken tė ju siais. Jis – ak ty vus ko vo
to jas dėl tau tie čių tei sių ir tau ti nės kul tū ros puo se lė ji mo. Su ki tais M. Ka ro sas 
įkū rė že mai čių laik raš tį „Že mai ti ja“ ir uo liai da ly va vo jo lei di me. Jis 1918 m. 
va do va vo ra sei niš kių su si rin ki mui, ku ria me bu vo nu tar ta per im ti mies to val dy mą 
lie tu vių ži nion. Jis vy ko į Vil nių in struk ci jų be si ku rian čiam vals ty bi niam dar bui 
ir gin klų po li ci jai, ap skri ties pa ra pi jų at sto vų po sė dy je bu vo iš rink tas ap skri ties 
vyk do mo jo ko mi te to na riu. 1918 m. su ki tais įkū rė gim na zi ją ir ku rį lai ką bu vo 
jos di rek to riu mi. 

1926 m. at kel tas į Še du vą kle bo nu, įsi kū rus Pa ne vė žio vys ku pi jai ir vys ku pu 
ta pus Ka zi mie rui Pal ta ro kui, bu vo pa skir tas Pa ne vė žio ka ted ros ka pi tu los ka nau
nin ku, o nuo 1940 m. tos pa čios ka pi tu los pre la tu. Tar pu ka rio me tais ben dra dar
bia vo ka ta li kų ir de ši nio sios kryp ties spau do je. 1949 08 09, vys ku pui K. Pal ta ro kui 
iš vy kus į Vil nių, bu vo pa skir tas Pa ne vė žio vys ku pi jos ge ne ra li niu vi ka ru, ir tas 
pa rei gas ėjo tris su pu se mė ne sio. Še du vos ka ta li kų pa ra pi jos kle bo nu ir Še du vos 
de ka na to de ka nu iš bu vo iki areš to 1951 09 08. 

Kaip bū da mas areš tuo tas ra šė prie var ti nė je au to biog ra fi jo je (biog ra fi jos ak te – 
taip bu vo įvar dy tas tas ra ši nys), vi ka rau da mas tei kė krikš to, mo te rys tės, at gai los 
sak ra men tus, lan kė li go nius, mo kyk lo se dės tė ti ky bą. Per vi są sa vo ku ni ga vi mą 
jo kioms po li ti nėms, net krikš čio niš koms (krikš čio nims de mok ra tams, Dar bo fe de ra
ci jai, Ūki nin kų są jun gai) par ti joms ne pri klau sė, po li ti kos vi suo met ven gė. Vo kie čių 
oku pa ci jos me tais bu vo kvies tas vie tos vals čiaus so cia li niam dar bui. 

Kun.M.KarosasPirmojo
pasauliniokarometu
Raseiniuose.IšV.Pakšto
archyvo
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ŠeduvosklebonasM.Karosasirkun.M.Šapnagissugėliųprocesijų
metubarstytojomisirjųvadovėmis.Apie1927m.

ŠeduvosdekanatodekanasM.Karosassugrupekunigų.Apie1928m.
IšK.Lukoševičiūtėsalbumo
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„ĮtąkomitetąbuvaukviestasnekaipKarosasMykolas,Myko
lo,–ra šė ta me biog ra fi jos ak te,–okaipoŠeduvosparapijos
atstovas.Komitetuiatliekantsavosocialinępareigąšelpimodarbe,
buvoreikalingosžiniosapiešeimasaratskirusasmenis,tospašal
posreikalingus.Čiaparapijosatstovasirgalėjominėtamkomitetui
tokiastiksliasžiniassuteiktiapiejoparapijojeesančiastokiasšei
masarasmenis.Visadabuvauvienodosnuomonės,kadkiekvieno
kunigopareigatinkamaiatliktisavotiesioginįdarbą,t.y.aprūpinti
jampavestųparapijiečiųreliginiusreikalus.Šiamtiksluikiekvienas
kunigasprivaloderintisprieesamosiosvalstybinėstvarkosiresa
mųjųįstatymų,atliekantsavokunigiškaspareigasirvengtivisko,
kasgališiamjodarbuikenkti.Šiaismotyvaisvisuometgerbiau
sovietiškosvyriausybėsįstatymus,jųgriežtailaikiausirpriešsovie
tiškąsantvarkąneiviešai,neislaptainiekuometneveikiau.Vilnius,
1957m.rugsėjo11d.“

Pre la tas M. Ka ro sas pa si žy mė jo di de le eru di ci ja, iš si la vi ni mu, ar ti mais 
ry šiais su ti kin čiai siais, įvai rio mis or ga ni za ci jo mis, ne tik pa ra pi jo je, bet ir vys
ku pi jo je, de ka na te gar sė jo or ga ni za ci niais ge bė ji mais, hu ma niš ku mu, to le ran ci ja, 
lab da rin gu mu. Tu rė jo di džiau sią šia me kraš te as me ni nę bib lio te ką, do mė jo si ru sų 
kul tū ra, fi lo so fi ja, kraš to is to ri ja, baž ny ti nių ir pa sau lie ti nių or ga ni za ci jų veik la. 
Ak ty viai da ly va vo mies te lio ir vals čiaus sa vi val dy bių veik lo je, bū da vo ren ka mas 
mies to ta ry bos na riu. Vals čiaus ta ry bos aki vaiz do je jis pri saik di no nau jai iš rink tą 
vals čiaus vir šai tį Bro nių Švagž dį. Kai 1932 m. iš ap skri ties ta ry bos iš ėjo Še du vos 
mies to ta ry bos de le guo tas na rys dr. A. Mil vy das, jo vie ton bu vo iš rink tas kan. 
M. Ka ro sas. 

Pre la to M. Ka ro so va do vau ja ma, rū pes tin gai tvar ko ma gra ži, erd vi Še du vos 
dva si nė šven to vė sek ma die niais bū da vo pil nu tė lė. Ap tar nau da vo kle bo nas, vi ka ras, 
ka pe lio nas, al ta ris ta. Jų pras min gi pa moks lai, tei kia mi šv. sak ra men tai, vi sa pu siš ka 
pa gal ba ti kin tie siems, gra žus gie do ji mas kė lė pa ra pi jie čių dva sią. Pre la tas nie ka da 
ne var žė vi ka rų, leis da vo jiems kū ry bin gai reikš tis. 

Iki 1940 m. dės ty da mas Še du vos pro gim na zi jo je ti ky bą, ta da ir vė liau rū pi
no si moks lei vių re li gi niu ir do ro vi niu auk lė ji mu. Kle bo ni ja, jos kam ba riai mums 
bu vo ge rai ži no mi, nes ne pri klau so mos Lie tu vos lai kais be veik vi si pro gim na zi jos 
mo ki niai bu vo at ei ti nin kai. Rink da vo mės pas pre la tą M. Ka ro są į su si ti ki mus su 
gar siais pa moks li nin kais ku ni gais A. Lip niū nu ir A. Su šins ku, ki to mis pro go mis. 
Jis vi sa da au to ri te tin gą žo dį tar da vo pe da go gų ta ry bos po sė džiuo se. M. Ka ro so 
pa stan go mis „Sau lės“ drau gi jos sky rius Še du vos kraš te iš va rė gi lią ir reikš min gą 
švie ti mo va gą. 

Pas ku ti niai siais tar pu ka rio me tais Še du vos baž ny čia pa ra pi jos lė šo mis ir 
pre la to M. Ka ro so rū pes čiu bu vo iš vi daus ir iš lau ko ka pi ta liai at nau jin ta, šven
to vės vi dus, pri si tai kant prie pa sta to sti liaus, bu vo sko nin gai iš de ko ruo tas tau ti
niais or na men tais.

Per pir mą jį bol še vik me tį Še du vos baž ny čiai, kaip ir vi sos Lie tu vos baž ny
čioms, su duo tas skau dus smū gis: baž ny čia bu vo at skir ta nuo vals ty bės, jos tur tas 
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kon fis kuo tas, ti ky bos mo ky mas iš mo kyk lų pa ša lin tas, re li gi nės ir tau ti nės or ga ni
za ci jos už draus tos. Baž ny čios vaid muo tais me tais dar la biau pa di dė jo, o pa rei gos 
dva si nin ki jai, ypač kle bo nui ir de ka na to va do vui pre la tui M. Ka ro sui, smar kiai 
pa sun kė jo. Kiek ir kaip to mis są ly go mis bu vo įma no ma for muo ti kas die ni nius 
baž ny čios ir ti kin čių jų san ty kius, dau ge liu at ve jų te ko spręs ti sa va ran kiš kai, daž
niau siai re mian tis pre la to įžval gu mu ir au to ri te tu, ir šią naš tą M. Ka ro sas ne šė 
pa si au ko ja mai ir re zul ta ty viai.

Įsi plies kęs Ant ra sis pa sau li nis ka ras, su juo pra si dė ju si ir tre jus me tus tru
ku si fa šis ti nė oku pa ci ja Lie tu vos baž ny čiai bu vo ir gi ne leng vas me tas. An ti ko mu
niz mo ide o lo gi ja tais me tais ta po baž ny čiai bū ti ny be. Bet įžval ges ni dva si nin kai, 
prie ku rių pri skir ti nas ir M. Ka ro sas, kad ir da ly vau da mi au kų prie Mask vos 
šą lan čiai ver mach to ka riuo me nei rin ki mo kam pa ni jo je, ne pa lai kė kru vi nų tar pu
sa vio grum ty nių, be ato dai riš ko krau jo pra lie ji mo, ypač to ta li nio žy dų ge no ci do. 
Į pre la tą, kaip į nė vie ną ki tą at sa kin gą vals čiaus dar buo to ją, pa ra mos ir už ta
ri mo krei pė si dau ge lis nu ken tė ju sių jų ar jų šei mos na rių. Ir jis ne bu vo kur čias 

Šeduvosprogimnazijos
kapelionoM.Karoso
tarnybinėanketa.
IšLietuvoscentrinio
valstybėsarchyvo
(F391,ap.7,
b.2450)
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ne lai mė lių nu si skun di mams, už ta ri mo pra šan tiems, ra gi no krikš čio niš kos mei lės 
var dan liau tis spręs ti gin čus gin klu.

Pre la to M. Ka ro so hu ma niš ku mas ir be bai miš ku mas pa si reiš kė jau pir mai
siais fa šis ti nės oku pa ci jos mė ne siais. 1941 m. rug pjū čio ant ro je pu sė je pra dė tas 
pla ni nis Še du vos žy dų nai ki ni mas. To mė ne sio pa bai go je dau ge lis jų jau bu vo 
iš žu dy ti ir už raus ti Liau diš kių miš ke. Pre la tas ku rį lai ką kle bo ni jo je slė pė gy dy to ją 
Pa turs kį ir du ma ža me čius ber niu kus (jų pa var dės ne ži no mos). Gru pė Še du vos 
in te li gen tų ėmė si pa vo jin gos ini cia ty vos – gel bė ti ypač Še du vai nu si pel niu sius 
žy dus, Lie tu vos sa va no rių No lio ir Ku pe rio bei gy dy to jo Pa turs kio šei mas. Tai iš 
tik rų jų bu vo ri zi kin gas žings nis, ne gir dė tas ki tuo se vals čiuo se, nes vo kie čiai bei 
jų pa ka li kai žiau riai su si do ro da vo ir su žy dų gel bė to jais. Tie vie nuo li ka fa šis tų 
nai ki na mos tau tos at sto vų bu vo iš leis ti į lais vę, pa ruoš ti krikš ti ji mui, ti kin tis, kad 
ka ta li ky bė pa dės ap sau go ti jų gy vy bes. Ne lai mė lių krikš ty nų die ną baž ny čia bu vo 
pil na ti kin čių jų, prie kiek vie no krikš ti ja mo jo sto vė jo krikš ta tė viai – dau giau sia iš 
Še du vos in te li gen ti jos tar po, Krikš to sak ra men tą su tei kė pre la tas. Nuo tai ka baž
ny čio je bu vo ne kas die niš ka, iš kil min gu mą tem dė abe jo nė ge rų no rų pa ti ki mu mu.

Ne il gai lais vė je gy ve no pa krikš ty tie ji. Tą pa tį ru de nį jų de šim tu kas bu vo su
im tas ir iš vež tas my riop. Vie nin te lė Su la mi ta No lie nė tuo me tu iš ven gė su ėmi mo. 
Li ku si lais vė je ji bė go prie globs čio į kle bo ni ją. Pre la tas, kol su ra do iš ei tį, slė pė 
pa bė gė lę už baž ny čios di džio jo al to riaus, o ne tru kus ją pri glau dė jam pa klu sę 
Šniu ko nių kai mo pa miš kės ūki nin kai Pa luc kai. Šis pre la to žings nis, liu di jan tis jo 
drą są ir kil nu mą, bu vo ne ma žiau pa vo jin gas už gru pės žy dų krikš ti ji mą. 

Po ka rio me tai – trum pas, bet la bai sun kus (sun kiau sias) pre la to M. Ka ro so 
gy ve ni mo tarps nis. Tai bu vo be vil tiš ko Lie tu vos par ti za nų pa si prie ši ni mo oku pan
tams me tai, ma si nių trė mi mų, prie var ti nio kai mo ko lek ty vi za vi mo me tai. 1944 m. 
va sa rą, spar čiai ar tė jant fron tui, kai vir šum Lie tu vos pa ki bo ant ro jo bol še vik me čio 
grės mė, Še du vo je įvy ko Tė vy nės gel bė ji mo ko mi te to po sė dis, tarp ku rio na rių, vie
tos in te li gen ti jos ir ka riš kių, bu vo ir pre la tas M. Ka ro sas. Ta me po sė dy je nu tar ta 
oku pa ci jos są ly go mis or ga ni zuo ti apy lin kė je gin kluo tą par ti za ni nį pa si prie ši ni mą. 
Par ti za nų pa si prie ši ni mas, prieš ku rį bu vo mes tos di džiu lės NKVD pa jė gos (ge ne
ro lo Vet ro vo va do vau ja ma di vi zi ja, ka ri nės gru puo tės, va di na mie ji stri bai), bu vo 
nu slo pin tas bru ta lia, ge rai gin kluo ta jė ga, ker ši jant par ti za nams ir jų ar ti mie siems. 
Be vil tiš ko je po li ti nė je si tu a ci jo je at si dū ręs kraš tas sken dė jo ne apy kan to je, su si prie
ši ni me, iš da vys tė se. Ken tė jo be kal tės ap kal tin ti, lie jo si ne kal tas krau jas, siau tė jo 
be ri bis te ro ras. Ka žin ar ka da Lie tu vai bu vo sun kiau? La bai sun kio se są ly go se 
at si dū rė ir Lie tu vos ka ta li kų baž ny čia. Tais me tais pre la tui M. Ka ro sui, pla čios 
apy lin kės de ka na to va do vui, te ko di de lė at sa ko my bė ir sun ki pa rei ga. Žu vu sių jų 
par ti za nų, trem ti nių, įka lin tų jų ar ti mie ji ei da vo pas pre la tą M. Ka ro są pra šy da
mi už ar ti muo sius au ko ti šv. Mi šias. Pre la tas kar tu su tau tie čiais iš gy ve no to 
bai saus me to smū gius, ra mi no, guo dė juos, mel dė Die vą gai les tin gu mo, ras da vo 
tin ka mą spren di mą, su šelp da vo. 1945 m. kle bo ni jo je bu vo ap gy ven din tos iš sa vo 
na mų iš va ry tos mo kyk los di rek to rės O. But kie nės ir mo ky to jos J. Bla žie nės šei
mos, pa si trau ku sio nuo per se kio ji mų var go ni nin ko A. Bie li nio duk ros, gim na zi jos 
moks lei vės Al ma ir Mi no li ja. Pas ku ti niuo sius moks lo me tus abi tu rien tė Mi no li ja 
bu vo ap rū pin ta ir ga lė jo baig ti gim na zi ją. Ta pro ga ji bu vo ap do va no ta nau jais 
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dra bu žiais ir ava ly ne, net pa si rū pin ta cha rak te ris ti ka sto ji mui į uni ver si te tą. Sun
kio je pa dė ty je at si dū ru siam par ti za nui Vy tau tui Vai tie kū nui pre la tas per ry ši nin kę 
mo ky to ją Ane lę Ab ro mai ty tę per da vė vie ną sa vo su ta nų ir ru sų kal ba pa ra šy tą 
bei baž ny ti niu ant spau du pa tvir tin tą pa žy mą, kad šis esąs klie ri kas ir moks lo 
rei ka lu vyks ta į Kau no ku ni gų se mi na ri ją.

Apie sun kią pir mų jų po ka rio me tų po li ti nę vi suo me ni nę pa dė tį de ka na te 
daug pa sa ky ta 1945 m. M. Ka ro so pra ne ši me Pa ne vė žio vys ku pi jos ku ri jai. Tą pra
ne ši mą de ka nas pa ra šė pa gal jam pri klau siu sių baž ny čių kle bo nų pa teik tas ata
skai tas, at sa ky da mas į de šimt vys ku pi jos pa teik tų klau si mų. Iš de ka na to pa ra pi jų 
kle bo nų at sa ky mų, ku riais re mia ma si pra ne ši me, at si sklei džia ne leng va ti kin čių jų 
pa dė tis po ka riu ir jų ori lai ky se na rep re si jų ir su si do ro ji mo su Lie tu vos gy ven to
jais są ly go mis. Kaip ra šo ma de ka no M. Ka ro so pra ne ši me, baž ny čios lan ko mu mas 
ge ras, vi sų pa ra pi jų val dy to jai vien bal siai pa reiš kė, kad pa ra pi jie čiai, ku rie ga li, 
no riai ei na šv. Sak ra men tų, lai ko si ti kė ji mo prin ci pų, dos nūs baž ny čiai. Mo kyk los 
pa dė tis pra ne ši me ver ti na ma tei gia mai: mo ky to jai dau giau sia prak ti kuo ją ka ta li kai, 
nors var žo mi ir per se kio ja mi, mo ki niai mo ko mi ti ky bos, vi sur vyks ta ka te ki za
ci ja, spa liu kų, pio nie rių, kom jau nuo lių – vie ne tai. Kaip di džiau sios pa ra pi jie čių 
ydos, at si ra du sios esa mo mis są ly go mis, pra ne ši me mi ni ma sa ma go no ga mi ni mas 
(jis – ge riau sia prie mo nė ap si sau go ti nuo val džios pa rei gū nų, 
ku rie be veik vi suo met gir ti) ir gir ta vi mas, pa leis tu va vi mas, 
pa vy das, kerš tas bei sve ti mo tur to ne ger bi mas. 

La biau siai bau dė jams už kliu vo jau ne be at sa ky mai į 
vys ku pi jos an ke tos klau si mus, o pri dė tas drą sus pa ties pre la to 
tuo me ti nės pa dė ties Še du vos kraš te kon sta ta vi mas ir ver ti ni
mas. Jis atvirai iš klo jo ta ria mos tei sė tos val džios pa rei gū nų 

Šeduvosparapijos
tretininkėssu
klebonuM.Karosu.
Apie1930m.
IšK.Lukoševičiūtės
albumo
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nu si kal ti mus, ku riuos vyk dė pa gar sė ję chu li ga nai, dau giau sia vi siems ži no mi va
gys, kri mi na lis tai, tik tai tuo ir sky rę si nuo tik rų plė ši kų, kad ta pę „ist re bi te liais“ 
plė šė ir žu dė vie šai, ne pri si im da mi už sa vo juo dus dar bus jo kios at sa ko my bės. 
Jie die nos ar nak ties me tu bro vė si į ra mių ūki nin kų so dy bas, jas de gi no, žu dė 
vi sai ne kal tus žmo nes. To je pra ne ši mo da ly je nu ro dy ti kon kre tūs fak tai, pa tei kia
mos iš žu dy tų žmo nių, dau giau sia jau nuo lių, pa var dės. Pa bai go je re ziu muo ja ma: 
„Šiopranešimoturinyspaimtasišdabartiniogyvenimo.Visąatsakomybęužpatiektą
medžiagąpranešėjaspasiima.“

Tuo me tu, kai bu vo pa ra šy tas pra ne ši mas ku ri jai (1945 10 22), kru vi niau sias is
to ri jo je ka ras Eu ro po je ir Azi jo je jau bu vo pa si bai gęs są jun gi nin kų, tarp jų ir So vie tų  
Są jun gos, per ga le. O tuo tar pu Lie tu vo je vy ko nuož mi ko va tarp ne ly gių jė
gų – pa ly gin ti ne gau sios pa trio tiš kai nu si tei ku sios par ti za nų re zis ten ci jos ir mi li
jo ni nės, gin kluo tos pa čia mo der niau sia gin kluo te Rau do no sios ar mi jos – mil ži no 
jė gos. Pir mai siais ko vos me tais par ti za nus rė mė tau tos di džiu ma, bet il gai niui 
ir par ti za nų, ir jų rė mė jų gre tos ka tast ro fiš kai re tė jo ir men kė jo, o puo li mas vis 
stip rė jo. Ko mu nis ti nė dik ta tū ra (so vie ti nė val džia) ėmė si žiau riau sių ko vos prie
mo nių prieš Ka ta li kų baž ny čią, jos tar nus, vi sa da tu rė ju sius di de lę įta ką tau tos 
po li ti niam ir dva si niam gy ve ni mui. 1951 09 08 bu vo areš tuo tas ir įka lin tas pats 
au to ri te tin giau sias Še du vos kraš to dva si nin kas, de ka na to va do vas pre la tas M. Ka
ro sas. Jo bau džia mo ji by la Nr. 18987 (ar chy vo Nr. 27130/3) pra dė ta 1951 09 08, 
baig ta 1961 10 09.

Kra tos pro to ko le tur to, ku riam už dė tas areš tas, są ra šas ga na men kas: baldai, kny
gos, pa veiks lai, ki li mai, in dai, pi ni gai ir me da lis „Už pa si au ko ja mą dar bą Di džia ja me  
Tė vy nės ka re 1941–1945 me tais“. Nu ta ri mą areš tuo ti ir at lik ti kra tą pa si ra šė trys 
ne lie tu vių tau ty bės KGB ka ri nin kai, or de rį – Šiau lių sri ties MGB vir ši nin kas 
Va sil je vas. 

Tar dy mo pa grin das bu vo ne per di džiau sias, bet tar dė pa si keis da mi ke li 
tar dy to jai, po 4–6 va lan das, dau giau sia suk da mie si apie tuos pa čius kal ti ni mus. 
Tar dy mas vy ko ru sų kal ba, nes ta kal ba kal ti na ma sis kal bė jo lais vai. In kri mi nuo ja
mi nu si kal ti mai ne bu vo di de li, o baus mė už juos bu vo siū lo ma di džiau sia. Pre la tą 
kal ti no fa šis ti nės oku pa ci jos me tais bu vus „Žie mos pa gal bos“ vals čiaus ko mi te to, 
ku ris už si ė mė šil tų dra bu žių vo kie čių ka riuo me nei rin ki mu, na riu, sis te min gai ve
dus an ti ta ry bi nę agi ta ci ją, at vi rai kvie tus ti kin čiuo sius į ko vą su bol še viz mu, 1945 
10 22 pa ra šius an ti ta ry bi nio tu ri nio pra ne ši mą vys ku pi jai, ku ria me pik ta for ma 
šmei žęs ta ry bi nę tik ro vę ir Lie tu vos TSR ko mu nis tų par ti jos bei Ta ry bų val džios 
vyk do mus per tvar ky mus. „Nu si kals ta mo ji“ pre la to veik la bu vo pa liu dy ta tri jų liu
dy to jų pa ro dy mais, ku rie di džiau sia da li mi bu vo pa tvir tin ti ir aki sta to je. Vie nas 
iš liu dy to jų – men ko iš si la vi ni mo ne tur tin gas vals tie tis, gy ve nęs Pa ne vė žio ra jo ne, 
pre la tą M. Ka ro są ma tęs vos vie ną kar tą, tvir ti no gir dė jęs jo an ti ta ry bi nį pa moks lą 
1948 m. Si dab ra ve per šv. Ma tau šo at lai dus. Še du vie tė, kan di da tė į TSKP na rius, 
tei gė, jog kal ti na ma sis 1943–1944 m. ra gi no mels tis ir pra šy ti Die vą gel bė ti nuo 
ar tė jan čios Rau do no sios ar mi jos, sis te min gai ve dė an ti ta ry bi nę agi ta ci ją. Tre čias 
liu dy to jas, pras tos re pu ta ci jos Še du vos rau do nų jų ak ty vis tas, kei tė pa ro dy mus, 
ma žin da mas anks čiau pre la tui su kurp tus kal ti ni mus, ne da ly va vo teis mo pro ce se. 
Di džiau sia pre la to kal te tar dy mas pri pa ži no jo pra ne ši mą vys ku pi jai. 
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M. Ka ro sas pri si pa ži no bu vęs šal pos ko mi te to na riu ir ra gi nęs au ko ti fron
tui, 1945 m. spa lį pa ra šęs vys ku pi jai pra ne ši mą, bet ne lai kąs jo nei an ti ta ry bi niu, 
nei po li ti niu. Pra ne ši mas pa ra šy tas re mian tis fak tais. Jis nei gė kal ti ni mą, kad 
vo kie čių oku pa ci jos me tais mi nė tas šal pos ko mi te tas už si ė mė vien šil tų daik tų 
vo kie čių ar mi jai rin ki mu ir kad kvie tęs į ko vą prieš bol še viz mą. Ko mi te tas rin
ko mais tą ir dra bu žius ne tur tin giems, gau sioms šei moms, naš lai čiams ir da li jo 
Še du vos vals čiaus gy ven to jams, rei ka lau ja mas nu ro dė ke lias su šelp tų jų pa var des. 
Dėl kal ti ni mo šmei žus ta ry bi nę ar mi ją pa aiš ki no lai kąs, kad ta ry bi nė ka riuo me nė 
klas ta už ėmė Lie tu vos te ri to ri ją, to dėl lai kąs ją oku pa ci ne. Bet tai ne šmeiž tas, o 
tik ro vė. Ne lai kąs šmeiž tu ir kar čios tik ro vės apie nu si kals ta mą va di na mų jų liau
dies gy nė jų veik lą, nes tai – tie sa. Pa moks le Si dab ra vo at lai duo se ne mi nė jęs nei 
ta ry bų val džios, nei ko mu nis tų par ti jos. 

By la Nr. 18987, ku rią su da rė 111 la pų, teis mui per duo ta 1951 11 09. Vil
niaus sri ties teis mo pir mi nin kas siū lė teis mo pro ce są vyk dy ti Šiau liuo se (ten 
liu dy to jai). Nors Aukš čiau sio jo teis mo pir mi nin kas ne ma tė esant rei ka lin ga per
duo ti by lą Šiau lių sri ties teis mui, ji bu vo per duo ta Šiau liams. Teis mo bau džia
mų jų by lų teis mi nė ko le gi ja, su si de dan ti iš pir mi nin kau jan čio Ži lins ko, liau dies 
ta rė jų Do mi no ir Ki bar tie nės, da ly vau jant pro ku ro rui Ko ni fen ko, 1951 11 22 
pri ėmė nu tar tį pa tvir tin ti kal ti na mą ją iš va dą, by lą nag ri nė ti už da ra me po sė dy je, 
da ly vau jant ša lims. 

Teis mo po sė dis įvy ko 1951 12 08, pir mi nin ka vo Dau nys, da ly va vo liau dies 
ta rė jai Lau ce vi čius ir Kup re vi čius, pro ku ro ras Ka ba še nas, ad vo ka tas Tiul ko vas, 
liu dy to jai V. Bart kus ir O. Nor vai šie nė. Kal ti na ma sis kal tas ne pri si pa ži no. Ko le
gi ja nu spren dė: Ka ro są M. pri pa žin ti kal tu pa gal BK 58 10 str. 2 da lį ir nu tei sė 
dvi de šimt pen ke riems me tams lais vės at ėmi mo su vi so tur to kon fis ka vi mu ir at
ėmi mu pen ke rių me tų lai ko tar piui pi lie ti nių tei sių, nu ma ty tų BK 31 str. Baus mės 
pra džia lai ky ti 1951 09 08. Kar do mą ja prie mo ne pa lik ti areš tą.

Pa ra pi jie čiai jau tė pre la tui ir jiems pa da ry tą di džiu lę ne tei sy bę ir skriau dą, 
bet ne iš ma nė ar ne iš drį so im tis žy gių, tie siog ne su gal vo jo, kaip bū tų ga li ma pa
nai kin ti ar bent su ma žin ti baus mę. Pa ga liau 1954 08 10 il ga me tė M. Ka ro so tar
nai tė P. Doč ku tė krei pė si pa reiš ki mu į LTSR Aukš čiau sio sios ta ry bos pre zi diu mo 
pir mi nin ką, pra šy da ma jį tar pi nin kau ti dėl by los per žiū rė ji mo. Ji nu ro dė mo ty vus, 
dėl ku rių rei kia grą žin ti lais vę se nu kui ku ni gui ar ba bent su ma žin ti baus mę. Tuo 
pa čiu rei ka lu Ma lo nės pra šy mą Aukš čiau sio sios ta ry bos pre zi diu mo pir mi nin kui 
pa ra šė ir gru pė Še du vos pa ra pi jos ti kin čių jų (įga lio ti niai), va do vau ja mų Ade lės 
Jur pa lie nės. Pra šy me iš dės ty ti pre la to ge ri dar bai, jo cha rak te rio tei gia my bės, hu
ma niš ku mas, ri zi ka gelbs tint žy dus. 

„Dvasiojejisbuvokomunistas,nesšelpdavoneturtinguosius,su
vargšudalijosipaskutiniuduonoskąsniu.<...>Kreipiamėsprašydami
padarytižygių,kadmūsųmylimaskunigassenelisišeitųįlaisvę.“ 

Pa si ra šė pen ki pa ra pi jos įga lio ti niai. 
1954 09 30 ko mi si ja per žiū rė jo by lą ir nu ta rė ją per duo ti Aukš čiau sio jo 

teis mo pir mi nin kui Di džiu liui dėl baus mės su ma ži ni mo iki de šim ties me tų. Teis
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mas kon sta ta vo, kad M. Ka ro sas nu baus tas pa grįs tai, 
bet yra se ny vo am žiaus, to dėl baus mė jam skir ta per 
griež ta. Aukš čiau sio jo teis mo ko le gi ja 1954 11 08 nu ta rė Šiau lių sri ties teis mo 
nu tar tį pa keis ti ir su ma žin ti baus mę iki de šim ties me tų lais vės at ėmi mo su tur to 
kon fis ka vi mu, be tei sių at ėmi mo.

M. Ka ro sas grį žo Še du von 1954 m. pa bai go je jau pa lie gęs ir 1955 11 13 
mi rė. Pa lai do tas baž ny čios šven to riu je, ne to li ta ko, ku riuo daug me tų kas dien 
ei da vo į baž ny čią. Nie ka da ne trū ko jo ka po lan ky to jų. Bū re liais ir pa vie niui jie 
len kė gal vas švie saus at mi ni mo sa vo ga ny to jui, vis pri si min da vo jo pa si au ko ja mą 
dar bą tarp sa vų, jo di džia dvasiškumą, be bai miš ku mą sun kios prie spau dos me tais. 
Daug kar tų te ko bū ti kar tu su gau siais lan ky to jais, daž ną ap si lan ky mą gie do ti 
gies mių gies mę „Ma ri ja, Ma ri ja, Skais čiau sia Le li ja...“

PrelatoM.Karosolaidotuvės
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Iš katalikiškos Šeduvijos
BroniusAntanaitis

Mano gimtoji katalikiškoji Šeduvijâ – kraštas, kur gimiau, 
augau, mokiausi ir didžiausią savo gyvenimo dalį apaštala
vau. Gimtasis Jasionių kaimas tuometiniame Smiµgių valsčiuje 
Pånevėžio apskrities padangėje pastaraisiais metais priskirtas 
Radvíliškio rajono Pakalníškių seniūnijai. Iš jo į Smilgiùs – 5 
kilometrai, į Šìduvą – trigubai su kaupu tiek. Mano gimtasis 
kaimas Šeduvíjos lygumoje buvo įsikūręs tarp kelių nedide
lių upelių (Ošupis, Ramôtė), ne per toliausiai ir didžiausia mūsų krašte šeduvių 
numylėtinė Daugôvenė, netoliese Siauramiškis, vinguriavę Pånevėžio–Šiauliÿ, Še
duvõs–Rozalímo keliai. Nemaži buvo gimtieji namai ir žemės nemažai. Ji pirkta 
už tėvo prakaitu Amerikos kasyklose uždirbtus pinigus, jo rūpesčiu ir darbu 
pastatyti sodybos pastatai. Mūsų ūkyje triūsė gausi šeima, kurioje užaugo du 
sūnūs ir šešios dukros. Buvau tarp jų jauniausias, kai tėvas mirė ištiktas širdies 
smūgio, mokiausi antrame skyriuje. Tėvo darbštumas, rūpestis namų jaukumu, 
jo patriotiškas nusiteikimas įaugo į kraują. Iš motinos meilės mažiausiajam, jos 
religingumo pavyzdžio formavosi mano pasaulio supratimas, polinkis prie Dievo 
ir Tėvynės. 

Vaikystė nuskambėjo – kaip ir daugelio kaimo vaikų. Teko ganyti nemažą 
žąsų pulką, o viską užgožė noras mokytis, siekti šviesių idealų. Pradinė mokykla 
buvo arti – pirmas skyrius savo namuose, o kiti jau naujojoje, nepriklausomybės 
metais pastatytoje mokykloje gretimame Jukiškių kaime, į kurį pėsčiomis teko 
žingsniuoti kokį kilometrą. Po pradinės – penktas skyrius Smilgiuose. Peršokęs 

Apaštalinis
protonaras,Smilgių
šv.Jurgiobažnyčios
klebonasBronius
Antanaitis.
20131006
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šeštą skyrių, išlaikydamas eksternu egzaminus, kuriems pasirengti žąsigoniui padėjo 
sesuo studentė, 1938 m. įstojau į Šeduvos „Saulės“ progimnaziją. 

Dveji pirmieji mokslo metai Šeduvos progimnazijoje buvo gana sėkmingi ir 
paveikūs. Progimnazija ugdė mokslo žinių siekiantį jaunimą, grindžiantį gyveni
mą amžinaisiais doros pagrindais, Dievo, artimo ir tautos meile. Taip buvo nuo 
progimnazijos įkūrimo 1919 m. visus dvidešimt penkerius metus, Šeduvos kraštui 
išnirus iš carinės Rusijos 123 metų okupacijos debesų. Jėzuitai rūpestingai globojo 
savo įkurtą „Saulės“ progimnaziją. Ypač daug jos labui nuveikė kunigas Antanas 
Vaitiekūnas, vienas iš progimnazijos kūrėjų, mokytojų ir direktorių. Šeduvos kle
bono Mamerto Lumbės rūpesčiu buvo pastatyti progimnazijos rūmai, didžiausias 
progimnazijos autoritetas – kanauninkas Mykolas Karosas. 

Mokantis progimnazijoje didelį poveikį darė prelato M. Karoso tikybos pa
mokos (apie tai rašoma atskirame straipsnyje šioje monografijoje). Sekmadieniais 
aštuntą valandą vykdavo primarija vadinamos mokinių šv. Mišios. Jose dalyvauti 
buvo pareiga. Daugelis mokinių priklausė ateitininkų organizacijai, kuri buvo 
uždrausta, bet jos nariai burdavosi klebonijoje. Atvykdavo į tuos susibūrimus ir 
Panevėžio kunigai Alfonsas Lipniūnas bei Alfonsas Sušinskas, kuriuos mokiniai 
labai mylėjo ir kurių visada laukdavo. 

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, viskas apvirto aukštyn kojom. Tikyba 
buvo uždrausta, atmosfera progimnazijoje nebe ta. Pasitaikė ir mokinių areštų. 
Trys mūsų klasės mokiniai buvo areštuoti ir net Panevėžio kalėjiman nuvežti, 
kad neigiamai pasisakę dėl rusų okupacijos, bet po kelių dienų buvo paleisti. 
1941 m. birželio 14 d. įvykdyta nekaltų žmonių tremtis gyvuliniuose vagonuose – 
okupacijos siaubo viršūnė!

Kilus karui, nutraukti trėmimai, kiek atsikvėpta, bet atsirado kitų grėsmių. 
Dėl prievartinės mobilizacijos į vermachtą, metus pasimokęs Panevėžio berniukų 
gimnazijoje, 1943 m. vėl grįžau į Šeduvą, kur buvo saugiau, į aštuntą klasę. 

Vokiečių okupacija netrukdė praktikuoti tikėjimą. Į mokyklas grąžintos tiky
bos pamokos. Mūsų dvasios vadovu tapo jaunas kunigas Antanas Juška, greitai 
pelnęs mokinių pagarbą ir meilę. Prieš pamokas susirinkdavome į mokyklos salę 
ir sugiedodavome giesmių giesmę „Marija, Marija...“ Sekmadieniais vėl ryte sku
bėdavome į primariją, mergaitės susiburdavo kairėje pusėje, berniukai – dešinėje. 

Šeduvosgimnazijos
tautiniųšokių
būrelio„Lenciūgėlis“
(iškairės):
E.Pabedinskaitė,
E.Šidlauskaitė,
B.Antanaitis,
G.Giedrikytė,
M.Bičkutė,
M.Lizaitis.1943m.
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Kapelionas aukodavo šv. Mišias ir pasakydavo pritaikytą šventei pamokslą. Daug 
mokinių dalyvaudavo bažnyčioje gegužinėse pamaldose, spalio mėnesį vakarais 
bažnyčioje kalbėdavo šv. Rožinį, prieš šv. Velykas vykdavo rekolekcijos, kurias 
pravesdavo pakviestas žymus pamokslininkas. Neteko girdėti, kad kas iš mokinių 
nedalyvautų rekolekcijose, neatliktų velykinės išpažinties ir nepriimtų Švenčiau
siojo Sakramento. Baigdami gimnaziją stropesnieji kas rytą eidavome į bažnyčią, 
priimdavome Švenčiausiąjį. Paskutinę mokslo metų dieną prieš abitūros egzaminus 
visa aštuntokų klasė dalyvavome šv. Mišiose, priėmėme Komuniją. 

Šeduvos bažnyčia, graži, erdvi dvasinė šventovė, sekmadieniais būdavo 
pilnutėlė. Aptarnaudavo klebonas, vikaras, kapelionas, altarista. Prelato M. Karoso 
labai tvarkingai, rūpestingai tvarkoma, prasmingais pamokslais, gražiu giedojimu 
patraukli, visapusiška pagalba tikintiesiems, jų reikalams neabejinga bažnyčia kėlė 
žmonių dvasią, artino juos prie šv. Sakramentų. Prelatas vikarų niekada nevaržė, 
leisdavo kūrybingai pasireikšti. 

Abitūros egzaminus išlaikėme visi trisdešimt du pirmosios laidos abituri
entai. Bet po mėnesio iš Rytų atidundėjo frontas. Okupantai, neturėdami jokios 
teisės, siuntė į frontą už juos kariauti. Iš Ragin¸nų kaimo kilęs, kartu su mumis 
laikęs egzaminus, gabus, išsilavinęs jaunuolis K. Malinauskas atsisakė eiti į oku
pantų kariuomenę. Jis buvo stribų ir kariškių sučiuptas namuose ir nužudytas. 
Žuvo kovodami partizanų eilėse mūsų artimi bičiuliai, žemesnių klasių moki
niai V. Puodžiūnas, A. Meškauskas, I. Daukša, P. Steponavičius. Tik iš vienos 
mūsų klasės už ryšius su partizanais buvo kalinti A. Meškauskaitė, I. Savickaitė, 
J. Matulytė, A. Pakštas, A. Pranckietis, V. Putinas, P. Čepaitis, V. Pranckietis ir  
K. Gvalda ištremti. Ne tik jie, bet ir kiti klasės, gimnazijos draugai, nekaltai 
apkaltinti ir bausti už ištikimybę Lietuvai ir Katalikų bažnyčiai, buvo ir liko 
mūsų gyvenimo kelrodis. 

Sovietiniais pokario metais, pasirinkus tolimesniam mokymuisi kunigų se
minariją, buvo visais atžvilgiais oi kaip sunku! Gimtieji namai nusavinti, šeima 
išblaškyta. Iš namų išvaryta motina klajojo po svietą, mirė sulaukusi 93 metų, 
viena sesuo su keturiais vaikais ištremta į Sibirą, dvi pasitraukė į Vakarus ir 
atsidūrė Kanadoje, brolis ZenonasBitė išėjo partizanauti ir 1949 m. žuvo. 

Baigęs Šeduvos gimnaziją, neabejojau, kad mano tikrasis pašaukimas – 
kunigų seminarija. Namuose, mokykloje, bažnyčioje įgyta patriotinė ir religinė 
orientacija ragino rinktis specialybę, kuri tais kruvinaisiais tautai metais galėtų 
geriausiai pasitarnauti keliant tautiečių dvasią, stiprinant juos nelygioje kovoje 
prieš vergiją. Stojančiųjų į kunigų seminariją 1944 m. buvo daug daugiau, negu 
Maskva teikėsi leisti Lietuvai. Greitai iš 400 klierikų seminarijoje teliko 25. Vie
ni pateko okupantų nelaisvėn, kiti išstojo verčiami pasirinkti kitas specialybes, 
treti patys pajuto nepasiruošę Dievo tarnystei. Sunkus kelias buvo kunigystėn. 
Trečiame Teologijos fakulteto kurse iš paskaitų buvo areštuoti du bendrakursiai. 
Kad išvengčiau jų likimo, seminarijos vadovybė nutarė mane į kunigus įšventin
ti anksčiau. Kunigo šventimus man, trečiakursiui, suteikė 1948 m. spalio 31 d. 
vyskupas Kazimieras Paltarokas. Kovo pabaigoje iš mano kurso naktį suėmė 
dar septynis. Iš Smilgių į seminariją įstojusiųjų šešetuko tik vienas teįstengiau 
pasiekti tada užsibrėžtą tikslą. 
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Nelengva buvo seminarijoje, bet 
dar daugiau persekiojimų, prievartos, 
neteisybių teko išgyventi kunigaujant. 
Kadangi įšventinimo dieną neturėjau 
tėviškės, pirmąsias mišias teko laikyti 
Kauno arkikatedroje. Baigus seminariją, 
prasidėjo blaškymas iš vienos parapijos 
į kitą dėl trukdymo kunigauti. Paskir
tas į Påsvalį gegužę, vietinės valdžios 
įsakymu rugsėjį už rajono ribų turėjau 
dingti per dvidešimt keturias valandas. 
Kiek pavikaravęs Anôkščiuose, klebo
navęs Õnuškyje (Rõkiškio r.), 1955 m. 
buvau paskirtas Panevėžio vyskupijos 
kancleriu, o po dvejų metų vyskupas 
K. Paltarokas paskyrė savo sekreto
riumi, Katedros kapitulos kanauninku. 
Po vyskupo mirties dar kurį laiką 
ėjau Vilniaus ir Panevėžio vyskupi
jų kanclerio pareigas. Bet bolševikinė 
valdžia ištrėmė iš tų pareigų Vilniuje 
ir nugrūdo vikarauti į Krìkenavą. Čia 
teko atlikti didžiulį bažnyčios remontą. 
Po jo – tremtis į Alksnýnę (Vilkavíškio r.), Åvilius (Zarasÿ r.), kur atšvenčiau 
kunigystės 25erių metų jubiliejų, ir pagaliau po metų paskyrimas į savo vys
kupiją, į Šeduvą.

1974 m. rugsėjo 17 d. Panevėžio vyskupas Romualdas Krikščiūnas paskyrė 
mane Šeduvos ir Dambavõs parapijų klebonu. Po prelato M. Karoso arešto kle
bonu Šeduvon buvo paskirtas kan. Antanas Misevičius, jį iškėlus – kun. Kazi
mieras Žeimys. Po pastarojo atvykęs perėmiau abiejų 
parapijų bažnyčių ir gyventojų aptarnavimą. Radau 
pagalbininkus kun. Antaną Zuloną ir visišką neregį 
altaristą Augustiną Pranckietį, kilusį iš Žiliónių kai
mo. Jis baigė Petrapilio kunigų seminariją, kunigu 
pašventintas 1910 03 25. Kunigavo Rusijoje, buvo 
kalinamas garsiajame Solovkų kalėjime. Kartu kalėjo 
ir vyskupas Teofilius Matulionis. Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė 1933 m. susitarė su Maskvos 
valdžia dėl vienuolikos lietuvių kunigų iškeitimo į 
Lietuvoje kalintus komunistus. Grįžo jie į Lietuvą 
1933 m. spalio 19 d. T. Matulionis buvo paskirtas 
Kaišiadorių vyskupu. Jį sovietinė komunistų valdžia 
1946 m. vėl areštavo. Paliegusį išleido iš kalėjimo 
be teisės grįžti į Kaišiadóris. 1957 m. Bírštono kle
bono Jonio bute T. Matulionis konsekravo vyskupu 

KrekenavosbažnyčiosvikarasB.Antanaitis

AugustinasPranckietis
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būsimą kardinolą Vincentą Sladkevičių. Už tai mano 
kurso draugas kun. Jonis gavo ketverius metus ka
lėjimo, o vyskupą Teofilių ištrėmė į Šeduvą. Apgy
vendino prie bažnyčios buvusioje altarijoje, netoli 
kun. A. Pranckiečio, kuris iš kalėjimo grįžo aklas. 
Šeduvos bažnyčios šventoriuje yra kryžiaus kelių 
stotysstacijos. Jas, vienas kitą prilaikydami, eidavo 
ligotų kojų vyskupas ir aklas kunigas. A. Pranckietis 
sulaukė šimto metų (be pusmečio), atšventė savo 75 
metų kunigystės jubiliejų. Jis kasdien pavyzdingai 
bažnyčioje aukodavo šv. Mišias, nors tai buvo ir labai 
sunki pareiga. Nelengva būdavo pasiekti bažnyčią, 
kai į ją per sumą prisirinkdavo daugybė tikinčių
jų, aprengtam liturginiais rūbais, sėdint ratukuose, 
iš atminties lotyniškai gražiai giedoti. Gerai dar, 
kad jam padėdavo geradaris zakristijonas Mečiukas 
(Radinskas). Kunigas niekada nedejavo dėl aklumo, 
visada sakydavo: „Ačiū,Dieve,kaddaveijėgųdėko
tiužkądarduosi“. Mirė kun. Augustinas 1986 m. 
Palaidotas Šeduvos bažnyčios šventoriuje. Liko malonūs prisiminimai apie aklą 
bendradarbį kunigą, rodžiusį šviesų gyvenimo kelią su Kristumi, nuoširdžiai 
tikėjusį ir pasitikėjusį Dievu.

Arkivyskupas T. Matulionis ir Šeduvoje buvo kibiai kagėbistų sekamas ir 
lankomas. Mirė jis rytojaus dieną po jų paskutinio apsilankymo 1962 m. rugpjūčio 
20 d. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. Kad būtų paskelbtas palaimintuoju, 
parengta ir pasiųsta Vatikanan keliolika didelių paketų dokumentų, liudijančių 
arkivyskupo kankinio, drąsaus ir gilaus tikėjimo gynėjo, nuoširdaus pamaldumo, 
labai dosnios širdies dvasininko gyvenimą. Paskelbimui palaimintuoju reikalingas 
stebuklas, įvykęs arkivyskupo Teofiliaus užtarimu. 

1975 m. Šeduvon altarista buvo paskirtas kunigas Petras Rauduvė, parašęs 
keletą knygelių, platinęs pamaldumą į Jėzaus širdį. Mokėsi jis Panevėžio gimna
zijoje, iš kurios savanoriu išėjo ginti Lietuvos. Buvo sunkiai sužeistas. Jis man 
kalbėjo, kad mes – maža valstybė, vien ginklais neišsilaikysime, mums reikia 
būti didžios dvasios, tada mes būsim galingi – nežūsim. Todėl ir stojo į kunigų 
seminariją. Vikaravo, klebonavo, buvo griežtas sau ir kitiems, asketas, abstinentas. 
Mirė 1982 m. rugpjūčio 20 d. Palaidotas Šeduvos bažnyčios šventoriuje. 

1985 m. Šeduvon paskiriamas tik pašventintas jaunas, energingas, gabus kunigas 
Algirdas Daunys. Dėl kunigų stokos netrukus buvo iškeltas į kitą parapiją klebonu. 

1986 m. altarista į Šeduvą paskiriamas kunigas Antanas Mitrikas, mano 
teologinio kurso bendramokslis. Jis, diakonas, 1949 m. kovo 25 d., paskutiniais 
mokslo metais (po dviejų dienų turėjo gauti kunigystės šventimus), kartu su ki
tais šešiais kunigais buvo ištremtas į Sibirą, Baikalo ežero salon. Turėjo žvejoti. 
Buvo tapęs net laivo kapitono pavaduotoju. 1956 m. slapta atvyko keletui dienų 
į Vilnių, meldėsi, atliko rekolekcijas. Vyskupas Julijonas Steponavičius pašventino 
diakoną Antaną kunigu. Pradėjus leisti iš Sibiro tremtinius, kun. Antanas negavo 

ArkivyskupasTeofilius
Matulionis
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teisės gyventi Lietuvoje. Į Lietuvą galėjo grįžti tik 
kai susirgo, nuo trėmimo praėjus dvidešimt trejiems 
metams. Grįžęs vikaravo Jūžintuosê (Rokiškio r.), kle
bono pareigų ten dėl ligos negalėjo atlikti. Į Šeduvą 
atvyko palaužtas Parkinsono ligos. Eidavo į bažnyčią 
šv. Mišių aukoti, nuoširdžiai klausydavo išpažinčių 
ir pamokslą pasakyti dar galėjo, bet nueiti į bažnyčią 
įstengė tik su pagalbininku. Buvo kunigas Antanas 
ne tik kurso draugas, bet ir bendradarbis, bendramin
tis, daug nuo kagėbistų kentėjęs, žmonių suprastas 
ir jų mylimas. Iškėlus iš Šeduvos mane, ir jis buvo 
artimųjų globojamas Kaune, ligoninėje gulėjo, vėliau 
slaugomas Marijampolėje, Marijos namuose, iš kur 
2008 m. iškeliavo į amžinybę. Palaidotas Šeduvos 
bažnyčios šventoriuje. 

1987 m. pakviestas į Šeduvą atvyko altarista Petras Liubonas, geras pa
mokslininkas, nuoširdus, ištikimas bendradarbis. Staiga mirė 1996 m. Palaidotas 
Stači¿nų bažnyčios šventoriuje.

Pas mane gyveno ir pastoracijos darbe talkininkavo kunigas Kęstutis Kazimie
ras Brilius MIC (marijonas vienuolis, gim. 1954 m.), slaptai pasirengęs kunigystei ir 
slaptai pašventintas. 1980 m. sovietinė valdžia neleido jam įstoti į Kauno kunigų 
seminariją. Šeduvoje, pirmoje kunigavimo vietoje, jis atliko kunigo darbo praktiką 
ir kunigavo gerą pusmetį. Po to išvyko į Sibirą apaštalauti. Labai džiaugiausi jo 
pasišventimu, erudicija ir vaisingu bendradarbiavimu. 

SutėvųirvaikųbendruomenePirmosiosKomunijosdieną
prieŠeduvosbažnyčiosdidžiųjųdurų.Apie1980m.

AntanasMitrikas
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1981 m. kunigu buvo slaptai pašventintas, slaptai baigęs filosofijos ir teologijos 
studijas, marijonų vienuolynui priklausęs kaunietis Ričardas Repšys (gim. 1950 m.). 
Valdžia jam neleido seminarijoje rengtis kunigystei, bet jis vis tiek savo pasiekė. 
Pradžioje 1975 m. jis įgijo ekonomisto diplomą. Dalyvavo Eucharistijos bičiulių 
sąjūdyje. Atvyko į Šeduvą ne tik praktikos atlikti, bet ir kunigiškame pastoracijos 
darbe visapusiškai darbuotis. Nežiūrint kagėbistų sekimo, jis trejus metus padėjo 
man drąsiai, kūrybingai pastoracijoje, ir tikintieji juo džiaugėsi. Valdžia priekaištavo 
man už nelegalius kunigus, o kunigas Ričardas kartkartėmis išvykdavo į misijas 
pas Pavolgio vokiečius katalikus, Armėnijon, Rusijon. Vėliau, atsiradus galimybei, 
marijonų vyresnybė kun. Ričardą išsiuntė Čikagon, dar vėliau perkėlė Londonan, 
po to Vokietijon lietuvių Vasario 16osios gimnazijon kapelionu, Lietuvon Vilka
viškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos dvasios tėvo 
pareigoms. Galiausiai jis išvyko į JAV, buvo Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos administratorius. Didvyriškos drąsos parodė gelbėdamas skęstantį, su 
kuriuo žuvo kartu. 

Didis skausmas dėl mielų bendradarbių netekties. Su ilgesiu ir malda juos 
menu. Jų taip stinga šiandieniniame bažnyčios gyvenime. 

Šeduvos Švento Kryžiaus atradimo bažnyčia – didžiulis architektūrinis 
paminklas, turintis 370 metų. Visada atsiranda darbų jos gerai būklei palaikyti. 
Atvykus į naują vietą gyventi ir dirbti, pirmiausia reikia apsišluoti savame kieme. 
Jaučiau pareigą ir atsakomybę už bažnyčios kaip šventovės ir architektūrinio pa
minklo remontą, kad ji išliktų tinkama savo paskirčiai. Susipažinus su bažnyčios 
būkle, rasta daugybė defektų. Reikėjo nemažo remonto. Jam buvo privalomas 
Kultūros ministerijos leidimas. Okupacijos metais bažnyčių remontui atlikti būdavo 
daroma ir kliūčių. Meistrais, tinkamais remontininkais, medžiagomis, mokesčiais 
už jas ir darbą, darbininkų apgyvendinimu ir maitinimu teko rūpintis klebonui. 
Su darbininkais reikėjo sudaryti sutartis, mokėti už juos pajamų mokestį, o dar 
teko mokėti valstybei trobesių ir žemės rentos mokestį (už bažnyčią ir šventorių). 
Pinigų remontui valstybė neskyrė, statybinių medžiagų (medienos miške, šiek tiek 
skardos, plytų) vienerius metus leido nusipirkti, o paskui nedavė joms paskyrų, 
leidimo pirkti. Įsigytas medžiagas reikėjo pagrįsti dokumentais, iš kur jos pirktos. 
Kagėbistai ragino finansininkus tikrinti, patys sekė ir tikrino. Stengiausi turėti 
visus reikalaujamus dokumentus, kad neatiduotų prokuratūrai, kaip tai atsitiko 
Klaipėdos bažnyčios klebonui, kuris buvo įkalintas šešeriems metams. 

Menu, buvo ūkanota rudens diena. Į bažnyčios remonto darbus susirinko 
bent penkiasdešimt talkininkų. Darbas užvirė jau pirmomis dienomis. Jau pačioje 
pradžioje teko išgyventi ir nelaimingą atsitikimą: pagyvenusio amžiaus talkininkė 
Marcelė nukrito nuo pastolių ir kruvinai susižeidė galvą. Ją skubiai nugabeno į 
Radviliškio ligoninę. Teko atidėti pamaldas Dambavos bažnyčioje ir pasirūpinti 
nukentėjusiąja. Tik po trijų savaičių ji grįžo į darbą.

Bažnyčios remontą reikėjo pradėti nuo žemutinio stogo, kur teko keisti 
balkius, gegnes, skardą, naujai apskardinti bažnyčios bokštų karnizus, piliastrus. 
Šiems sunkiems darbams reikėjo gero specialisto. Bažnyčios išorės tinkas buvo 
lyg suakmenėjęs. Mano gyvenimo Šeduvoje metais bažnyčią iš lauko pusės teko 
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dažyti du kartus. Prieš penkiasdešimt metų gražiai dekoruotos bažnyčios nepa
gailėjo nei laikas, nei saulė, nei dulkės. Ją meistriškai atkūrė su savo padėjėjais 
panevėžietis dailininkas P. Andriejauskas, buvęs gimnazijos mokytojas, 1941 m. 
Sibiro tremtinys, grįžęs iš tremties išdekoravęs penkiasdešimt šešias bažnyčias. Teko 
pakeisti visas bažnyčios grindis, įrengti rūsyje katilinę centriniam šildymui, kad 
šiluma išsilaikytų, padvigubinti langų rėmus. Biržų meistras B. Navickas padarė 
naujus suolus, V. Sebeckas auksavo visus bažnyčios altorius, sakyklą, krikštyklą. 
Bažnyčiai buvo nupirkti nauji šviestuvai, suremontuoti vargonai. Visus darbus ir 
vargus atnaujinant bažnyčią sunku ir išskaičiuoti, bet didelis triūsas nenuėjo veltui. 

Pasikeitė per tuos metus ir bažnyčios aplinka. Šventoriuje pastatytas ąžuoli
nis koplytstulpis a. a. JAV mirusio kapeliono Antano Juškos atminimui, ąžuolinis 
paminklas Lietuvos 600 metų Krikštui paminėti, ąžuolinis Rūpintojėlis, įamžintas 
Švento Tėvo Jono Pauliaus II atvykimas į Lietuvą 1993 m., išsiveržimas iš sovieti
nės okupacijos, žuvusių už laisvę partizanų, tremtinių, Sibiro kalinių, kalėjimuose 
nukankintų ir visų už Dievą ir Lietuvą kentėjusių atminimas. 

 Komunistinė valdžia nusavino visus parapijos namus, tad teko rūpintis 
pastoge bažnyčios tarnautojams. Nupirkom namus vargonininko vardu, vikarui – 
parapijos nuosavybėn, M. Puodžiūnaitė, prelatas M. Karosas savo namus padovanojo 
parapijai testamentu. Išsiveržus iš sovietinės okupacijos, parapija gavo juridinio 
asmens teises. Vienintelį parapijos namą atidavėme Caritui. 

Tais pačiais kunigavimo Šeduvoje metais dėl kunigų stokos teko aptarnauti 
Dambavos tikinčiuosius ir atlikti tos bažnyčios remontą. Buvo reikalingas ir dide
lis Alksniupiÿ kaimo kapinių koplyčios, gotikos stiliaus architektūrinio paminklo, 
remontas. Bendruomenės pirmininkui A. Malinauskui finansiškai padedant, ji 
buvo labai gražiai suremontuota ir vyskupui J. Preikšui dalyvaujant iškilmingai 
atšventinta. 

Aukos Šeduvos bažnyčios remontui buvo gaunamos tik iš rinkliavos bažny
čioje. Nemažos pinigų sumos surinkimas rodė tvirtą parapijiečių tikėjimą bažnyčios 
persekiojimo sovietinės okupacijos metais. Skaudu buvo dėl okupacijos metu puo
lamos bažnyčios, tikinčiųjų persekiojimo. Visos institucijos buvo įpareigotos skleisti 
bedievybę. Sovietinis ateizmas pasireiškė kaip buldozerinis ateizmas, panaudojant 
prievartą. Ypač stengtasi subedievinti mokyklų jaunimą, nes jis – tautos ateitis. 
Anot kardinolo V. Sladkevičiaus, mokykla buvo ateizmo malūnas.

Gyvenome gražiausiais prisiminimais apie laisvos, nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą, guodėmės ilgesingomis, viltingomis mintimis ir svajonėmis kuo greičiau 
sulaukti laisvės. Jas žadino kovos prieš bolševizmą stiprėjimas, 1956 m. sukilimas 
prieš vergiją Vengrijoje, 1968 m. Prahos pavasaris, 1972 m. Kaune susideginusio 
R. Kalantos auka, pogrindyje leidžiama „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“. 
Laisvės viltį stiprino Helsinkio grupės 1976 m., Laisvės lygos 1978 m. rudenį susi
darymas, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsisteigimas. Pagaliau 1988 m. 
birželio 3 d. Vilniuje įsikūrė Sąjūdis. Daugiatūkstantiniuose susibūrimuose imta 
reikalauti demaskuoti slaptą MolotovoRibentropo pakto suokalbį dėl Lietuvos 
okupacijos. Į Sąjūdį įsitraukė ir šeduviečiai. 

1988 m. spalio 2 d. per Angelų Sargų atlaidus Šeduvoje po pamaldų aikš
tėje buvo surengtas didžiulis mitingas. Jo metu žmonės pirmą kartą viešai išliejo 
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savo skausmą dėl skaudžių išgyvenimų 
sovietinės okupacijos metais. Teko pa
sisakyti ir man. Didelis įvykis kovoje 
dėl laisvės – 1988 m. spalio 22–23 die
nomis vykęs visos Lietuvos mitingas 
Sporto rūmuose. Jame dalyvavau kaip 
Panevėžio vyskupijos atstovas. Buvau 
išrinktas Sąjūdžio seimo nariu. Teko 
dalyvauti konferencijoje, posėdžiuose. 
1989 m. rugpjūčio 23 d. mes, šeduvie
čiai, dalyvavome Baltijos kelyje, Ta
lačkóniuose, netoli Påsvalio pastatėme 
kryžių. Ir vėliau aktyviai dalyvavau 
daugelyje Sąjūdžio renginių ir akcijų 
Šeduvoje bei Vilniuje. 

1989 m. atsirado galimybė atverti 
savo buvusios gimnazijos duris, artimai 
bendrauti su mokytojais ir mokiniais. 
O 1999 m. vidurinėje mokykloje turėjau 
jau daug tikybos pamokų, nes lankė 
daugelis mokinių, reikėjo pagalbininkų 
katechetų. 

1992 m. šventėme Šeduvos pa
rapinės mokyklos 450 metų jubiliejų. Iškilmingos pamaldos bažnyčioje, minėji
mo metu prie mokyklos pastatytas koplytstulpis, kurį, kartu ir mokyklą, teko 
pašventinti. 

1994 m. minėjome Magdeburgo teisių suteikimo 340 metų jubiliejų ir mūsų 
klasės baigimo auksinį jubiliejų. Vėl iškilmingos pamaldos bažnyčioje ir minėjimas.

Iš šešiasdešimt penkerių savo kunigavimo metų dvidešimt vienerius, bran
džiausius savo apaštalavimo metus, atidaviau Šeduvos parapijai. Stengiausi, kad 
ne tik bažnyčios sienos būtų atnaujintos ir šviesios, bet kad ir man patikėtiems 
parapijiečiams netrūktų dvasinės atgaivos ir pamaldumo. Didžiai vertinau ir ver
tinu stiprų šeduviečių prisirišimą prie savo papročių, gilų religingumą, pagarbą 
dvasinėms vertybėms. Daug kartų teko susidurti su saugumiečių priekabumu, 
primestais kaltinimais, bet pavyko atsilaikyti, nes kurpiami nusižengimai niekuo 
nebuvo pagrįsti. Bet skaudžių žaizdų nenoriu liesti. 

Po darbo Šeduvoje 1995 m. buvau pakviestas dėstytojauti į Kauno kunigų 
seminariją, man buvo patikėtos atsakingos vicerektoriaus pareigos. Bet ten dirbau 
neilgai, kol atvykęs Romos vizitatorius nusprendė, kad klierikams reikia jaunų 
auklėtojų, ir visa vadovybė (penki asmenys) buvo pakeista jaunesniais. Paskutiniai
siais dešimtmečiais ilgiau teko klebonauti vėl savam krašte, Panevėžio šv. Trejybės 
bažnyčioje ir gimtųjų Smilgių parapijoje. Savo kunigavimo penkiasdešimtmetį ir 
amžiaus aštuoniasdešimtmetį švenčiau Panevėžyje, eidamas bažnyčios rektoriaus 
pareigas. Su Smilgių ir Dambavos tikinčiaisiais atsisveikinau 2013 m. lapkričio 
4 d., priglaustas kaip altarista prie Panevėžio vyskupijos. 

SąjūdžiojubiliejiniamesusitikimeVilniujesu
Radviliškiorajonosąjūdininkųgrupe.2012m.
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Per savo Viešpaties duotą netrumpą gyvenimą ir darbą įsitikinau, kad 
dvasininko gyvenimo prasmė – tarnystė Dievui ir žmonėms. Su širdgėla žvelgiu, 
kad ir mano brangioje katalikiškoje Šeduvijoje mažėja lankančių maldos namus, 
retėja kunigystę pasirenkančių šeduviečių. 

B.Antanaičiokunigystės65eriųkunigystėsmetiniųšventėje(iškairės):Telšiųvyskupijos
ordinarasvyskupasJonasBoruta,SmilgiųbažnyčiosklebonasprelatasB.Antanaitis,Kauno
arkivyskupijosarkivyskupasmetropolitas,LietuvosbažnyčiosVyskupųkonferencijospirmininkas
SigitasTamkevičius,PanevėžiovyskupijosordinarasvyskupasLionginasVirbutasSJ,Panevėžio
vyskupasemeritasJonasKauneckas.2013m.Nuotraukosišstr.autoriausarchyvo
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Mokslininko, valstybininko, teisėjo keliai
Egidijus Jarašiūnas

Ištakos. Kraštas – pirmiausia jo 
žmonės. Čia gimę, užaugę, gyvenantys. 
Ir jei kuris, išskridęs iš gimtųjų namų, 
savo darbais tampa žinomas ne tik 
Lietuvoje, bet ir platesniame pasau-
lyje, tai – ir jį išauginusios gimtosios 
žemės nuopelnas. Tokio žmogaus pa-
siekimai – ir krašto pasiekimai.

Prano Kūrio – pasaulinio lygio 
tarptautinės teisės specialisto, atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos valstybės pir-
mosios Vyriausybės nario, diplomato, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmi-
ninko, Europos Žmogaus Teisių Teismo 
ir Europos Sąjungos Teisingumo Teis-
mo teisėjo – gyvenimo kelio pradžia – 
1938 metų Šeduvoje. Šis provincijos 
miestelis šeduviams, kad ir kur jie būtų, 
visados mielas ir brangus. Iš centrinės 
aikštės trys svarbiausios gatvės veda į 
Šiaulius, Panevėžį ir Kėdainius. Pagal 
to meto mastelį tai – svarbiausi keliai, tarsi galimo veikimo ribos. Tiesa, P. Kūrį 
jie nuves gerokai toliau – į Paryžių, Briuselį ar Strasbūrą. Bet tai bus ateityje.

Daug nuveikusio žmogaus darbams apibendrinti pasitelkiamas skambus likimo 
vardas. Tik šis ir pats „nulemtas“ daugelio komponentų. Vienas iš jų – genetinis 
kodas. Tai, ką gaunam iš tėvų ar protėvių. Imlus protas, puiki atmintis... Tai 
pirmieji duomenys mokslui... P. Kūriui būdingas gyvas temperamentas. Neabejoju, 
kad įvairiose Kūrių giminės kartose rastumėme ne vieną tikrą optimistą. Ko gero, 
ir būdo tiesumas perduodamas iš kartos į kartą.

Tai tik pirminės prielaidos. Ne mažiau svarbus auklėjimas šeimoje. Jis lemia, 
kaip bus panaudotos įgimtos savybės, kas įgis prioritetą, į ką bus orientuojamasi 
ateityje. Tai – vertybių (tikrų, neapsimestinių) sistemos ugdymas. Mykolo ir Onos 
Marijos Kūrių šeima iki šių dienų prisimenama Šeduvoje. Motina šeimininkavo 
namuose. Tėvas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, 1920–1922 metų 3-iojo pėstinin-
kų pulko karys, sužeistas kovose prie Širvintų. Tėvas iš pradžių dirbo malūne, 
vėliau tapo Šeduvos bažnyčios varpininku. Paprasti nepaprastai dori žmonės, iki 
šiol kaimynų ir pažįstamų minimi tik geru vardu.

Žmogaus gyvenimo neatsiesi nuo laiko, šalies, visuomenės gyvenimo reali-
jų. P. Kūriui tokios duotybės – gimimas Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais, 
Antrasis pasaulinis karas, sunkūs pokario laikai... Fonas ne pats palankiausias. 
Žmogaus gyvenimo mastais matuojant ilga sovietinė tikrovė, po to – pagaliau 

Pranas Kūris
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Tėvų, Onos  
Marijonos ir Mykolo 
Kūrių, vestuvinė  
nuotrauka. 1935 m.

Kūrių giminė. Pranas – antroje eilėje  
ketvirtas iš kairės. 1976 m. 
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prasidėjęs tautos atgimimas, nepriklausomos valstybės atkū-
rimas... Kitoj šaly, kitais laikais tie patys pradiniai duomenys 
greičiausiai vestų į kiek kitokį rezultatą. Gal ir žmogiškosios 
kūrybos laukas būtų kitas, gal skirtųsi ir pasiektos aukštumos...

Lietuvoje jau nuo XIX a. pabaigos paprastų žmonių 
tikslas – išleisti vaikus į mokslus. Mykolas ir Ona Marija 
Kūriai – ne išimtis. Didžiausias tėvų noras – kad visi penki 
vaikai baigtų mokslus, būtų reikalingi žmonės visuomenėje. 
Vyriausias sūnus Antanas baigė kooperacijos institutą, duktė 
Eugenija tapo matematike, kita duktė Ona – dantų gydytoja, 
jauniausias sūnus Juozas įgijo geležinkeliečio specialybę.

Antrojo Kūrių sūnaus Prano gabumai išryškėjo jau 
Šeduvos vidurinėje mokykloje. Tiek draugai, tiek mokytojai 
stebėjosi žaibišku mokslo dalykų suvokimu. Neabejotina sėkmė 
gabiam vaikui buvo ir kūrybingi bei mylintys savo darbą 
mokytojai. Regis, neatsitiktinai Šeduvos vidurinę mokyklą 
baigė tiek iškilių žmonių. Negalima nelaikyti likimo ženklu ir prancūzų kalbos 
mokytojos. Dar mokydamasis Šeduvos vidurinėje mokykloje, P. Kūris gerai pra-
moko prancūziškai. Šeduvoje prancūzų kalbos mokė tikrai kvalifikuotos mokytojos. 
Ateityje tos žinios labai pravers.

Nuo 14 metų vasaromis Pranas dirbo: tai tiesė plentą, tai darbavosi durpyne. 
Tai buvo gera darbo mokykla. Ir vėliau, studijuodamas, vasarą vyks į Kazachstaną 
užsidirbti pinigų kostiumui ir batams. Tokios tų laikų realijos.

Kaip ir daugelis to meto jaunų žmonių jautė dviejų pusių įtaką. „Augau 
katalikiškoje aplinkoje, tačiau kartu kaip „tikrą pinigą“ priėmiau daug ką iš to, ką bruko 
mokykla ir oficialioji propaganda.“1 Tai P. Kūrio prisiminta aplinkybė. Mokykloje 
marksistiškai aiškinamos socialinės lygybės ir socialinio teisingumo idėjos, na-
muose laikomasi tradicinių krikščioniškų vertybių. Dabar galėtume sakyti: toks tų 
laikų laikinesnių ir amžinesnių idėjų sandūros laukas. Tokia to meto lietuviško 
gyvenimo tikrovė. Tai – ir šeimos įdiegtų vertybių tvirtumo išbandymų laukas.2 
Jaunas žmogus apie tokią priešpriešą dar negalvojo, jam teisingumas – galėjimas 
padėti apginti žmonių teises, kai aplink tiek neteisybės. Tai atitiko ir tėvų prie-
sakus apie būtinybę dorai gyventi. Baigdamas vidurinę Pranas ima galvoti apie 
advokato darbą.

Teisės mokslininko keliu. 2007 m. išleistame žinyne „Who is who in public 
international law“ („Kas yra kas tarptautinėje viešojoje teisėje“) P. Kūrio vardas 
minimas greta žinomiausių šiuolaikinės tarptautinės teisės specialistų – sero Herscho 
Lauterpachto, Iano Browlie, Makso Schwebelio, Rosalyn Higgins ir kitų. Galime 
kalbėti apie jo mokslinių darbų svarbos pripažinimą ne tik Lietuvos ar Europos, 
bet ir pasaulio mastu.

Tačiau iki tokio pripažinimo – 
ilgas ir nelengvas kelias. Teisės studijų 
pasirinkimą baigus vidurinę mokyklą 
lėmė, kaip pripažįsta pats P. Kūris, „už-
valdęs teisingumo jausmas“, kurį jaunasis 

1 Kūris P. Pasitikėjimo ir įvertinimo ženklas, Pirmoji 
Vyriausybė 1990–1991 m., Vilnius, 2000, p. 246.

2 „Tėvai buvo dori katalikai, vaikams įdiegė dorovės 
pagrindus, kuriais vadovaujuosi iki šiol“ (iš pokalbio 
su P. Kūriu, žr: Sakalauskaitė R. Pasiekęs teisės 
aukštumas, Fortuna privata, 2008, rugsėjis, p. 43).

P. Kūris –  
Šeduvos vidurinės 
mokyklos moksleivis.  
1956 06 26
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abiturientas tikėjosi „realizuoti dirbdamas teisininku, tiksliau, advokatu.“3 Advokatu 
P. Kūris netapo. Tapo mokslininku, tarptautinės teisės mokslo autoritetu. Beje, 
galima kalbėti apie Šeduvos indėlį ruošiant tarptautinės teisės mokslo atstovus 
Lietuvai, tam tikrą tradiciją. P. Kūrio pirmtaku reikia laikyti iš Šeduvos kilusį 
Domą Krivicką, tarpukariu dėsčiusį tarptautinę teisę Kauno ir Vilniaus universi-
tetuose, vėliau pasitraukusį į Vakarus.4

P. Kūris 1956 m. įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. P. Kūrio 
studijų metais VU Teisės fakulteto dekanas buvo doc. K. Domaševičius, fakultete 
dirbo dėstytojai prof. K. Jablonskis, prof. J. Žeruolis, vyr. dėstytojas E. Medžys, 
doc. A. Žiurlys, doc. A. Liakas, vyr. dėstytojas A. Klimka, doc. A. Blieka. Šie 
mokslininkai buvo teisės studijų lietuvių kalba šalininkai, jie stengėsi, kiek tai 
buvo įmanoma tuometinėmis sąlygomis, formuoti kuo platesnį būsimo teisininko 
požiūrį į teisę ir į teisininko darbą. Teisės fakultetas buvo pripažintas teisininkų 
rengimo centru Lietuvoje. VU Teisės fakulteto studijų planuose, nepaisant studijų 
balasto – partinių politinių disciplinų – užteko vietos specialiosioms disciplinoms, 
būtinoms tinkamos kokybės specialistams parengti5.

P. Kūris su pagyrimu baigė teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fa-
kultete. 1961 m. rugsėjo mėn. jam buvo pasiūlyta dirbti finansų teisės dėstytoju 
Teisės fakulteto Valstybinės teisės katedroje. P. Kūris dvejus darbo šioje katedroje 
metus prisimena kaip pirmąją universitetinio darbo patirtį.

1963 m. spalio mėn. P. Kūris stojo į Maskvos valstybinio universiteto tarp-
tautinės teisės aspirantūrą. Gabus stojantysis atkreipė komisijos narių dėmesį. Tai 
nulėmė sprendimą jį priimti į aspirantūrą, nors tarptautinės teisės specialybėje 
nebuvo skirtos vietos Lietuvai.6

Mokslinio darbo vadovu buvo paskirtas žinomas tarptautininkas prof. J. Ko-
rovinas (beje, dar carinės Rusijos laikais buvęs privatdocentu). P. Kūriui pasiūlyta 
rašyti disertaciją planine tema apie kolonializmo Afrikoje teisinius aspektus. Tačiau 
tema buvo suformuluota taip, kad P. Kūris greitai suprato, jog iš jo tikimasi grynai 
politizuotų aprašymų, kad nieko rimtesnio parašyti neišeis. Ir netipiškas aspiran - 
tas vėl pasielgė netipiškai. P. Kūris savo iniciatyva po trejeto mėnesių prašė pa-
keisti darbo temą – jis norėjo rašyti apie 
laisvojo miesto statusą. Argumentaci-
ja: laisvojo miesto statuso tarptautinėje 
teisėje problemos buvo aktualios dėl 
tuo metu Europoje vykusios diskusijos, 
susijusios su padalyto Berlyno statusu. 
P. Kūris jau anksčiau buvo neblogai 
susipažinęs su ankstesnių laikų Kroku-
vos, Dancigo ir Klaipėdos (lietuviškos 
sąsajos P. Kūriui ypač svarbios) statuso 
ypatumais. Tokie aspiranto argumentai 
įtikino prof. J. Koroviną, jis sutiko keisti 
tyrimo temą.

Disertaciją tema „Laisvojo miesto 
statusas tarptautinėje teisėje“7 P. Kūris 

3 Svirbutavičiūtė A. Nešventiniai pamąstymai jubi-
liejaus išvakarėse, Lietuvos žinios, 1998 m. rugpjūčio 
19 d. Nr. 81.

4 Apie tai žr.: Pakštas V. Dvidešimtojo amžiaus Šeduva, 
Vilnius, p. 62–63.

5 Machovenko J., Maksimaitis M. Vilniaus uni-
versiteto teisės fakultetas 1641–2007 metais, Vilnius, 
2008, p. 207.

6 P. Kūris prisimena: „<...> Lietuvai neskirdavo tokių 
vietų. Išlaikiau stojamuosius egzaminus, o iš pagrindinės 
tarptautinės teisės disciplinos gavau ketvertą. Tik po 10 
metų pasiteiravau egzaminų komisijos narės, profesorės, 
kodėl man parašė tik ketvertą, nors atsakiau viską, ji 
paaiškino, kad atvažiavo nežinomas žmogus iš Lietuvos 
ir rašyti penketą tiesiog nekilo ranka.“ (žr: Svirbutavi-
čiūtė A. Nešventiniai pamąstymai jubiliejaus išvaka - 
rėse, Lietuvos žinios, 1998 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 81).

7 Курис П. Статус вольного города в международном 
праве, автореферат дисертации, Москва, 1965.
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parašė per trylika mėnesių (toks rekordas tik patvirtina, kad aspirantas išties buvo 
netipiškas) ir 1965 m. balandžio mėn. ją sėkmingai apgynė Maskvos valstybiniame 
universitete bei gavo teisės mokslų kandidato (dabar – daktaro) laipsnį. Dar prieš 
apgindamas disertaciją P. Kūris jau buvo parašęs kelis straipsnius kosmoso teisės 
bei laisvųjų miestų temomis.

Disertacijoje išsamiai ir įvairiais požiūriais buvo išnagrinėtas laisvojo miesto 
institutas tarptautinėje teisėje, suformuluota laisvojo miesto, kaip tarptautinės tei-
sės subjekto, sąvoka, atskleisti jo požymiai, ypatybės, išanalizuota laisvojo miesto 
garanto koncepcija.

P. Kūrio disertaciją įsidėmėjo ne vienas tarptautinės teisės specialistas. 
Tokio lygio darbų retai pasitaiko. Taigi gabiam jaunam tarptautinės teisės moks-
lininkui pasiūlyta stažuotė užsienyje (ir puikus prancūzų kalbos mokėjimas čia 
itin pravertė). Tai – didelė sėkmė. 1967 m. spalio mėn.–1968 m. rugpjūčio mėn. 
P. Kūris stažavosi Paryžiaus universiteto Aukštųjų tarptautinių studijų institute. 
Jo stažuotės mokslinis vadovas Sorbonos universitete buvo žymus tarptautinės 
teisės profesorius Charles Rousseau, kurio daugiatomis darbas „Droit internatio-
nal public“ („Tarptautinė viešoji teisė“) ir šiandien išlikęs „mokslo apyvartoje“. 
Galiojančio teisinio reguliavimo nagrinėjimo svarbos pabrėžimas buvo šio ,,griežto 
pozityvisto“, „policy-oriented science“ („politiškai orientuoto mokslo“) koncepcijos 
priešininko8 įtaka jaunajam mokslininkui.

Atvykusiam į užsienį jaunam mokslininkui didžiulį įspūdį darė universitetinė 
kūrybinė laisvė, raginimai abejoti tuo, kas skaitoma per paskaitas, kas rašoma 
knygose. Taip formavosi gilesnio mokslinio pažinimo būtinos prielaidos. Nauja 
teisinio pažinimo metodologija netrukus išryškėjo jaunojo autoriaus darbuose. Beje, 
sovietiniams P. Kūrio darbų recenzentams labiausiai klius jam būdingi vakarietiškos 
mokslinės mąstysenos elementai. Būtent jais P. Kūrio darbai pirmiausia išsiskirs iš 
bendro Rytų Europos teisinių darbų fono. P. Kūrio teisiniai tekstai tuometiniame 
teisės moksle tam tikra prasme reiškė tą patį, ką teatre reiškė vakarietiškos dvasios 
Juozo Miltinio spektakliai ar Regimanto Adomaičio ir Juozo Budraičio vaidinami 
„vokiečiai“ kine, t. y. kitonišką dvasią, kitokių mąs tymo principų raišką.

Dar viena Paryžiaus pamoka – 1968 m. balandžio–gegužės mėn. vykusi 
studentų revoliucija, demonstracijos, diskusijos. P. Kūris prisimena: 

„Stažuodamasis Paryžiuje 1967–1968 m. pergyvenau neramų metą. 
Tai buvo studentų judėjimo, valdžios pasikeitimo, Charleso de 
Gaulle’io nuvertimo laikas. Tuose įvykiuose ir aš pats dalyvavau, 
todėl net mokslai šiek tiek susitrukdė.“ Įvykiai vertė mąstyti: ,,Pama - 
čiau, kaip atsistatydina viena valdžia, ateina kita. Tai man buvo 
demokratijos pamoka. Ir dabar prisimenu, kiek toje studentų re-
voliucijoje buvo spontaniškumo. Jaunimas protestavo, dažnai net 
nežinodamas, dėl ko protestuoja.“9

1968 m. P. Kūris tapo Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto docentu. 
1969–1971 m. jis ėjo šio fakulteto de-

8 Žr: Cot J.-P. Bibliographie. Ch. Rousseau, Droit 
international public, t. I, Revue international de droit 
comparé, 1971, vol. 23, n° 2, p. 516–518.

9 Petrauskis K. Neišsigynęs savo praeities, Veidas, 
1998 10 29.
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kano pareigas. 1970 m. Hagos Tarp-
tautinės akademijos kuratoriumo kvie-
timu P. Kūriui teko stažuotis Hagos 
Tarptautinės teisės akademijos Tyrimų 
centre. Tai – jauno mokslininko autori-
teto tarptautinio pripažinimo pradžia.

1971 m. vasario mėn. P. Kūris 
buvo paskirtas vyr. moksliniu bend-
radarbiu baigti mokslinę disertaciją  
ir komandiruotas į Maskvos valsty - 
bi nį universitetą. Prasidėjo naujas moks - 
linio darbo etapas – teisės mokslų dak - 
taro (tai atitinka šių laikų habili tuo - 
to daktaro laipsnį) disertacijos „Vals - 
ty bių atsakomybė ir jos pagrindai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje“ rengimas.

1972 m. išleisti P. Kūrio parašyti „Tarptautinės teisės teorijos pagrindai“10. 
Tai buvo vienas pirmųjų platesnio pobūdžio leidinių apie tarptautinę teisę lietuvių 
kalba po Antrojo pasaulinio karo. Knygoje nagrinėjami klausimai: tarptautinės 
teisės ypatumai, šaltiniai, subjektai, pagrindiniai principai. Rašydamas šią knygą 
autorius susidūrė su papildoma problema. Paaiškėjo, kad stokojama tarptautinės 
teisės terminijos lietuvių kalba. Todėl P. Kūriui neliko nieko kito, kaip pačiam 
imtis ir tarptautinės teisės terminijos kūrimo darbo. Taigi jį reikia laikyti ir lie-
tuviškos tarptautinės teisės terminijos kūrėju.

1973 m. Maskvos valstybiniame universitete jis sėkmingai apgynė teisės 
mokslų daktaro disertaciją tema „Valstybių atsakomybė ir jos pagrindai šiuolai-
kinėje tarptautinėje teisėje“. Tai bene geriausiai tarptautinės teisės specialistams 
žinomas P. Kūrio darbas. Remiantis disertacija buvo parašyti du veikalai: 1973 m. 
pasirodžiusi monografija „Tarptautinės teisės pažeidimai ir valstybių atsakomybė“11 
ir kiek anksčiau paskelbtas darbas ,,Atsakomybės tarptautinėje teisėje problemos“12.

Monografijoje „Tarptautinės teisės pažeidimai ir valstybių atsakomybė“ na-
grinėjama tarptautinės teisinės atsakomybės raida, tarptautinės teisinės atsakomy-
bės sąvoka, tarptautinės teisinės atsakomybės pagrindo problemos, be to, veikalo 
autorius itin didelį dėmesį skyrė kaltės problemai tarptautinėje teisėje. Tiriant šią 
temą nagrinėjamos ir tarptautinės atsakomybės formos, taip pat jos kodifikacijos 
klausimai. 

„Pranas Kūris vienas iš pirmųjų tarptau-
tinėje teisėje siūlė atsisakyti tarptautinės 
valstybių atsakomybės civilinės traktuotės, 
kuria remiantis dirbtinai siaurinama vals-
tybių atsakomybė, ir nebevartoti termino 
„deliktas“ kalbant apie valstybių atsakomy-
bę, o rinktis terminą ,,tarptautinės teisės 
pažeidimas.“13

P. Kūris Paryžiuje. 1968 m.

10 Kūris P. Tarptautinės teisės teorijos pagrindai, Vilnius, 
1972.

11 Курис П. Международные правонарушения и ответст -
венность государства, Vilnius, 1973.

12 Kūris P. Atsakomybės tarptautinėje teisėje problemos, 
Vilnius, 1970.

13 Andriulis V., Katuoka S. Mokslininkas, diplo-
matas, Europos Bendrijos Teisingumo Teismo teisėjas 
Pranas Kūris, Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber 
Amicorum Pranas Kūris, Vilnius, 2008, p. 20.



816

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Pastebėtina, kad sovietiniams šio darbo recenzentams 
ypač kliuvo tikrai novatoriškos ir vėliau pasitvirtinusios idėjos. 
Viena iš jų – teiginys, kad kaltė nėra privalomas tarptautinės 
teisės pažeidimo elementas. Netiko ir P. Kūrio siūlomas „nema-
terialinės atsakomybės“ terminas vietoj sovietinių mokslinin kų 
vartotos „politinės atsakomybės“ sąvokos. Tai nebuvo vien gin-
čas dėl terminijos, už terminų slypėjo koncepcijos skirtingumai.

Šiame darbe suformuluoti tyrimo rezultatai pasiekė ir 
Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisiją, kuri beveik pusę 
šimtmečio kūrė tarptautinės konvencijos dėl valstybių atsako-
mybės projektą, šiuo metu pavadintą „Straipsniais dėl valstybių 
atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus“, ir 2001 m. patvirtintą Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. A/56/10. Teisinėje literatūroje pažymima, kad 

„Prano Kūrio atlikto mokslinio tyrimo rezultatai bei daugelis jo 
išvadų atsispindi šiame dokumente, nors Prano Kūrio darbą ir 
galutinį Straipsnių variantą skiria beveik trys dešimtmečiai.“14 

Tai geriausias parašytų darbų įvertinimas: jeigu teisininko mokslinės mintys ne-
paseno per kelis dešimtmečius, jos tikrai vertingos.

P. Kūrio suformuluota tarptautinės teisės pažeidimo koncepcija (kuri vėliau 
buvo pavadinta „P. Kūrio doktrina“)15 yra grindžiama tarptautine teisine praktika ir 
tyrimų, atliktų nuo H. Grocijaus laikų iki XX a. antrosios pusės, analize. P. Kūris 
pirmasis tarptautinės teisės istorijoje pristatė ir apibrėžė tarptautinės teisės pažeidimo 
elementus bei nustatė jo objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. P. Kūris 
išvystė kaltės pagal tarptautinę teisę koncepciją, remdamasis Vakarų teisininkų 
darbų kritine analize, nes manė, kad sovietų mokslininkų darbai neatitiko pasau-
linio lygio. P. Kūrio pasiūlytas kaltės pagal tarptautinę teisę klausimo sprendimas 
buvo perimtas ir kitų žymių teisininkų. P. Kūris taip pat prisidėjo prie „piktnau-
džiavimo tarptautine teise doktrinos“ formavimo. Prieš jam atliekant tyrinėjimus, 
ši tema, galima sakyti, buvo ignoruojama sovietinės tarptautinės teisės doktrinoje.

Sovietinių mokslininkų auditorijai, pasak prof. V. Boutkevitch, P. Kūris 
buvo sunkiai suprantamas, jis vadovavosi savita tyrimo metodologija, nebūdinga 
dominuojančiai sovietinei tarptautinės teisės sampratai.16 Stebino jo darbų origina-
lumas, gilumas, netgi tam tikras teksto rafinuotumas. P. Kūris vienas iš pirmųjų 
pradėjo vis daugiau dėmesio skirti tarptautinės teisės praktikai, be kurios tarp-
tautinės teisės studijos ir mokslas, ypač Vakarų pasaulyje, buvo tiesiog negalimi.

1973 m. vasario mėn. P. Kūris grį - 
žo į Vilniaus universiteto Teisės fakulte to 
docento pareigas. Tų pačių metų kovo  
mėn. jis vėl išrinktas Teisės fakulteto 
dekanu. Tais pačiais metais jam buvo 
suteiktas profesoriaus vardas.17 1977–
1990 m. P. Kūris dėstė tarptautinę teisę 
Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

14 Ten pat, p. 20.
15 Boutkevitch V., Boutkevitch O., Académicien 
P. Kūris, théoricien éminent du droit international 
public, Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum 
Pranas Kūris. Vilnius, 2008, p. 592.

16 Ten pat, p. 580.
17 P. Kūris tapo jauniausiu teisės profesoriumi tuo-
metinėje Sovietų Sąjungos erdvėje. Tai dar vienas 
aspektas vertinant jo mokslinę ir pedagoginę veiklą.

P. Kūris Maskvoje



817

Į Ž Y M Ū S  Š E D U V I A I

Apgynęs disertaciją P. Kūris buvo vienintelis šios srities specialistas Lie-
tuvoje. Galėjo ir likti vienintelis. Tačiau jis daug nuveikė, kad būtų išugdyta 
kitų tarptautinės teisės specialistų. Būdamas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
dekanas jis atvėrė kelius jaunimui, sukūrė tarptautinės teisės mokyklą Lietuvoje. 
Profesoriaus moksliniai tyrimai ir įžvalgos skatino domėtis tarptautine teise ir 
jaunuosius teisininkus.18

P. Kūrio manymu, tarptautinė teisė turėjo būti dėstoma laikantis Vakaruose 
įprastos dėstymo struktūros. Recenzuodamas 1974 m. išleistą vadovėlį, kurį reda-
gavo sovietinės tarptautinės teisės korifėjus prof. G. Tunkinas, P. Kūris pasiūlė 
atsisakyti sovietinės vadovėlio struktūros ir ją pakeisti vakarietiško tipo išdėstymu: 
įvesti į sovietinę tarptautinės teisės doktriną bendrąją ir specialiąją dalis, išplėsti 
nagrinėjamą tematiką.

Mokslininkas tarptautininkas suprato, kad be tarptautinės teisės aktų vertimo 
į lietuvių kalbą Lietuvoje ši teisės sritis visados bus žinoma tik labai nedaugeliui. 
1981 m. Lietuvoje išleistas iš pažiūros nedidelis, bet fundamentalus P. Kūrio dar-
bas, t. y. jo, kaip mokslinio redaktoriaus, redaguoti Jungtinių Tautų Organizacijos 
įstatai (Chartija) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo Statutas. Šių dokumentų 
vertimo svarba ypač išryškėjo Atgimimo laikotarpiu.

Teisės studijoms Lietuvoje neturėta ir lietuviškai parašyto tarptautinės teisės  
vadovėlio. 1985 m. išleistas P. Kūrio parašytas tarptautinės teisės vadovėlis, pava - 
dintas kukliu „Tarptautinės teisės apybraižų“19 vardu. Tai ilgą laiką buvo vienin telis 
tarptautinės teisės vadovėlis Lietuvoje. „Tarptautinės teisės apybraižos“ daugeliu as-
pektų priminė Vakaruose išleistas tarp-
tautinės teisės knygas, o ne dogmatinius 
SSRS autorių darbus. Jame remtasi labai 
įvairia moksline literatūra, Tarptauti-
nio Teisingumo Teismo sprendimais, 
tarptautiniais teisės aktais, Tarptautinės 
teisės komisijos dokumentais ir kt.

Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto  
dekanas. 1973 m.

18 Tik atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę 
išryškės prof. P. Kūrio darbo reikšmė ugdant tei-
sininkus tarptautininkus. Lietuva stebėtinai greitai 
suformavo diplomatinį korpusą. Daugelis Lietuvos 
diplomatų – buvę prof. P. Kūrio studentai.

19 Kūris P., Požarskas M. Tarptautinės teisės apybrai-
žos, Vilnius, 1985.
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Svarus P. Kūrio indėlis ir į 1986 m. anglų kalba Maskvoje išleistą vadovėlį 
„International Law“ („Tarptautinė teisė“). P. Kūris parengė šio vadovėlio IX sky-
rių „Atsakomybė pagal tarptautinę teisę“. Šiame skyriuje autorius plėtojo mintis, 
suformuluotas savo monografijoje „Tarptautinės teisės pažeidimai ir valstybių 
atsakomybė“.

1989 m. išleistas P. Kūrio parengtas ir redaguotas tarptautinių dokumentų 
rinkinys „Žmogaus teisių apsauga: pagrindiniai tarptautiniai dokumentai“. Jame 
pirmą kartą lietuviškai pateikti tokie svarbūs tarptautiniai dokumentai kaip 1966 m. 
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 1966 m. Tarptautinis ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktas, daug kitų žmogaus teises užtikrinančių 
tarptautinių konvencijų.

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo prof. V. Boutkevitchiaus manymu, 
tuometinių P. Kūrio mokslo darbų analizė leidžia išskirti bent keturis jo darbo 
ypatumus.20

Visų pirma, jis niekada nenagrinėjo „visuotinai priimtų“ klausimų, sutartinių  
ir suderinamų su sovietmečio ideologija. Jau pirmaisiais atliktais tyrimais jis pade-
monstravo, kad neis sovietų scholastikos keliu. Tik po daugelio metų P. Kūrio nagri - 
nėtos temos buvo pradėtos analizuoti kitų mokslininkų ir, kaip P. Kūris buvo numa-
tęs, tapo aktualiomis ir iškėlė daug klausimų, į kuriuos P. Kūris jau buvo atsakęs.

Antra, net jei P. Kūris analizuodavo, regis, nusistovėjusius tarptautinės teisės 
klausimus, jis juos išnagrinėdavo visais aspektais, jų įtaką tarptautinei teisei apskri-
tai ir tarptautinės teisės teorijos suteikiamas galimybes jiems išspręsti. Atlikdamas 
visus mokslinius tyrimus jis atsiskleidė kaip itin gabus teisės teoretikas, kuriam 
neegzistuoja „nereikšmingos detalės“. Jis mąstė sistemiškai, tyrinėjo klausimus jų 
kilmės, funkcinių ir struktūrinių sąsajų su šiuolaikine tarptautine teise kontekste. 
Tais atvejais, kai kiti turi parašyti dideles monografijas, P. Kūriui pakanka straipsnio, 
kad apibrėžtų problemą, nurodytų jos ypatybes ir pasiūlytų tinkamą sprendimą.

Trečia, analizuojant jo paskelbtus darbus, pastebimos dvi tendencijos: arba 
po kai kurių publikacijų kiti autoriai liovėsi rašyti jo išnagrinėtomis temomis (nes 
jis galutinai išsprendė iškeltą problemą ir visiškai pagrindė šį sprendimą tokiais 
argumentais, kad kiti autoriai nebeturėjo ką pridurti), pavyzdžiui, laisvojo miesto 
statuso tema, arba, priešingai, jis iškėlė tokias globalias problemas, kad jų galuti-
nai išspręsti vienas žmogus objektyviai nepajėgtų, todėl jo iškelti klausimai buvo 
tyrinėjami kitų mokslininkų. Kai kuriais atvejais P. Kūrio tyrinėjimai pakeisdavo 
kitų mokslininkų požiūrį į tam tikrą tarptautinės teisės problemą. Rasti temų 
tyrinėjimams jam nesunku. Jis žvelgia į tarptautinę teisę visais aspektais ir taip 
giliai, kad iškėlė tokių klausimų, iš kurių išsivystė atskiri tyrimų institutai ir kurie 
nulėmė daugelio mokslininkų mokslinės veiklos planavimą.

Ketvirta, P. Kūris naudojosi savitais tarptautinės teisės teorijos tyrinėji-
mo metodais. Galima kalbėti apie bandymus kūrybiškai panaudoti vakarietiškai 
tarptautinės teisės mokyklai būdingus 
metodus.

Sovietinės sistemos griūtis, ne-
priklausomos Lietuvos valstybės atkū-
rimas, demokratinės santvarkos įtvir-

20 Boutkevitch V., Boutkevitch O. Académicien 
P. Kūris, théoricien éminent du droit international 
public, Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum 
Pranas Kūris. Vilnius, 2008, p. 573–576.
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tinimas – tolesnis P. Kūrio kaip tarptautinės teisės specialisto veiklos fonas. 
P. Kūris – vienas iš nedaugelio Vidurio ir Rytų Europos šalių socialinių mokslų 
atstovų, kuriems po XX a. pabaigos sukrėtimų ir pokyčių nereikėjo gėdytis ar iš 
esmės koreguoti savo darbų. Konjunktūrinių darbų jo mokslinės veiklos sąraše 
nebuvo. Viskas, kas parašyta, ir toliau lieka „mokslo apyvartoje“.

P. Kūris 1990 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ko-
respondentu, 1996 m. – tikruoju nariu akademiku. Pagrindinė mokslinių tyrimų 
sritis – tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė. P. Kūris daugiau kaip 10 metų 
vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Teisės problemų koordinavimo tarybai, 
yra Lietuvos ir užsienio mokymo ir mokslo įstaigų doktorantūros komiteto narys, 
tarptautinės teisės asociacijos narys.

P. Kūris skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Paryžiuje, Hagoje, 
Londone, Karakase, Delyje, Jeruzalėje, Briuselyje, Liuvene, Ruane ir kt.

P. Kūrio moksliniai tyrimai išdėstyti penkiose knygose, daugiau nei 200 
straipsnių mokslinėje ir periodinėje spaudoje bei enciklopedijose lietuvių, prancūzų, 
anglų ir rusų kalbomis. Jis yra išvertęs į lietuvių kalbą bei sudaręs tarptautinių 
dokumentų rinkinių. Nemažai jėgų jis atidavė ir kaip įvairių leidinių mokslinis 
redaktorius.

P. Kūrio darbai ir toliau ne vien teoriniai, jie prisidėjo prie atkūrusios 
nepriklausomą valstybę Lietuvos teisinės situacijos geresnio supratimo pasaulyje. 
Antai 1992 m. pasirodžiusiam leidiniui „Towards the „Rule of Law“ in Russia? 
Political and Legal Reform in the Transition Period“ („Link teisinės valstybės 
Rusijoje? Politinė ir teisinė reforma pereinamuoju laikotarpiu“), skirtame Sovietų 
Sąjungos demokratinei raidai ir žlugimui aptarti, profesorius P. Kūris parengė 
straipsnį „Žmogaus teisių standartų įgyvendinimas Lietuvos teisės sistemoje ir 
teisinės valstybės problema“. Ši publikacija labai svarbi vien tuo, kad P. Kūris joje 
tarptautinei bendruomenei pristatė Lietuvos tarptautinio teisinio identiteto tęstinumo 
koncepciją, kuria buvo paremtas 1990 m. kovo 11 d. Aktas dėl nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos atstatymo. P. Kūris straipsnyje pabrėžė, kad Lietuva 1940 m. 
buvo jėga okupuota, aneksuota ir inkorporuota į SSRS. Dabar ji savo nepri-

P. Kūris  
konferencijoje  
cheminio ginklo 
draudimo klausimais. 
Roma. 1994 m.
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klausomybę atkūrė, todėl negali būti 
laikoma „atsiskyrusia“ nuo SSRS kaip 
kitos NVS šalys. Straipsnyje taip pat 
nagrinėti Lietuvos Respublikos prisi-
jungimo prie svarbiausių tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sutarčių klausimai, 
pabrėžta, kad Lietuva yra pasirengusi laikytis visų tarptautinių įsipareigojimų.

Ir būdamas Europos Žmogaus Teisių Teismo, vėliau – Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo teisėju P. Kūris nepamiršo mokslinės veiklos barų. Pasirodė jo 
straipsniai žmogaus teisių apsaugos klausimais. Jis ir toliau rūpinosi teisinių žinių 
plėtra. Vėl regime jam būdingą bruožą – daryti daug daugiau nei reikėtų pagal 
užimamas pareigas. P. Kūrio iniciatyva parengiamas Vincento Bergerio veikalo 
„Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija“ lietuviškas vertimas. Europos 
Žmogaus Teisių Teismo teisėjas P. Kūris ėmėsi šios knygos mokslinio redagavimo. 
Ir vėl teko spręsti, kokiais lietuviškais terminais versti subtilias Žmogaus teisių 
teismo jurisprudencijos prancūziško teksto formuluotes.

Toks darbas – suvokta pareiga Lietuvai. Įvadiniame šios knygos žodyje 
P. Kūris pažymėjo, kad ratifikuota Europos Žmogaus Teisių Konvencija ir jos 
Protokolai „tapo ne tik sudėtine Lietuvos teisės sistemos dalimi, bet ir tiesioginio taiky-
mo aktu“21. Todėl Lietuvoje irgi yra būtina gerai pažinti tiesiogiai taikomą teisę.

2004 m. P. Kūriui tapus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, jo 
mokslo darbuose ėmė ryškėti nauja kryptis. Tokį posūkį į Europos Sąjungos tei-
sės problemas neabejotinai lėmė teisė-
javimas Teisingumo Teisme. P. Kūris 
parašė kelis straipsnius šia tematika. 

21 Berger V. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurispru-
dencija, Vilnius, 1997, p. 6.

Šeduvos vidurinės mokyklos XIII abiturientų  
laidos susitikime. P. Kūris – antroje eilėje  
antras iš kairės. 1996 m. 
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Lietuvos teisinėje visuomenėje dėl jų diskutuota, jų reikšmė suprasta. Antai straips-
nyje „Prejudicinio sprendimo procedūra Europos Bendrijų Teisingumo Teisme“ 
nagrinėjamos aktualios Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo 
taikant prejudicinę procedūrą problemos. Kitame straipsnyje „Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo veiklos aktualijos“ pateikiamas itin įžvalgus Teisingumo Teis-
mo jurisprudencijos vertinimas, matant ne tik dabartį, bet ir raidos tendencijas.

P. Kūrį reikia laikyti lietuviškos tarptautinės teisės mokyklos pradininku. 
Ką reiškia būti mokslinės mokyklos pradininku? Tikrai neužtenka parašyti vieną 
ar keletą reikšmingų mokslui darbų. Mokyklos sukūrimas visados yra susijęs su 
naujos tyrimo metodologijos pasiūlymu, su daug gilesniu tiriamų reiškinių maty-
mu, su mokinių, pasiryžusių eiti pasiūlytu pažinimo keliu, atsiradimu. Mokyklos 
susiformavimas išryškėja per idėjų perimamumą. Manau, kad tikrai neatsitiktiniu 
reiškiniu reikėtų laikyti tai, jog prie Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio 
universiteto Teisės fakultetų tarptautinės teisės katedrų vairo stojo P. Kūrio tiesio-
giniai mokiniai – profesoriai V. Vadapalas ir S. Katuoka. O jų mokiniai irgi eina 
P. Kūrio tyrimais nubrėžta kryptimi... Tai – sąmoningi pasirinkimai, sąmoningas 
tyrimo metodologijos perėmimas, tai – lietuviškos tarptautinės teisės mokyklos, 
savitai žvelgiančios į sudėtingas tarptautinės teisės problemas, raiška.

Mokslininko darbo sunkumai ir džiaugsmai visados susiję su pažinimu, su 
naujos tikrovės formavimu per pažinimą. P. Kūrio siekiai ir interesai visuomet 
artimi teisinės tikrovės, vadinamos tarptautine ar Europos Sąjungos teise, sričiai. 
Mokslas – ir asmenybės plėtotės laukas. Kaip ir jaunystės laikais P. Kūris moka 
stebėtis ir džiaugtis, moka ir gerai žinomame reiškinyje rasti kitų anksčiau ne-
pastebėtų savybių. Dar vienu bruožu jis unikalus lietuviško mokslo padangėje. 
Jis vienas iš nedaugelio, sugebančių pamatyti ir nuoširdžiai pagirti kitų Lietuvos 
mokslininkų pasiekimus.

Valstybininko keliu: atsitiktinumas ar dėsningumas? P. Kūris – 1990 m. 
atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pirmosios Vyriausybės narys. Pagal 
Laikinojo Pagrindinio Įstatymo nuostatas Lietuvos vyriausybė įgyvendino vykdomąją 
valdžią Lietuvos Respublikoje. Teisingumo ministro pareigas joje ėjo prof. P. Kūris.

Kiek dėsningas mokslininko atsiradimas pirmojoje atsikūrusios Lietuvos Res-
publikos vyriausybėje? Kas tą lėmė? Pirmiausia – teisės mokslininko ir padoraus 
žmogaus reputacija.

Kita vertus, buvo dar viena aplinkybė. Grįžkime į praeitį. 1977 m. P. Kūris, 
jaunas ir jau plačiau žinomas mokslininkas, gerbiamas ir vertinamas teisininkų 
bendruomenėje, buvo pasiūlytas LTSR teisingumo ministru. Tokį pasirinkimą lėmė 
kelios aplinkybės: nenorėdamos primesto žmogaus iš Maskvos, vietinės struktūros 
ieškojo kandidatūros, neturinčios silpnų pusių. Vilniaus universiteto rektoriaus 
J. Kubiliaus patarimu buvo pasirinktas P. Kūris – žinomas mokslininkas, pedagogas, 
gerbiamas teisininkų pasaulyje. Taip jis atsirado tuometinėje valdymo sistemoje.

Vargu ar galima tuometinius žmonių pasirinkimus matuoti iš dabartinio 
mūsų žinojimo aukštumų. Tų laikų tikrovė sudėtingesnė, tik dabar lengva dėlioti 
tuometinių sprendimų pliusų ir minusų balansus. Galima pasakyti viena: P. Kū-
rio tuometinei ministro veiklai net norėdamas mažai ką gali prikišti. P. Kūris, 
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lietuviškos teisinės terminijos kūrėjas, visaip rūpinasi, kad iš teisinės veiklos sfe-
ros lietuvių kalba nebūtų išstumta. Lietuviškumo dvasios palaikymas ypač taps 
akivaizdus prasidėjus pertvarkai. Pirmai galimybei atsiradus, ministerijos partinė 
organizacija buvo paleista, priimtas sprendimas ministeriją ir teismus depolitizuoti.

P. Kūris kaip buvo, taip ir liko mokslo žmogus (mokslo neapleido, visą 
laiką puse etato dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakultete), paprastas, prieinamas 
visiems, nesiekęs jokių privilegijų. Beje, jei ne šis postas, P. Kūris greičiausiai būtų 
likęs grynas mokslininkas. Administracinio darbo patirtis, mokėjimas tinkamai or-
ganizuoti bendrą darbą, sugebėjimas sprendimus projektuoti platesnio visuomenės 
gyvenimo kontekste vėliau pravers. Tų dalykų irgi reikia išmokti, todėl darbo 
ministerijoj nereikėtų laikyti tik „nurašytais“ gyvenimo metais. 1990 m. kūrusiai 
nepriklausomybę Lietuvai trūks teisinių ir valdymo žinių turinčių žmonių. Tiek 
teisinis, tiek administracinio darbo išmanymas bus reikalingas.

Neturėtume laikyti paradoksu to, kad pertvarkos metu susiformavusio Są-
jūdžio, judėjimo už Lietuvos nepriklausomybę, atstovams P. Kūris buvo savas 
žmogus. Po 1988 m. Sąjūdžio aktyvistai į jį ne kartą kreipėsi pagalbos ar patarimų 
kaip į tarptautinės teisės specialistą. Jokiam tuometiniam ministrui toks pasiti-
kėjimas nebuvo reiškiamas. Tai – pats tikriausias P. Kūrio žmogiškų savybių ir 
profesinės veiklos įvertinimas.

Tarptautinės teisės svarbą valstybių santykiams akivaizdžiai parodė ir Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimas. Tiek pats siekis atkurti Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę, tiek 1990 m. kovo 11 d. Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo buvo pagrįsti tarptautine teise. Su tarptautine teise teko sieti 
ir Lietuvos valstybingumo stiprinimo, nacionalinių interesų gynimo darbus.

Prof. P. Kūris prisidėjo ir rengiant galutinę 1990 m. kovo 11 d. Akto dėl 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo redakciją. Dar prieš prasidedant 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sesijai Sąjūdžio deputatų sudarytos 
grupės rengė dokumentų, susijusių su nepriklausomybės atkūrimu, paketus. Pro-
jektų rengėjai susidūrė su įvairiomis teisinėmis problemomis. Ypač daug disku-

P. Kūris pirmoje 
eilėje pirmas iš kairės 
su Europos Žmogaus  
Teisių Teismo  
teisėjais. 2002 m.
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tuota dėl teisės akto, kuriuo skelbiamas nepriklausomybės atkūrimas. Tarptautinės 
teisės specialistų Lietuvoje trūko, be to, reikėjo ir pasitikėjimo jais. Kaip tokiu 
atveju neprisiminti tarptautinės teisės mokslo didžiausiojo autoriteto Lietuvoje – 
prof. P. Kūrio? Buvo kreiptasi pagalbos į jį.

Po P. Kūrio redagavimo rengiamo dokumento projekto tekstas gerokai pakito. 
Jo siūlymu pakeista akto forma, iš nutarimo jis virto aktu, visai kitokio lygmens 
teisiniu sprendimu, pavadinime atsirado žodis „nepriklausomos“ (parodant, kad 
Lietuva atkuria nepriklausomybę). Dokumento tekstas papildytas sakiniu ,,<...> 
ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.“ P. Kūrio siūlymu atsirado toks 
sakinys: „Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės 
teisės principams.“ Žinoma, tai buvo 
neoficialūs siūlymai. Svarstant aktą Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiojoje Ta-
ryboje buvo nutarta jį redaguoti, buvo 
sudaryta redakcinė komisija, į ją buvo 
įtrauktas ir profesorius P. Kūris. Aktas 
priimtas su P. Kūrio pasiūlymais.22

Valstybės nepriklausomybės at-
kūrimo skelbimas, jos pripažinimas – tai 
pamatiniai tarptautinės teisės klausimai, 
kuriuos sprendžiant P. Kūriui lygių 
nebuvo ne tik Lietuvoje. Lakoniškos 
1990 m. kovo 11 d. Akto dėl Lietuvos 

22 Apie tai žr: Čeplevičiūtė V. Kovo 11-osios akto 
užkulisiai. Žodžio „nepriklausoma“ nebuvo, Res-
publika, 2000 m. kovo 11 d., p. 6, Petrauskis K. 
Neišsigynęs savo praeities, Veidas, 1998 10 29. 
P. Kūris prisimena: „Atvežė jį [Kovo 11-osios aktą] 
man advokatas Gintaras Pūkas apie dešimtą valandą 
vakaro. Suredagavom pirmąjį variantą, štai net žodį 
„nepriklausomos“ įrašiau, jo nebuvo. Po kurio laiko 
Gintaras, mano buvęs mokinys, vėl sugrįžo ir iki trijų 
valandų nakties redagavom antrąjį variantą. Aktas išlaikė 
visus tarptautinės teisės išbandymus, rusai negalėjo 
prikibti nė prie vieno žodžio“, – neslėpdamas pasi-
didžiavimo sako teisininkas, pabrėždamas, kad šis 
įvykis parodo, jog juo, buvusiu sovietiniu ministru, 
labai pasitikėta“ (Petrauskis K. Neišsigynęs savo 
praeities, Veidas, 1998 10 29).

Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pirmoji Vyriausybė.  
P. Kūris – antroje eilėje trečias iš kairės. 1990 m. balandis
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nepriklausomos valstybės atstatymo formuluotės apėmė daugybę tarptautinės teisės 
nuostatų: valstybės teritorinio vientisumo, suverenios lygybės, sienų neliečiamumo 
bei žmogaus teisių gerbimo principų išraišką.

Todėl nereikia stebėtis, kad diskutuojant dėl pirmosios Vyriausybės sudė-
ties, P. Kūris buvo įvardytas kaip potencialus jos narys. Svarstant jo kandidatūrą 
Aukščiausiojoje Taryboje didesnių ginčų nekilo. 1990 m. kovo 23 d. jis buvo 
paskirtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministru.

Apie darbą pirmojoje atkurtos Lietuvos valstybės Vyriausybėje P. Kūris 
kalba taip: 

„<...> pirmoji Vyriausybė pradėjo veiklą labai sudėtingu laiku. 
Reikėjo ne tik vaduotis iš sovietinės ekonomikos sistemos, bet ir 
garantuoti įvairių žaliavų, resursų tiekimą (apie pirkimą pradėjome 
kalbėti truputį vėliau), kurti savas ryšių ir komunikacijų, transporto 
sistemas, krašto apsaugos struktūras ir t. t. Kaip Vyriausybės na-
riui, man teko dalyvauti rengiant Vyriausybės programą, teisinius 
dokumentus, reglamentuojančius ministerijų bei departamentų veiklą. 
Daugelį problemų reikėjo iš naujo spręsti su sąjunginėmis žinybomis. 
Vyriausybė taip pat negalėjo likti nuošalyje nuo Aukščiausiosios 
Tarybos pradėto dialogo su kitomis valstybėmis dėl Lietuvos vals-
tybės tarptautinio pripažinimo ar jo atnaujinimo.“23

Vyriausybės kompetenciją nustatė 1991 m. kovo 11 d. priimtas Laikinasis 
Pagrindinis Įstatymas (t. y. laikinoji Lietuvos konstitucija). Nors Vyriausybė turėjo 
atsiskaityti parlamentui, tačiau ji turėjo pakankamai galimybių savarankiškai veikti. 
Kita vertus, nepaisant gana plačių ministrų įgaliojimų, ypatingos Lietuvos ūkio 
ir gyvenimo sąlygos bei teisinė situacija reikalavo suderintų veiksmų. P. Kūriui, 
kaip teisingumo ministrui, buvo patikėtas įstatymų rengimas ir teisėsauga, taip 
pat daug laiko buvo skiriama deryboms su Sovietų Sąjunga.

Pertvarkant visuomenės gyvenimą teko skubiai rengti daugybę teisės aktų. 
Tuometinis Lietuvos parlamentas buvo ypač aktyvus – Aukščiausioji Taryba, jos 
Prezidiumas, komisijos, taip pat deputatai. Teisingumo ministerijai tekdavo sku-
biai parengti išvadas dėl jau teikiamų projektų. Teisingumo ministerijos nuomonė 
buvo vertinama, į jos siūlymus dažniausiai būdavo atsižvelgiama. Pastebėtina, kad 
svarstant strateginius teisinės reformos klausimus, rengiamų įstatymų projektus, 
Teisingumo ministerija labai lengvai rasdavo bendrą kalbą su parlamentarais. 
Tai lėmė ir teisingumo ministro P. Kūrio mokėjimas įtikinti reikiamų sprendimų 
tikslingumu ir teisingumu.

Kita vertus, neturime pamiršti tam metui būdingos nepaprastos teisinio regu-
liavimo dinamikos. Kartais nuolat besikeičiančios sąlygos versdavo ką tik priimtą 
įstatymą greitai taisyti, koreguoti siūlomus teisinės problemos sprendimus. Neretai 
paaiškėdavo, kad Teisingumo ministerija iš pat pradžių siūlydavo sprendimą, kuris 
galiausiai būdavo įtvirtinamas.

P. Kūriui, kaip teisingumo mi-
nistrui, teko užsiimti ir vadinamaisiais 

23 Kūris P. Pasitikėjimo ir įvertinimo ženklas, Pirmoji 
Vyriausybė 1990–1991 m., Vilnius, 2000, p. 248.
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,,einamaisiais“ teismų funkcionavimo užtikrinimo reikalais – kadrais, materialiniu 
ir finansiniu aprūpinimu, teismų sprendimų vykdymo organizavimu ir pan. Tai 
buvo permainų metas, kai teisinis reguliavimas neretai atsilikdavo nuo gyvenimo. 
Tokiais atvejais reikėdavo ieškoti sprendimo žvelgiant plačiau, vadovaujantis tei-
sės principais. Antai sovietų valdžios primestos ekonominės blokados sąlygomis 
į Lietuvą „privačios struktūros“ pradėjo įvežti žaliavas ir kurą ir jas pardavinėti 
kainomis, aukštesnėmis, negu valstybės nustatytosios. Kai kurie tardytojai, proku-
rorai, net teisėjai iš inercijos buvo linkę šią veiklą vertinti kaip Baudžiamajame 
kodekse numatytą spekuliacijos nusikaltimą. Akivaizdu, jog gyvenimas buvo ap-
lenkęs teisinės sistemos pertvarkymą. P. Kūrio iniciatyva toks nukrypimas buvo 
taisomas. Užgrobus Lietuvos generalinės prokuratūros pastatą sovietų kariškiams, 
buvo įsteigta ir Maskvos paskirto „LTSR generalinio prokuroro“ komanda. Ji ban-
dė tirti bylas ir jas baigus perduoti teismams. Teisingumo ministras nedelsdamas 
priminė teismams „neimti jokių bylų iš neteisėtai Lietuvoje esančių sovietinių 
prokurorų bei jų nenagrinėti.“24

P. Kūris, kaip tarptautinės teisės autoritetas, buvo įtrauktas į valstybinės 
delegacijos derėtis su Sovietu Sąjunga sudėtį. Ši delegacija pariteto pagrindais buvo  
sudaryta iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatų (Vytauto Lands-
bergio, Česlovo Stankevičiaus, Aleksandro Abišalos, Emanuelio Zingerio) ir Vyriau - 
sybės narių (Kazimieros Prunskienės, Romualdo Ozolo, Prano Kūrio, Algirdo Sau - 
dargo). Delegacijos vadovas buvo Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsber-
gis. Lietuvos atstovų laukė sunkios kelionės į Maskvą. Vyko įtempti „konsultaciniai 
susitikimai“. Tai buvo tarsi derybų proceso įžanga, „derybos dėl derybų“. P. Kūriui  
net septynis kartus su delegacija teko vykti į Maskvą. Sovietų Sąjunga aiš kiai vengė  
derybų, jai netiko net Lietuvos siūloma įprastinė tarptautinės praktikos terminija,  
ji vengė vartoti žodžius „derybos“, „Lietuva“ bei „šalis“, vietoj jų primygti nai  
siūlė sąvokas „susitikimo komunikatas“ bei „Lietuvos TSR“. Susitikimai buvo įtempti. 

„P. Kūrio teisinė kvalifikacija, žinios tarp-
tautinės teisės klausimais buvo nepaprastai 
didelė paspirtis sudėtingais, kartais kritiš-
kais derybų momentais.“25

24 Kūris P. Ten pat, p. 25.
25 Zemlickas G. Teisininkų ir diplomatų mokyto-
jas – Lietuvos teisės universiteto garbės daktaras, 
Langas. „Mokslo Lietuvos“ priedas, 2002 m. sausio 
24 d., Nr. 2 (248).

Su monsinjoru Jonu 
Juodeliu ir Vytautu 
Landsbergiu. 1998 m.
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Tačiau greitai Maskva nutarė klausimus su Lietuva spręsti jėga, ir prasi-
dėjusios derybos įstrigo. Vis dėlto vykę konsultaciniai susitikimai politiškai buvo 
svarbūs, pasauliui buvo parodyta, jog savarankiškos Lietuvos egzistavimas faktiškai 
jau pripažįstamas.

Dar vienas darbo baras – būsimos nuolatinės Lietuvos Konstitucijos rengi-
mas. Ir čia buvo reikalingas teisininkas tarptautininkas. Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo nutarimu 1990 m. lapkričio 7 d. teisingumo ministras P. Kūris pa-
tvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės nariu. Darbo grupės 
parengti Lietuvos Respublikos Konstitucijos metmenys tapo tolesnių konstitucijos 
rengimo darbų pagrindu.

1991 m. sausio 13 d. įvykiai buvo naujas didžiulis išbandymas siekusiai 
savo nepriklausomybę įtvirtinti Lietuvai. Lietuvos valdžios struktūros turėjo rasti 
tinkamus atsakymus, nepasimesti esant nepaprastai sudėtingai situacijai. Prem-
jerės K. Prunskienės atsistatydinimas, A. Šimėno paskyrimas premjeru, sovietų 
ginkluotųjų pajėgų puolimas... Tai iššūkiai, su kuriais susidūrė mūsų atgimusios 
valstybės institucijos. Prano Kūrio apsisprendimas aiškus – kad ir kas būtų, iki 
galo eiti savo pareigas. Lietuvos valdžia turi veikti, Vyriausybė ir kiekvienas 
ministras turi eiti pavestas pareigas... Rizika didžiulė, padėtis neaiški, Vyriausy-
bės rūmai menkai saugomi.26 Pavojaus ir realios grėsmės gyvybei atveju matome 
valstybinio mąstymo ir valstybiškai atsakingo veikimo pavyzdį. Tai – tikras, o ne 
parodomasis patriotizmas (paskui pasirodys, kad buvo „patriotų“, „pramiegojusių“ 
Sausio 13-ąją), tikros meilės ir ištikimybės Lietuvai patvirtinimas, tikrasis žmogiš-
kasis pasirinkimas. Būtent tokiais lūžių, sukrėtimų metais galiausiai ir paaiškėja, 
ko žmogus vertas, kokia jo tikroji pozicija. Išryškėja žmogaus esmė, tikrosios jo 
gyvenimo dominantės. Visa kita – tik antriniai dalykai.

Po poros dienų, 1991 m. sausio 15 d., kartu su premjeru Gediminu Vagno-
riumi ir keliais ministrais Vyriausybės svečių namuose P. Kūris susitiko su SSRS 
liaudies deputatais, įvykių išvakarėse „pavėlavusiais“ atvykti į Vilnių. Susitiki-
me dalyvavo ir keli sovietų kariškiai, 
taip pat ir sovietinės Vilniaus įgulos 
vadas generolas V. Uschopčikas. Po-
kalbis buvo itin sunkus. Teisingumo 
ministras P. Kūris norėjo išsiaiškinti, 
kieno įsakymu pasiųsta kariuomenė. Jis 
siūlė generolui V. Uschopčikui sakyti 
tiesą, kas liepė prieš beginklius žmones 
panaudoti ginklą, kitaip jis pats taps 
atpirkimo ožiu.27

1991 m. birželio mėn. P. Kūris pa-
keitė veiklos barą. Diplomatinių santy-
kių ir derybų problemoms spręsti trūko 
specialistų, todėl Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
įsaku jis paskirtas Valstybės patarėju 
tarptautinės teisės klausimais.

26 „Vyriausybės rūmai buvo prastai saugomi. Tiesa, kai 
kur prie langų buvo smėlio maišai, bet labai nedaug 
apsaugos prie durų. Ministrai susirūpinę, bet nepasi-
metę. Prisimenu, paklausiau kolegos R. Sikorskio, ar jis 
nebijąs. Jis man atsakė, kad ne, o po to pridūrė, kad 
būtų labai nemalonu, jei koks „rusų kareivėlis“ pirma 
pertrauktų automato serija per pilvą, o po to, patikrinęs 
kišenėje dokumentus, suprastų, kad nušovė ministrą... 
Prisipažinsiu, nuo tų jo žodžių pasidarė dar nejaukiau“ 
(Kūris P. Pasitikėjimo ir įvertinimo ženklas, Pirmoji 
Vyriausybė 1990–1991 m., Vilnius, 2000, p. 253).

27 Generolas Uschopčikas neatsakė į ministro P. Kūrio 
klausimą. Po kelių metų P. Kūris, skaitydamas 
Prancūzijos užsienio reikalų ministro Rolando Dumas 
atsiminimus, atras puslapius, kuriuose aprašoma, 
kad Michailas Gorbačiovas aiškinęs, jog įsakymą 
panaudoti karinę jėgą davęs Vilniaus karinės įgu-
los vadas (apie tai žr: Kūris P. Pasitikėjimo ir 
įvertinimo ženklas, Pirmoji Vyriausybė 1990–1991 m., 
Vilnius, 2000, p. 254). Žinantys sovietinę sistemą 
tokiu aiškinimu nepatikėtų, be aukščiausių sovietinės 
valdžios sprendimų tokių veiksmų nebūtų buvę 
imtasi. Tačiau Vakarams tokie aiškinimai tiko.
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1991 m. rugpjūčio pučo Maskvo je 
žlugimas, tarptautinis Lietuvos pripažini-
mas, Sovietų Sąjungos griūtis – valstybės 
patarėjo tarptautinės teisės klausimais 
dėmesio sritys. Iškilusias problemas rei-
kėjo spręsti tuoj pat, laukti nebuvo gali-
ma. Pranui Kūriui tas laikotarpis – įvairių 
tarptautinės teisės žinių panaudojimo ir 
pritaikymo Lietuvos naudai metas.

Matyt, šie mėnesiai nulėmė ir dar  
vieną P. Kūrio pasirinkimą – diplomati nę 
tarnybą, Lietuvos atstovavimą užsie nyje. 
P. Kūris tuo metu buvo kone vienin - 
telis tarptautinės ir diplomatinės teisės 
specialistas, todėl jis su užsidegimu ėmė - 
si diplomato veiklos. 1992 m. sausio 8 d.  
P. Kūriui buvo suteiktas nepaprastojo  
ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas. Jis  
paskirtas ambasadoriumi Belgijos Kara-
lystėje, Nyderlandų Karalystėje ir Liuk - 
semburgo Didžiojoje Hercogystėje. Briu-
selis daugeliu požiūrių Lietuvai buvo 
vartai į Europą, todėl naujajam am-
basadoriui teko kibti į darbą. Briuselyje jis įkūrė ambasadą ir surinko personalą. 
Buvę bendradarbiai iki šiol gražiais žodžiais mena bendrą darbą: kvalifikuotas 
atstovavimas šaliai, žmogiško bendravimo pavyzdys, mokėjimas užmegzti santykius, 
diplomatiškai, bet kartu ir tvirtai, ginti nepriklausomybę atkūrusios šalies interesus. 

„Jis dalyvavo daugelyje tarptautinių forumų Briuselyje, informuo-
damas apie Lietuvos ekonominę ir politinę padėtį, teisinę sistemą ir 
užsienio politiką, formuodamas Lietuvos įvaizdį.“28 

P. Kūrio veikla laikytina ir modernios 
diplomatinio atstovavimo šaliai tradi-
cijos formavimo pavyzdžiu.

Trijų aukščiausiųjų teismų teisė-
jas. Diplomatinei tarnybai skirti metai 
buvo itin sėkmingi. Įkurta ambasada 
Briuselyje, užmegztas būtinų ryšių tin-
klas, Lietuva tinkamai atstovaujama 
Europoje. Tiesa, P. Kūrio diplomatinis 
ekskursas pernelyg neužsitęsė. Pirmųjų 
metų kūrimosi įtampą ėmė keisti diplo-
matinio darbo rutina.29 P. Kūris suprato: 
atėjo metas vėl grįžti prie teisės.

28 Daunoraitė V. Didžiausios vertybės – tiesa ir 
teisingumas, Respublika, 2001 m. gruodžio 29 d.

29 „Kas yra ambasadorius Europos centre? Jis sutikinėja, 
palydi delegacijas, svečius, valstybės vadovus. Dau-
giausia laiko tik tam ir skiria. Be to, ambasadorius 
tampa „belaisviu“. Atvyksta verslininkai, bankininkai, 
ministrai, susitikinėja su kitos šalies pareigūnais, kuria 
grandiozinius planus. Išvykę pažadus, įsipareigojimus 
dažnai pamiršta. Nejauku pasidaro, kai šalies, kurioje 
esi, pareigūnai klausinėja, ar bus laikomasi duoto žodžio. 
Kai pats pradedi spausti, klausinėti, kodėl pamirštami 
pažadai, gauni atsakymą, kad to ar kito pareigūno jau 
nebėra poste, kažkas pasikeitė, kažkas kažką pamiršo“, – 
taip nelinksmai savo darbą Briuselyje prisimena  
P. Kūris (Petrauskis K. Neišsigynęs savo praeities, 
Veidas, 1998 10 02).

Lietuvos Respublikos ambasadoje Briuselyje.  
1993 m. 
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Tiesą sakant, teisės jis niekados ir nebuvo palikęs. Tiek Lietuvos Respu-
blikos teisingumo ministro, tiek valstybės patarėjo tarptautinės teisės klausimais, 
tiek ambasadoriaus veikla jam pirmiausia rūpi sprendžiamų problemų teisiniais 
aspektais. Teisinis mąstymas tapo neatskiriama jo asmenybės dalimi, todėl, gavęs 
pasiūlymą kandidatuoti į Europos Žmogaus Teisių Teismą, jis sutiko. 

Taigi į „grynąją“ teisę P. Kūris sugrįžo kaip teisėjas. Tiesa, ambasadorius 
tikrai nemanė, kad jo laukia ne viena, o trys aukščiausios teisminės institucijos: 
Europos Žmogaus Teisių Teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Europos Są-
jungos Teisingumo Teismas – trys teisinio darbo viršūnės.

1994 m. balandžio mėn. P. Kūris buvo išrinktas Europos Žmogaus Teisių 
Teismo teisėju. Šis teismas, įsikūręs Strasbūre, tuo metu dirbo sesijomis. Į sesijas 
Strasbūre teisėjas iš pradžių vykdavo iš Briuselio, o nuo 1995 m., tapęs Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininku, – iš Vilniaus.

Paskutiniame XX a. dešimtmetyje sparčiai daugėjo valstybių, ratifikavusių 
Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Teko refor-
muoti ir Europos Žmogaus Teisių Teismo darbą. 1998 m. lapkričio 1 d. P. Kūris 
vėl buvo išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju ir išvyko į Strasbūrą. 
Šio teismo teisėjo pareigas Pranas Kūris ėjo iki 2004 m. gegužės 10 d.

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra įsteigtas pagal Europos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Jo jurisdikcija apima visas Eu-
ropos Tarybai priklausančias šalis, ratifikavusias minėtą konvenciją. Šis teismas 
sprendžia visus klausimus, susijusius su konvencijos aiškinimu ir taikymu, taip 
pat nagrinėja bylas tarp valstybių bei asmenų skundus dėl konvencijos normų 
pažeidimo. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai veikia savo, 
o ne juos pasiūliusios valstybės vardu, kad jie negali atstovauti savo ar kokios 
nors kitos valstybės interesams.

P. Kūris dalyvavo Europos Žmogaus Teisių Teismui sprendžiant daugiau kaip 
500 bylų. Šios bylos buvo nagrinėjamos įvairių kolegijų (taip pat didžiosios ar viso 

P. Kūris su žmona 
Vanda priėmime  
pas Belgijos karalių 
Albertą II ir  
karalienę Paolą.  
1994 m.
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teismo). P. Kūris dirbo daugelio sprendimų redakciniuose komitetuose. Rengiant 
sprendimus reikėjo galvoti ne vien apie konkretaus asmens teisių apsaugą, bet ir 
apie tai, kaip išaiškinti Konvencijos nuostatas, kaip padėti valstybėms laikytis pagal 
Konvenciją prisiimtų įsipareigojimų. Tai – be galo vertinga teisinio darbo patirtis.

Teisėjas P. Kūris yra pastebėjęs, kad pagrindinė daugumos žmogaus teisių 
pažeidimų priežastis Europoje yra valstybės institucijų funkcionavimo klaidos 
ir aplaidumas, biurokratizmas, nejautrumas, siauri žinybų interesai. Neretai ir 
politikai, ir valstybės institucijų pareigūnai, dažnai kartojantys skambius šūkius 
„demokratija“, „žmogaus teisės“, „teisinė valstybė“, nesistengia, gal ir neįstengia 
suvokti tikrosios šių žodžių reikšmės ir turinio. Tada šie žodžiai tėra priedanga, 
jie neturi prasmės, nieko neišreiškia. O žodis turi ne maskuoti, bet įvardyti tai, 
kas yra, jis turi kurti.30

Dar 1994 m. pabaigoje P. Kūriui buvo pasiūlyta tapti Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo teisėju. 1994 m. gruodžio 13 d. jis buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo teisėju, o tų pačių metų gruodžio 20 d. tapo šio teismo pirmininku.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – bendros kompetencijos teismų, nagrinėjan-
čių civilines ir baudžiamąsias bylas, sistemos viršūnė. Jis yra vienintelis kasacinės 
instancijos teismas įsiteisėjusiems bendros kompetencijos teismų sprendimams, 
nuosprendžiams, nutartims, nutarimams ar įsakymams. Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teisminių instancijų prakti-
ką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat atlieka kitas jam 
įstatymu priskirtas funkcijas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas P. Kūris prisidėjo prie teismų 
pertvarkymo pagal 1994 m. gegužės 31 d. Teismų įstatymą. Jis buvo Teisėjų senato 
pirmininkas, o nuo 1995 m. – Lietuvos teisėjų tarybos pirmininkas.

P. Kūrio nuomone, teisminės sistemos efektyvumas yra neįsivaizduojamas 
neužtikrinus teismų savarankiškumo. Tik savarankiška teisminė valdžia gali sėkmin-
gai įgyvendinti jai pavestą teisingumo vykdymo misiją. Todėl 1995 m. P. Kūris 
paskelbė atvirą laišką Respublikos Prezidentui, Seimo pirmininkui, kuriame ragino 
reformuoti teisinę sistemą, garantuoti teismų nepriklausomumą, užtikrinti, kad 
jie nepriklausytų nuo politinės valdžios įtakos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas žinojo tikrąją teisminės sistemos padėtį, teismų darbo problemas, jų 
mastą. P. Kūrio manymu, tik veiksmingai užtikrinanti teisingumą teismų sistema 
gali tikėtis visuomenės pasitikėjimo. Gaila, kad daugelis pasiūlytų idėjų taip ir 
liko neįgyvendintos.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas P. Kūris ėjo iki 1998 m. 
spalio 31 d. P. Kūrį pakartotinai išrinkus į reformuotą Europos Žmogaus Teisių 
Teismą, jis turėjo palikti teisėjo pareigas Lietuvoje.

Apie savo darbą Aukščiausiojo Teismo pirmininku P. Kūris sako: 

„Teisminės valdžios vadovas gali būti tik 
partneris kitoms valdžioms, bet jis neturi 
būti paklusnus. Jei Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas bus ,,klausantis“, vieną dieną 
iš kitų institucijų jis sulauks prašymo, kitą 

30 Zemlickas G. Teisininkų ir diplomatų mokyto-
jas – Lietuvos teisės universiteto garbės daktaras, 
Langas. „Mokslo Lietuvos“ priedas, 2002 m. sausio 
24 d., Nr. 2 (248).
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dieną – paliepimo, o galų gale gaus įsakymą. O kad būtų sukurti 
ne pavaldumo, bet partnerystės ryšiai, reikia didelės stiprybės. Tie 
dalykai neatsiejami nuo moralės. Jei reikšmingame poste bus žmo-
gus, bijantis, kad kas nors gali apie jį paskleisti kompromituojančią 
informaciją, jis bus labai valdomas.“31

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas P. Kūris kaip Teisėjų senato 
pirmininkas dalyvavo rengiant įstatymų išaiškinimus, padedančius formuoti vieno-
dą teismų praktiką. Per šį laikotarpį buvo išleista dešimt Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo biuletenio tomų.

Narystė Europos Sąjungoje žymi naują Lietuvos raidos etapą. Lietuvos atsto-
vai ima darbuotis įvairiose Europos Sąjungos institucijose. Viena iš jų – Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas.32 2004 m. gegužės mėn. P. Kūris, Vyriausybei pa-
siūlius ir Respublikos Prezidentui bei Seimui pritarus, Europos Sąjungos valstybių 
narių vyriausybių bendru sutarimu skiriamas Teisingumo Teismo teisėju. Tai – dar 
vienas P. Kūrio įvertinimas. Kaip teisininko, kaip žmogaus.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra Europos Sąjungos teisminė ins-
titucija. Jį sudaro trys teismai: Teisingumo Teismas, Bendrasis Teismas ir Tarnau-
tojų teismas. Šis teisminis ansamblis užtikrina, kad aiškinant ir taikant Europos 
Sąjungos sutartis būtų laikomasi Europos Sąjungos Teisingumo teismų teisės. 

Teisingumo Teismas, kurio teisėju tapo P. Kūris, yra šios institucinės siste-
mos viršūnė. Jis vykdo kelias funkcijas:  
a) užtikrina, kad Europos Sąjungos ins - 
titucijos laikytųsi teisėtumo principo 
(šią funkciją vykdo nagrinėdamas ieški-
nius dėl panaikinimo, dėl neveikimo ir 

31 Petrauskis K. Ministras, diplomatas, teisėjas, 
Veidas, 1999 01 07, p. 25.

32 Iki 2009 m. gruodžio 1 d. vadinosi Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismu.

Europos Sąjungos 
Teisingumo teismo 
teisėjai. P. Kūris – 
antroje eilėje penktas 
iš kairės. 2010 m. 
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ieškinius dėl žalos atlyginimo); b) užtikrina, kad Europos Sąjungos valstybės narės 
vykdytų ES sutartyse numatytas pareigas, nagrinėdamas ieškinius dėl įsipareigojimų 
nevykdymo; c) užtikrina vienodą ES teisės taikymą, nagrinėdamas nacionalinių 
teismų prašymus priimti prejudicinius sprendimus dėl Europos Sąjungos teisės 
aiškinimo ir teisės aktų galiojimo.

Teisingumo Teismo veiklos specifiką lemia tiek pačios Europos Sąjungos, 
tiek jos institucinės sistemos, tiek Europos Sąjungos teisės specifika. Šis teismas 
savitai jungia įvairių teismų bruožus (tarptautinio, konstitucinio, aukščiausiojo), jis 
iškyla kaip Europos Sąjungos teisės saugotojas. Teisingumo Teismas neapsiriboja 
vien tik „teisės taikymu“, jis taip pat aktyviai dalyvauja plėtojant pačią teisę.

2006 m. spalio mėn. P. Kūris buvo paskirtas antrai kadencijai. Teisingumo 
Teisme jis dirbo iki 2010 m. spalio 6 d. P. Kūris buvo pirmasis šio teismo teisėjas 
iš Lietuvos.

Jaučiamas Teisingumo Teismo sprendimų poveikis daugeliui visuomenės 
gyvenimo sričių. Nacionaliniai teismai, taikydami Europos Sąjungos teisę nagri-
nėjamose bylose, glaudžiai bendradarbiauja su Teisingumo Teismu.

Teisėjas P. Kūris dalyvavo nagrinėjant sudėtingas Europos Sąjungos teisės 
aiškinimo ir taikymo problemas daugelyje bylų. Didžiulis ir bylų, kuriose jis 
buvo teisėjas pranešėjas, skaičius. Tiek Teisingumo Teismo jurisprudencijoje, tiek 
moksliniuose straipsniuose įvairiomis Europos Sąjungos kalbomis dažnai cituojami 
P. Kūrio rengtų Telefonica 02 Czech Republic, TeliaSonera Finland Oyj, Alpe Adria 
Energija, Schräder, SPCM, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, Afton Chemical bei 
kitų bylų sprendimų teiginiai. Teisingumo Teisme pagarbiai minimas teisėjo iš 
Lietuvos įdirbis plėtojant teisminę doktriną elektroninių ryšių ir telekomunikacijų, 
mokesčių ir valstybės pagalbos, aplinkos apsaugos srityse.

Įsidėmėtinas ir paskutinis P. Kūrio, kaip Teisingumo Teismo teisėjo prane-
šėjo, parengtas bylos sprendimas. 2010 m. spalio 5 d. Elchinov prieš Natsionalna 
zdravnoosiguritelna kasa sprendimu Teisingumo Teismas esmingai sustiprino asmens 
sveikatos apsaugos pagrindus Europos Sąjungoje. Bulgarijos pilietis G. I. Elchinov, 
būdamas apdraustas, susirgo sunkia liga, dėl kurios kreipėsi į nacionalinę sveikatos 
draudimo kasą su prašymu išduoti leidimą pažangiausiam gydymui specialioje 
Berlyno akių klinikoje, nes toks gydymas Bulgarijoje neteikiamas. Pablogėjus 
sveikatai, negavęs draudimo kasos atsakymo, G. I. Elchinov išvyko į Vokietijos 
kliniką, kur jam buvo suteiktas gydymas. Tačiau grįžus į Bulgariją paaiškėjo, kad 
jam prašomas leidimas gydytis nebus suteiktas, nes toks gydymas neįtrauktas į 
Bulgarijos teisės aktuose numatytas paslaugas, kurias apmoka sveikatos draudimo 
kasa. G. I. Elchinov neliko nieko kita, kaip pradėti teisminį maratoną. Byla kelia-
vo iš vienos teisminės instancijos į kitą. G. I. Elchinov ieškinys buvo atmetamas 
remiantis Bulgarijos teise, kol iš naujo bylą nagrinėjančiam administraciniam teis-
mui kilo abejonė, ar toks reguliavimas neprieštarauja Europos Sąjungos teisei. Šis 
teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą. 2010 m. spalio 5 d. sprendime Teisingumo 
Teismas išaiškino, kad nurodytos nacionalinės teisės nuostatos prieštarauja Europos 
Sąjungos teisei, pagal ją, tais atvejais, kai gydymas negali būti suteiktas apdraus-
tojo asmens gyvenamosios vietos valstybėje, negalima atsisakyti išduoti leidimo 
gydytis kitoje valstybėje narėje, išsaugant teisę gauti kompensaciją už gydymo 
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išlaidas kitoje valstybėje. Teisingumo Teismas prioritetą suteikė kuo platesniam 
asmens teisės į sveikatos apsaugą įgyvendinimui. Teisingumo Teismo didžiosios 
kolegijos sprendimo, kurį parengė teisėjas P. Kūris, nuostatose suformuluota išsami 
asmens sveikatos apsaugos doktrina tapo svarbia gaire plėtojant europinę asmens 
sveikatos apsaugos sampratą.

Iškilmingame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 6 d. 
posėdyje, atsisveikindamas su P. Kūriu, Teisingumo Teismo pirmininkas Vasilious 
Skouris tokiais žodžiais apibūdino P. Kūrio darbą Teisingumo Teisme: 

„Žinant Jūsų patirtį, visiškai nestebina, kad Teisme su didžiausiu 
užsidegimu nagrinėjote bylas, kuriose buvo persipynę tarptautinės 
ir Europos Sąjungos teisės klausimai, taip pat bylas, kuriose buvo 
sprendžiami klausimai, susiję su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. 
Didelė Jūsų kaip tarptautinės teisės specialisto patirtis mums buvo 
ypač brangi sprendžiant su šia sritimi susijusius klausimus, net ir 
tose bylose, kuriose Jūs nebuvote teisėjas pranešėjas.

Mūsų Teismo nagrinėjamų bylų įvairovė lėmė tai, kad Jūs 
buvote teisėjas pranešėjas daugiau nei šimto bylų, kuriose buvo 
nagrinėjami patys įvairiausi klausimai, pavyzdžiui, žuvininkystės 
išteklių išsaugojimas, augalų veislės, asmeniui, turinčiam teisę į 
augalų veislių Bendrijos teisinę apsaugą, mokėtino teisingo atlygio 
dydis, cheminių medžiagų registracija, valstybės pagalba, taip pat 
mokesčių teisė, apimanti skirtingą apmokestinimą vyno ir alaus 
Švedijoje ir apmokestinimą pajamų, atskaitytų pagal pensijų planą, 
sumokėtas įmokas Danijoje. Mes esame Jums ypač dėkingi už detalią 

Pas Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų su Europos  
teisingumo teismo Prezidentu V. Skouriu (pirmas iš dešinės),  
teisininkais – V. Nekrošiumi (pirmas iš kairės), V. Greičiumi  
(antras). 2004 m. Dž. Barysaitės nuotr.
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analizę Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių elektroni-
nius ryšius ir telekomunikacijų paslaugų teikimą, tai klausimai, iš 
pirmo žvilgsnio atrodantys labai susiję su technika, tačiau iš tiesų 
apimantys asmenų teises. Jūs buvote teisėjas pranešėjas, vertinantis 
kompromisą ir įsiklausantis į kitų pastabas.“33

Tame pačiame posėdyje P. Kūris, atsisveikindamas su Teisingumo Teismu, 
išdėstė savo požiūrį į teisingumo vykdymą Europoje: 

„Jei aš gerai supratau garsųjį Alexis de Tocqueville kūrinį „Apie 
demokratiją Amerikoje“, šis autorius gina svarbią idėją, kad „teismai 
yra vienintelė aristokratija, kurią demokratija gali toleruoti“. Mano 
giliu įsitikinimu, Europos unifikavimas būtų neįmanomas be Europos 
teismų ir be Teisingumo Teismo. Atsižvelgiant į tai, Europos Sąjungos 
teismų funkcijos taip pat yra ir politinės funkcijos, prisidedančios prie 
vieningos Europos idėjos, pagrįstos politine tautų valia, realizavimo, 
ir leidžiančios pasiekti minėto tikslo, laikantis Sutarčių nuostatų ir 
bendrųjų, visuotinai pripažįstamų, teisės principų“. 

Teisėjas P. Kūris sakė: 

„Europos teisėjų nepriklausomumas ir nešališkumas yra didelė 
vertybė ir tam tikra prasme tai yra principas, kurio laikymasis 
turi būti užtikrinamas ir tobulinamas. Stebėdamas sunkumus, kurie 
iškilo visai neseniai, – skiriant naujus Bendrojo Teismo narius, – 
prisiminiau tai, kas buvo sakoma dar XIX a.: „Kai politika įeina 
į teismo posėdžių salę, teisingumas ją palieka.“

Keli papildomi portreto potėpiai. Pažvelkime į prof. P. Kūrį kolegų ir 
mokinių akimis. Kas jiems pirmiausia krito į akis?

Prof. Juozas Žilys teigia: 

„Prof. P. Kūrį teisininkai pažįsta kaip energingą ir nepailstantį 
žmogų, įdomią ir tiesią asmenybę. Paskaitose studentams teisininkams 
jis nuolat skleidė demokratines, humanistines geresnio pasaulio su-
tvarkymo idėjas, kurios kirtosi su to meto ideologija. Ir po daugelio 
metų prisimenu profesoriaus pasakojimus apie maištingą Sorbonos 
universiteto studentų proveržį 1968-aisiais.“

„Jis jau ir Europoje spėjo pagarsėti kaip reformatorius. Kiek susiduriu 
su užsienio teisininkais, visi žino apie Praną Kūrį“, – pastebi Vil -
niaus universiteto docentas Zenonas Pet rauskas, prisiminda-
mas, kad „dar Sovietų Sąjungoje šis lietuvių teisininkas garsėjo 
kaip vienas geriausių tarptautinės teisės specialistų“.

33 Europos Sąjungos Tei -
singumo Teismo pirmi-
ninko Vasilious Skou - 
ris kalba, Jurispruden-
cija, 2010, Nr. 4 (122), 
p. 389.
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Jam pritaria ir pirmasis P. Kūrio aspirantas prof. Saulius Katuoka: 

„Kai Europos Žmogaus Teisių Teismas buvo reorganizuojamas ir 
tapo nuolatine institucija, pasikeitė teisėjai iš Latvijos, Estijos, o 
P. Kūris liko. Jis sukūrė tarptautinės teisės mokyklą Lietuvoje, 
atvėrė kelią jaunimui. Juo mes labai pasitikėjome, nes tai – labai 
aštraus mąstymo žmogus, puikus organizatorius.“ 

Kad ir su kuo iš teisininkų kalbėsi, išgirsti vis tuos pačius apibūdinimus: „Kolegų 
atžvilgiu buvo labai rūpestingas, pats darbštus ir mėgo žmones, sąžiningai vykdančius 
savo pareigas.“ Tik kai kas prasitaria: „P. Kūris turėjęs vieną silpnybę – nemėgęs 
vidutinybių ir to nemokėjęs slėpti.“

P. Kūris – ir teisininkų dinastijos pradininkas. Teisininkų šeimos (P. Kūrio 
žmona Vanda Kūrienė – žinoma advokatė) pavyzdys lėmė vaikų ir kai kurių 
anūkų pasirinkimus. Tokios teisininkų dinastijos būdingos brandžios teisinės 
kultūros visuomenėms. Tai – tam tikras ir Lietuvos visuomenės „teisiškėjimo“, 
tapimo modernia visuomene ženklas.

P. Kūris nepamiršo ir pagalbos studentams lavinti: jis padovanojo šimtais 
tomų skaičiuojamus Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Teisingumo 
Teismo jurisprudencijos rinkinius Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio uni-
versiteto bibliotekoms.

Akademiką P. Kūrį, tvirtą ir įvairiapusę asmenybę, visoje Europoje pripažintą 
autoritetingą tarptautinės teisės mokslininką, savo mokytoju laiko daugelis Lietuvos 
teisininkų. Lietuva įvertino P. Kūrio veiklą. 1998 m., minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo 80-ąsias metines, P. Kūris apdovanotas Gedimino ordino Komandoro 
didžiuoju kryžiumi už indėlį atkuriant Lietuvos valstybingumą, formuojant Lietu-
voje europietišką teisėkūrą, nuoširdų rūpestį žmogaus teisėmis, pastangas ugdant 
jaunąją teisininkų kartą. Be to, ir užsienio šalys jautė pareigą pažymėti jo veiklą. 
1998 m. jis taip pat apdovanotas Norvegijos Karalystės Didžiojo kryžiaus ordinu, 
2008 m. – Nyderlandų Karalystės Oranje-Nassau ordino Riterio didžiuoju kryžiu-

P. Kūrio šeima – 
dukra Asta, žmona 
Vanda ir sūnus 
Egidijus. 1977 m.
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mi. Dar vienas pažymėjimo ženklas – 
2004 m. „Medalis už nuopelnus siekiant 
Lietuvos narystės ES ir NATO“.

Už didelį indėlį atkuriant Lietu-
vos valstybingumą, puoselėjant Lietu-
vos valstybės teisėkūrą, kuriant Lietu-
vos įvaizdį Europoje ir pasaulyje, už 
nuoširdų rūpinimąsi žmogaus teisėmis 
ir jaunosios teisininkų kartos ugdymu 
Mykolo Romerio universiteto Senato 
2001 m. vasario 12 d. nutarimu P. Kū-
riui suteiktas garbės daktaro vardas.

P. Kūris savo žinias ir patirtį šiuo  
metu realizuoja veikla Lietuvos mokslų 
akademijoje. Nuo 1996 m. gegužės 16 d. 
jis yra Lietuvos mokslų akademijos 
tikrasis narys. Jis atstovauja teisės kryp-
čiai ir yra humanitarinių ir socialinių 
mokslų skyriaus narys.

Lietuvos mokslų akademija – sa-
varankiška valstybės remiama mokslo 
įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir 
savo veikla su Lietuva susijusius moksli-
ninkus. Ji veikia pagal savo statutą, ku - 
rį priima ir keičia Lietuvos mokslų aka - 
demijos visuotinis susirinkimas, o tvirti-
na Seimas. Lietuvos mokslų akademijos veiklos sritis lemia jos, kaip nepriklausomo 
eksperto ir patarėjo mokslo bei studijų, kultūros, socialinės raidos, ūkio, aplinko-
saugos, technikos ir technologijos, sveikatos apsaugos ir kitais klausimais, statusas.

Dar vienas P. Kūrio veiklos baras – darbas mokslo leidinių redaktorių 
kolegijose. Nuo 2000 m. jis yra Mykolo Romerio universiteto mokslinio leidinio 
„Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys. Prieš kelerius metus jis tapo Ukrai-
noje leidžiamo daugiatomio tęstinio leidinio „Teismų praktika. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas“ redakcinės tarybos nariu.

Neabejoju, kad su akademiku P. Kūriu susitiksime konferencijose, skaitysime 
jo straipsnius ar pranešimus. Pagaliau, kas žino, gal daug patyrusio žmogaus ap-
mąstymai įgaus memuarų ar kitokių rašinių formą. Akademikas P. Kūris ir toliau 
ištikimas teisės idealų įtvirtinimo visuomenėje siekiui. Jis buvo ir yra įsitikinęs, kad 

„Lietuva turi visas galimybes tapti teisine valstybe, galinčia užti-
krinti ne tik savo piliečių teises, bet ir padedančia kurti ir stiprinti 
Europos teisinę erdvę“.

Garbės daktaro suteikimo ceremonijoje su  
M. Romerio universiteto rektoriumi A. Pumpučiu. 
Nuotraukos – iš Prano Kūrio asm. archyvo
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Iš tėvų išmokęs darbštumo ir atsakomybės
Veronika Valavičiūtė

Vilniaus universiteto Ekonomi -
kos fakulteto Vadybos katedros pro-
fesorius habilituotas daktaras Juozas 
Ruževičius – Šeduvos vidurinės mo-
kyklos auklėtinis. Jau keturiasdešimt 
metų jis yra pašventęs savo mokslines 
ir kūrybines galias akademinei ben-
druomenei. Profesorius yra Europos 
kokybės mokslų akademijos Mokslo ta-
rybos narys, Kokybės profesionalų tarp-
tautinės gildijos tikrasis narys, Europos 
kokybės universitetų tinklo EUN.TQM 
Akademinės ir mokslo tarybos narys, 
Tarptautinės prekių mokslo asociacijos 
IGWT viceprezidentas ir mokslinis eks-
pertas, mokslo žurnalų „Verslo ir teisės 
aktualijos“ bei „Issues of Business and 
Law“ vyriausiasis redaktorius, aštuonių 
tarptautinių mokslo žurnalų JAV, Vo-
kietijoje, Austrijoje, Rusijoje, Rumunijo-
je, Kazachstane, Ukrainoje redkolegijų 
narys ir recenzentas, viešojo sektoriaus 
ir verslo organizacijų veiklos kokybės, lyderystės ir strategijų vertinimo ekspertas, 
Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto „Kokybė“ ekspertas, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Italijos, Belgijos universitetų vizituojantis dėstytojas, veda 
vadybos meistriškumo klases (Masters Class) Didžiojoje Britanijoje, Ukrainoje, Ru-
sijoje, Kazachstane ir kitur. J. Ruževičius moka keturias užsienio kalbas, parašė 
daugiau nei 500 mokslinių straipsnių ir dešimt knygų (iš jų dvi – prancūzų kal-
ba) vadybos tema. Profesorius aštuonis kartus apdovanotas Vilniaus universiteto 
mokslo premijomis, išrinktas Geriausiu 2011 m. Vilniaus universiteto dėstytoju, jo 
pranešimai pripažinti geriausiais įvairiuose tarptautiniuose mokslo simpoziumuose, 
jis yra įvertintas daugeliu svarbių tarptautinių apdovanojimų. Prof. J. Ruževičius 
Vilniaus universitete vadovauja vienai geriausiai vertinamų Lietuvoje ir Europoje 
Kokybės vadybos magistro programai.

Vilniaus universiteto studentai Jus ne kartą yra išrinkę Geriausiu, Myli-
miausiu dėstytoju. Kaip manote, kodėl jie Jus myli?

Į šį klausimą geriausiai atsakytų patys studentai. Aš ir pats juos myliu, o savo 
pedagoginę, mokslinę veiklą vertinu kaip pašaukimą. Siekdamas būti geru dėstytoju, sąmo-
ningai „perėjau“ visą dėstomų dalykų praktinės veiklos grandinę – nuo padavėjo kavinėje, 
prekių pardavėjo, produktų kokybės eksperto iki komercinės įmonės vadovo, ministerijos 

Juozas Ruževičius
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klerko, vadybos konsultanto ir t. t. Kur tik teko dirbti, visur 
sutikdavau išskirtinių, sektinų asmenybių, iš jų mokiausi, bet 
didžiausią pasitenkinimą teikia akademinė veikla ir svarbiausia 
jos ašis – studentai. Studentija mano akimis – kūrybiškiausia, 
įžvalgiausia, atviriausia ir gerąja prasme labiausiai idealistinė 
visuomenės dalis, jos turtas. 

Tiek, kiek jau esate nuveikęs, užtektų keliems gyvenimams. Jūsų veiklos 
spektras nepaprastai platus: akademinis, mokslinis, kūrybinis darbas, vadovavi-
mas mokslo žurnalams, studijų programoms, ekspertinė-konsultacinė veikla. Kaip 
viską aprėpiate, suspėjate? 

Kai dirbi mėgstamą darbą ir myli savo klientus (studentus, konsultuojamų organi-
zacijų darbuotojus), įmanoma viską suderinti, juk astronominė para turi net 24 valandas, 
o pamenate, garsusis Napoleonas miegodavo vos keturias, ir tai nesutrukdė jam įveikti 
įspūdingus karo žygius bei... mylėti Moteris! Kita vertus, su „amžiumi“ ateina trys puikūs 
dalykai, palengvinantys minėtą įvairių veiklų suderinamumą: tai patirtis bei išmintis, vis 
mažėjantis miego poreikis bei supratimas, kad galima neskausmingai atsisakyti (arba bent 
atidėti vėlesniam laikui) kai kurių brangų laiką ryjančių malonumų...

Sakoma, kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Iš kur vingiuoja takelis, 
išvedęs Jus į platųjį vieškelį? 

Prisimenu save nuo trejų metų. Vėriškių kaimas, didžiulė geltona pienių pieva, 
už jos – upelis. Pavakarys, nuo miško pusės grįžta kruvinas brolis Vladas. Apšviestas 
raudonų saulės spindulių, jis atrodo taip, lyg būtų visas apipiltas krauju. Miškelyje 
prie kelmo radęs nuo karo likusių šovinių gilzių, jis mėgino iškrapštyti paraką, ketino 
pasidaryti pieštukams antgalių. Šovinys sprogo, išnešdamas į orą keturis brolio rankos 
pirštus, suniokojo veidą, išplėšė akį. Kaip dabar matau, kokiame aukštyje buvo saulė, tad 
tiksliai nustačiau laiką. Kai po daugelio metų apie tai pasakiau mamai, ji nustebo, kad 
galiu šį skaudų šeimai įvykį prisiminti, juk buvau pyplys.

J. Ruževičius su  
magistrantais, jiems  
Šv. Jonų bažnyčioje 
įteikiant VU baigimo 
diplomus. 2012 m.
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Mažiukas gerai pažinau mūsų namus Vėriškiuose supusį mišką. Mamos sesuo su 
vyru – mokytojai Elžbieta ir Augustas Viliūnai – iš Šeduvos atvažiuodavo grybauti, aš 
juos vesdavau per ežerbalą – pelkėjantį, vasarą bala virstantį ežerėlį, į gūdžią ir klaidžią 
girią. Vyresnieji broliai Vaclovas, Vladas ir Jurgis kartais mane pasiimdavo į naktigonę. 
Dega laužas, spindi žvaigždės, ūkčioja pelėda. Trisdešimt kolūkio arklių rupšnoja žolę. Aš, 
ketverių metų berniukėlis, visą naktį nemiegu, esu išdidus, jaučiuosi vos ne su broliais 
lygus vyrukas. 

Kai persikėlėme į Niauduvos kaimą, po metų pradėjau lankyti Šeduvos mokyklą. 
Tačiau iki rudens teko ir patarnauti – prižiūrėti visai mažą vaiką, Stankūnų Kaziuką. 
Taigi galiu didžiuotis, kad šešerių užsidirbau pirmąją algą. Berniuko tėvas kriaučius Ka-
zimieras Stankūnas pasiuvo man kostiumą mokyklai ir davė kažkiek rublių. Stebiuosi, kaip 
kaimo žmonės pasitikėdavo vaikais. Lengvai mažylį pakeldavau, verkiantį nešiodavau, bet 
juk pats dar nebuvau iš trumpų kelnių išlipęs... Sunkiausia, kad iš Stankūnų vienkiemio 
matydavau savo namus, o parbėgti – nevalia, darbas yra darbas. 

Troškau eiti į mokyklą, ištempęs ausis klausydavausi, kaip „zubrina“ vyresnės 
seserys Regina ir Vitalija. Jų kalamus ir deklamuojamus eilėraščius įsimindavau pirmas, 
pats išmokau skaityti, rašyti, tad pradinėse klasėse man nebuvo kas veikti. Pykdavau, kai 
kitus vaikus auklėtoja mokė tarti skiemenis, o man teko nuobodžiauti.

Pirmoji mokytoja kaip pirmoji meilė – nepamirštama visą gyvenimą?
Ona Baublienė – didžios pagarbos nusipelniusi pedagogė, mano pirmoji (I–IV 

klasės) auklėtoja. Labai kantri, rami, motiniška, ji mokėjo pastebėti kiekvieną vaiką ir 
rasti skirtingus takelius į mažas širdeles. Man, kaimo berniukui, ypač patiko, kad ji, 
nusivedusi klasę į valgyklą, mokė elgesio prie stalo taisyklių, naudotis įrankiais, rodė, kad 
baigiant valgyti sriubą, lėkštę reikia pakreipti nuo savęs, o ne į save, kaip buvau įpratęs. 
Berniukus mokė įsisiūti sagas, adyti! Liepdavo atsinešti suplyšusią kojinę ir perdegusią 
elektros lemputę. Ją įkišdavome į kojinės vidų ir kantriai dygsniuodavome. Prisimenu jos 
žodžius: „Skylės sutraukti negalima, reikia adata ir siūlais pasidarbuoti taip, kaip kad 
voras audžia savo tinklą.“ 

Su pirmąja mokytoja  
Ona Baubliene  
ketvirtos klasės  
baigimo proga.  
Ruževičių Juozukas 
viršutinėje eilėje 
pirmas iš dešinės. 
1963 m.    
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Antrasis mano mokyklos (V–VII klasės) auklėtojas buvo mokytojas Antanas Bu-
kauskas – iškili asmenybė, vaikus ir savo darbą mylintis puikus pedagogas. Su savo mo-
toroleriu „Viatka“ (mokinukų pravardžiuojamu „kiaulyte“) jis aplankydavo visus atokiau 
gyvenančių auklėtinių tėvus, drauge  aptardavo mokymosi, elgesio, įvairius gyvenimiškus 
klausimus, pasidžiaugdavo mokinių pasiekimais.

Nuo devintos klasės mokiausi sustiprintos matematikos klasėje, kurią organizavo 
aistringas matematikas Napoleonas Rimša (jis buvo ir mūsų klasės vadovas, mano trečia-
sis mokyklos auklėtojas), siekdamas daugiau žinių suteikti ir užduočių skirti gabiausiems 
mokiniams. Aukštosios matematikos žinios pravertė ir stojant į Vilniaus universitetą, ir 
jame mokantis bei aspirantūroje. Mokytojas N. Rimša buvo ne tik išskirtinis pedagogas, bet 
ir geras psichologas. Pamenu, susirinkdavome tik klasės vyrukai (kad merginos negirdėtų 
pernelyg „vyriškų“ pokalbių) ir su klasės vadovu drauge gana atvirai svarstydavome kai 
kuriuos paaugliškus bei jaunuoliams kylančius klausimus.

Grįžkime į tėvų namus. Jūsų darbštūs, darnūs tėvai Veronika ir Leonardas 
Ruževičiai užaugino aštuonis vaikus, visus išleido į aukštuosius bei aukštesniuo-
sius mokslus. Kokias vertybes jie įskiepijo?

Pirmiausia – stiprų atsakomybės jausmą. Nesvarbu, mažas esi ar didelis, tu už ką 
nors atsakai, tėvai tavimi pasitiki. Jei paliko namuose prižiūrėti ūkį, esi atsakingas už 
katiną, šunį, triušį, vištas, visus gyvulius, namų tvarką, jaunesnį brolį Joną bei sesutę 
Virginiją. Pamenu, buvau septintokas. Tėvams kažkur išvykus, teko pagirdyti, pašerti ir 
vienam pamelžti 16 karvių – tėvų prižiūrimą kolūkio gyvulių bandą. Nepaprastai skaudėjo 
rankas, bet kaip po to didžiavausi sėkmingai susidorojęs su nelengva užduotimi, jaučiausi 
pasitikintis savo jėgomis, galintis kalnus nuversti! 

Šeimą suvokėme kaip vieningą komandą, kurios kiekvienas narys džiaugiasi kito 
laimėjimais, o konkurencija galima tik mokymosi, žinių atžvilgiu. Tėvas sakydavo: „Muštis 
galite tik dėl panų ir jei kas nors skriaudžia mūsų šeimos narį.“ Svarbiausias patarimas: 
„Vaikai, reikia mokytis. Jei nesimokysite, liksite kaime, vargsite.“ Kaimas nėra blogai, 
bet tuo metu kaime buvo nelengva. Mus gelbėjo darbštumas. Tėvelis, prievarta paimtas į 

Žemės ūkio darbuose 
Niauduvos kaime. 
Juozas su tėčiu  
Leonardu. 1980 m.
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rusų kariuomenę per Antrąjį pasaulinį karą, buvo sunkiai sužeistas, ilgus metus nešiojosi 
sprogusio sviedinio skeveldrą kojos nervų raizgalynėje, kentėjo stiprius skausmus, bet 
kantriai ir sunkiai dirbo šeimos labui, kad mes, aštuoni vaikai, galėtume įgyti profesijas 
aukštosiose mokyklose ar technikumuose. Mamytė rūpinosi šeima, kiekvieną rytą ant stalo 
garuodavo šiltas maistas, joks vaikas nebuvo išleistas į mokyklą sočiai nepapusryčiavęs. 
Aš keldavausi penktą valandą, eidavau padėti fermoje dirbusiam tėvukui, paskui tris 
kilometrus pėdindavau į mokyklą, po pamokų skubėdavau į krepšinio treniruotę, o vakare 
vėl triūsdavau fermoje. O reikėdavo dar ir pamokas paruošti... Kai prasidėjo mokslas 
universitete, atrodė, jog gyvenimas pasidarė pernelyg lengvas – tik studijos ir meno 
saviveikla. Tad iš karto Vilniuje griebiausi įvairių darbų, kad tėvams nebereikėtų remti 
manęs – jau suaugusio berno.

Per Šeduvą teka Niauduvos upė, o Jūs augote už trijų kilometrų nuo mies-
telio esančiame Niauduvos kaime. Kaip menate gimtąją aplinką, kaimo žmones?

Įsimintina, kad kaimo gyventojai nebuvo abejingi vaikams, su mumis bendraudavo 
kaip su sau lygiais. Vasaromis drauge su suaugusiaisiais kolūkyje dirbome įvairius ūkio 
darbus, o lydėdami žemės gėrybes į kolūkio klėtis ar supirkimo punktus gabenančius 
vežimus klausydavomės su meile porinamų protingų senių kalbų. Jie ir politiką, ir gyve-
nimo tiesas aptardavo, pasakojo anekdotus, įvairius nuotykius. Tai buvo tikras pirmasis 
gyvenimo universitetas.

Kaimo žmonės buvo savitos ryškios asmenybės. Netoliese gyveno toks Sadauskas. 
Buvo kalbama, kad jis yra tarnavęs vokiečių armijos SS dalinyje, laikėsi kažkokios prie-
saikos ir net girčiausias neatsiverdavo tuo klausimu detaliau, nors aplinkiniai įvairiais 
būdais jį provokuodavo. Mes, vaikai-paaugliai, jį irgi nuolat kamantinėdavome, deja, – 
nieko nepešėme. Matyt, priesaika yra priesaika. 

Arba Niauduvos kaimo gyventojas Povilonis – humoristas ir nepakartojamas vaikų 
draugas. Visada pakalbins, kokį nors kalambūrą suskels. Būdavo, veža priduoti cukrinius 
runkelius, susodina į vežimą vaikus, o kai pasiekiame Šeduvą, kol dardame per miestelį, 
liepia mums dainuoti arba, jeigu netoliese eina koks mokytojas, skatina kaip ėriukus 
bliauti, loti ar leisti kitus neordinarinius garsus. O Poviloniui smagu: jis nuolat šypsosi, 
juokiasi, matydamas dėl mūsų keistų išdaigų nustebusius praeivius, krizena. Ir visą kelią 
šneka, pasakoja nuotykius. Turbūt pusę jų išsigalvodavo, bet gerų ir labai gilių min-
čių pasakydavo. Arba sumanydavo rungčių. Pavyzdžiui, kuris vaikas perridens sklidiną 
vandens kubilą per gilų statų griovį, tas gaus du rublius. Susirenka žiūrovai, o mes 
stengiamės, plušame. Publikai darydavo įspūdį, kad štai kubilas perristas. Gal Povilonis 
net ir sąmoningai tuos savo pinigus mėtė? Visi leipsta iš juoko, ploja, o reginio rėmėjas 
patenkintas šypsosi ir murkia kažką sau į ūsą it didelis pilvotas katinas. 

Buvo ir toks Maraškinas. Jis budėdavo fermoje ir mėgo filosofuoti, pasakoti įvairias 
būtas ar nebūtas istorijas. Arba liežuvingosios Sadauskienė, Sudikienė ir Brusteikienė: žodžio 
kišenėje neieškojo, visiems sugalvodavo taiklias pravardes. Buvo ir tokia Stasė Skipitytė, 
ji netekėjusi kelis vaikus nuo skirtingų vyrų turėjo, o kaimo seniai mus, jau pusbernius, 
visaip provokavo ir skatino prie tos Staselės lįsti, meilintis, sakyti jai komplimentus ar 
palydėti po gegužinės. Buvo ir tokia vyresnio amžiaus panelė, pravarde Kukuška. Ji vos ne 
vienintelė spyriojosi, nenorėjo stoti į kolūkį. Tad kaimo seniokai jai taikė įvairias stojimo 
paskatos priemones: užremdavo jos namelį, kokį nors jai nepatinkantį berną pakišdavo 
ir su ja užrakindavo, surengdavo nemalonias vandens procedūras... Kad ir kaip keista, 
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tačiau šios priemonės pasiteisino – mieloji Kukuška ilgainiui patapo 
kolūkiete. Žodžiu, kaimas nestokojo spalvingų personažų, įdomių ir 
nepakartojamų žmonių.

Su metais jaunesniu broliu Jonu dažnai grodavome geguži-
nėse. Jaunimas beržų ar eglučių šakomis papuošdavo šokių aikštelę, 
į kepurę šokėjai sumesdavo po keliasdešimt kapeikų muzikantams. 
Tais laikais gitaros itin brangiai kainavo ir nebūdavo kur jų įsigyti, tad mes su broliu 
patys pasidarėme elektrinę. Žurnaluose radome konstruojamos gitaros skambėjimo aukščio 
keitimo algoritmo aprašymą, nusipirkome adapterius akustiniams virpesiams transformuoti 
į elektromagnetinius, ir mūsų elektrinė portatyvinė gitara, įjungus ant peties pakabinamą 
garso stiprintuvą, čaižė nakties tylą kaip šimtas orkestrų. Ja ir bajanu pasikeisdami gro-
jome keliolikoje vestuvių. Bajaną grįždamas iš kariuomenės parsivežė brolis Jurgis. Koks 
muzikos instrumentas po ranka buvo, tuo ir groti išmokome. Oi, sunki muzikanto dalia! 
Patinka kokia mergaitė gegužinėje, atrodo, kad tik jai groji, o ją šokdina ir lydi namo 
kiti. Bet, kaip sako prancūzai, „C’est la vie“ – toks jau tas gyvenimas...

Užsiminėte apie mokyklinius nuotykius. Kaip Jūsų moksleiviškus metus 
sudrebino paauglystėje pačių pasigamintas radijo imtuvas? 

Detektorinis radijo imtuvas – tai pirmas mūsų susikonstruotas daiktas. Detalių 
nusipirkome, šį tą studijavome per fizikos pamokas, o daugiau sužinojome skaitydami 
žurnalą „Jaunasis technikas“. Techniniu konsultantu buvo vyresnysis brolis Vladas. Beje, 
tėvai prenumeruodavo nemažai spaudos. Nuolat skaitėme žurnalus „Mokslas ir gyvenimas“, 
„Mūsų gamta“, „Tarybinė moteris“, „Šeima“, „Genys“, „Švyturys“, „Jaunimo gretos“, 
įvairių laikraščių. Taigi „Amerikos balso“ klausymasis prasidėjo nuo pirmojo imtuvėlio. 
Jį laikėme paslėpę namo palėpėje, ten užlipę su broliu susėsdavome ir išgirsdavome nebe 
oficialiąją informaciją. Be to, nuo vaikystės girdėjome, kaip labai gera dainininkė mūsų 

Ruževičių šeimos 
medis, „išaugintas“ 
sesers Reginos  
giminės susitikimo 
progai. 2005 m.  
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mama dainuodavo „Palinko liepos palei kelią“, „Mergaite, papuošk kareivio kapą“ ir 
daugelį kitų partizanų, liaudies dainų, jų mokėjo nesuskaičiuojamą galybę. Tai paskatino 
mane domėtis istorija. Man mokantis septintoje klasėje tėvai nusipirko latvių gamybos 
radijo imtuvą „Sakta“. Tada jau „Amerikos balsą“ girdėjome puikiai. Visas naujienas 
perpasakodavau per istorijos pamoką. Pateikdavau savo interpretacijų, vertinimų, klausimų. 
Istorijos mokė klasės auklėtojo žmona G. Rimšienė. Ji teigiamai priimdavo tuos mano 
pasakojimus, dar ir pakomentuodavo, o kartais ir pro ausis praleisdavo. Kol pagaliau 
vieną vasarą, tai nutiko baigus devintą klasę, į kaimą dviračiu atmynė klasės draugė 
V. Pinevičiūtė ir pranešė, kad apie mane klasiokus tardo saugumietis. Kažkas mane 
įskundė. Buvo kalbėta, kad aš Vasario 16-ąją iškėliau liepos medyje vėliavą. Bet tada 
niekas neišsiaiškino, kas tai padarė. Taigi dar po kelių dienų į mano namus kaime atmy-
nė kita klasiokė, ji taip pat perspėjo: „Apie tave visų klasiokų klausinėja saugumiečiai.“ 
Tą vasarą dirbau Šeduvos buitinio aptarnavimo kombinatui priklausančiame Paminklų 
gamybos ceche. Ir štai vieną rytą atvažiuoja grotuotas kaziolas (taip vadinome rusų ga-
mybos automobilį), nieko darbdaviams nepaaiškinę vyrai įsodina mane į mašiną ir nuveža 
į Radviliškį, į saugumo skyrių. Įveda į belangę patalpą ir sako: „Ar neturi ko mums 
pasakyti?“ – „Neturiu.“ Pradeda provokuoti: „Tavo brolis karininkas (vyriausias brolis 
Vaclovas tada tarnavo Tolimuosiuose Rytuose) nepatenkintas tarybine armija.“ Nebuvau 
kvailas, atkirtau, pridėdamas nuo savęs: „Pirmą kartą girdžiu, kad jis nepatenkintas. 
Priešingai, jis labai patenkintas.“ Tada ima sakyti, esą tavo mama gauna siuntinių iš 
Amerikos. Apie tai nieko nežinojau. Pagaliau teigia, kad esu antitarybinis, turiu blogą 
nuomonę apie tarybų valdžią, ir klausia, iš kur tai. „Gal jus nuodija giminaičiai, kurie 
siuntinius siunčia, tėvai?“ Užduoda klausimą, sako, pagalvok, ir išeina. Valandą sėdžiu 
vienas, mąstau. Grįžta ir toliau provokuoja. Taip – iki vėlaus vakaro. Suverčiau bėdą 
„Amerikos balsui“. Tada davė popierių pasirašyti, kad esu suklaidintas šios radijo stoties, 
daugiau taip nebedarysiu, „Amerikos balso“ nebeklausysiu. Pikčiausia, kad mane tardė 
buvęs brolio Vaclovo bendraklasis, jis net viešėjo mūsų namuose! 

Nuo ryto iki vakaro nevalgęs, negėręs pasirašiau protokolus ir buvau paleistas kaip 
stoviu. Nuo Radviliškio iki Šeduvos – 19 kilometrų. Pinigų autobusui neturiu. Bet ne tai 

Šeduvos vidurinės 
mokyklos devintos  
klasės krepšinio 
komanda – 1967 m. 
mokyklos čempionai. 
Antroje eilėje  
pirmas iš dešinės  
su taure rankoje –  
J. Ruževičius
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svarbu. Labiausiai žeidė neteisybė, pažeminimas. Atsimenu, 
gulėjau pievoje ir verkiau. Už ką man visa tai? Pabalsavau 
pakelėje, sustojo sunkvežimis, įsiropščiau į kėbulą, grįžau 
namo. Tačiau vidurvasary mokykla organizavo bendrą tėvų 
ir vaikų edukacinį-politinį susirinkimą, kad pasmerktų mane. 
Dalis tėvų tylėjo, o labiausiai mane smerkė vienos organi-
zacijos vadovas, mano bendraklasio tėvas, kuris vėliau tapo 
aktyviausiu sąjūdiečiu (apie tai perskaičiau Šeduvos viduri-
nės mokyklos muziejuje). Saugumietis pasakė: „Jo elgsenos 
negalima toleruoti“. Niekas klasėje tuomet nežinojo žodžio 
„toleruoti“ reikšmės, tuo metu tarptautinių žodžių žodynas 
dar nebuvo išleistas. Buvau „įtakingas“ – draugovės tary-
bos pirmininkas, apdovanotas už aktyvią užklasinę veiklą, 
mokiausi labai gerais pažymiais, buvau geras sportininkas, 
tai mane gelbėjo, nebuvau išmestas iš mokyklos už antita-
rybinę veiklą. Daugiausiai apie mane ir mano minėtą veiklą žinojo mano suolo draugas 
Viktoras Savickas, bet jis nė žodžiu neišdavė manęs. Už tai esu jam labai dėkingas ir 
vis laukiu progos jam gyvai padėkoti. Nepaprastai dėkingas ir savo tėvams, kad jie manęs 
nebarė. Mama susirinkime ramiai išklausė „aktyviųjų“ tėvų pasisakymų ir pasmerkimų. 
Mama mokėjo apsimesti, kad ji esą iš kaimo ir nelabai čia ką supranta. Ir namuose šio 
klausimo nediskutavo, nuleido tylomis, tarsi nieko ypatinga neįvyko.

Bet po dviejų savaičių vėl atvažiavo kaziolas ir vėl mane nugabeno į saugumą. 
Pasirodo, per vieno bendraklasio apklausą paaiškėjo, kad aš skatinu draugus atkreipti 
dėmesį į paminklą, pastatytą 1922 m. Pakalniškiuose kritusiems už Lietuvos Nepri-
klausomybę atminti. Dažnai kaimo keliukais pro tą vietą važiuodavome maudytis, gerai 
apžiūrėjau šį eglių apsuptą, nuošaliau nuo vieškelio tarp medžių slypintį paminklą. Per 
istorijos pamoką esu klausęs: „Jei jau taip blogai Nepriklausomybė, tai kodėl tas pamin-
klas nenuverčiamas?“ Atsakymo nesulaukiau. Pasirodo, tai buvo perpasakota saugumui ir 
vėl turėjau aiškintis. Kas buvo vėliau? Puikus auklėtojas, nuostabus žmogus N. Rimša 
patarė: „Juozai, kad tau neužsidarytų kelias į aukštąjį mokslą, privalai baigti mokyklą 
tik labai gerais pažymiais.“ Tą ir padariau. Klasės vadovas visų šių incidentų į mano 
charakteristiką neįrašė, subtiliai nutylėjo. Tačiau man nesmagu iki šiol, kad dėl mano 
minėtos veiklos Šeduvos vidurinę mokyklą turėjo palikti jos tuometinis direktorius Jonas 
Prūsas, puiki ir labai tolerantiška asmenybė.

Dažnai mąstau apie to meto provincijos, mažo miestelio žmonių šilumą, gerumą, 
gelbstinčią ranką. Visi mokytojai buvo savo srities guru: atsidavę, mylintys vaikus, 
nuoširdūs. Jei jau dėstė matematiką, tai išmokė taip, kad visi viską suprastume, per eg-
zaminus nesusikirstume. Nusipelniusi mokytoja E. Viliūnienė – puiki chemikė – iš savo 
dalyko mokinius parengdavo taip, kad jų žiniomis stebėdavosi net Vilniaus universiteto 
Chemijos, Medicinos fakultetų dėstytojai. Kai stojau į universitetą, mane taip pat vienas 
profesorius chemikas ragino pereiti į Chemijos fakultetą. 

Lietuvių literatūros mokė šilta, intelektuali pedagogė Ona Šišlienė. Kai baigiau mo-
kyklą, ji pasikvietė mane pasikalbėti. Sėdėjome ant suolelio, ji pasakojo apie savo pirmąją 
meilę, žuvusį vyrą, o atsisveikindama padavė vokelį ir pasakė: „Tai tau, studijų pradžiai. 
Artėja ruduo, gal reikės šiltų batų...“ Voke glūdėjo 50 rublių. Tais laikais tai buvo dideli 

Mama Veronika
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pinigai. Nei giminė, nei turtinga ponia, o 
toks dosnumas! Žinojo, kad esame didelė 
šeima ir materialiai nelengvai verčiamės. Po 
keliolikos metų per vieną klasės susitikimą 
kompensavau šią dovaną dešimteriopai.

Mokytojai organizuodavo plačią už-
klasinę veiklą, buvome įtraukiami į krepšinio, lengvosios atletikos treniruotes, sporto šven-
tes, varžybas, meno saviveiklą. Vaidinome, dainavome chore, klasės auklėtojas Antanas  
Bukauskas skatino išmokti ką nors groti, per mokyklos šventes pasirodydavome kaip geri 
muzikantai ir dainininkai. Tad ir įstojęs į Vilniaus universitetą iš karto įsiliejau į akade-
minį chorą. Su šiuo kolektyvu atsivėrė galimybė pavažinėti po užsienio šalis, koncertuoti 
įvairių miestų salėse ir skveruose. Nei stojant, nei vėliau kaip choristui vykstant į užsienį, 
saugumo kabliukų nepatyriau. Ta lietuviško saugumo ranka kažkodėl nepasiekė net Mas-
kvos, kai išvykau į aspirantūrą. Matyt, ir šioje organizacijoje buvo komunikacijos spragų.

Skaldėte Bitlų dainas. Iš kur jų išmokdavote?
Kai tėvai nusipirko radijo imtuvą su patefonu, tetos vyras mokytojas A. Viliūnas 

padovanojo dvi jo brolio iš Amerikos atsiųstas angliškas plokšteles. Nors anglų kalbos 
nemokėjome, įsiklausę atkartojome „Geltoną upę“, „Submariną“ bei kitus kūrinius. 
Mūsų laikais Bitlai buvo draudžiami, bet jų pasekėjai, tuo metu labai garsus Lietuvoje 
ansamblis „Kertukai“, to nepaisė. Su broliu Jonu pasisiūdinome vienodus gėlėtus marš-
kinius, baltas kelnes – koncertinius drabužius a la Bitlai. Kaip minėjau, grodavome 
vestuvėse. Šios vykdavo savaitgaliais, o šeštadieniais – pamokos. Mokytojai nepyko, 
kad kartais tenka mus atleisti nuo pamokų. Užsidirbdavome solidžiai. Tais laikais per 
vienas vestuves buvo galima gauti dviejų ar trijų mėnesių algą. Mudu su broliu visai 

Klasės susitikimas po dešimties metų baigus  
vidurinę mokyklą. Pirmoje eilėje mokytojai –  
A. ir E. Viliūnai, antroje – buvę klasės  
auklėtojai G. ir N. Rimšos. J. Ruževičius –  
viršutinėje eilėje pirmas iš dešinės. 1980 m.
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negerdavome alkoholio, matydavome, kaip žmogus įkaušęs 
keičiasi. Svarbiausia buvo užstalės bendravimas, dainos.

Kodėl pasirinkote studijuoti prekių mokslo ir pre - 
kybos organizavimo specialybę Vilniaus universitete? 

Bėda ar stiprybė, kad visi dalykai man labai gerai 
sekėsi. Buvau užsidegęs tapti istoriku. Bet per brandos eg-
zaminus pamaniau: „O kur liks mano matematika, chemija, 
fizika?“ Radau specialybę – ir humanitarinę, ir techninę, 
kur praverčia ne tik geri socialinių disciplinų gebėjimai, 
bet ir jau minėtų tiksliųjų dalykų žinios. Deficito laikais 
prekių mokslo specialybė buvo itin populiari – man stojant 
į VU konkursas buvo 17 pretendentų į vieną vietą. Mane 
ten traukė labai didelis konkursas – norėjau pasigalynėti, 
patvirtinti tuos savo penketus. Mažo miestelio mokykla, 
o kaip puikiai parengdavo mokinius! Buvau respublikinių 
biologijos, chemijos ir matematikos olimpiadų prizininkas, 
pirmojo atskyrio rutulio stūmikas, antrojo – bėgikas... 

Beje, likimui ir Šeduvos mokyklai turiu būti dė-
kingas, kad mokiausi prancūzų kalbos. Kai Lietuva tapo 
nepriklausoma, atsivėrė keliai į Vakarus, pradėta skelbti 
įvairių konkursų, o frankofonų yra mažiau, buvau gerai 
pasirengęs, laimėjau tuos konkursus, stažavau ir dirbau 
Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Neseniai prancūzų kalba 
parašiau knygą Management de la qualité. Notion globale 
et recherche en la matiêre (Kokybės vadyba. Globalioji kon-
cepcija ir tyrimai). Vilniaus universitete ir kaip vizituojantis 
profesorius užsienio universitetuose prancūzų kalba dėstau 
keletą vadybos disciplinų. 

Antrame kurse pradėjau dirbti Vilniaus universi-
teto Prekių mokslo katedros laborantu. Pamačiau, kad yra daug laisvo laiko. Egzaminus 
laikiau eksternu, per vieną semestrą baigdavau du. Taip tuo metu mokėsi du fizikai ir 
aš, ekonomistas. Precedentas universitete, tačiau vėliau tokią mokymosi sistemą įteisino. 
Kadangi vis tiek likdavo laisvo laiko, nenorėjau bimbinėti. Ištvermingus vyrukus agentai 
samdydavo iškrauti vagonų, tad savaitgaliais plušėdavau geležinkelio stotyje. Nelygu ką 
iškrauni, kaip atlygio dalį leidžia neštis namo tiek, kiek patempi. Visą bendrabutį aprūpin-
davau svogūnais, apelsinais, arbūzais, tik anglies neparvilkdavau. Vingio parke esančioje 
kavinėje „Lakštingala“ dirbau padavėju – tai buvo puiki komunikavimo ir materialinės 
atsakomybės ugdymo mokykla. Teko ir automobiliais prekiauti. 

Spėdavau ir pasportuoti, ir į šokius nueiti. Į tą pačią specialybę įstojo brolis 
pametinukas Jonas. Jis tapo aktyvistu, studentų profsąjungos pirmininku. Buvome labai 
panašūs, dėstytojai ir studentai mus dažnai painiodavo.  

Ar lengvai pritapote prie miesto? 
Manau, į miestą atvykęs kaimo vaikas turi kur kas didesnį patirčių lauką nei tas, 

kuris augo ant asfalto. Mieste diskomforto nejaučiau, nes visada buvau labai užsiėmęs. 
Studijuodamas vadovavau studentų mokslinei draugijai, lankiau akademinį chorą, dirbau. 

Profesoriaus knygų viršeliai
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Labai lengvai bendraudavau ir su miesčioniukais. Kito-
se grupėse buvo justi susiskirstymas – vilniečiai ir visi 
kiti. Pas mus lyderiai buvo ne vilniečiai, o iš provincijos 
atvykusieji. Sujungdavo gitara, muzika, dainos. Gražiai 
sutarėme su „grupioku“ dabar garsiu keliautoju, fotografu, 
budizmo žinovu Pauliumi Normantu. Jis vienintelis tuo 
metu nuosekliai skaitė „Literatūrą ir meną“ ir tuo užkrėtė 
dalį mūsų grupės. 

Buvote studentas, kuris ne prašė iš tėvų pinigų, 
o priešingai, ir toliau padėjo šeimai?

Patriotiškai nusiteikusiems asmenims gal pasirodys 
nelabai priimtina, bet du kartus buvau Lenino stipendi-
ninkas: studijuodamas VU Prekybos fakultete ir būdamas 
aspirantu Maskvoje. Puikus dėstytojas, VU Prekybos fa-
kulteto dekanas docentas Liudas Butkevičius buvo kaip 
tėvas, patarėjas. Matydamas, kad nuo antro kurso gaunu 
Lenino stipendiją, o tai – šimtas rublių, kartą paklausė: 
„Kur tu pinigus dedi? Pusę stipendijos atsidėk, taupyk.“ Ir aš jo paklausiau. Kol baigiau 
universitetą, sutaupiau tūkstantį rublių! Tie pinigai pravertė, kai išvažiavau į Maskvą, į 
aspirantūrą. Tyrimus atlikti tekdavo vykti į Rusijos gilumą – Uralą, Permę, Vladimirą. 
Kelionės kainavo, bet man nereikėjo skolintis. Mama buvo dosni, pati neišlaidavo, tačiau 
vaikams negailėjo nieko. Bet tėvų duodami pinigai žeidžia suaugusio vaiko savigarbą. 
Per doktorantūros studijas vėl pravertė ši nemaža stipendija, ją gavau už mokslinį akty-
vumą – darbą bei publikacijas. Maskvos kooperacijos institutas turėjo intenciją parengti 
jaunų dėstytojų savo Lietuvos filialui. Maskvoje buvau gavęs raktą nuo instituto, kad 
galėčiau dirbti ir naktį. Dirbdavau ir po 18, ir po 20 valandų per parą. Tai davė vai-
sių – disertaciją apgyniau daug anksčiau laiko. Esu technikos mokslų daktaras – mano 
eksperimentų buvo neįmanoma įsprausti į įprastos darbo dienos laiko ribas. Išradau 
technologiją, kuri padidina gaminių atsparumą vartojimo bei aplinkos poveikiams. Šis 
inžinerinis sprendimas naudingas ir šiandien, tebegalioja senas kvietimas dirbti Belgijos 
Charleroi institute, kad perduočiau turimas žinias. Belgijos mokslininkai susirado mane 
per mano publikaciją JAV leidžiamame žurnale „Glass and Ceramics“. Tačiau Maskvos 
saugumiečiai anuomet man pareiškė: 

„Gali rašyti prašymą, bet neišvažiuosi, nes ten, Belgijoje, tau duos 
didelį atlyginimą, įtrauks moterų liūnas, ir tu nebegrįši į TSRS, 
kuri į tave tiek daug investavo...“

Pusmečiu anksčiau baigiau doktorantūrą, o likusį pusmetį dirbau Maskvos biblio-
tekose, dalyvavau įvairiuose mokymuose – rengiausi paskaitoms. Grįžęs į Vilnių iš karto 
pradėjau dėstyti už save vyresniems studentams – prekybos organizacijų vadovams ir kt. 
Kadangi pats jau buvau praėjęs karjeros laiptelius nuo prekių kokybės eksperto, bazės 
direktoriaus pavaduotojo, kooperatyvo pirmininko pareigų, turėjau ne tik teorinių žinių, 
bet ir praktinių įgūdžių, vyresnių už save ugdymas nesukėlė jokių sunkumų tuomet dar 
tik pradedančiajam dėstytojui. 

Maskvos kooperacijos instituto 
aspirantas. 1977 m.
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Iš kokių asmenybių mokėtės?
Noriu nuoširdžiai padėkoti pirmie-

siems edukatoriams – Šeduvos vidurinės 
mokyklos mokytojams, puikiems pedago-
gams, eruditams ir visapusiškoms asmeny-
bėms, suteikusiems puikų išsilavinimą (o 
tai atvėrė kelią universitetinėms studijoms), 
suformavusiems manyje savarankiškumo, 
nuolatinio siekio tobulėti, atsakomybės vi-
suomenės atžvilgiu jausmus bei klasikinių 
vertybių sampratą.

VU docentas ir prekių mokslo pa-
triarchas poliglotas Juozas Pričinauskas 
paskatino mane siekti akademinės karjeros, 
iš jo mokiausi tolerancijos, užsienio kal-
bų pagreitinto įsisavinimo metodologijos, 
dėstytojo etikos ir pagarbos studentams. Studentą jis laikė lygiaverčiu kolega, partneriu, 
bendraminčiu, nestatė barjerų tarp savęs ir savo mokinių. Ekonomikos fakulteto profeso-
rius Jonas Mackevičius man yra darbštumo, racionalios įžvalgos, mokslinio sąžiningumo, 
pagarbos kito nuomonei pavyzdys. Daug semiuosi iš kokybės guru profesorių Naraoki 
Kano (Tokijo universitetas), Armando Feigenbaumo (JAV), Thongo Ngee Goho (Singapūro 
universitetas), A. Parasuramano (JAV) ir daugelio kitų.

Ne tik dėstymas bei stažuotės įvairiuose pasaulio universitetuose man suteikė 
stiprių impulsų permąstyti gyvenimo vertybes, prioritetus, bet ir keli mėnesiai, praleisti 
San Francesko vienuolyne Italijoje. Bendraudamas su eruditais, poliglotais, asketais kuni-
gais vienuoliais supratau, kad dėstytojo misija – ne vien išmokyti studentus profesinių 
dalykų. Svarbu ugdyti intelektualias, jautrias, etiškas, atsakingas asmenybes, gebančias 
padėti silpnesniam ar gyvenimo nuskriaustam žmogui, spręsti visuomenės, bendruomenės, 
gamtos problemas. Tuo metu dirbau Romos universitete, o gyvenau vienuolyne. Kaip ir 
broliai vienuoliai, laikiausi askezės, griežtos dienotvarkės. Patyriau, kokios nuostabios ir 
produktyvios yra ankstyvo ryto darbo valandos, kokia brangi ir turtinga ramybė, kaip 
lengva, kai tavęs neslegia daiktai, nėra net laiką ryjančio televizoriaus. Pasaulis dėl 
to nenutolsta, nesupilkėja. Kuo mažiau materijos, tuo daugiau dvasios ir nuoširdumo. 
Suvokiau kukliame vienuolyno kambaryje užrašytų sentencijų „Per essere felici bisogna 
sapersi accontentare“ („Kad būtum laimingas, reikia gebėti džiaugtis tuo, ką turi, ką tau 
davė gyvenimas“), „Per essere felici, bisogna saper dimenticare“ („Kad būtum laimingas, 
reikia mokėti užmiršti“) gilumą ir prasmingumą.

Jau buvote docentas, kai sutikote būsimą žmoną?
Palaukite, ką reiškia sutikau? Aš jos ieškojau! Pradėjau ieškoti, kai grįžau iš Mas-

kvos, 26-erių tapęs technikos mokslų daktaru. Dirbau dėstytoju, supo studentės. Jaunas 
bernas, sunku išsirinkti – nežinai, ar jos tave myli, ar kaip dėstytoju žavisi, ar nori 
įtikti dėl pažymio. Savo lankose nesiganiau. Tikslingai ieškojau ne pačioje garbingiausioje 
vietoje – Palangos pajūryje. Dirbau Lietkoopsąjungos sistemoje, apsistodavau prie pat 
pajūrio kopų esančiuose „Žuvėdros“ poilsio namuose. Vieną vasarą ieškau – nerandu, 
kitą vasarą – tas pats. Pagaliau, man jau buvo 29-eri, geroji likimo žvaigždė Palangos 

Profesorius J. Ruževičius skaito paskaitą. 
2012 m.



848

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

paplūdimyje padovanojo antrą kursą baigusią Medicinos fakulteto studentę Danguolę 
Balčiūnaitę. Iš pradžių nusekiau paskui jos draugę, bet fizinis grožis, komunikabilumas, 
atsakas į mano jausmus mestelėjo prie Danguolės. Danguolė – gydytoja iš pašaukimo, puiki 
žmona, jautri ir atlaidi mama, namų jaukumo kūrėja. Nežinau, gal būčiau nusivalkiojęs, 
juk atėjus tam tikram amžiaus tarpsniui kas nors turi tavęs laukti. Ima trūkti šeimos, 
pastovumo, stabilumo. Spausdavo visi. Mama juokaudavo: „Greičiau ieškok žmonos, jei 
dar delsi, savo vaikus į darželį vesi tarsi koks senelis.“ Ir darbe klausinėdavo: „Kada 
vesi?“ Kai pasakiau: „Šią vasarą“, niekas netikėjo. Grįžtu rugsėjį su žiedu ant piršto, 
bendradarbiai nekreipia dėmesio. Teko parodyti nuotraukas. O mano kuruojamo kurso 
studentės, tyliai protestuodamos prieš mano vedybas, visos iki vienos į mano paskaitas 
atėjo vilkėdamos juodas suknutes. Įspūdinga...

Turite dvi dukras – Dovilę ir Rūtą, sulaukėte ir anūkės Aimėjos. Ar dukros 
seka tėčio mokslininko pėdomis?

Dovilė labai gabi, stropi ir atsakinga. Baigusi Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakulteto bakalauro studijas, įgijo finansų magistro laipsnį, o M. Romerio universitete – 
teisės magistro diplomą. Dirba finansų analitike. Man niekada nereikėjo mokėti už dukrų 
studijas, jos mokėsi tik labai gerais pažymiais. Dovilė studijuodama nuo antro kurso 
dirbo katedros laborante (kaip ir aš kadaise), paskui pagal mainų programą metams išvyko 
mokytis į Lilio (Prancūzija) universitetą. Dabar padovanojo anūkę Aimėją. 

Dukra Rūta Vilniaus universitete su pagyrimu baigė tarptautinio verslo komuni-
kacijos specialybę, pagal mainų programas studijavo Olandijoje ir Anglijoje, o marketingo 
magistrantūros studijas tęsė Londono universitete, jas baigė diplomu su pagyrimu. Nuo 
2012 m. liepos mėnesio Rūta dirba Vienos universitete (Austrija) – laimėjo konkursą 
dėstytojos-tyrėjos vietai užimti. 

Kas Jums asmeniškai yra kokybė? Ar pavyko susikurti malonų buitinį 
gyvenimą?

Ateinu iš stabilios gausios šeimos, vertinu gražius santykius ne tik tarp artimųjų, 
bet ir tarp darbo komandos narių. Ypač darbo aplinkoje žmogus turi spinduliuoti teigiamą 

Su žmona gydytoja 
Danguole tėviškėje, 
Niauduvos kaime, 
prie tėvų namo.  
2010 m. 
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energiją, nes jei tu visą laiką įneši tik destrukciją ar niūrią nuotaiką, 
kolektyvas ją perims. Tokius žmones vadinu rifais. O jūreiviai su 
rifais nesiginčija, jie juos apiplaukia. 

Esu iš kaimo ir jau dešimt metų vėl gyvenu kaime – Vilniaus 
priemiestyje – Balsiuose. Buitis – tai dalis malonumų. Man patinka 
sodo priežiūra. Nuo vaikystės tėvai mokė rūpintis vaismedžiais, 
vaiskrūmiais. Mėgstu skiepyti medelius, 
žiūrėti į obelį, kuri veda septynių rūšių 
vaisius, genėti vynuogyną. Ką gera mano 
buičiai suteikė Prancūzija? Lionas yra prie 
Burgundijos ir Božolė regionų, garsėjančių 
puikiu vynu. Ten dirbdamas dėstytoju sa-
vaitgalius leisdavau vynininkystės ūkiuose. 
Padėjau vietos ūkininkams skinti vynuoges, 
stebėjau ir studijavau, kaip daromas vynas. 
Kartu su prancūzų Vyno komercijos specia-
lybės studentais lankiau įdomias alkoholinių 
gėrimų kokybės paskaitas ir ypač vertingas 
pratybas-degustacijas. Perėmiau šio verslo 
technologijas, tad dabar namuose auginu 
savo vynuogių ir kasmet pasigaminu apie 
šimtą litrų vyno. Viena mano vyno partija 
buvo pripažinta geriausia konkurse-degus-
tacijoje, vykusioje Barselonoje. Tai mano 
poilsio darbas. Grįžtu po daugybės paskaitų, 
konsultacijų, mokymų, pasišneku su tuo 
vynu, košiu, filtruoju, ragauju. O mano 
žmonai Danguolei malonu vos ne kas dieną 

Su žmona Danguole  
ir anūke Aimėja. 
2012 m. 

Su gitara –  katedros 
kolektyvo dovana  
šešiasdešimtmečio 
proga. 2012 03 19
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Botanikos sode, kurį 
remia Ekonomikos  
fakultetas, mokslo 
metų užbaigimo  
proga. 2012 06 18. 
Nuotraukos –  
iš J. Ruževičiaus 
archyvo

iškepti duonos, auginti rožes. Yra ir rutininių darbų. Pavyzdžiui, nemėgstu susitvarkyti 
savo darbo stalo. Chaose randu tvarką, žinau, po kelintu lapu kas yra. 

Kokie Jūsų ateities siekiai?
Kaip ir kiekvienas iš mūsų, taip ir aš, siekiu savo gyvenimo MAKSIMOS įgyven-

dinimo, kuri kada nors man leistų vienareikšmiškai atsakyti į klausimą: ką vertingo aš 
sukūriau ar daviau pasauliui, akademinei bendruomenei, savo kraštui, bendraminčiams, 
kolegoms, draugams ar visai nepažįstamiems žmonėms? Galutinio atsakymo kol kas ne-
turiu – gal geroji likimo Žvaigždė man dar suteiks laiko ir erdvės į tai atsakyti?

Norėčiau mūsų pokalbį baigti keliais trumpais pastebėjimais apie mano pagrin-
dinį profesinį subjektą – kokybę. Daug kalbama apie būtinybę gerinti kokybę visose 
veiklos srityse, tarp jų ir akademinėje, mokslinėje. Mielieji kolegos dėstytojai, mokytojai, 
moksleiviai, studentai ir visi Šeduviečiai, akademinės ir bet kurios kitos veiklos kokybė 
prasideda pirmiausia nuo nedaug kainuojančio dalyko – nuo pagarbos ir meilės vienų 
kitiems – aplinkiniams, kaimynams, moksleiviams, mokytojams, šeimos nariams, klientams, 
bendruomenei ir visuomenei. Kokybė – tai uolios pastangos įsisavinti, išmokti bent vieną 
naują dalyką kiekvieną mielą dieną. Kokybė – tai mokėjimas pasakyti „ačiū“ pavaldiniui, 
darbuotojui, komandos nariui už gerai atliktą darbą. Kokybė – tai kai elgiesi teisingai, 
sąžiningai, atsakingai, dorai net ir tada, kai niekas tavęs nestebi ir nemato. Kokybė – 
tai geranoriškumas ir paslaugumas, entuziazmas ir troškimas nepriekaištingai, kūrybiškai 
atlikti kiekvieną darbą. Tad ieškokime įkvėpimo ir padėkime šalia esantiesiems liepsnoti, 
degti, tikėti savo darbų prasmingumu bei sėkme!
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Algimantas Valinevičius apie save  
(biografiniai duomenys)

Gimiau 1956 09 06 Černogors-
ko m. Krasnojarsko kr. Šeduvõs vidu-
rinę mokyklą baigiau 1974 m. Išsila-
vinimas: 1979 m. inžinieriaus, radijo 
aparatūros konstruktoriaus-technologo 
kvalifikacinis laipsnis; 1986 m. techni-
kos mokslų daktaro laipsnis; 1991 m. 
technikos mokslų docento pedagoginis 
vardas (Kauno technologijos universi-
tetas); 2006 m. habilitacijos procedūra; 
2009 m. technologijos mokslų profeso-
riaus pedagoginis vardas (Kauno tech-
nologijos universitetas). Profesinė vei-
kla: 1979–1980 m. Kauno politechnikos 
institutas, inžinierius, 1980–1983 m. 
asistentas, 1984–1985 m. aspirantas, 
1986 m. vyr. asistentas, 1987–1988 m. 
vyr. dėstytojas, 1989–1990 m. docen-
tas, 1991–2006 m. Kauno technologijos 
universitetas, Telekomunikacijų ir elek-
tronikos fakulteto tarybos pirmininkas, 
2001–2007 m. Elektronikos inžinerijos 
katedros vedėjas, 2007–2013 m. Tele-
komunikacijų ir elektronikos fakulteto dekanas, Elektronikos 
inžinerijos katedros profesorius, nuo 2014 m. Elektros ir 
elektronikos fakulteto dekanas. Dalyvavimas tarptautinėse 

Algimantas  
Valinevičius

Algimantas  
su tėvais. 1962 m.



852

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

ir nacionalinėse organizacijose: Europos inžinerijos studijų 
draugijos SEFI narys; Europos elektros ir informatikos inži-
nerijos studijų asociacijos EAEEIE narys; Tarptautinės kon-
ferencijos „Electronics“ organizacinio komiteto pirmininkas; 
žurnalo „Elektronics and electrical engineering“ vyriausiasis 
redaktorius. Paskelbta mokslinių publikacijų: daugiau kaip 
90 mokslinių straipsnių, 12 išradimų liudijimų; 4 monogra-
fijos, 1 vadovėlis, 4 mokomosios knygos. Vadovauta 3 ap-
gintoms Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties 
disertacijoms. Vienuoliktokas



853

Į Ž Y M Ū S  Š E D U V I A I

Iki šiolei nepasakytos mintys
Antanas Bakutis

Kas gi tu mums, rotariečiams, esi, Algimantai Valinevi-
čiau, Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos 
fakulteto dekane, Elektronikos inžinerijos katedros profesoriau, 
technikos mokslų daktare, 2010–2011 m. Kauno Rotary klubo 
prezidente? Šitų mūsų nepasakytų minčių išrašymas – puiki 
proga tave pagirti, įvertinti ir kartu pasidžiaugti. 

Toli pasiliko žmonės iš tavo, Algimantai, vaikystės, jaunystės dienų, su ku-
riais buvo eita dar nepavirtusiu magistrale gyvenimo keliu. O dabar eini su tais, 
kuriuos lemta buvo tau sutikti, pažinti ir apkabinti. Tu visad krutėjai, darbavaisi, 
organizavai... Esi meistras, įvairius darbus dirbti moki, daug išmanai. Ką tavo 
tėvelis mokė, manome, niekas nedingo, viskas liko ir visa taip tau reikalinga... 

Žmogus tiktai pavyzdingai ir nuoširdžiai išreikšdamas save veikla, reikalinga 
bendruomenei, deklaruoja savo gyvenimo prasmės suvokimą. Atliekama misija tu 
garsėji... Vertinam tave, didžiuojamės tavimi, nes labai kryptingai savo keliu eini... 

Esi labai dėmesingas. Žavi tavo pasirinkimas, gebėjimas planuoti, skaityti, 
gilintis į įdomius dalykus, pagarbiai elgtis su savo gyvenimo laiku, tad tikim, 
visada tau pavyks viskas teisingai ir laiku... Sakoma, kiekviename žmoguje miega 
kūrybos genijus, tik ne kiekvienas mes jį pažadinam... O tu – pavyzdys kūrybingo, 
gilaus, mąslaus asmens... Turi ką kitiems papasakoti, perteikti, kuo pasididžiuoti, 
pasidalinti... Tad mes, broliai rotariečiai, norėtumėm vis būti šalia, kad naujo su-
žinotume, įdomių, svarių minčių paklausytume, vis ką nors iš tavęs išmoktume. 

Valinevičiai Petras ir 
Janina bei Algimantas  
ir Loreta su sūnumis 
Mindaugu ir Šarūnu. 
Apie 1990 m. 
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Tegul visomis veiklos galimybėmis skleidžiasi tavo Laikas, 
o Gyvenimo keliais šalia žengia trys moteriškosios būtybės: 
ištvermė, kantrybė ir sėkmė.

Tu siekei ir pasiekei, dabar jau mokslo laipsnių ir 
vardų turi, ir laukia ateitis tavęs šviesi. Tad mums buvo 
įdomu pakeliauti tavo gyvenimo takais, pasidairyti į tavo siekimų pievas, nes Tu 
ištvermingai kopei į statų žinių kalną, neiškritai iš balno, jėgos neapleido, o juk 
tai ilgas kelias – kiek tūkstančių kartų saulė kilo ir nusileido... 

Gimei Krasnojarsko krašte, su tėveliais (tremtinė, politinis kalinys) trijų mė-
nesių amžiaus parvykai į Lietuvą, Šeduvą. Mokykloje mėgai muziką, grojai estra-
diniame ansamblyje, labai domėjaisi technika (nuo radijo imtuvų iki motorolerių, 
automobilių), lankei šaudymo, orientacinio sporto būrelius, esi laimėjęs pergalių. 
Labai daug skaitai, ypač fantastinę literatūrą. Knyga tau – minčių laivas... Jau 12 
metų su žmona šokat pramoginių šokių klube, esi vienas iš klubo narių sielų, 
gebi visus linksminti savo gitara ir gražiomis dainomis. Mėgsti spektaklius, su 
Loreta aplankote beveik visas sezono premjeras. Mėgstate pažintines keliones (nuo 
Amerikos iki Šri Lankos), kad kuo daugiau sužinotumėt apie įvairių pasaulio šalių 
kultūrą, žmonių papročius. Na ir, žinoma, medžioklė... Galėtumei pasakoti apie 
gamtą, mišką, žvėris iki begalybės (tuo susižavėjo ir jaunesnysis sūnus Šarūnas). 
Beje, žvėrienos patiekalai gaminti tavo rankomis – fantastiškiausi. 

Labiausiai, manome, Algimantai, laimingą tave daro tavo geras būdas, nes 
ši nuostabi savybė atsilygina pati sau. Tu visad žvalus ir nenusiminęs, mat visada 
turi priežastį toks būti: brolių rotariečių – vertinamas, šeimos narių – globojamas, 
kolegų – džiuginamas. Taigi, daugiau nugyvenęs yra ne tas, kuris daugiau metų 
praleido po saule, bet tas, kuris daugiau atliko, patyrė ir kuris nei skubina, nei 
tempia laiko tėkmę… 

Moksleivių pučiamųjų 
orkestras. Vadovas 
Petras Vedeckas. 
1970 m.
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Kaip gražiai tu išjautei Žinią, paskelbtą iš kosmoso, apie Lietuvą – toks buvo 
„Misija Lituanica 80“ komandos, kūrusios LitSat-1 palydovą, pažadas Lietuvos 
žmonėms. Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 11 val. 4 min. Lietuvos laiku tas 
pažadas buvo įvykdytas ir to liudininkais galėjome tapti kiekvienas. Trys tautos 
išrinkti žodžiai – LIETUVA MYLI LAISVĘ – garsiniu signalu pirmą kartą oficialiai 
ištransliuoti iš kosmoso, per Kauno technologijos universiteto palydovą LitSat-1. 
O štai ką tu pasakei praėjus kelioms akimirkoms po transliacijos: 

„Nuostabiai pavykęs projektas! Taip gerai kovo 11-ąją jaučiausi tik 
tada, kai buvo paskelbta nepriklausomybė. Matau jaunąją Lietuvą, 
matau, ką ji gali, matau ateitį, gražią Lietuvos ateitį. Žmonės yra 
vertingiausia, ką mes turim – viską padaro jie, ne technika ar pastatai.“ 

Tokio pozityvaus požiūrio, sveikatingos ir harmoningos aplinkos, vertingų įžvalgų 
nuo šiandien – visados linkime tau...

Tarp mūsų – tu įgijęs inžinieriaus, radijo aparatūros konstruktoriaus-tech-
nologo kvalifikacinį laipsnį; technikos mokslų daktaro laipsnį; technikos mokslų 
docento pedagoginį vardą (Kauno technologijos universitetas); praėjęs habilitacijos 
procedūrą; nuo 2009 m. – technologijos mokslų profesoriaus pedagoginio vardo 
turėtojas esi (Kauno technologijos universitetas). 

Labai sėkmingai kopęs profesijos laipteliais: 2001–2007 m. Elektronikos inži-
nerijos katedros vedėjas, 2007–2013 m. Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto 
dekanas, Elektronikos inžinerijos katedros profesorius, nuo 2014 m. – Elektros ir 
elektronikos fakulteto dekanas. Dalyvavai ir dalyvauji tarptautinėse ir nacionalinėse 
organizacijose. Paskelbei daug mokslinių publikacijų, gavai 12 išradimų liudijimų; 
tavo paruoštos ir išleistos monografijos, vadovėlis, mokomosios knygos – vertingas 
indėlis Lietuvos elektronikos mokslo raidai.

Neišvardyti to negalėjau, nes šalia tavo pasiekimų ir pats dar labiau siekti 
panorėjau...

Su žmona Loreta. 
Iš A. Valinevičiaus 
albumo
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Kauno Rotary klube esi nuo 2000 metų. 2005–2006 m. buvai tarptautinių 
ryšių komiteto pirmininkas, 2007–2008 m. – iždininkas, 2008–2009 m. – sekretorius, 
2010–2011 m. – prezidentas. 

Štai kokie žymesni įvykiai ir projektai tau prezidentaujant buvo vykdomi: 
2011 vasario mėn. 25 d. pirmą kartą organizuota bendra Kauno klubų – Kauno RK, 
RK Kauno Tauras, RK Romuva, RK Dipolis, Kauno vidinio rato klubas ir Kauno 
Rotaract klubas – šventė „Rotary International“ gimimo dienos proga; organizuota 
prezidentinė kelionė į Lenkiją, susitikimas su Gdansko Rotary klubu; Matching 
Grant projektas su Rotary Club Chicagoland Lithuanians, insulino pompoms diabetu 
sergantiems vaikams įsigyti; projektas „Jaunieji muzikantai“, Lietuvos Rotary ir 
Danijos Rotary Tuberkulino projektas, testai ir paketai sergantiesiems; Baltarusijoje, 
Ošmiany mieste, surengtos BOX Car varžybos, Kauno RK organizavo aštuonių 
mašinų išvežimą į Ošmiany vaikų internatą ir dviejų moksleivių komandų iš Kauno 
dalyvavimą; Organizuota kelionė į Naugarduką–Minską, dalyvavimas Minsko RK 
organizuotame tarptautiniame renginyje European Crossroad.

Negali tavimi nesididžiuoti ir žmona Loreta, ir du suaugę sūnūs Mindaugas 
ir Šarūnas. Manome, kad tavęs laukia ateinantys metai – ne mažiau įspūdingi, 
paslaptingi ir širdingi... Nežinai, kur nukeliausi, ką matysi, ką ragausi. Kad ir 
toliau sutiktumei savo kelyje daug gerų žmonių ir kad tau būtų gera kasdieną, 
ne tik šią dieną... 

Tegul užtenka laiko suformuoti, suformuluoti naują idėją, mintį... Tegul už-
tenka laiko apkabinti, palydėti ir sulaukti sugrįžtant, džiaugtis savo galimybėmis 
ir jas sėkmingai realizuoti... Tegul tavo gyvenimo melodija skamba aukštais ir 
žemais tonais nuo kasdienybės iki praregėjimo... 

Rotary klubo prezidento inauguracija Rumšiškėse
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Aukštas ir stiprus
Jonas Linkevičius

Skiriama iškilaus kraštiečio, pedagogo, dailininko, 
literato Jono Švėgždos 100-osioms gimimo metinėms.

Mano Šeduvõs gimnazijos moky-
tojas Jonas Švėgžda, aukštas ir stiprus 
savo išore, buvo kur kas aukštesnis ir 
stipresnis savo vidumi, ta jėga, kuri 
padėjo jam sunkiausiais mūsų kraštui 
metais nepalūžti, išlikti šviesiam, talen-
tingam, reikalingam savo visapusiškais 
gebėjimais, veiklumu bei patriotišku-
mu, artimumu savo mokiniams, tautinei 
mokyklai. 

Jonas Švėgžda, įgijęs dailės mo-
kytojo specialybę ir tapęs nepriklauso-
mos Lietuvos karininku, nedvejodamas 
pasirinko pedagoginį darbą, įstengda-
mas jį susieti su dailininko pašaukimu ir 
įvairiapuse pedagogo kūrybine veikla. 
Malonu pastebėti, kad savo pirmąja darboviete jis pasirinko Šeduvos gimnaziją. 
Čia per pirmuosius darbo metus spėjo taip gerai užsirekomenduoti, kad naujiems 
mokslo metams buvo paskirtas Keµmės gimnazijos direktoriumi. Bet jo pedagoginio 
darbo pradžią blaškė tuometinio Lietuvos politinio gyvenimo skersvėjai, okupa-
cijos ir nuožmaus karo negandos. Trejus fašistinės okupacijos metus mokytojavęs 
Kråkėse (Kėdãinių r.), grįžus antrai sovietinei okupacijai, jis – vėl Šeduvoje, kur 
dėstė geografiją ir istoriją. Tačiau neilgai. 1945 m. kovo 30 d., eidamas Kėdainių 
gatve, tapau jo gyvenime nelemto sukrėtimo liudininku: įsisodinęs į prašmatnų 
iš vadinamųjų buožių nusavintą važį, mūsų mokytoją nežinion išsivežė nuožmus 
Gri¹kiškio stribų viršininkas (kitų susisiekimo priemonių tarp 
Grinkiškio ir Šeduvos tada nebuvo). Tai buvo skaudaus ilgų 
metų kalinio ir tremtinio kelio pradžia. 

Nemažas Jono Švėgždos mokinių Šeduvoje, Krakėse, Ro-
zalime būrys ilgam įsiminė savo mokytoją, dailininką, literatą, 
sportininką, scenos entuziastą, keliautoją, visuomenininką ir 
šiaip nepaprastai įdomų, dvasingą žmogų. Apie jį – neeilinę 
asmenybę – paprašytas porą puslapių parašė išskirtinių gabu-
mų jo anūkas, garsus muzikas Martynas Švėgžda fon Beke-
ris. Smuikininko virtuozo mintis cituoju straipsnio pradžioje, 
norėdamas jomis tarsi nušviesti taką į jubiliejinį pasakojimą. 
O anūkas apie senelį kalba kaip apie meistriškai įvaldžiusį 
sudėtingiausias, skirtingiausias veiklos sritis ir profesijas, suge-

Jonas Švėgžda

J. Švėgžda –  
Kaišiadorių gimnazijos 
4 klasės mokinys.  
Iš LCVA
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bėjusį rūpestingai, su meile ir džiaugsmu dalytis savo unikalia asmenine patirtimi 
bei žiniomis su jaunąja karta, vadina jį Mokytoju iš prigimties. 

„Senelis man atvėrė duris į daugelį svarbiausių reikšmių bei ver-
tybių klodų šiame Pasaulyje, be kurių, drąsiai galiu patvirtinti, 
nebūčiau aš pats savimi.“ 

O tas kelias nuo senelio gimimo iki anūko brandos gana ilgas ir permainingas. 
Kviečiu gerbiamą skaitytoją juo į kelionę Mokytojo gyvenimo pėdsakais.

Apie savo vaikystę, mokymąsi ir triskart plačiau apie kalinio ir tremtinio 
Golgotą Jonas Švėgžda, jau sulaukęs pavydėtinos brandos, įkvėptai papasakojo 
atsiminimų žiupsnelyje, pavadinęs jį „Mano kelionė po saule“. Tos ryškios gyveni-
mo audrose atkarpos – ištisos pasakos („visas mano gyvenimas buvo ištisa pasaka“). 
Švėgždų pirmagimis, pakrikštytas Jonu, po saule pasigarsino 1911 m. gegužės 29 d. 
Gimė jis paprasto tuometinių Kėdainių apskrities Grinkiškio valsčiaus Juodžiÿ kai-
mo vidury, pamiškės lygumėlėje. Bet, kaip pats apgailestauja, jam neteko braidyti 
Volynės upelyje, neteko ir žemuogiauti kaimo pakrašty prasidedančiame miške. Kai 
Jonukui sukako dveji, tėvas, uždainavęs „Sudiev, Lietuva, man gera buvo gyvent 
tavo šalelėj“, išsivežė jauną šeimą į tolimąjį Sibirą, į Vladivostoką, kur pakvietė 
senelis, tenykštis veterinarijos gydytojas, padaręs tėvą „prieškarinės (geležinkelio) 
stoties prižiūrėtoju“. Žiemos ten buvusios labai šaltos, o vasaros – per karštos. 
Užtat kokia gamta atsivėrė mažylio akims! Kokie stebuklingi kalnai, tarp jų – 
tyvuliuojančios ežerėlių žydrynės! Juose – žuvų tuntai, pakrantėse – vynuogių 
kerynai… O kur tik trys medžiai keružiai, ten po jais – trisdešimt trys grybai!.. 

„Kas be ko, buvo ir vilkų. Buvo ir meškų (tikrų, neeilinių). Reikėjo 
ne tik ausis stačias laikyti, bet ir akimis ne viskuo tikėti. Ir visas 
mano gyvenimas buvo ištisa pasaka! O kai dar prie tos pasakos 
prisidėjo du broliukai dobiliukai, tai ir visai į stebuklų šalį pavirto!“ 

Kaip žinoma iš istorijos, Vladivostoke, vos keturis mėnesius gyvavusi, so-
vietų valdžia 1918 m. balandį Japonijos, JAV ir Didžiosios Britanijos desantų buvo 
nuversta, tik 1922 m. spalio 25 d. revoliucinės armijos (vadas – J. Uborevičius), 
padedant partizanams, ją atkūrė. Tada devynerius metus Vladivostoke išgyvenusi 
Švėgždų šeima susikrovė mantą ir patraukė paskui besitraukiančią japonų armiją. 
Tris mėnesius garlaiviu pro Japoniją, Indokiniją, Indiją, Arabiją, per Viduržemio 
jūrą į Atlantą, iš jo – į Angliją. Iš ten latvišku garlaiviuku atpūškavo į Rygą, o 
iš jos parsirado į Lietuvą. 

Grįžęs į Lietuvą, Švėgždų Jonukas atsidūrė pas kitą senelį, motinos tėvą, 
kalvį Tamulį. 

„Už tai, kad išmokau mylėti legendas ir pasakas, už tai, kad kiekvie-
name augale mačiau savo draugą ir padėjėją, kad karvė, avis – tai 
nesuprantami sutvėrimai, mūsų padėjėjai, išmokau iš senelio. Visas 
tas naujas pasaulis skyrėsi nuo sibirietiško kaip auksinė diena nuo 
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drumzlinos nakties. Visą vasarą ganiau senelio gyvulius, o vakarais 
klausydavaus jo pasakų, kol užmigdavau. O tada sapnuodavau jas, 
dar gražesnes negu senelio pasakos.“

Tik ganiavos ir senelio pasakų vasara buvo trumpa. Atėjo metas pradėti 
rimtai mokytis. Mokslų pradžia nebuvo tvirta. Jonukas nelankė pradžios mokyklos, 
skaityti mokėsi iš kadaise uždrausto lietuviško elementoriaus, gerokai „suskaity-
to“, suplonėjusio. Tėvas nieko nelaukdamas įstatė į tuomet artimesnės už kitas 
Kėdainių gimnazijos pirmąją klasę. Kaip stačia galva į miško vidurį! Tie pirmieji 
mokslo metai, kaip prisiminė „Kelionėje po saule“, buvo visiškai prasti. 

„Tikrinamąjį diktantą parašydavau dvejetui, o aiškinamąjį nuo lentos 
nusirašydavau dvejetui su dviem minusais, <...>. Jeigu geografija, 
gamta, istorija žydėjo penketais, tai aritmetika buvo nesugaunama 
kaip vėjas!“ 

Ir vėl, kai to labai reikėjo, tas pats Sibiro senelis dabar pasivadino tėvą į Kaišia-
dóris. Kaip žinome iš Jono Švėgždos bylos (LCVA, f. 1767, ap. 3, b. 1194), jo tėvas 
Antanas 1924 m. vasario 18 d. padavė prašymą Kaišiadorių vidurinės mokyklos 
direktoriui dėl sūnaus Jono priėmimo į tos mokyklos pirmąją klasę. Priedas – me-
trikai. O jau 1928 m. birželio 15 d. tos mokyklos išduotame pažymėjime teigiama, 
kad į šią mokyklą jis įstojo 1924 m. birželio 29-ąją, būdamas labai gero elgesio, 
1927–1928 mokslo metų pabaigoje ją baigė, ir Pedagogų taryba pripažino išėjusiu 
aukštesniosios mokyklos keturių klasių kursą. Pažymėjime – penketai iš paišybos 
ir braižybos, kūno kultūros, muzikos ir dainavimo. Apie mokymąsi Kaišiadorysê 
parašė nedaug: 

„Po antrųjų mokslo metų kažkokiu stebuklu „prašviesėjo“. Ari-
tmetikoje likau vienas iš pirmųjų, ir kalbos taisyklės tapo tartum 
stebuklingųjų spindulių apšviestos“. 

„Kelionė po saule“ pradedama apoteoziniu Motinos vaidmens vaikystės, 
paauglystės ir viso gyvenimo metais įprasminimu bei išaukštinimu. Ta prisiminimų 
pradžia – tarsi posmas apie tris brangiausius žodžius – Motina, Mama, Motulė, 
tris žodžius, „švelniausius pasauly, skausmu vainikuotus, gėlėmis papuoštus“. Žinia, 
Jonui, vyriausiajam iš penkių vaikų (dar Edvardas, Vincas iš Sibiro, Leopoldas 
ir Vitalija, gimę Lietuvoje), motinos meilės ir rūpesčio teko daugiausia, bet ir 
jaunesniems jos liko su kaupu („Jeigu aš toks likau, koks esu, ir taip ilgai gyvenu, 
tai tiktai Jos, mano gerosios Motulės, šventas nuopelnas“). Tokia buvo Motulė! 

Ką veikė visus ketverius metus iki įstojimo į Kauno aukštesniąją meno mo-
kyklą, kas dar, be piešimo mokytojo, paskatino kaimo vaiką pasirinkti būtent ją, 
ne visai aišku, apie tai neteko aptikti ką nors tvirčiau juodu ant balto parašyta. 
Svarbiau, kad į šią mokyklą dvidešimtmetis įstojo 1931 m. rugsėjo 1 d., o baigė 
ją, pasimokęs šešerius metus, 1937 m. birželio 14 d. Kaip vėliau, matyt, išgirdusi 
iš paties Jono Švėgždos, žurnalistė parašė: 
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„Sugalvojo kaimo vaikas dailininku tapti ir išvažiavo į Kauną su 
mažyčiu tėvo portretu, pieštuku pieštu. Atnešė savo paveiksliuką į 
salę ir išsigando – kitas stojantysis čia visą parodą surengęs. Bet 
ar grįši, jei už kelionę tiek pinigų išleidai. Per egzaminą reikėjo 
piešti. Piešė Jonas kartu su pusšimčiu panašių į save svajotojų <...>. 
Ketvirtadalį jų priėmė, tarp jų – ir Joną Švėgždą“ (J. Maselskytė). 

Apie įstojimą į meno mokyklą pats teparašė tiek: „Tartum be pastangų įstojau į 
Kauno aukštesniąją meno mokyklą, tartum be pastangų ją baigiau...“ 

Kauno aukštesniojoje meno mokykloje anuomet turėta visa, ką geriausio buvo 
galima įgyti prieškario Lietuvoje – rimtą profesinį paruošimą. Nors Jono Švėgždos 
studijų metais mokykla išgyveno nemažų organizacinių sunkumų (neturėjo stabiles-
nių programų, mokymo planų, ne visada būdavo išgirstama Švietimo ministerijos, 
gyveno reformų sąlygomis, tik 1938 m. įgijo juridines aukštosios mokyklos teises, 
o naujas statutas paskelbtas tik 1939 m.), bet ji garsėjo talentingais pedagogais, 
profesoriais, įžymiais dailininkais. Iš tos mokyklos Lietuvos meno istorijoje įžy-
mūs tapytojai ir kitų specialybių meistrai V. Didžiokas, P. Kalpokas, J. Šileika, 
P. Rauduvė, A. Žmuidzinavičius, A. Varnas, Janulis, K. Šimonis, J. Vienožinskis, 
M. Dobužinskis, K. Sklėrius, J. Zikaras, L. Strolis ir kiti. Daugelis jų – užsienio 
aukštųjų meno mokyklų auklėtiniai. Bendrame skyriuje, kuriame studijavo Jonas 
Švėgžda, buvo dėstoma ir tikyba, psichologija, pedagogika, pedagogikos istorija. 
Pagrindinė studijų disciplina – dekoratyvinė tapyba. Įsigyta dekoratoriaus spe-
cialybė. Penkerius metus gavo valstybinę stipendiją, kurią (2 500 Lt) privalėjo 
grąžinti per dešimtį metų.

Paskutinį gyvenimo tarpsnį Jonas Švėgžda gyveno Plačiškių kaime (Pa-
krúojo r.). Ten aplankiusių žurnalistų dėmesį patraukė ant sienos kabėjusi meno 
mokyklos absolventų nuotrauka. Apie ją žurnalisto G. Zemlicko straipsnyje parašyta: 

„Santūrūs ir pasitempę dėstytojai, valiūkai studentai. Centre – patogiai 
įsikūręs Jonas Švėgžda, į priekį išsišaunančiomis didžiulėmis kojomis 
(tai bent rakursas!). Platokos brezento kelnės (prieškario „Made in 
Kaunas“ džinsai?) ir ne mažiau įspūdingos Švėgždos rankos.“ 

Tarp Jono mokslo draugų – vėliau įžymybėmis tapę dailininkai V. Dilka, J. Do-
cius, T. Valius, I. Kiaunė. 

Kaip ir buvo žadėjęs, baigęs meno mokyklą, 1937 m. liepos 7 d. pašauktas 
į Lietuvos kariuomenę, Jonas Švėgžda stojo į Kauno aukštesniąją karo mokyklą. 
Tarnybos lape parašyta, kad 1937 m. lapkričio 23 d. išlaikė nustatytus egzaminus, 
priėmė priesaiką, 1938 m. rugsėjo 27 d. baigė Karo mokyklą (XIII aspirantų laida). 
Suteikus atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį, paleistas į pėstininkų karininkų 
atsargą. Baigęs karo mokyklą, neliko kariuomenėje, nors ir buvo raginamas, ska-
tinamas (karininkas – antroji specialybė). Ta specialybė neramumų pritvinkusiais 
metais (vyko nuožmus karas) buvo grėsminga. Nesusigundė ir pasiūlymu toliau 
gilinti dailininko studijas užsienyje (Paryžiuje). Pasirinko mokytojo (pirmąją) 
specialybę. Svarbiausias motyvas – jautėsi meno mokykloje tinkamai paruoštas 
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Kauno aukštesniosios 
meno mokyklos  
absolventai su  
dėstytojais. 1937 m.

Su Šeduvos  
progimnazijos  
auklėtinių grupe. 
1940 m. Iš Algirdo 
Grinio asm. albumo
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pedagoginiam darbui. Ją – pirmiausia piešimo mokytojo specialybę – pasirinko 
savo likimu kaip širdžiai artimą, teikiančią pasirinkimo laisvės, atliepiančią kū-
rybiniams potroškiams. Viliojo darbas su jaunimu savame krašte (Šeduvâ buvo 
palyginti arti tėviškės, tarpukario metais joje mokėsi ir nemažai grinkiškiečių). 
Ir buvo patenkintas pasirinkimu (bendrakursiai karininkai 1940 m. buvo sovietų 
išvežti prie Laptevų jūros, ten rado kapus), pedagoginis darbas tapo jo stichija.

Kaip ir pageidavo, nuo 1939 m. rugsėjo 1-osios Švietimo ministerija paskyrė 
į Šeduvos „Saulės“ privatinę progimnaziją jaunesniojo mokytojo pareigoms (bruto 
atlyginimas – 411,66 Lt, neto – 315,56 Lt). Piešimo pamokų progimnazijoje buvo 
nedaug, tai turėjo dar mokyti geografijos, o prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui, Lietuvos mokyklose sustiprinus karinę parengtį, atsargos karininkui Jonui 
Švėgždai teko mokyti berniukus karinių dalykų. 

Negausiame mokytojų kolektyve jis per pirmuosius darbo mokykloje metus 
spėjo atsiskleisti kaip perspektyvus dėstomų dalykų mokytojas ir klasės vadovas. 
Buvo pastebėtas ir, nors turėjo nedaug patirties, antraisiais darbo metais jam 
buvo patikėtos Kelmės Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos direktoriaus pareigos. 
Galima įsivaizduoti, kiek tie vieneri pirmosios sovietinės okupacijos metai, skro-
džiami pervartos skersvėjų, pareikalavo iš jauno tautiškai patriotiškai nusiteikusio 
mokyklos vadovo savitvardos, amortizuojant komunistinio pobūdžio reformas, 
nutarimus, menko išsilavinimo vietinės valdžios reikalavimus diegti komunistinę 
dvasią dar nepriklausomybės idėjomis alsavusioje Kelmėje! 

1941–1942 mokslo metais, jau naujos okupacijos sąlygomis, Jonui Švėgždai 
teko ieškotis kitos darbo vietos. Kråkių vidurinę mokyklą pasirinko neatsitiktinai. 
Šis Kėdainių apskrities valsčiaus centras buvo 20 kilometrų nuo tėviškės, Juodžių 
kaimo, o kuo arčiau turėti kaimo artimųjų paramą tais metais buvo labai svarbu. 

Kaip teko įsitikinti iš Krakių vidurinės mokyklos kronikos, šioje mokymo 
įstaigoje Jonas Švėgžda dėstė piešimą ir kūno kultūrą, turėjo auklėjamąją klasę, 
pasinėrė į mokyklos, miestelio kultūrinį gyvenimą. O Krakės fašistinės okupa-
cijos metais buvo gana judrus, margas valsčiaus centras! Viena, miestelis turėjo 
saviveiklinį teatrą, katalikiškoje mokykloje dirbo du kunigai, nemažai kūrybingų 
mokytojų, vyko įdomus saviveiklinis ir sportinis gyvenimas. Kita, kaip rašoma 
kronikoje, miestelyje klestėjo spekuliacija, alkoholizmas, vokiečiams pradėjus ne-
sisekti fronte, drąsiau ėmė reikštis raudoniesiems palankūs elementai, apylinkėje 
pakėlė galvas jų gaujos, žuvo policininkų. 

Jono Švėgždos vaidmenį mokyklos sportiniame ir kultūriniame gyvenime 
išsamiai aprašė savo dienoraštyje tais metais Krakėse mokęsis visapusiškai talentin-
gas mokinys Vytautas Gaigalas, mokytojo pavyzdžiu pasirinkęs specialybę ir ilgai 
su juo bendravęs, lankęs per Jonines Plačiškiuose. Daug nuveikta tada mokinių 
jėgomis, kuriant sportinę bazę, plečiant sportinę veiklą. Vienas pirmųjų darbų – 
krepšinio aikštelės ir stovų įrengimas. Buvęs ugdytinis prisimena ir turiningus 
sportinius mokinių pasirodymus, rungtynes su kitų mokyklų komandomis. Anot 
V. Gaigalo, J. Švėgžda pats buvo ne tik geras sportininkas, bet ir dailininkas, 
dramaturgas, artistas. Minima viena iš mokytojo sukurtų pjesių „Keliai skiriasi“, 
jos spektaklių sėkmė. Patį didžiausią pasisekimą turėjo miestelio saviveiklininkų 
pastatyta Vinco Mykolaičio-Putino drama „Valdovas“, kurioje mokytojas vaidino 
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J. Švėgžda (centre) – Kelmės gimnazijos direktorius. 1941 m.  
Iš Kelmės krašto muziejaus

J. Švėgžda ir aktoriai, 1944 m. suvaidinę pjesę „Keliai skiriasi“.  
Iš Vytauto Gaigalo asm. albumo
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Maurą, Stasio Santvaro „Naujieji žmonės“, Gerharto Hauptmano „Hanelė“ ir kiti 
spektakliai, kuriems dekoracijas piešė iš Kauno atvykęs garsus dailininkas Kazys 
Šimonis, o mokytojas su keletu mokinių jam talkininkavo. 

Atsargos karininko J. Švėgždos politinė orientacija buvo aiški: patriotinis nusi-
teikimas, meilė nepriklausomai Lietuvai buvo jo kelrodė žvaigždė. Tuo tarpu Krakėse, 
kur buvo ir sovietijai palankių gyventojų, ypač 1943 m. vokiečių–sovietų frontui 
pakrypus pastarųjų pusėn, ėmė reikštis raudonieji partizanai. Teko burtis Lietuvos 
patriotams. J. Švėgžda 1943-iaisiais įstojo į Lietuvos laisvės armiją (LLA), priklausė 
aktyviai veikusiam „Vanago“ padaliniui, tapo būrio vadu (slapyvardis Tulpė), kartu 
su policija dalyvavo akcijose prieš sovietinius diversantus. 1944 m. septyni Krakių 
gimnazijos septintos klasės mokiniai buvo palydėti į Povilo Plechavičiaus organi-
zuojamą rinktinę. Jausdamas artėjančią audrą, J. Švėgžda 1944-ųjų birželį padavė 
prašymą išsikelti iš Krakių. Rugpjūčio 2-ąją sovietų kariuomenė įbildėjo į miestelį. 

1944–1945 mokslo metai Šeduvos gimnazijoje prasidėjo mėnesiu vėliau negu 
paprastai. Teko sunkiomis sąlygomis stiklinti bombų sprogimų išbarstytus langus, 
rinkti išsisklaidžiusius, burti naujus mokytojus. O pirmaisiais mokslo metų mėne-
siais, iki viduržiemio, prie Liepojos vyko įnirtingi mūšiai, buvo girdėti riaumoją 
pabūklai, toje pusėje burzgė bombonešiai ir naikintuvai. Mokytojas J. Švėgžda 
sugrįžo į gimnaziją po ketverių metų. 1944 m. spalio 5 d. pedagogų tarybos 
posėdyje jam buvo paskirta 5 geografijos ir 15 istorijos pamokų, penktos klasės 
auklėjimas. Gimnazijoje nebuvo ramu. Posėdžiuose, pasitarimuose buvo kalbama 
apie mokinių antitarybinius išsišokimus, apie pastarųjų pragaištingumą, lapkričio 
mėnesio posėdyje jau dalyvauja naujas tarybos narys – komsorgas. Gerą pusmetį 
J. Švėgžda dėstė geografiją. Pamokos buvo labai įdomios, mokytojo vaizdingas 
žodis lengvai strigo atmintin. 

Padirbėjęs mokykloje nepilnus šešerius metus, mokytojas J. Švėgžda buvo 
areštuotas, įveltas į sunkią grupinę politinę bylą, ilgus metus tampomas, tardo-
mas, kalinamas. Kankinio erškėčių kelius jis aprašė „Kelionės po saule“ skyrelyje 
„Golgota“, daug apie juos yra dviejuose storuose politinio kalinio bylos Nr. 3739 
Lietuvos ypatingojo archyvo tomuose.

Areštuotojo Šeduvos gimnazijos mokytojo J. Švėgždos tardymo metu paimtas 
didelis karinis binoklis, fotoaparatas „Bessa“ ir keturios vokiškos knygos. Įtariamas 
pagal 58 – I „a“ ir 58 – II УК РФСР str. 

Jau iš pirmųjų mėnesių areštuotasis pajuto į tardomuosius nukreiptus 
kruvinus kalinių kankintojų nagus. Kauno kalėjimo kameroje sugrūsta per 50 
žmonių. Klaikūs jų likimai ir žvilgsniai. Išplėstos bereikšmės akys, baltesni už 
sniegą veidai, aplipę sudžiūvusio kraujo krešuliais. Riksmai, dejavimai, smūgių 
koridoriuose plumpsėjimai.

„Pusryčiams duonos gabalas ir vandens kaušas. Pietums toks pat 
kaušas smirdančios kopūstienės. Daugelis jos nė į burną neimdavo. 
Bet paskui... priprato. Tik viena buvo neaišku: iš kur jie gaudavo 
tiek sudvokusių kopūstų?“ O paskui „be teismo, be jokių „sankcijų“ 
perpildytuose vagonuose nuriedėjome į šiaurę. Taip kleberdavome 
keletą savaičių alkani, utėlių apsėsti“. 
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Vorkutoje išblaškė po anglies kasyklas. Prisistatė dailininku. Apie trejetą metų, 
saugomas ginkluoto sargybinio, piešė plakatus, rašė šūkius, retkarčiais padarydavo 
kokio vaizdelio kopiją.

Vieną 1948 m. vakarą liepė pasiruošti kelionėn į Vilnių. Atsirado ne Vilniuje, 
o Kaune. Vėl tos pačios sausakimšos kameros, tardymų valpurgijų naktys! Kas 
10–15 minučių atsidaro durys ir išveda arba įveda. Po tardymų daugelis taip subu-
kinti, kad ir gimdytoja nepažintų. „Ir taip tris mėnesius, diena iš dienos, per naktis.“

Kartu su mokytoju buvo suimti ir kiti LLA grupės nariai, veikę J. Švėgždos 
vadovaujami: pradinių klasių mokytojas D. Kvedaras, Krakių gimnazijos mokiniai 
V. Draudvila, A. Čapas, V. Račys, F. Štaras, Kėdainių amatų mokyklos moki-
nys B. Sinickas. Tardė Kėdainių ir Kauno NGB tardytojai. Kėdainių tardytojas 
A. Čingejev nustatė, kad J. Švėgžda, būdamas antitarybiškai nusiteikęs, vokiečių 
okupacijos metais savanoriškai įstojo į nacionalistinę LLA, kur užėmė būrio vado 
postą. 1944 m. sausio mėnesį Ariógalos valsčiuje (Kėdainių apskr.) kartu su vo-
kiečiais ir vokiečių policija važinėjo į tarybinių partizanų naikinimo operacijas, to 
pasekmė – trys partizanai nukauti ir du areštuoti. Tardymai tęsdavosi po kelias 
valandas. Kaltinimo nutarime 1946 m. birželio 8 d. dar nurodyta, kad J. Švėgžda 
verbavo į LLA ir kitus, jiems davė užduočių užverbuoti po 13–14 narių, taip pat 
rinkti ginklus, sistemingai platinti laikraščius ir lapelius.

Tris mėnesius J. Švėgždą vedžiojo po visokius kabinetus: fotografavo, pirštus 
spaudė, balsą įrašinėjo. Vienas „aistringas tarybinis klausinėtojas“ (tai yra tardytojas) 
keletą kartų net į sprandą „užmetė“. Tardymas buvo tęsiamas Vorkutos speclage-
ryje, o 1946 m. spalio 3 d. nutarta J. Švėgždą ir kitus grupės kalinius tardymui 
papildyti grąžinti į Kėdainius. Tardymas 1947 m. sausio 21 d. Kėdainiuose truko 
devynias valandas, kitą dieną Kaune – dar vienuolika valandų. Tardė tas pats 
Kėdainių KGB tardytojas Stepanov ir viršininkas Rugienius. Išsamius parodymus 
kaltinimui davė LLA narys A. Dalbokas, iki tardymo buvęs partizanas, į bylą 
įtraukti kiti liudytojai (Krakių kirpėjas, siuvėjas, policininkas). Tardymas su akis-
tatomis baigtas 1947 m. spalio 18 d. 

Lygiai po trijų mėnesių sugrįžus iš Vorkutos, įvyko „teismas“. Buvęs įka-
lintasis rašo: 

„Viską paneigiau – nenuteisė. O praėjus trims savaitėms po teismo, 
vėl išvarė į stotį. Vėl prekinis vagonas. Šį kartą vagonas sustojo 
Abeze, Komi respublikoje. Teko dirbti metalo apdirbimo fabrike, 
projektavimo biure; stendai, plakatai, šūkiai, užrašai ir... net garbės 
raštai. <...> Bet štai 1950 metais sužinojau, kad Maskvoje esantis 
OS (ypatingas pasitarimas) mane nuteisė aštuoneriems metams 
gyventi lageryje ir dar pridėjo ištrėmimą (laiko nenustatė).“ 

Baigėsi tardomojo kalėjimų, prasidėjo nuteistojo lagerių Golgota. 1951 m. 
etapu nudangino prie Irkutsko-Angaros geležinkelio, uždarė į 504 lagerį. „Ir vėl 
šūkiai, stendai... O kai skubių darbų nėra, tai su medkirčiais į mišką...“ Ir čia vieną 
dieną įvyko stebuklas: „gavarilka iškilmingiausiu ir skurdžiausiu tonu sušvepleno“ 
pranešdama, kad mirė tėvas generalisimas.
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Bet ir po Stalino mirties numeruotųjų būvis nepagerėjo. 

„Bėgo naktys, slinko dienos, o spygliuotos tvoros nepažemėjo, duonos 
norma nepadidėjo. Kaip buvo sūdyta žuvis pašvinkusi, taip ir liko. 
Mėsą tik sapne tematėm.“ 

O pažadų, pasigyrimų kaip iš statinės pasipylė. Taip J. Švėgžda sulaukė 1953 m. 
kovo 30-osios. Tą dieną baigėsi aštuoneri kalėjimo „su tremtimi iki gyvos galvos“ 
metai. Tremtinys buvo išsiųstas į Petropavlovsko sritį Kazachstano šiaurėje. Čia, 
Sokolovkos miestelyje, NKVD viršininkas patarė: „Gyvenk būdamas žemesnis už žolę, 
tylesnis už vandenį.“ Bet kiek laisviau pasijutęs aukštuolis neįstengė būti žemesnis 
už žolę. Jis nuėjo pas saviveiklininkus, režisavo ir vaidino viename veikale. Kažkam 
net parūpo įdarbinti tremtinį kultūros namų direktoriumi, bet duris į vidurinę 
mokyklą atvėrė milžiniškoje lentoje – stende – nutapyti Markso, Engelso, Lenino 
portretai. „Iš karto piešimas, paskui fizinis lavinimas, krepšinio treneris.“ 

Kai jaunėlė dukra Laima mokėsi šeštoje klasėje, tėvelis buvo tremtyje Ka-
zachstane prie Išimo upės. 

„Jau buvo ten metus pagyvenęs po išleidimo iš lagerio ir susikūręs 
savo buitį, – rašo ji laiške. – Turėjo žeminę, dirbo kaimo kultūros 
namuose, mokytojavo, na, ir mokė vietinius, ką daryti su gamtos 
gėrybėmis. Išime plaukiojo daugybė žuvų. Jis jas rūkė, džiovino, 
sūdė, kažkaip konservavo. Be to, už upės miške buvo gausybė uogų – 
juodųjų serbentų, grybų, kurių vietiniai nerinkdavo. Tėvelis virė 
uogienes, darė sultis, vyną, sūdė grybus ir vaišindavo vietinius, 
kurie iš pradžių suko nosis, bet paskui patys ėmė prašyti receptų. 
Tai va, tėvelis sugalvojo, kad mes visi atvažiuotumėm ten gyventi, 
nes mama labai vargo su trimis vaikais. Mama nesiryžo, tai tėvelis 
kvietė mane. Buvau mažiausia ir jo numylėtinė. Bet grįžo jis pats.“

Dienomis kuisdamasis vidurinėje mokykloje, o naktimis riedamasis su sa-
viveiklininkais, sulaukė 1956 m., susitvarkė reikalingus dokumentus ir jau kelei-
viniuose vagonuose parsibeldė į Lietuvą, „vis dar netikėdamas, kad tai ne sapnas...“ 
Ir tik tuomet, kai pamatė sūnų, bėgantį pasitikti ir šaukiantį: „Mamyte! Tėvelis 
parvažiavo!“, suprato, kad visa, ką išgyveno, buvo lyg nelemtas sapnas ir kad 
dabar pradės tikrąjį gyvenimą. 

Tikro Mokytojo tikrasis gyvenimas – mokykla, pirmiausia – tautinė. J. Švėgž-
dos pedagoginė odisėja prasidėjo Šeduvoje, tęsėsi Kelmėje, Krakėse, treji metai 
Kazachstane taip pat nepraėjo be žymės, o labiausiai jo profesinis ūgis ir stiprybė 
atsiskleidė Rozalímo (Pakrúojo r.) vidurinėje mokykloje. Manau, jeigu būtų galėjęs 
rinktis, būtų pasirinkęs Šeduvą. Bet žmona mokytojavo Plaučiškiuose, netoli Roza-
limo, ten mokėsi vaikai, toks specialistas buvo reikalingas. O buvusiam kaliniui, 
kad ir atlikusiam bausmę, tais metais išrankauti nebuvo galimybės. 

Į pamokas šešis kilometrus dažniausiai keliaudavo dviračiu. Rozalimo vidu-
rinėje dėstė piešimą, braižybą, kūno kultūrą. Svarbiausias veiklos baras – piešimo 
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pamokos. Viso pamokų krūvio niekada neturėjo, bet darbų 
visada – su kaupu. Apie jį pavydėtinai teigiamų atsiliepimų yra 
nemažai palikę kartu dirbę mokytojai, pasakoję dėkingi buvę 
mokiniai, jų tėvai. J. Švėgžda ir pamokose, ir užklasiniame 
darbe visada jautėsi ne kaip prievolę atliekantis darbininkas, 
o kaip kūrėjas, natūraliai mokėjęs pastebėti mokinių polinkius 
ir gabumus, būti švelnus, užkariauti meile. Tai – mokytojas, 
„kurio pamokos visada buvo laukiamos, kadangi jose niekada nebūda-
vo nuobodu ir lengva“ (G. Valčiukienė). 

„Mokiniai laukdavo įdomių jo pamokų, 
besisiejančių su jų darbu, visuomenės ir 
mokyklos gyvenimu, paties mokytojo iš-
gyvenimais, nuotykiais, nežinia, tikrais ar 
išgalvotais. Žiūrėk, apie tą patį pasakoja 
kitas – visai neįdomu, nejuokinga. Pasa-
koja J. Švėgžda – šluostaisi ašaras, skauda 
skruostus, bijai, kad žandikauliai iš juoko 
neišsinarintų. Su gabesniais mokiniais jis 
dirbdavo individualiai. Nenuostabu, kad 
jo pėdomis pasekė sūnus Algimantas, mo-
kiniai R. Čarna, N. Jonaitytė ir kiti“ 
(V. Vaidotienė). 

Mokytojas J. Švėgžda – rūpestin-
gas visų mokyklos mokinių auklėtojas. 
Jis nevengė pokalbių rimtomis, pačių 
mokinių pasirinktomis temomis, juos 
jaudinančiais klausimais, negirdomis 
nepraleisdavo jų netikusių poelgių, ne-

Pedagogas (pirmame 
plane) sporto  
varžybose Rozalime

Kraštietis su sūnumi 
Algimantu ir anūku 
(būsimu smuikininku) 
Martynu.  
Apie 1972 m.
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valyvumo, nejautrumo, talkininkaudavo kitiems, drausminant neklaužadas. Buvusi 
mokytojo kolegė B. Maikštėnienė pasakojo tokį atsitikimą. Vieną rytą mokytojas 
vyko iš Plaučiškių autobusu su reikalais į rajono centrą. Rajoninis autobusiukas, 
vežantis ir Plaučiškių kaimo moksleivius į Rozalimo vidurinę, buvo sausakimšas. 
Privažiavus prie mokyklos, visi išlipo, išskyrus vieną. Šis buvo nutaręs neiti į 
pamokas. Mokytojas išlaipino „gastrolierių“ ir nuvedė jį pas mokyklos direktorių, 
o pats išvyko į Pakruojį kitu autobusu. 

Penkiolika metų visi žinodavo, kokiomis dienomis 
J. Švėgžda dirba mokykloje, ir laukdavo jo. Mokiniai savo 
trenerio laukdavo ir krepšinio aikštelėje, 
jis pats žaisdavo krepšinį, futbolą. Kole-
gos J. Švėgždos mokytojavimo Rozalime 
metus vadina mokyklos sportinio zenito 
laikotarpiu. Jis aktyviai dalyvaudavo 
mokytojų ir kultūros namų saviveikloje, 
piešdavo dekoracijas, režisuodavo, pats 
vaidindavo. Buvusi kolegė V. Vaidotie-
nė mena jo suvaidintą įdomų seno žydo 
personažą Blaumanio dramoje „Siuvėjų 
dienos Silmančiuose“: „Žiūrovai leipda-
vo juokais nuo to, ką jis išdarinėjo bičių 
užpuolimo epizode.“ Su dviratininkais tu-
ristais mokytojas vykdavo į turistinius 
žygius. Jo piešti paveikslai, plakatai 
puošdavo mokyklos interjerą, moky-
tojui vadovaujant, mokinių leidžiamas 
satyrinis sienlaikraštis daug prisidėjo, 
kovojant su auklėtinių ydomis, ugdant 
jų piešimo įgūdžius. 

J. Švėgžda  
(iš dešinės) su žmona 
Paulina, sūnumi 
Algimantu ir dukra 
Laima

Martynas Švėgžda 
von Bekeris
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1971-aisiais, sulaukęs 60 metų, J. Švėgžda išėjo į pensiją. Kai nedirbo mo-
kykloje, daug tapė, dalyvavo Pakruojo rajono ir Šiaulių zonos tautodailininkų 
kūrybos parodose. Kelios dešimtys peizažų ir natiurmortų puošia rozalimiečių 
butus, įstaigų kabinetus bei sales. Jo išdekoruotos vaikų darželio sienos. Kaip rašė 
mokytoją aplankiusi žurnalistė J. Maselskytė, jo „kambaryje niekada nepajusi žiemos: 
ant sienų tiek vasaros grožybių – pievos kraštelis, pamiškė, Daugývenės pakrantė...“ 
Žurnalisto G. Zemlicko pastebėjimu, J. Švėgždos darbai 

„nėra labai įvairūs tema, vaizduojamais objektais. Pats dažnai su-
abejoja, ką tapo. Natiurmortus, o gal peizažus? Vaza su gėlėmis, 
apelsinai, stalo galas. Autoriui rūpi spalvų darna, teisingi formų 
santykiai. Svarbiausia – daikto natūralumas, tikrumas. <...> J. Švėgž-
dos paveikslai nutvieksti lygia šviesa, šešėliams tarsi nelieka vietos. 
Visuotinės dermės dėsniais gyvena gėlės, medžiai ir visas pasaulis“1.

J. Švėgžda buvo dailininkas realistas. Jam daiktas įdomus toks, kokį matė, 
koks yra gyvenime. Su sūnumi Algimantu, garsiu dailininku, jis ginčydavosi dėl 
meno pobūdžio. Kaip prisimena duktė Laima, „brolis buvo jaunas, piešė juodai ir 
raudonai – ieškojo savo kelio, o tėvelis buvo realistas. Kurį laiką jie nesuprato vienas 
kito“. J. Švėgžda buvo romantikas, beviltiškai „sugadintas savo gerumo, beribio ti-
kėjimo, kad šiaip ar taip būtų, viskas eina į gera, juodžiausias debesis turi ir šviesiąją 
pusę“. Mokytoja B. Makštėnienė, artimai bendravusi su J. Švėgždos šeima, taip 
apibūdina kelių kolūkių ir dviejų mokyklų dailininką: 

„Matau jo kaulėtas, ilgais pirštais rankas, tapančias įvairius plaka-
tus, stendus, vaišinančias svečią. Jei būčiau dailininkas, pirmiausia 
tapyčiau mokytojo rankas, iš kurių sklido meilė ir šiluma vaikams, 
šeimos draugams.“

Anksti J. Švėgžda, dailininkas, geras sportininkas, ėmė reikštis ir kaip dra-
maturgas bei aktorius. Krakių gimnazistas V. Gaigalas savo dienoraštyje tvirtina, 
kad ten buvo vaidinamos J. Švėgždos pjesės. Iš labiausiai mėgstamų mokytojo 
sukurtų dramos kūrinių buvęs mokinys mini pjesę „Keliai skiriasi“. Joje pavaiz-
duota šeimos tragedija, tėvui virtus girtuokliu, ir didelė laimė, jam vėl grįžus į 
doros kelią. Pasibaigus spektakliui, publikai šaukiant „Autorių! Autorių!“, pakilda-
vo scenos užuolaida, į sceną išeidavo šypsodamasis Švėgžda, o jaunieji artistai, 
jį nutvėrę, žiūrovams kaukiant ovacijas, mėtydavo į viršų. Tą pjesę atnaujinęs 
pastatė ir gyvendamas Plaučiškiuose. Rašė ir kitų žanrų kūrinius – pasakas, ei-
lėraščius, feljetonus, intermedijas. Jo „Kalvės pasakos“ (1991) išleistos „Žiemgalos 
bibliotekėlės“ serijoje. Knygelės sudarytojas ir redaktorius J. Nekrašius trumpame 
žodyje apie autorių teigia, kad J. Švėgždos plunksnai dar priklauso „Anzelmo 
Kairio pasakojimai“ ir tremtyje gimusios liūdnos, pamokančios istorijos „Pasakos 
už grotų“. Keliems eilėraščiams („Daina 
Tėvynei“, „Saulėti takai“) kompozito-
rius V. Malinauskas sukūrė muziką, 

1 Zemlickas G. Plaučiškių ąžuolai, Baltieji žirgai, 
sud. L. Inis, Vilnius, 1984, p. 286–287.



870

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

„Velykos“. 1967 m. „Joninių puokštė“. 1967 m.

„Klevo lapai“. 1982 m.
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„Pavakariai anūkams“. 1981 m.

Natiurmortas su moliūgais. 1977 m.
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„Žemaičio žirgas“. 
1970 m. 

„Daugyvenė“.  
1973 m.
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„Šakos upelis“. 1981 m.
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2 Daugyvenės kraštas, sud. V. Šernas, Kaunas, 1998, 
p. 412.

jie išspausdinti dainų rinkinyje. V. Vaidotienė mena: „Kol mokytojas atvažiuodavo 
dviračiu į mokyklą, sukurdavo įvairių anekdotų, nutikimų.“ Jis kurdavo kupletus ir 
pats juos atlikdavo, kritiškus ir savikritiškus feljetonus, proginius eilėraščius. Ne-
retai „spygliuoto pašaipuolio“ teisingas kritiškas žodis, išspausdintas laikraštyje, 
kliudydavo ir rajono vadovus. Galima tik pritarti J. Nekrašiui: J. Švėgžda turėjo 
puikų pasakotojo talentą. „Jo istorijos gyvos ir šmaikščios, gamtos vaizdai spalvingi, 
sodrūs, o sakinys visuomet sklandus ir grakštus“. 

Ne tik mokykloje, bet ir Plaučiškių kaime, savo šeimoje jis buvo labai 
savas, visiems reikalingas, gerbiamas. Plačioje apylinkėje J. Švėgžda garsėjo kaip 
geranoriškas ir svetingas sodininkas, kurio dėka apylinkėje plito retų veislių 
vaismedžiai, vaiskrūmiai ir gėlės. Kiekvieną svečią jis vaišindavo savos gamybos 
kompotais, uogienėmis ir būtinai vynu. Už tai jis gražiai paminėtas tam kraštui 
skirtoje knygoje „Daugyvenės kraštas“: 

„1995 m. kaimas neteko Jono Švėgždos, mokytojo, dailininko, rašy -
tojo, poeto, sodininko-gėlininko. Plaučiškiuose nemokytojavo, bet buvo 
viso kaimo Mokytoju. Aštriu satyros kirvuku kovėsi su visokiausiom 
žmonių ydom, jų vieton siūlė grožį. Pats mokėsi iš gamtos: ir pieš - 
ti, ir jausti, ir mąstyti, buvo panteistas ir pagonis.“2 

Savo šeimai jis jautėsi skolingas už kalėjimo metus, kai labiausiai buvo 
reikalingas namams ir vaikams. Didžiausią pagarbą jis reiškė Motinai ir Žmonai. 
Vaikams labai trūko tėvo jų brendimo metais, bet jo įtaka buvo tokia sugestyvi, 
kad visi trys nuėjo tėvo pėdomis: sūnus Algimantas – dailininkas, vyresnioji dukra 
Danguolė – bibliotekininkė, liaudies menininkė – kilimų rišėja, jauniausioji Lai-
ma – kūno kultūros mokytoja. Algimanto liga, vėliau Danguolės netektis palaužė 
tėvų sveikatą, bet jie niekada nedejavo dėl žiaurių likimo smūgių.

Daug gerų žodžių išgirdau iš dukters Laimos ir anūko Martyno. Jų mintimis 
noriu pasidalyti ir su straipsnio skaitytojais. 

„Mes visi (kol buvo gyvi Danguolė ir Algis) jam dėkingi už daug 
ką, – sako Laima. – Už charakterio ugdymą, savo nuomonės 
gynimą, tikslo siekimą, pakantumą kitai tautai, rasei, domėjimąsi, 
kur ir kaip gyveni. Darydavo viską neįkyriai, mokydamas savo 
pavyzdžiu, vis pajuokaudamas, kartais ir skaudžiai (mama jo juokų 
nesuprasdavo)“. 

Anot Laimos, 

„tėtis labai domėjosi politika, filosofija, gana daug skaitydavo. Jis 
viską mokėjo (statybos, namų darbus) nuo A iki Z. Buvo labai šne-
kus ir nuovokus, žinojo, kaip elgtis sunkiausiose situacijose. Turėjo 
labai saikingą humoro jausmą. Mokėdavo 
vaikams ir anūkams savo mintis išdėstyti 
neįkyriai, suprantamai.“ 
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O štai ką dar apie senelį parašė mano paprašytas Martynas Švėgžda fon Be-
keris, kuriam nusišypsojo laimė gimti mokytojų Jono ir Paulinos Švėgždų anūku. 

„Poilsį bei džiaugsmą Senelis rasdavo vaistažolių, gilių kavos, na-
minio vyno ruošime, bitininkystėje, vaismedžių skiepijime ir savo 
paties kūryboje – pasakų ir pagoniškų sakmių personifikuotame 
unikaliame atkūrime bei tapyboje – portretuose, peizažuose, natiur-
mortuose, taip pat įvairių renginių, afišų, plakatų, lozungų bei kt. 
įvykių meniniame apipavidalinime... Netrūko ir fantastinių vizijų, 
o ir „smagių“ eilėraštukų bei anekdotų įšilusiam šeimos ar bičiulių 
ratui su naminio putino ar šermukšnių vyno stiklu rankose. Meilė 
Lietuvai nebuvo afišuojama, tačiau ji buvo akivaizdi per Jo santykį 
į kalbą, istoriją, gamtą, sakmes bei mitus... Patriotizmas – per vyrui 
neišvengiamą įvaldymą saiko, žodžio, garbės, garbės žodžio, tiesos, 
tylėjimo, tvarkos sistemos, darbštumo, disciplinos, kodų, ištvermės, 
drąsos... Švėgždų namų vartai Plaučiškių kaime retai kada būdavo 
uždari, o prieš Rasas-Jonines „ilsėdavosi“ atviri savaitei, praleisda-
mi nesuskaičiuojamas „bangas“ bičiulių ir mokinių iš tolimiausių 
Lietuvos bei SSRS kampelių. Taip pralėkė nesuskaičiuojamos mano 
vaikystės ir paauglystės vasaros, moksleiviškos atostogos... 1985 m. 
man besilankant Berlyne, mano Tėvas prie pusryčių stalo plataus 
spektro ir ilgo pokalbio metu staiga nutilo... ir besišypsodamas, 
riedant ašarai ir trūkčiojant nepaklusniam smakrui tyliai pratarė: 
„Gavau iš Senelio laišką... Jis Tavim didžiuojasi... Rašė, kad esi 
pasirengęs gyvenimui, visas kliūtis įveiksi.“ 

Anapilin J. Švėgžda išėjo, sąmoningai suvokdamas, kad savo misiją žemėje 
atliko, negailėdamas savęs. Dukrai Laimai jis guodėsi, kad sunkaus gyvenimo 
išsekinta širdis nebepriima vaistų, kad savo metus atgyvenęs ir daugiau gyventi 
nebenori. Po savaitės, kaip ir dera stipriai asmenybei, ramus užmerkė akis. Pa-
laidotas prie žmonos senosiose Baisogalos kapinėse.
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Išlaikęs didvyriškumo egzaminą
Jonas Linkevičius

Toks, išlaikęs tautinio didvyriš-
kumo egzaminą, buvo mūsų, Šeduvõs 
gimnazijos trečiosios abiturientų laidos, 
trečiasis direktorius Adolfas Stonkus-
Švilpa, pačiais gūdžiausiais bolševikinio 
teroro metais perėmęs mokyklos vairą iš 
direktorės Onos Butkienės, kuria nepa-
sitikėjo sovietinė valdžia. Tuodu direk-
torius mes, šios gimnazijos auklėtiniai, 
įsiminėme visam gyvenimui ir, 1996 m. 
vasarą švęsdami gimnazijos baigimo 
penkiasdešimtmetį, pasiūlėme mokyklos 
direktoriui ir Šeduvos seniūnui įamžinti 
jų atminimą mokykloje. Ir anksčiau tylo-
mis kiekviena proga juos prisimindavo-
me, bet pagerbti pagal nuopelnus – net 
ir tokia mintis buvo pavojinga. Atkūrus 
nepriklausomybę, tai suvokėme kaip pareigą, kurios negalima 
atidėlioti. A. Stonkus liko mums pedagogu legenda. Ją primena 
mokyklos koridoriuje pritvirtinta atminimo lenta. 

Menu 1946 m. sausį įvykusį mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių susirin-
kimą, kuriame Pånevėžio apskrities švietimo skyriaus vedėjas Antanas Vaitkevičius 
pristatė naująjį direktorių Adolfą Stonkų, apibūdino kaip šviesų pedagogą, gerą 
organizatorių, visuomenininką, kuriam nesvetimos sovietinamos Lietuvos mokyklos 
problemos. Jo inauguracinės kalbos žodis mums, abiturientams, buvo mįslingas. 
Ypač ilgam įsiminė pabrėžtinai pacituota Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukėlė: 
„Dumplės yra naudingas daiktas į kaminą pūsti, / Bet prieš vėjus pūst dar jos niekados 
nederėjo.“ Mums, daliai abiturientų, ji siejosi su lietuvių kalbos mokytojos, direk-
torės O. Butkienės žodžiais, pasakytais nagrinėjant Adomo Mickevičiaus poemą 
„Konradas Valenrodas“, kurioje išaukštintas aukojimasis tėvynės laisvei, pasiren-
kant pačią sunkiausią užslėpto (tariamo) tarnavimo priešams formą, kiekvieną 
dieną būnant akistatoje su mirtimi. Gal daugiau tarp mūsų buvo manančiųjų, 
kad tikrasis patriotizmas reikalauja be kompromisų stoti į atvirą, kad ir nelygią, 
partizaninę kovą su okupantais. Mūsų direktorius, kaip vėliau paaiškėjo, pasirinko 
sunkesnį, „valenrodinį“, kelią. 

Man teko artimiau bendrauti su buvusiu direktoriumi. Atsidūrus bėdoje stu-
dijų Vilniaus universitete metu, jis padėjo gauti darbą, kuriam dar nelabai užteko 
brandos atestato žinių, aplankydavo dirbant pirmoje darbovietėje – Pakalníškių 
pradinėje mokykloje. Kai ką žinojau iš jo biografijos, bet tos temos atviriau ne-
liesdavome. Po A. Stonkaus-P. Švilpos staigaus pasitraukimo iš Šeduvos 1948 m. 
ėmiau giliau domėtis buvusiu savo direktoriumi ir mokytoju. Kaune suradau jo 

Adolfas Stonkus- 
Pranas Švilpa
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brolį Vytautą, dukterį Audronę. Jų ir buvusių mokytojų, daugiausia O. Butkienės, 
P. Šiškos ir A. Viliūno, pasakojimai, kai kuri archyvinė medžiaga pravertė rašant 
apie mokyklos istorijoje išskirtinę asmenybę. Bet daugiausia apie šį legendinį 
narsuolį, patriotą sužinojau iš jo žemiečių uteniškių knygos „Akistata su mirtimi“ 
(parengė ir tekstus parinko Balys Juodzevičius), išleistos Utenoje 2012 m. Didesnė 
jos dalis skirta iškiliausiam uteniškiui partizanui. Pasinaudodamas ta knyga, imuosi 
atkurti buvusio Šeduvos gimnazijos direktoriaus paveikslą, kad užmiršimo dulkės 
jo netemdytų naujoms kartoms. 

1945 m. rugsėjo 3 d. Pranas Švilpa, pasivadinęs Adolfu Stonkumi-Stanke-
vičiumi, pasiekė Šeduvą, čia buvo paskirtas vakarinės mokyklos, nuo 1946 m. 
sausio 6 d. – gimnazijos direktoriumi ir dirbo šiose pareigose iki 1948 m. liepos 
1-osios. Kas iki 1945 m. buvo P. Švilpa, Panevėžio apskrities švietimo skyriaus 
vedėjas žinojo. A. Vaškevičius, atvykęs į Šeduvą, jam atvirai pareiškė: 

„Dabartinė ir ankstesnė tavo veikla man gerai žinoma. Toks žmogus 
man ir reikalingas. <...> tu turi aukotis lietuvybės labui. Tu vis 
tiek rizikuoji, tad užsimesk didesnę naštą. Kuo galėsiu – padėsiu, 
kai kils pavojus – pabėgsi. Girdėjau, kad bėgai ir nuo raudonųjų, 
ir nuo rudųjų; nors esi dar jaunas, bet patyręs, ir aš galiu iš tavęs 
pasimokyti, o Šeduvos gimnazija bus laiminga, gavus tokį vadovą.“1

Knygoje pateikta išsami garsaus Utenos krašto partizaninio judėjimo kovotojo 
Prano Švilpos-Barzdylos gyvenimo ir veiklos istorija. O ji iš tiesų labai sudėtinga! 
Tai buvo vienas iš 1944 m. rudenį Labanóro girioje įkurtos „Tigro“ partizanų 
rinktinės organizatorių, rinktinės štabo narys, vado adjutantas, Spaudos ir švie-
timo skyriaus viršininkas, kuriam buvo pavestas ir mėnraščio „Kelias į laisvę“ 
leidimas. Po skaudžių „Tigro“ rinktinės praradimų 1945-ųjų kovą P. Švilpa buvo 
įpareigotas vietoj išsklaidytos rinktinės kurti naują. Jo sudarytai „Sakalo“ rinktinei 

„priklausė apie 1 400 partizanų ir rėmėjų nuo Labanoro iki Kurklių̃. 
Jos vadas buvo P. Švilpa, padaręs viską, kas buvo galima padaryti 
tokiom sąlygom. Kariuomenėje netarnavęs P. Švilpa šiam stambiam 
partizanų junginiui vadovauti nenorėjo. <...> vadu buvo paliktas, nors 
ir prieštaravo. <...> Pasiliko turėtą Barzdylos slapyvardį, o įsakymus 
pasirašinėjo Ąžuolo arba Abstinento slapyvardžiu. <...> Birželio ir 
liepos mėnesiais „Sakalo“ rinktinės štabas buvo sunaikintas: iš 9 štabo 
narių 5 žuvo, 2 pateko į nelaisvę. <...> Mirties ir suėmimo išvengė 
tik du štabo nariai – V. Grigaliūnas-Sakalas ir P. Švilpa-Barzdyla.“2

P. Švilpa rankų nenuleido, nors čekistai, norėdami jį sučiupti, surengė ne 
vieną pasalą, suėmė žmoną su septynerių metų dukrele, šantažavo šeimos narius, 
vertė juos rašyti laiškus, žadėdami, jei 
P. Švilpa viešai pasmerks partizanų 
judėjimą ir išduos kovos draugus, pa-
leisti ne tik suimtuosius tėvą, brolius, 

1 Juodzevičius B. Akistata su mirtimi, Utena, 2012, 
p. 17.

2 Ten pat, p. 8, 12.
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seseris, žmoną, bet net grąžinti žemę ir visa, ką buvo paėmę. O jis, per didelį 
ryžtą ir stebuklą išlikęs gyvas, iš invalido Adolfo Stonkaus nusipirkęs karinį bi-
lietą, juo pasinaudojęs, apsirūpino reikalingais dokumentais ir su svetima pavarde 
bei biografija atvyko į Šeduvą. 1948 m. pradžioje Švietimo ministerijai pateiktoje 
biografijoje – vienturtis vargingų, jau mirusių tėvų sūnus. 

O iš tikrųjų – P. Švilpa, gimęs 1920 m. rugsėjo 22 d. Labeikių k., Utenõs apskr.,  
ūkininko šeimoje. Tarp aštuonių brolių ir seserų jis buvo vyriausias. Tėvai turėjo 
14 ha žemės. Jo biografija žinoma iš artimųjų pasakojimų, iš kalinio 1952 m. auto-
biografijos, iš kitų šaltinių. Žinoma, kad jis 1931 m. baigė pradinę mokyklą, norėjo 
mokytis toliau ir privačiai rengėsi į pirmąją gimnazijos klasę. Autobiografijoje rašė: 

„Prasidėjusi ekonominė krizė Lietuvoje visu savo svoriu užgulė dar-
bininkus ir valstiečius. Tėvo valdoma žemė buvo aptekusi skolomis ir 
todėl negalėjau toliau tęsti mokslo gimnazijoje. Iki 1937 m. rudens 
dirbau tėvo ūkyje ir iš pusės paimtose žemėse. Tų metų rudenį 
įstojau į Veprių žemės ūkio mokyklą, kurią baigiau 1939 m. liepos 
31 d. Tų pačių metų rudens laike įstojau į Lietūkio kooperacinius 
kursus ir juos 1940 m. lapkričio 5 baigiau. Po to tęsiau darbą 
atliktos praktikos vietoje Švenčionė ̃liuose. Švenčionėlių kooperatyve 
ėjau Prekybos skyriaus vedėjo pareigas iki 1941 m. rugsėjo 15 d. 
<...> Metęs eitas Švenčionėlių kooperatyvo vedėjo pareigas, įstojau 
į Vilniaus universiteto Ekonominį fakultetą laisvuoju klausytoju. 
Studijuodamas dirbau Lietūkio Vilniaus elevatoriuje buhalteriu. 
1943 m. vokiečiams uždarius universitetą, pradėjau dirbti moky-
toju Švenčionėlių trimetėje prekybos mokykloje. 1944 m. birželio 
mėn. vienų egzaminų metu buvau vokiečių žandarų areštuotas ir 

Švilpų šeima 
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pristatytas į komendantūrą. Mane kaltino ginklų supirkinėjimu 
tarybiniams partizanams. <...> Kada ryte atėjo vėl manęs paimti, 
aš jau buvau Vilniuje ir iš jo nepasitraukiau, iki vokiečiai nebuvo 
išvyti. Iš Vilniaus grįžęs į tėviškę ir gyvenau joje iki 1945 m. 
vasario mėn.“3 

Vasario antroje pusėje P. Švilpa tapo partizanu ir per trumpą laiką pasi-
reiškė kaip iškilus kovotojas. Bet birželio 19 d. jo vadovaujama rinktinė neatlaikė 
nuožmios saugumiečių generolo Vetrovo divizijos smūgių. Likę gyvi partizanai 
išsisklaidė kas kur, o jų vadas tolesnei kovai pasirinko Šeduvą. 

Esu rašęs ir galiu vėl patvirtinti: 

„Atvykęs į Šeduvą, P. Švilpa-Stonkus per palyginti trumpą laiką 
įstengė sudaryti išsilavinusio, neblogai žinančio partijos istoriją ir 
marksizmą, neabejingo pertvarkymams pedagogo reputaciją. Menko 
išsilavinimo Šeduvos partiniams ir vykdomosios valdžios šulams 
didelį įspūdį kėlė jo cituojamų „klasikų“ raštai, nurodant šaltinio 
išleidimo metus ir net puslapį. O buvo tai tik vaidyba, paprasta 
spekuliacija politine erudicija, nes tokios iš tikrųjų nebuvo. Di-
rektoriaudamas jis tiesiog vaikščiojo peilio ašmenimis. Iš tribūnos 
pašnekėdavo kaip tada buvo reikalaujama, o darbas gimnazijoje, 
kaip rodo tų metų pedagogų tarybos posėdžių protokolai, ėjo sena 
vaga, <...> ir gimnazija tais metais alsavo nepriklausomos Lietu-
vos dvasia. Direktorius kiek beįstengdamas gynė nuo persekiojimų 
ir arešto mokytojus ir mokinius, rėmė ištremtuosius ir įkalintus, 
ne vieną gelbėjo parūpindamas fiktyvius asmens dokumentus. Jis 
partizanams, kuriems iki mokyklos baigimo buvo likę keli mėnesiai, 
išdavė brandos atestatus. O ir pamokose, dėstydamas istoriją, kons-
tituciją ar logiką, nevengė pabrėžti, kad laisvė priklauso visiems.“4

Tais kruvinais pirmaisiais pokario metais, kaip prisiminė buvusi P. Švilpos 
mokytoja Vanda Vaivadienė, atsidūrusi Šeduvos gimnazijoje nužudžius jos vyrą, 
nepriklausomos Lietuvos karininką, mergautine pavarde prisidengusi, su dukrele, 
kurią pristatė kaip dukterėčią, politinė mokyklos padėtis buvo tragiška: 

„Kiekviena pamoka privalėjo turėti „politinį momentą“, ypač kuo 
dažniau minėti Staliną. Taip visko bijodami ir nežinodami, kuo 
galime būti apkaltinti, areštuoti ir ištremti į Sibirą, mes dirbo-
me. Pradžioje mokėjo červoncais. Už mėnesio algą turguje galėjai 
tik kilogramą sviesto nusipirkti, todėl gyvenome pusbadžiu. <...> 
O mūsų direktorius jautėsi puikiai. Direktoriavo, jo visi klausė, 
visi gerbė, nes jis buvo už visus šviesesnis 
ir protingesnis. <...> jis iš miško atėjo 
čia, į Šeduvą, su netikrais dokumentais 
direktoriaut. Man lyg ir drąsiau pasidarė, 

3 Ten pat, p. 22–23.
4 Linkevičius J. Šeduvos mokyklos dešimtmečiai, Vil-
nius, 1999, p. 76.
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P. Švilpa su žmona 
Genovaite ir  
dukrelėmis Laimute 
bei Audrone

P. Švilpos giminė

kad direktorius mano pažįstamas, bet kartu ir baisu, kad kas jam 
nenutiktų. O kadangi jis jautėsi labai drąsiai, aš pradėjau įtarinė-
ti – gal koks šnipelis... Jis man ir medalį už gerą darbą slaptai 
įteikė, įdėjo į kišenę sakydamas: „Gal kada pravers...“5

Iš pradžių ne vienam šeduviui kėlė įtarimą naujo direktoriaus politinė 
orientacija. Kliuvo jo toks stulbinamai greitas iškilimas padedant tuometiniam 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkui Justui Paleckiui, toks vie-
tinės valdžios pasitikėjimas, nenuspė-
jama visuomeninė veikla. Net buvo 

5 Vaivadienė V. Vandos Vaivadienės gyvenimo 
prisiminimai, Laisvės kovotojų prisiminimai, Vilnius, 
2014, p. 297.
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apdovanotas medaliu Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare 1941–1945 m., 
siūlomas kandidatu į deputatus. Bet greitai kai kas sužinota, pradėta vis daugiau 
gilintis į jo žodžių ir veiksmų esmę, imta vis daugiau pasitikėti ir patikėti. Dau-
gėjo tokių, kuriems jis padėjo bėdoje. Pas pradžioje jauną direktorių viengungį į 
Šeduvą tiesiai iš kalėjimo atvyko jo žmona, šeimoje – dar dvi dukrelės. Svarbūs 
liudytojai buvo direktoriaus mokiniai, iš jo pamokų pastebėję sklindantį nesume-
luotą patriotizmą. Apie tai parašyta ir buvusių mokinių prisiminimuose, kurie 
publikuoti minimoje uteniškių knygoje „Akistata su mirtimi“. Net neįtarėme, kad 
daug iš to, ko mus mokė mokytojas A. Stonkus, jo studijuota ir studijuojama 
savarankiškai, ir dalykiniu požiūriu jo pamokos buvo tarp labiausiai laukiamų. 
Jis buvo, P. Česnakaitės-Dabulskienės prisiminimu, 

„gilios minties, išmintingas, kultūringas, didelių vertybių žmogus. 
<...> Dėstomą medžiagą dėstė įdomiai, su jaunatviška energija. 
Kalbėdavo apie žmonių tarpusavio santykius, pasitikėjimą savimi, 
pagarbą vienų kitiems. Kalbėdavo apie tautiškumą, tėvynės meilę. 
<...> Supratau, kad jis ne tik direktorius, bet ir kovotojas“. 

E. Brimonaitei-Brajinskienei A. Stonkus liko 

„nuostabus, visada giedrios nuotaikos, suprantantis mokinius, manau, 
ir mokytojus žmogus. Mokykloje vyravo gera nuotaika, nesijautė 
įtampos, nors laikmetis buvo žiaurus, tamsus. <...> Man visą 
gyvenimą neišėjo iš galvos žodžiai, kad istorijos ratas sukas, ji 
kartojasi. Negali būti visą laiką kaip šiandien. <...> Visos tautos 
atgauna laisvę, atgaus ir Lietuva“. 

G. Petrėnaitė-Rimšienė direktorių ir istorijos mokytoją A. Stonkų prisimena kaip 
mokėjusį bendrauti su mokiniais: 

„Visada linksmas, mėgstantis dainas, šokius, sportą. Nepraleisdavo 
mokinių pasilinksminimo vakarų, kuriuose organizuodavo „polkas 
su ragučiais“, „viliojančius valsus“, skrajojantį paštą“6. 

Iš tiesų – tokių išmintingų ir talentingų mokytojų mes, Šeduvos gimnazijos au-
klėtiniai, turėjome ne taip ir daug!

Tačiau tik iš paviršiaus galėjo atrodyti, kad direktoriui, nenuleidusiam rankų 
kovotojui, pasidarė ramiau. Neįstengę sučiupti „Sakalo“ vado, čekistai rengė pasalas 
jo ir žmonos tėviškėse, įkalino žmoną, brolius Ričardą ir Vytautą, žmonos tėvą 
ir seserį. Partizanas brolis Jonas, turėjęs Alfeno slapyvardį, 1945 m. rudenį buvo 
nušautas Skiemonysê. Įtartinas čekistams P. Švilpa pasirodė jau 1945 m. rudenį. 
Knygoje „Akistata su mirtimi“ rašoma: 

„Vieną 1945 m. lapkričio mėnesio sekma-
dienį P. Švilpa buvo pakviestas į čekistų 6 Juodzevičius B. Min. veik., p. 40–43.
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konspiracinį butą, kur jo jau laukė iš Panevėžio atvykęs saugumo 
darbuotojas žydas Gusevas. Išgavęs atsakymą, kad palaiko tarybinę 
santvarką, neseniai palikusiam mišką P. Švilpai, dar neturinčiam 
nei karinio bilieto, nei paso, nebuvo kur trauktis, norėdamas išlošti 
laiko ir apsitvarkyti dokumentus, sutiko dirbti saugumo agentu.“7 

Net konspiracijos medžiagą buvo įsipareigojęs teikti Pakalnio slapyvardžiu. 
Kiek galėdamas toliau partizanaujantis direktorius čekistus, nepalikusius jo 

ramybėje, kurį laiką vedžiojo už nosies. Pasakojo, kaip kartą 1947 m. liepą Vilniuje 
buvo sulaikytas ir tardomas, kaltinamas, kad gyvena svetima pavarde, bet tuokart 
išsigynė ir buvo paleistas: išsisukti padėjo sovietinis medalis. Trečiųjų darbo metų 
gimnazijoje pradžioje virš direktoriaus galvos susikaupė tamsūs debesys – audros 
pranašai. Apie tai byloja 1947 m. rudenį anonimo skundas švietimo ministrui, su 
kuriuo, likusiu Švietimo ministerijos archyve, A. Stonkaus byloje, teko susipažinti. 
(skundo nuorašą perdaviau gimnazijos A. Bukausko muziejui). Ten buvo rašoma: 

„Šeduvos gimnazija nėra tarybinio auklėjimo ir mokslo įstaiga, bet 
senų buržuazijos likučių lizdas, kur vadovaujamoji rolė tenka vie-
nam iš bjauriausių liaudies priešų <...>. Šis nacionalistų pakalikas, 
prisidengęs svetima pavarde, <...> varo šlykščią propagandą prieš 
komunistinę ideologiją ir tarybinę santvarką <...>, palaiko didesnę 
pusę netarybiškai nusiteikusių mokytojų, kuriems negalima patikėti 
moksleivių auklėjimo.“8 

Tai tik nuotrupos iš dviejų puslapių šmeižto. Nėra abejonės, kad skundo faktus 
stropiai tyrė, o gal juos ir pakišo skundėjui saugumas. Bet skundžiamojo nelietė 
iki mokslo metų pabaigos, nors jis užverbuotas nė nemanė pasitarnauti likusių 
partizanų vadų paieškai, vertingų operatyvinių duomenų neteikė, visaip išsisukinėjo. 
Todėl nutarimas buvo griežtas – jį suimti. Siekiant išvengti ažiotažo, numatyta ir 
patogi arešto data – įteikus brandos atestatus penktajai gimnazijos abiturientų laidai.

1948 m. liepos 1 d., per abiturientų išleistuves, kurios paprastai būda-
vo viena pačių iškilmingiausių ir įsimintiniausių gimnazijos švenčių, direktorių 
A. Stonkų pribloškė skaudi žinia: atsakingi Šeduvos valsčiaus darbuotojai P. Kliorė 
ir K. Šukevičius su užuojauta pranešė, kad saugumo darbuotojai juo domisi, ir 
patarė kuo skubiau palikti Šeduvą (tai žinoma iš kalinio bylos). Pati situacija ir 
geri patarėjų norai nekėlė abejonių dėl padėties komplikuotumo, ir A. Stonkus, 
daugelio šeduvių nuostabai, žaibiškai paliko Šeduvą. Prasidėjo ketverius metus 
trukusi slapstymosi, bėgimo nuo kančių ir mirties odisėja. 

Kur tik tuo laiku neklajota, nesiglausta, neieškota užuovėjos ar slėptuvių 
(slaptaviečių) nuo kibių čekistų medžioklės persekiojimų, žabangų, tardymų! Tai 
buvo bedarbis, tai sezoninis darbininkas, keitė darbus, slapstėsi pas neabejingus 
kovotojui patriotus, rizikuojančius savo saugumu ir laisve, Raséinių rajono Påupio 
miestelyje, kur medicinos felčere-akuše-
re dirbo ir gyveno žmona su dukrelėmis. 
Kalinio autobiografijoje prisipažino: 

7 Ten pat, p. 16.
8 Linkevičius J. Min. veik., p. 77.
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Šeduvos gimnazijos ketvirtoji abiturientų laida su klasės  
vadovu A. Viliūnu, direktoriumi A. Stonkumi (centre) ir  
buvusia ilgamete klasės vadove K. Jurkšaitiene. 1947 m. 

A. Stonkus su žmona ir mokslo pirmūne abituriente  
Rūta Žičkyte. 1948 m. Nuotraukos iš Šeduvos gimnazijos  
A. Bukausko muziejaus fondų ir knygos „Akistata su  
mirtimi“ 
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„Po to (pasišalinęs iš Šeduvos – aut. past.) persikėliau gyventi į 
Kauną ir dirbau sanatorinio lopšelio Nr. 7 buhalteriu iki 1949 m. 
kovo mėn. 7 d. Nuo 1949 m. rugsėjo mėn. 15 d. iki 1950 m. 
sausio 3 d. dirbau sezoniniu sąskaitininku Pùšaloto cukrinių run-
kelių priėmimo punkte. <...> Nuo 1950 m. pradžios jokių pareigų 
neturėjau iki sulaikymo dienos.“9

Tuos ketverius metus, kaip rašoma knygoje „Akistata su mirtimi“, P. Švil-
pa palaikė ryšius su partizanų pogrindžiu, rašė atsiminimus, straipsnius, net 
eilėraščius, antisovietinius užrašus, juos ir „Sakalo“ rinktinės dokumentus slėpė 
pas kovos bendraminčius. Visa tai saugumiečių buvo išaiškinta tardymų metu, 
išimta iš slėptuvių, aprašyta protokoluose, kurie kaip įkalčiai buvo pridėti prie 
kaltinamojo bylos. Net mokėsi italų ir prancūzų kalbų, rūpinosi dukrų mokymu-
si. Saugumiečių sudarytame antitarybiškai nusiteikusių P. Švilpos bendradarbių 
sąraše – trisdešimties asmenų pavardės. 

1952 m. spalio 8 d. Pranas Švilpa areštuotas Kaune, sulaikytas su dukra 
Audrone kopiantis Kauko laiptais ir įkalintas Kauno MGB vidaus kalėjime. 

„Prasideda tardymai. Tik per likusių 20 spalio mėnesio dienų 
P. Švilpa tardytas net 39 kartus! <…> paprastai tardė naktimis. 
<…> Tokia kankynė tęsėsi 7 mėnesius. Daugiausia tardė Zaicevas 
ir Demčenka, dar keletą kartų tardė Liniovas ir Danilčevas. Tokių 
tardymų užfiksuota net 129...“10 

Teisiamajam už dalyvavimą partizaninėje kovoje, gyvenant nelegaliai, Pabal-
tijo karinės apygardos Karo tribunolas paskyrė griežčiausią bausmę – sušaudymą. 
Nuosprendis įvykdytas 1953 m. rugsėjo 30 d. Maskvoje. 

Po mirties „Sakalo“ rinktinės kūrėjui ir vadui Švilpai Pranui-Barzdylai, 
Ąžuolui, Abstinentui 1999 m. suteiktas majoro laipsnis, 2000 m. jis, kaip ginkluo-
to pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvis, apdovanotas Vyčio Kryžiaus IV laipsnio 
ordinu. Tai kas gi buvo Pranas Švilpa-Adolfas Stonkus, kurio net 

„Partizanų vadai dar nesuprato, kad užsimaskavęs ir legaliai dir-
bantis „liaudies priešas“ P. Švilpa čekistams daug pavojingesnis 
negu bunkeryje tūnantis kovotojas“?11 

Gal būsime arčiausiai tiesos, priskirdami jį rezistentų bendruomenei. Juk jis, ir 
patekęs į saugumo žabangas, galėdamas išvengti mirties bausmės, rėžė į akis tar-
dytojams pranašiškus politinio įžvalgumo žodžius apie neišvengiamą bolševizmo 
žlugimą. Susipažinus su kalinio Nr. 26127/3 byla, aiškiai matyti, kad jis neišdavė 
tų, kuriuos saugumui rūpėjo izoliuoti ar net likviduoti. Taip partizanas ir mūsų 
gimnazijos direktorius išlaikė patrioti-
nio didvyriškumo egzaminą!

9 Juodzevičius B. Min. veik., p. 23. 
10 Ten pat, p. 24.
11 Ten pat, p. 30.
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Domas Krivickas – teisininkas,  
JAV lietuvių veikėjas
Zenonas Vasiliauskas

Vasario šešioliktosios Lietuva gy-
vavo neilgai – du dešimtmečius. Nau-
jųjų laikų istorijoje tie du dešimtmečiai 
be galo reikšmingi lietuvių tautai. Per 
juos sugebėta padėti tvirtus tautinės 
valstybės pamatus. Šį nelengvą, bet tau-
tos ateičiai labai reikalingą darbą atliko 
aktyvūs veikėjai, gimę XIX a. pabaigoje 
ir XX a. pradžioje. Nepriklausomybės 
metais užaugo ir subrendo gerai išsi-
mokslinusi karta – naujoji inteligentija, 
įvairių profesijų specialistai. Vienas iš 
daugelio valstybininkų buvo šeduvis 
Domas Krivickas.

D. Krivickas gimė 1905 m. gruo-
džio 22 d. ūkininko šeimoje, Šeduvõs 
miestelio pakraštyje, gausioje dvylikos 
vaikų šeimoje. 1921 m. jis baigė Šedu-
vos „Saulės“ draugijos progimnaziją, o 
gimnaziją baigė Šiauliuosê. Siekdamas 
aukštesnio išsilavinimo, studijavo Kau-
no universiteto Teisės mokslų fakultete, 
kurį baigė 1929 m., parašydamas ir apgindamas diplominį darbą „Demokratija ir 
viešoji opinija“. Fakulteto išduotame diplome buvo parašyta, kad D. Krivickas, 

„išėjęs visus Teisės fakulteto Teisių skyriaus mokslus, labai gerai 
išlaikęs visus egzaminus ir labai gerai atlikęs diplominį darbą, įgijo 
visas diplomuoto teisininko teises. Tai Universitetas liudija savo 
antspaudu, Rektoriaus ir Dekano parašais. 1929 metų liepos 6 d.“ 

Diplomą pasirašė rektorius P. Jodelė ir dekanas P. Leonas. 
Baigdamas universitetą ir jį baigęs D. Krivickas trumpą laiką dirbo Žemės 

ūkio ministerijoje. Išlikusiame tarnybos lape parašyta, kad paskirtas ypatingiems 
reikalams valdininku Žemės reformos departamente nuo 1929 m. balandžio 22 d. 
ir atleistas iš tarnybos jo paties prašymu tų pačių metų spalio 21 dieną. 

Labai gerai baigęs universitetą, gabus ir perspektyvus teisininkas D. Krivic-
kas buvo pasiųstas gilinti teisinių žinių į užsienį. 1929–1932 m. studijavo Berlyno, 
Kelno, vienoje vietoje rašoma Caeno, kitoje – Paryžiaus universitetuose ir Hagos 
tarptautinės teisės akademijoje. Baigdamas teisės mokslus užsienyje parašė mokslinį 
darbą „Nuolatinis tarptautinis teisingumo tribunolas“. Šis darbas turėjo ir iki šiol 

Domas Krivickas. Iš A. Baublio albumo
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turi nemažą reikšmę, kaip tarptautinio tribunolo veikimo teorinis pagrindimas. Šis 
mokslinis darbas, apgynus teisės mokslų daktaro laipsnį, buvo paskelbtas Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Darbų serijoje (t. VII, 2 kn., Kaunas, 1935, 
p. 453). Šią monografiją sudaro septyni skyriai. Veikalo pradžioje autorius nagri-
nėja tarptautinio teismo istorinę raidą, aptaria nuolatinio tarptautinio teisingumo 
tribunolo kūrimo klausimą, tribunolo organizacijos, kompetencijos, teismo proce-
dūros ir kitus klausimus. Atkreiptinas dėmesys, kad enciklopediniuose leidiniuose 
klaidingai teigiama, jog už minėtą darbą teisės mokslų daktaro laipsnis suteiktas 
1934 m. Lietuvos centriniame valstybės archyve yra išlikę keli dokumentų nuora-
šai, kurių viename rašoma, kad 1932 m. gegužės 26 d. 10 val. įvyko universiteto 
Teisių fakulteto asistento D. Krivicko egzaminas teisių daktaro laipsniui gauti. 
Buvo egzaminuota iš valstybinės teisės, tarptautinės teisės ir civilinio proceso. 
Kiekvieno dalyko egzaminas tęsėsi po pusę valandos. Egzaminas buvo išlaikytas. 
Protokolą pasirašė fakulteto dekanas P. Leonas. Kitame dokumente teigiama, kad 
1932 m. gegužės 30 d. įvyko Teisių fakulteto Tarybos posėdis. Taryba, išklausiusi 
D. Krivicko darbo tezinį išdėstymą, vienbalsiai nutarė pripažinti D. Krivickui tei-
sių daktaro laipsnį cum lauda (su pagyrimu) ir išduoti daktaro diplomą. Tarybos 
nutarimą vėl pasirašė P. Leonas. 

Grįžusį iš užsienio D. Krivicką Vytauto Didžiojo universitetas pakvietė 
pradžioje dirbti asistentu Teisių fakultete, vėliau, po daktaro laipsnio apgynimo, 
jis buvo paskirtas ekstraordinariniu profesoriumi. 

Nuo 1932 m. iki 1944 m. vasaros D. Krivickas Kauno, vėliau, atgavus Vil-
nių, Vilniaus universitetuose skaitė studentams tarptautinė teisės paskaitas, Klai-
pėdos statutą, teisės enciklopediją (buvo parengęs ir išleidęs teisės enciklopedijos 
programą), Karininkų aukštuosiuose kursuose Kaune skaitė tik tarptautinę teisę. 
1941–1943 m. D. Krivickas buvo Vilniaus universiteto prorektorius, o 1942 m. 
išrinktas Lietuvos MA nariu bendradarbiu. 

Parašęs ir paskelbęs spaudoje keletą svarbių mokslinių darbų, D. Krivickas, 
bendradarbiaudamas su žymiais mūsų teisininkais M. Romeriu ir kt., pasireiškė 
kaip neabejotinas tarptautinės teisės Lietuvoje žinovas, todėl, šalia darbo univer-
sitete, buvo įtrauktas į valstybinį darbą. 1934–1940 m. jis buvo Užsienio reikalų 
ministerijos juriskonsultas, 1934–1939 m. Valstybės tarybos narys, 1934–1939 m. 
Lietuvos–Vokietijos komisijos pilietybės klausimams spręsti narys. 

Kai kurias D. Krivicko valstybinio darbo veiklos sritis reikėtų panagrinėti 
plačiau, neapsiriboti pareigų įvardijimu, nors, kita vertus, iki šiol ši jo veikla dar 
nėra tyrinėta. 

D. Krivicko bendramintis J. Daugėla Amerikos lietuvių spaudoje rašė, kad 
jam teko būti daugelio Lietuvos diplomatų delegacijų nariu, kai mūsų vyriausybė 
vedė derybas su užsienio valstybėmis. Be to, jis sugebėdavo tinkamai pataisyti jau 
paruoštus kitoms valstybėms pareiškimus, notas ginčytinais klausimais, ne kartą 
gynė Lietuvos interesus Tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje, kaip Užsienio 
reikalų ministerijos juristas dalyvavo Pånevėžio–Saldùtiškio geležinkelio byloje, 
Danijos firmos ginče su Susisiekimo ministerija dėl geležinkelio Telšia¤–Kla¤pėda 
byloje, dėl Klaipėdos uosto statybos ir kitose tarptautinėse bylose. D. Krivickas 
dalyvavo ir tarptautinėse konferencijose: 1938 m. teisininkų kongrese Paryžiuje, 
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1939 m. Administracinės teisės instituto sesijoje Varšuvoje. Jis buvo ir tarptauti-
nėse politikos konferencijose – 1938 m. Augustave derybose su Lenkija, 1939 m. 
Berlyne derybose dėl Klaipėdos krašto perleidimo Vokietijai. Archyve išlikusiame 
D. Krivicko tarnybos lape yra įdomus įrašas – 1939 m. spalio 7–17 dienomis 
tarnybos reikalais buvo komandiruotas į Maskvą. 

Devyniasdešimtųjų metų viduryje D. Krivickas buvo atvažiavęs į Lietuvą, 
aplankė gimtinę, bendravo su giminėmis, kurios jį pavežiojo po kraštą. Bendrau-
damas su sūnėnu Algimantu Baubliu, jis pasidalijo įspūdžiais apie dalyvavimą 
kartu su Lietuvos užsienio reikalų ministru J. Urbšiu derybose su A. Hitleriu 
Berlyne, o Maskvoje – su J. Stalinu. 

Po valstybinio 1926 m. perversmo 1928 m. buvo paskelbta nauja Lietuvos 
respublikos konstitucija. Jos 54 paragrafe paskelbta, kad įstatymams tvarkyti ir 
jų sumanymams ruošti bei svarstyti steigiama Valstybės taryba. Tai buvo nauja 
institucija. Ji per savo gyvavimo laikotarpį paruošė daug įstatymų projektų ir 
pareiškė daug savo nuomonių vyriausybei ir jos nariams administracinės teisės 
klausimais. 1934–1939 m. šios tarybos nariu buvo ir D. Krivickas. M. Maksimaičio 
monografijoje „Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje 1928–1940“ kelis kartus 
yra paminėta D. Krivicko pavardė. 

1944 m. vasarą Krivickų šeima spėjo pasitraukti iš Lietuvos į Vakarus. Iki 
1950 m. gyveno Vokietijoje, Freiburgo mieste. Hamburge įsteigus Pabaltijo uni-
versitetą, D. Krivickas jame skaitė tarptautinės teisės paskaitas. 

Prasidėjus emigracijai į Ameriką ir kitus kraštus, D. Krivickas su šeima 
išvyko į JAV, įsikūrė Vašingtone. Čia gavo darbą Kongreso bibliotekoje, kur dirbo 
ir daugiau lietuvių. Šioje bibliotekoje dirbo iki 1974 m., kol išėjo į pensiją. 

Kongreso bibliotekoje D. Krivickas ėjo įvairias pareigas. Enciklopediniuose 
leidiniuose teigiama, kad jis buvo bibliotekos Teisių skyriaus vyr. specialistas. 

Posėdis Niujorke (iš kairės): V. Sidzikauskas, V. Stašinskas, J. Šlepetys,  
D. Krivickas; sėdi neatpažintas. 1966 m. L. Tamošaičio nuotr.
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Tuo klausimu yra skirtingų nuomonių. Vieni teigia, kad jis vadovavo bibliotekos 
teisiniam skyriui, kita nuomonė – mokėdamas daugelį Europos kalbų, tarp jų 
rusų ir prancūzų kalbas, D. Krivickas darbavosi bibliotekos rusų ir prancūzų 
skyriuose. Galimas daiktas, šiuose teiginiuose yra tiesos, nes Kongreso bibliotekoje 
D. Krivickas išdirbo dvidešimt trejus metus ir galėjo dirbti įvairų darbą. Šiaip ar 
taip, dirbdamas Kongreso bibliotekoje, savo žiniomis bei išsilavinimu jis patrau-
kė aukštų JAV pareigūnų dėmesį. J. Daugėla teigia, kad daugelis jų, ruošdami 
įstatymų projektus ar pareiškimus, duodavo D. Krivickui peržiūrėti parengtus 
tekstus, naudojosi jo patarimais. Reikšmingas buvo jo įnašas ruošiant medžiagą 
JAV Kongreso leidiniuose apie Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą – 1954 ir 
1955 m. jis paruošė šiuo klausimu du tekstus anglų kalba. 

Šalia savo darbo pagal specialybę, D. Krivickas daug laiko ir patyrimo 
pašventė politinei veiklai. Studijų metais Lietuvoje jis buvo Lietuvių ūkininkų 
sąjungos veikėjas, tada pradėjo dirbti partijos leidžiamame „Ūkininko balse“ 
(1925–1928) redakcijos sekretoriumi. Ši liberali partija 1928 m. vyriausybės buvo 
uždaryta. Jai, gyvendamas Vokietijoje, atstovavo VLIK‘e. 

D. Krivickas, būdamas plačiai ir giliai išsilavinęs žmogus, išeivijoje buvo 
vienas iš kompetentingiausių asmenų lietuvių vedamos kovos dėl Lietuvos išlais-
vinimo nuo sovietų okupacijos klausimu. Išėjęs į pensiją, jis energingai įsitraukė į 
visuomeninį darbą, atnaujino ryšius su VLIK‘u, buvo išrinktas į VLIK‘o valdybą 
pirmininko pavaduotoju. Jo žinios tarptautinėje teisėje labai padėjo jam šiame 
darbe. Jis dalyvavo VLIK‘o seimuose, buvo jo atstovas išvykose į kitas šalis. Taip 
prisidėjo prie Lietuvos pavergimo bylos išgarsinimo laisvajame pasaulyje. VLIK‘o 
seimų debatuose D. Krivickas pasižymėjo nuoseklumu, pakanta, tolerancija kitai, 
skirtingai nuomonei. Nesutarimuose tarp įvairių emigrantų grupių, jų tarpusavio 
ginčuose sugebėdavo grupes suartinti ir pasiūlyti visoms priimtinus sprendimus. 

Artimai pažinojusieji D. Krivicką mena, kad asmeniniuose santykiuose 
išryškėdavo jo patraukli asmenybė, įgimtas džentelmeniškumas, ne tik išoriniu 
mandagumu, pavyzdingu elgesiu, bet ir savotišku dvasiniu nusiteikimu. Žmonės, 
kurie lankėsi Krivickų namuose, visada išeidavo iš jų su geriausiais prisiminimais, 
nes jų namuose vyravo pakili, gana linksma nuotaika, svarbiausia – visi galėjo 
pareikšti savo nuomonę. D. Krivickas mėgo humorą, nemėgo aštrių beprasmių 
ginčų, išlygindavo savo svečių skirtingas nuomones. Krivickų namai pasižymėjo 
ypatingu svetingumu, vaišingumu, todėl jie turėjo daug gerų draugų. 

Reikia pasakyti keletą žodžių apie Krivickų šeimą. 1935 m. D. Krivickas vedė 
Gražiną Gustaitytę. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos rankraštyne yra nedidelis 
Krivicko fondas, kuriame pavyko rasti G. Gustaitytės-Krivickienės 1941 m. kovo 6 d. 
užpildytą anketą su trumpa biografija. Iš jos žinome, kad Gražina gimė 1908 m. 
birželio 23 d. Marijampolėje. 1928 m. baigusi Kauno „Aušros“ gimnaziją, išvyko į 
užsienį ir 1931 m. Grenoblyje (Prancūzija) baigė Komercijos institutą. 1932–1935 m. 
dirbo Kaune, Finansų ministerijoje, bet ištekėjusi už D. Krivicko, buvo atleista iš 
tarnybos, nes vyro mėnesio alga viršijo 600 litų. Krivickams gimė dukterys Irena 
Aldona (1937) ir Rūta Marija (1939). Gražinos sesuo Kazimiera Janina buvo ište-
kėjusi už žinomo istoriko profesoriaus Igno Jonyno. Šeimos draugai mena, kad 
Gražina buvo įdomi, patraukli asmenybė. Iš motinos pamėgusi lietuvių liaudies 
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dainas, nemažai jų užrašė, vėliau sudarė rinkinį, kuris buvo išleistas Vokietijoje. 
Gyvendama Amerikoje, kurį laiką buvo dienraščio „Draugas“ korespondentė, Baltųjų 
rūmų korespondentų sąjungos narė. Ji turėjo nuosavybės teisę į dalį gyvenamojo 
namo Kaune, Krėvos g. Nr. 11, kuris 1940 m. buvo nacionalizuotas.

Krivicko fonde yra jo namų ūkio veiklos dokumentų, iš kurių matyti, kur 
įvairiais laikotarpiais gyventa dirbant Kaune ir Vilniuje. 

Svarbiausi D. Krivicko moksliniai darbai: teisės daktaro disertacija „Nuola-
tinis tarptautinio teisingumo tribunolas“ (Kaunas, 1935, 453 p.), habilitacinis dar-
bas „Klaipėdos krašto teisinė būklė Lietuvos konstitucinės teisės sistemoje pagal 
1924 m. statutą“ (Kaunas, 1940, 74 p.). Kiti leidiniai išleisti jau JAV anglų kalba: 
„1939 m. Sovietų–Vokietijos paktas ir Lietuva“ (1959), „1939 m. Molotovo–Riben-
tropo paktas: teisiniai politiniai padariniai“ (1989). 

Lietuvoje neišliko D. Krivicko asmens bylos, yra tik tarnybos lapo nuora-
šas. MA bibliotekos rankraštyne esantis D. Krivicko fondas sudarytas iš 1950 m. 
gautos iš Kauno universiteto bibliotekos medžiagos, kurioje asmens dokumentų 
nėra. Tikėtina, kad dokumentacija, nušviečianti D. Krivicko veiklą emigracijoje, 
yra užsienyje, greičiausiai pas Krivickų dukras. 

Šaltiniai ir literatūra 
1. LCVA, f. 631, ap. 3, b. 357, l. 7; ap. 4, b. 15, l. 4.
2. MA Vrublevskių biblioteka, rankraštynas, D. Krivicko fondas nr. 210.
3. Enciklopediniai leidiniai: Lietuviškoji enciklopedija, Kaunas, t. VI, 1937, 

skiltys 413–416, 983–986, 1007–1011; Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 
t. 13, p. 163–164; Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2007, t. XI, 
p. 88; JAV lietuviai. Biografijos žinynas, Vilnius, 1998, t. I, p. 532–533; 
„Lietuva“. Biografijos. Vilnius, 2008, t. III, p. 414–415.

4. Domas ir Gražina Krivickai, Lietuvių dienos, 1983, nr. 9 (338), p. 4–5.
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1999 06 16, p. 5.

Domas ir Gražina 
Krivickai su dukromis 
Rūta Penkiūniene ir 
Irena Raulinaitiene. 
Iš žrn. „Lietuvių 
dienos“
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Rašytojas iš Šeduvos
Aleksandras Šidlauskas

Vidurio Lietuva negarsėja nei kal-
vomis, nei dideliais ežerais. Čia į tolį 
driekiasi lygūs, derlingi juodžemiai ir 
molžemiai, pamarginti jaukiais beržy-
nais ir ūksmingais juodalksnynais. Ir 
Šeduva seniai nusėdo šiame lygumų 
krašte, išauginusi darbštų gaspadorių, 
davusi šaliai vieną kitą žymesnę meno 
ar mokslo asmenybę. Tikėtina, kad ne-
daug kas tėra girdėjęs prozininko ir 
dramaturgo Antano Tulio pavardę. Gal 
tiktai šeduvis lituanistas savo rašyto-
jų kraštiečių kartotekoje aptiks minė-
tą pavardę. Apie ją enciklopedijose ir 
žinynuose surasime tikrai dešimtį ar  
daugėliau eilučių. Tai, vaizdžiau tariant,  
buvo vietinės reikšmės literatas, net 64 
metus išgyvenęs Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 

Būsimasis rašytojas augo kaimiš-
koje aplinkumoje. Namuose vartotos 
lenkų ir rusų kalbos. Tėvas mėgo pa-
sakoti anekdotus iš praeities gyvenimo, nevengęs pasišaipyti iš to meto okupantų 
rusų. Jis kurį laiką bernavo aplinkiniuose kaimuose, taip pat ir Šeduvoje. Supratęs, 
kad čia pragyventi yra sunku, 1905 m. iškeliavo į Ameriką, kaip būriai valstiečių 
ir darbininkų, tikėjusių prasigyventi. Antano tėvai turėjo tris vaikus – Antaną, 
Marijoną ir dešimčia metų už pirmagimį jaunesnį sūnų Petrą. Motina buvo be-
raštė, temokėjo tik gimtąją kalbą, tėvas – nepraktiškas, fantazijos žmogus; jis net 
savo daržą užsėjo aguonomis, norėdamas, kad būtų gražu. 

Po penkerių metų tėvas sugrįžo namo, bet po kurio laiko vėlei patraukė 
nauji uždarbiai – pasižadėjo po ketverių metų visam laikui sugrįžti ir kaip dera 
įsikurti gimtojoje Šeduvoje. Tačiau 1914 m. susirgo greitąja džiova ir, mėnesį 
tepasirgęs, mirė, palaidotas Batavijos miestelyje, netoli Čikagos. 

Antanukas, išleidęs tėvą svetur, pas kitus ganė bandą tik vieną vasarą; jis 
mėgo šunis ir karvelius. Lietuviškai paaugliokas mokėsi pas kaimo daraktorių 
Senulį, tuo pat metu baigė rusišką pradinę mokyklą. 

Motinai rūpėjo vaiko ateitis, todėl prikalbino savo vyresnįjį sūnų vykti į 
Ameriką pas tėvą, kad ten būtų lengviau pragyventi. Atsidūręs už Atlanto, jau-
nylis jau gebėjo kitiems rašyti laiškus į Lietuvą. Tėvas įdarbino atvykėlį geležies 
fabrike, bet jis gaivališkai siekė mokslo, susirado privačiai anglų kalbos mokytoją. 

Antanas Tulys (1898–1977). LLTI bibliotekos 
fonoteka
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Šešiolikmetis jaunuolis, pusbrolio remiamas, pradėjo rašinėti į laikraščius, kūrė 
eilėraščius, pjeses, bandė versti iš anglų kalbos. Vyro remiama motina su dviem 
mažamečiais pasiliko Šeduvoje. Antanas, po metų netekęs tėvo, pasiėmė jo sutau-
pytus banke 400 dolerių ir išvažiavo į Valparaisą. Užrašų knygelėse atsiskleidžia 
jo gyvenimo kasdienybė. Tai – įvairios dienoraštinės pastabos apie perskaitytas 
knygas, literatūros istorijos, užrašai, ištraukos, laikraščių žinutės, informatyvi me-
džiaga. Visa tai, regis, tapo gera novelių pirmine medžiaga.

Valparaiso universitete mokslas ir pragyvenimas buvo pigesnis negu kitose 
mokslavietėse. Studentai už papildomus įvairius ūkio darbus gaudavo maistą ir 
nemokamą mokslą. Universitete 1911–1913 m. lietuvių studentų buvo apie 300. 
Studijos prasidėjo 1920 m. ir tęsėsi iki 1924 m. Pradžioje A. Tulys studijavo litera-
tūrą, sociologiją ir psichologiją. Pastaraisiais mokymosi metais susidomėjo farmacija. 
Gabumų nestokojantis jaunuolis dar anksčiau (1916 m.) lankė parengiamuosius 
kursus, įgijo gimnazijos atestatą. 1922 m. Valparaiso lietuvių moksleivių ir stu-
dentų susivienijimas ėmė leisti „Moksleivių varpus“, kuriuos redagavo A. Tulys. 
Būsimasis rašytojas aktyviai reiškėsi visuomeniniame gyvenime, buvo kviečiamas 
kalbėti į įvairius miestus ir miestelius. Tuo laikotarpiu daug skaitė, rašė, važinėjo 
su prakalbomis, įvairiopai šviesdamas lietuvių emigrantų bendruomenes. Draugų 
nuomone, jo kalbos buvusios labai įdomios ir įtikinamos.

Baigęs universitetinius mokslus pradėjo redaguoti ir stambesnius laikraščius. 
Išmokęs pasirinkti aktualius ir įdomius faktus bei juos publicistiškai įvertinti, 
straipsnius spausdino savo redaguojamoje „Sandoroje“ (1924–1926). Vienas laikraščio 
puslapis buvo skiriamas literatūrai. Pamėgsta feljetono žanrą, sukurpia eilėraščių, 
pabando versti iš anglų kalbos.

Literatūros tyrinėtojai pastebėjo, kad beletristinė kūryba, prasidėjusi 1919 m., 
ilgainiui įgyja savitumą. O tuo laikotarpiu rašančių lietuvių buvo negausu.

Namas Bernardinų (dabar Sporto) gatvėje, kur 1908–1913 m. gyveno  
A. Tulys. Iš Vytauto Pakšto knygos „Dvidešimtojo amžiaus Šeduva“, 
V., 1997, p. 60 
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Po kurio laiko, nusprendęs būti vaistininku, išvažiavo į 
Čikagą laikyti vaistininko egzamino. 1927 m. įsigyja nuosavą 
vaistinę Čikagoje, kuri davė apie 200 dolerių pelno per mėnesį. 
Perėmęs vedėjavimą, čia dirbo dvidešimtį metų, sėkmingai 
derindamas vaistininkavimą su literatūriniu darbu ir knygų 
leidyba. 1929 m. vedė Faustiną Ragutytę, su kuria išgyveno 
iki mirties. Domėjosi lietuviškais vaistažolių pavadinimais, 
užrašuose paliko kelis puslapius šių augalų pavadinimų.

Pajutęs turįs šiokių tokių literatūrinių gabumų, ima ra-
šyti dramas, kasdien išmoksta po penkis naujus anglų kalbos 
žodžius. Tarp klientų buvo nemažai lietuvių, todėl lietuvių 
kalbos niekados nepamiršo.

„Po 20 metų pirmą kartą tėviškėj. Svajoju ir džiaugiuosi. Einu į 
rinką laikraščių nusipirkti. Didelė raudona saulė leidžiasi už miško, 
o virš mėlyno miško renkasi melsva migla. Už kluonų rugiai žaliuo-
ja. Varnos ir kuosos skrenda į miestelio medžių viršūnes nakvoti. 
Ūkininkai grįžta su šieno vežimais. Paskutinis šieno vežimas darda 
per bruką. Naktis krenta ant Šeduvos“. 

Tai prisipažinimas iš prisiminimų.
Abu sutuoktiniai 1933 m. sugrįžo į Lietuvą ir išbuvo 

joje keturis mėnesius. Šeduvą rado mažai tepasikeitusią, tik 
keli nauji namai pastatyti. Viešnagėje susipažįsta su „Kultūros“ 
žurnalo redaktoriumi K. Korsaku, kitais rašytojais. Grįžęs į 
Ameriką palaiko su kauniečiais kūrybinius ryšius, K. Korsaką 
paremia pinigais.

1946 m. dėl pašlijusios sveikatos parduoda vaistinę ir 
išsikelia į Floridą. Sankt Petersburge nusiperka kelis aparta-
mentus ir gyvena iš žiemotojų turistų 
nuomos. Naujoje vietoje žaidžia golfą, 
dalyvauja varžybose. Į senatvę darosi 
taupus ir praktiškas. 

„Mūsų pievelė atsimuša į marių sieną. 
Vandenų paukščiai skraido virš mūsų sto-
gų, iš kiemo matosi šokinėjančios žuvys, 
nardantys delfinai, naktį dažnai išgirsti 
okeano vilnis, atsimušančias į krantą ir 
dūžtančias“, – vėl prisiminimai palydi 
kasdienybę. 

Po 16 metų gyvenimo Floridoje abu su 
žmona vėl aplanko Čikagą. Kelionėje 
išbūna daugiau negu mėnesį. 1966 m. 

A. Tulys jaunystėje. 
Iš LLTI bibliotekos 
fonotekos

Antanas ir Faustina  
Tuliai. 1929 m. 
Iš Vytauto Pakšto 
knygos „Dvidešimtojo 
amžiaus Šeduva“,  
V., 1997, p. 59
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keliavo po Europą, aplankė 11 šalių. 1968 m. sukorė 8 000 mylių, keliaudami po 
Amerikos Vakarus.

Rašytojas mirė 1977 m. nuo prostatos vėžio. Tai būta itin gyvybingo ir 
visuomeniško žmogaus, kuris turėjo daug pažįstamų, nevengė draugų. Amerikoje 
palaikė ryšius su rašytojais A. Vaičiulaičiu, L. Andriekumi, J. Aisčiu, K. Barėnu. 
Laisvalaikiu daug skaitė, domėjosi kone visais emigrantų laikraščiais. 1939 m. 
skaito Bibliją, F. Dostojevskio romanus, žavisi belgais Verharnu, Meterlinku, renka 
retesnius tarptautinius žodžius, objektyviai vertina K. Borutą.

A. Tulys nebuvo rašytojas profesionalas. Jis laikė save mėgėju, jautėsi per 
mažai parašęs, neturėjo laiko domėtis naujomis literatūros srovėmis. Nuolat pa-
sidarydavo novelių apmatus. 

„Aš ieškau paprastumo ir aiškumo, žiūriu, kad neeikvočiau žodžių. 
Jei kur darau palyginimą, tai žiūriu, kad jis būtų suprantamas ir 
padėtų aiškiau pasakyti norima... Visų mano veikalų branduolys 
yra išgyventi įspūdžiai.“

1936 m. Kaune pasirodė pirmasis novelių rinkinys „Aš bučiavau tavo 
žmoną“, kuris kritikų buvo priimtas santūriai, o skaitytojų – palankiai. Ši knyga 
gavo „Spaudos Fondo“ premiją. Leidinyje yra 15 novelių. Tai 224 puslapių knyga. 
Tiražas tik 1 200 egz. Laikraščiuose pasirodė A. Tulio fotonuotraukų. Premijos 
teikimo vakare novelę „Kaimynas pas kaimynę“ skaitė aktorius Juozas Siparis. 
Apie ką novelėse kalbama? Tai margas išeivių gyvenimas, skurdūs bedarbiai, 
miško kirtėjai, studentai, biznieriai, vaistininkai. Recenzijose buvo pabrėžtas vaiz-
dingas stilius, gyvi dialogai, sąmojingumas. Novelių stilius realistiškas, buitis itin 
tikroviška. Labiau pavyko moterų paveikslai; jos siekia savo laimės, vadovaujasi 
intuicija. Esama dramatiškos įtampos, psichologinio tikrumo. Yra impresionistinio 
stiliaus apraiškų, būdingų trečiojo–ketvirtojo dešimtmečio lietuvių prozai. Kai kurios 
novelės buvo išspausdintos „Kultūroje“, „Trečiame fronte“, „Židinyje“, „Dirvoje“.

Vėlesniame rinkinyje „Tūzų klubas“ (1960) ir „Inicialai po tiltu“ (1965) 
vyravo erotinės bei buitinės tematikos kūriniai. Kai kuriose novelėse reiškiamos 
antitarybinės tendencijos. Juolab kad A. Tulys jautriai išgyveno dėl bolševikų oku-
puotos Lietuvos, daug jo vaikystės draugų ir pažįstamų buvo neteisėtai ištremti. 
Vėlesniuose dviejuose rinkiniuose dominuoja biologinio žmogaus prado aspektai, 
egocentrizmas ir siekimas hedonistinių potyrių. Autorius sąmoningai parodijavo 
ir stilizavo lietuvių emigrantų „naująją“ kalbėseną, tendencingai piešė klerikalų 
gyvenimą. Katalikiškoji visuomenė ir kai kurie recenzentai jo kai kurias noveles 
sutiko nedraugiškai ir labai kritiškai. Tuo tarpu dienraštis „Draugas“ pabrėžė: „Jis 
(A. Tulys – A. Š.) nesąs koks moralistas, o tik gerų novelių rašytojas.“ Kritikas K. Ke-
blys pažymėjo neblogus dialogus, pasakojimo gyvumą. Rašytojas A. Vaičiulaitis 
rašė: „Jis sugeba prabilti gaiviai ir žvaliai“, o noveles „Gaidžių kova“ ir „Skatukas“ 
laikė šedevrais. Kitų recenzentų nuomone, novelių veikėjai negyvi, samprotavimai 
banalūs, kalba neindividualizuota, giliau neanalizuoja veikėjų dvasinio gyvenimo, 
nėra charakterių raidos, nemėgsta gamtos aprašų, tačiau sakoma, kad išlaiko švarią 
lietuvišką kalbą. Tokių prieštaringų, kontraversiškų vertinimų būta ne vienas ir 
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ne vieną sykį. „Yra reto blankumo, tiesiog prastuoliško 
sausumo“, o konstatuojama, kad A. Tulio ironija dvel-
kia puikuoliškumu ir pliku moralizavimu. Tuo tarpu 
K. Korsakas pažymėjo, kad A. Tulys turi kūrėjo talentą. 
Literatūros istorikas P. Naujokaitis knygoje „Lietuvių 
literatūros istorija“ (p. 37) prakalba: 

„Darant išvadas, reikia pažymėti, kad A. Tulys turi origi-
nalų literatūrinį kelią, savo stilių – gana vaizdingą, taiklų, 
neblogai valdo literatūrinį sakinį, linkęs į humoristines 
situacijas. Antra vertus, A. Tulio pasakojimų pasaulis yra 
gana tamsus, be kilnesnių idėjų, be viltingų prošvaisčių.“

Sovietiniais metais rašytojas A. Tulys svajojo 
aplankyti gimtinę, tačiau pablogėjusi sveikata neleido 
toms svajonėms išsipildyti. Akademiko K. Korsako 
patartas susirašinėjo su publicistu V. Kazakevičiumi, 
kuris nuolat domėjosi emigrantine literatūra. Tad ra-
šytojui buvo pasiūlyta sudaryti savo kūrybos rinktinę. Deja, A. Tulys idealistiškai 
svajojo apie 25 000 egzempliorių knygą. Prieš pat mirtį, 1976 m. tokia knyga 
pasirodė („Paskutinis pasimatymas“). Joje išspausdinta aštuoniolika novelių. Tačiau 
rašytojas liko nepatenkintas, nes rinkinys buvo sudarytas be autoriaus žinios. Kaip 
buvo minėta, jaunystėje A. Tulys buvo parašęs pluoštą eilėraščių, bet jie meniniu 
požiūriu buvo menkaverčiai. Laiko bandymų ir kritikų vertinimo neišlaikė ir 
vėliau sukurtos dramos „Paskutinė puota“, „Žingsniai“, „Mūsų kelias“, „Jau tik 
per sapną“. Veikėjai be gyvybės žymių, samprotavimai banalūs. Kalba, kas būtina 
dramos kūrinyje, neindividualizuota.

Išgyvenęs 79 metus, rašytojas A. Tulys paliko tam tikrą pėdsaką lietuvių 
novelistikos istorijoje. Suprantama, jis nepasiekė kito radviliškėno (gimusio Biliū - 
nų kaime) Jurgio Jankaus prozos viršūnių, bet savo vardą įsirašė į lietuvių litera-
tūros istoriją.

Šį pasakojimą norisi baigti „Lietuvių literatūros enciklopedijos“ (2001) mintimis. 

„A. Tulio novelės savo siužetais, psichologija ir idėjomis išaugę iš 
lietuvių emigrantų buities ir psichologijos... Pasakotojo „netašytas 
šnekėjimas“ yra sąmoningai parodijuojanti, stilizuojanti lietuviui 
emigrantui kalbėsena.“1“

Šeduviai garbingai paminėjo savo gentainio šimtąsias gimimo metines. Tikė-
tina, kad ir ateityje šis rašytojas nebus pamirštas, o moksleiviai literatai susidomės 
novelėmis ir parašys ne vieną literatūrinį rašinėlį. Siūlytina, kad Šeduvos gimnazija 
paskelbtų novelės kūrimo konkursą ir pavadintų jį rašytojo Antano Tulio vardu.

A. Tulio rinktinės „Paskutinis 
pasimatymas“ viršelis

1 Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, p. 514.
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KęstutisJurgisŽitkus
(1926–2000)
RomualdasBudrys

Rašydamasatsiminimųžiupsne
lįapievyresnįsavokolegą,ilgametį
KaunonacionalinioM.K.Čiurlionio
dailėsmuziejausdirektoriauspavaduo
tojąmoksloreikalamsKęstutįŽitkų
pirmiausiaatsiverčiaulietuviškųen
ciklopedijųirKaunodailininkųbiog
rafiniožinynostraipsnius,lakoniškai
pateikusiusjocurriculumvitae.

Kęstutis Jurgis Žitkus gimė
1926m.sausio30d.Panevėžioap
skritiesRozalimovalsčiausPaežerių
kaimopradžiosmokyklosmokytojo
AntanoŽitkausšeimoje.VėliauŽit
kųšeimapersikėlėgyventiįPuipius
(Šeduvosvls.),įŠeduvą,kurA.Žitkus
buvopradžiosmokyklųvedėju.

BūsimasisdailininkasirmuziejininkasK.J.ŽitkusmokėsiŠeduvosgimnazi
joje,jąbaigęs1944m.įstojoįKaunotaikomosiosirdekoratyvinėsdailėsinstitutą
studijuotimonumentaliosiostapybos.Diplominisdarbas–mozaika„Mergaitėsu
kanklėmis“,kuriądailininkassukūrė1950m.,baigdamasfreskosirmozaikosspecia
lybėsstudijas,buvoeksponuotasrespublikinėjejubiliejinėjedailėsparodojeVilniuje.

1950–1963m.K.J.ŽitkusdirboKauno„Dailės“kombinatodailininku,kūrė
pramoninėsgrafikosdarbus,meninėsodosdirbinius,aktyviaidalyvavotaiko
mosiosdekoratyvinėsdailėsparodoseKaune,Vilniuje,Rygoje,Taline.1958m.

KęstutisJurgisŽitkus

K.J.Žitkausšeima:
išdešinės:sesuo
Živilė,Kęstutis
Jurgis,žmonaJanina,
sūnusDangerutis,
sesuoBirutė
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tarptautinėjeparodojeBriuselyjeK.J.Žitkaussukurtidailiejiodosdirbiniaibuvo
apdovanotidiplomu.

1957–1958m.K.J.ŽitkussukūrėKupiškiorajonoŠimoniųŠvč.Mergelės
MarijosĖmimoįdangųbažnyčioslangųvitražus(stiklas,švinas).

1963m.K.J.ŽitkuspradėjodirbtiKaunoM.K.Čiurlioniodailėsmuzie
jujedirektoriauspavaduotojumokslui.Tokiaspatpareigastuometmantekoeiti
LietuvosdailėsmuziejujeVilniuje.Tadairprasidėjoartimesnėmūsųpažintis,
ilgainiuivirtusitikrabičiulyste.Musabusiejopanašūsrūpesčiaiirpagalparei
gastekusiatsakomybė.Gandažnaisusitikdavomemuziejųrenginiuose,parodose,
konferencijose,įvairiuosemuziejininkųsusibūrimuose.

K.J.Žitkų,ganasantūrų,tolerantiškąkitonuomonei,visadagerbėirvertino
tiekdailininkų,tiekirmuziejininkųbendruomenės.Jisbuvoatsidavęsmuziejaus
reikalams,ypačmuziejausirjofilialųtechnineibazeistiprinti.Pastatųremon
tai,rekonstrukcijos,naujųfilialų–abiejųM.Žilinskogalerijų–statybos,naujos
ekspozicijos–kasdieninėšiomuziejininkoduona,ilgųmetųtriūsopradalgiai,
kuriemsjisnegailėjojėgųirpastangų.UžnuopelnusLietuvosdaileiirmuzieji
ninkystei1983m.KęstučiuiJurgiuiŽitkuibuvosuteiktasLietuvosnusipelniusio
kultūrosveikėjovardas.

1988m.išėjęsįpensijądailininkasatsidėjovienkūrybai.Minėdamassavo
70metį1996m.Kaunokultūrosrūmuosejissurengėindividualiąsavotapybos
kūrinių–peizažųirnatiurmortųparodą,sulaukusiądaugjokūrybosdraugųir
gerbėjųdėmesio.

2000m.vasario4d.staigimirtisnutraukėdailininkokūrybinęveiklą.
K.J.ŽitkuspalaidotasPetrašiūnųkapinėseKaune.

Minint70-ąsiasgimimometines.Iškairėsįdešinę–žmonaJanina,
jubiliatasparodospaveikslųfone,anūkasŽygimantas,KaunoDT
aktoriusIzidoriusPetrikas.Nuotraukos–iššeimosalbumo
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„Ruduo“

„Nemunolankos“

„Pienės“
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„Žiema“

„Nemunas
aukštupyje“
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KartąvaikščiodamisuKęstučiu
ŽitkumiPalangosparkotakaisišsikal
bėjomeapiesavogimtąsiasvietas.PrisiminimaisnuklydomeirįŠeduvą.Netikė
tai–potiekdaugeliomudviejųartimesnėspažintiesirbendravimometų,Kęstutis
prabiloapiedramatiškussavojaunystėsmetųįvykiusŠeduvoje.Prasitarė,kad
prieŠeduvosartėjantfrontuiirRaudonajaiarmijai,jotėvai,vengdamipolitinių
represijų,pasitraukėįVakarus,ojispatssuvyresniuojubroliuAlgirduįstojo
įŠeduvospartizanųgrupę,kuriįėjoįRadviliškioapylinkėseveikusiąŽaliosios
rinktinę.StudijuodamasKauneK.J.Žitkuspalaikėryšiussupartizanais,sujų
gretosebuvusiubroliuAlgirduikipatjožūties.(Brolisžuvo1947m.netoliKre
kenavosmiestelio.)

1999m.dailininkasK.J.Žitkusbuvopripažintasneginkluotopasipriešinimo
dalyviu,jamišduotaslaisvėskovųdalyviopažymėjimas.

„Giria“,„Angelas“
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AntanasBukauskas
NijolėSušinskienė

Bėgantislaikasdaugkąištrina,betparadoksalu,
kadkaiptikjissugebaišryškintiiraiškiaunušviesti
mumsmielųirsvarbiųžmoniųgyvenimokelią.Laikas
leidžiapamatytitai,kokasdienybėneparodė,atrasti
tai,kasanksčiauatrodėnesvarbu.Prisimindamair
rašydamaapiesavoTėtį–AntanąBukauską,daugko
negalėsiuaprėpti,betdžiaugiuosigalimybepasidalyti
tokiaisprisiminimais,kuriepadedaišsaugotigyvąir
tikrąTėčiogyvenimopaveikslą.Jisdarėdidelęįtaką
mano(tikiu,kadirkitųžmonių)pasaulėžiūrai.Liki
maspadovanojogalimybęman,kaipdukrai,pažinti
žmogų,kurisvisomisišgalėmispuoselėjobendražmo
giškąsiasvertybes.

Nuo1993m.spalio22d.,kuometTėtisiškeliavo
Anapilinpalikdamassavonamus,Šeduvą,Niaudu
vą,Mokyklą,Muziejų,parašytasŠeduvosmiestoir
mokyklosistorijas,jaupraėjonemažaslaikotarpas.Daugelismūsų,ieškodami
savosąsajųsupraeitimi,tikimėstaiatrastiten,iškurkažkadapasklidomepo
pasaulį.Tokiusavotiškulopšiudaugeliuimūsųvisiemslaikamsišliekamokykla.
Tėtisvisadanorėjoirsiekė,kadbuvęmoksleiviai,atėjęįsavomokyklą,jojerastų
savo,artimųjų,draugų,kaimynųpėdsaką.Jamrūpėjokolegųirmokiniųkūryba,
darbas,pomėgiai,jųįamžinimas.TambuvokuriamasmokyklosMuziejėlis,kaip
jįvadindavoTėtis.Didelėmisjopastangomis,visokeriopaipadedantirremiant
ŠeduvosvidurinėsmokyklosdirektoriuiAntanuiLapinskiui,Muziejėlissparčiai
pilnėjo.Jame,kaipįmanomatalpiau,buvosurikiuotimokinių,mokytojų,miestelio
gyventojųrūpesčiusurinktieksponatai,nuotraukos,t.y.viskas,kaspriminėapie
čiabesimokiusiusardirbusiusžmones,žiniosapiejųlaimėjimusirpasiekimus
jaupalikusmokyklą.Kiekvienasbesilankantismokyklosmuziejujesustodavoprie
jamsvarbausstendo,norinčiųjųlankytisvisadabuvo.Tikriausiaididelėnostal
gijagimtineičiaatvesdavopagyvenusiusžmones,atvykusiusišJAV,Vokietijos,
PietųAfrikosRespublikos,Lenkijosirkitųvalstybių.Muziejujevykdavopamokos
irvakaronės.Tėtismanė,kadšeduviusturivienytijųbendrasrūpestisdvasine
kultūra.Savaimesuprantama,kadmokyklosmuziejujebuvosurinktosžiniosapie
buvusiųmokiniųmokslinius,meninius,politiniuspasiekimus.Tačiausvarbiausia,
kadTėtisžmonesvertinokaipsvarbiusirreikšminguspačiussavaime,nesvarbu
kąjiedirbtų,kokiojetrobojebegyventų.Mokytojavęsnuo1948m.,jispuikiai
prisimindavodaugybęsavobuvusiųmokinių,jųvardus,domėjosijųtolimesniu
keliu,labaidžiaugdavosisusitikęssupaviešėtiįnamussugrįžusiaisstudentais,
vaikinais,atvažiavusiaisištuometinėstarnybosarmijoje,laukdavojųužsukančių
pasmusįnamus.Vieniapsilankydavokasmet,kitirečiau,tačiauryšys,tuomet
irlaiškais,visadabuvo.

AntanasBukauskas
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A.Bukauskasgimė1927m.Čikagoje,taigipagalJAVKonstitucijąbuvo
JAVpilietis.Tiesa,tospilietybėsankstyvojejaunystėjebuvopriverstasatsisakyti,
pagrasinusšeimą,t.y.tėvusirseserį,ištremtiįSibirą.Tokiegrasinimai1946m.
nebuvojuokingi.Lietuvaiatgavusnepriklausomybę,artimiejikartaispaklausdavo,
arjisnenorėtųaplankytikrašto,kuriamegimė.Tėtissakydavo,kadjisnamisėda
irneketinasavęsvargintitokiomistolimomiskelionėmis,betlabaigyvaipapasa
kodavoapieJAVgamtą,klimatą,ekonomiką,žmones.Tokiųvaizdingųpasakojimų
būdavoirapiedaugybękitųšaliųbeimiestų.Vaikystėjeesugirdėjusi,kaipTėčio
pašnekovainustebęklausė,kokiubūdujisgalėjoaplankytitokiasvietoves,kurtais
laikaisnukeliautibuvobeveikneįmanoma.Žinoma,tokias„keliones“atstodavo
galybėknygųTėčioasmeninėjebibliotekoje,jokruopštusruošimasisgeografijos
pamokomsirjodidžiulissmalsumas.Tėtisnebuvokeliautojas.Tiktuomet,kai
būdavopavargęsarnusiminęs,sėsdavoįsavo„Žiguliuką“irpavažiuodavokeletą
kilometrųikiRaudondvariopastovėtiprieDaugyvenėsužtvankosarpavaikščioti
priebuvusiųbaronųfonRopųdvarorūmų,kartaisapsukdavoŠeduvosmiestelį,
kartaisnuvykdavoikiKleboniškiųkaimopriesenojovėjiniomalūno.Tokiųnedi
deliųekskursijųbūdavoirįŠeduvosm.vokiečių,žydųkapinaites.Tėtisrūpinosi,
jogšiosatmintinosvietosnebūtųpamirštos,apietainetiknuolatkalbėjo,bet
irrašėtuometiniamerajoniniamelaikraštyje.Apie1965–1966metusmotoroleriu
„Viatka“kartaisabuvažiuodavomeįbuvusįBurbiškiodvaroparką.Tenman,
paauglei,Tėtisrodėtuometubaisiaiapleistusdvaropastatus,krūmaisužaugusias
skulptūras,šiukšlėmisužpiltusirbepėdsakopranykusiusbuvusiusdvaroparko
takus.Tuometunelabaiirnorėdavauvažiuotiįtąapleistąirsavaipliūdnąvietą,

PrieŠeduvosvidurinėsmokyklosA.Bukauskomuziejaus,atidengus
memorialinęlentątomuziejausįkūrėjui.Nuotraukoje:žmonaDonata
Bukauskienė,duktėNijolėiržentasSauliusSušinskai,anūkėNastutė.
1996m.R.Petrikonuotr.
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tačiauklausydamasiTėčiopasakojimų,
pamažuįsivaizduodavaubuvusįdvaro
grožį,jožmoniųgyvenimą.Taibuvo
beveikprieš50metų.DabarBurbiškis
vėlgyvas,vėjasvėlsukaatjaunėjusius
Kleboniškiųmalūnosparnus,obuvę
baronųfonRopųdvarorūmaiRaudon
dvaryjepamažėlmiršta.Šeduvojenebė
rairTėčiokurtomiestomuziejaussu
jopasididžiavimu–didikųGiedraičių
paveikslais,omokyklosMuziejėlis,iš
septyniųkambariųsuspaustasįvieną
kambarėlį,tyliailaukiasavoužtarėjų
irgelbėtojų.

BendraudamasuTėčiusupratau,
kadnetirperneilgągyvenimą,netbū
nantsilpnossveikatos,galimanuveikti
labaidaug,jeineleidinėminutėsbe
darbo,bevienokiosarkitokiosveiklos.
Pirmiausia–ypačkruopštuspasiren
gimaspamokoms,stendų,vaizdinės
medžiagosruošimas,savoauklėtinių
lankymasnamuose.Kitalaikodalis
buvoskirtanamųūkiodarbamsbei
pomėgiams–muzikai,knygoms,tapybai,grafikai,ekslibrisųkūrimui,žvaigždžių
stebėjimui,įvairiamkolekcionavimui,laiškųirdienoraščiorašymui.Paskutinisgy
venimodešimtmetisbuvopašvęstasŠeduvosmiestoirmokyklosistorijųrašymui
beiŠeduvosvidurinėsmokyklosmuziejui.

Atskirainorėtųsipaminėtiaistrąknygoms.Apie1960m.Tėčioužsakymu
meistrasJudjurgis(vardoneprisimenu)sumeistravodidelęknygųspintą,kuri
nuolatpilnėjo.Tuolaikudaugkąįsigytibuvolabaisudėtinga,neiparduotuvės,
neiknygynainepasižymėjogausa.Šeduvosknygynasbuvotavieta,kurTėtis
lankydavosinuolatirįnamustaippatnuolatkeliavoknygos,kartaisiranglų
beivokiečiųkalbomis.Įknygynądažnaivykdavomekartu.Joslenkstisbuvo
labaiaukštas,irmanatrodydavo,kadjįperkopęatsidurdavomekažkokiame
kitamepasaulyje.Kartaistenužtrukdavomepovalandąirilgiau.Atrodydavo,
kadTėtisdelsiaišeitiišknygyno,darlabaidaugvartomųknygųnorėtųįsigyti,
betšeimosbiudžetasniekadnebuvoperteklinis,tadkaskarttekdavokuriasnors
knygassugrąžintiįlentynas.Prisimenu,kaipvienotokioapsilankymometuTėtis
man,dartrylikameteipaauglei,padovanojoServanteso„DonKichotą“.Taibuvo
dusolidūstomaisugrafikosdarbųiliustracijomis.Tačiaudarlabiauįsiminėtai,
kaipTėtismanpristatėšiąknygą.Jispasakė,kadjeižmogusvienasjuokiasi,jis
arbapamišėlis,arbaskaito„DonKichotą“.Žinoma,iškartoįnikauskaityti.Nuo
tadašiąknygąskaičiaudaugkartų,ojosherojusmanatrodolygvisaislaikais
gyvenantisTėčiodraugas.

A.BukauskassužmonaDonataJaltoje.1957m.
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Dažnaipavakariais,okartaisirjausutemus,mesabuarbavisitryssu
Mamyteiškeliaudavomepasivaikščioti.Sumumissveikindavosiirmespasvei
kindavome,galimasakyti,visusgatvėjesutiktusžmones.Dažnaisustodavome,ir
Tėtissušeduviaispersimesdavovienukitužodžiu.Tokiųpasivaikščiojimųmetu
apžiūrėdavomeseniausiąarbamažiausiąŠeduvosnamą,futboloaikštę,kieno
norsgražųdarželį,senąjąkaršyklą,vaistinę,kuriosprieangyjestovėjonuostabiai
gražus,didelisirlabaipatogussuolas,puikųjįbuvusiodaktaroMilvydonamą.
EidavomeirproKotiškiokalnelį,buvusiąturgavietę,kurstovėjožibalokioskas,
probuvusiąrašalodaryklą,kartaisnuklysdavomeikigeležinkelioirpraleisdavo
metraukinį„Maskva–Kaliningradas“.Tėtispasakodavoapieankstesniusgatvių
pavadinimus,kuriųdalisdabarvėlyraatgimę,apiesveturišvykusiusžmones.
Žinojau,kasŠeduvojeauginapaštokarvelius,kasyragerassiuvėjas,batsiuvys,
stalius,kaminkrėtys.Tėtisypačpagarbiaiatsiliepdavoapiežmones–savoamato
žinovus.Kiekprisimenu,beveiknekalbėdavomeapieblogusdalykus,galtodėlir
dabargimtojiŠeduvamanatrodotokiajaukiirpatraukli.Būtentpasivaikščioji
mųmetuišTėčio–geografo,gavaužiniasapiedebesis,vėjus,akmenis.Kartais
rudensarbažiemosvakaraisiškeliaudavomepasižvalgytiįžvaigždes.Grįžęį
namus,žvaigždynusstudijuodavomeknygose.Kaiptiktuometubuvoprasidė
jusikosmonautikosera,tadsusidomėjimasdangauskūnaisbuvodidžiulis.Tėtis
skatindavonetikžvelgtiįdangų,betirpadėdavomanrinktispaudojevisa,
kastuometubūdavorašomaapiekosmineskeliones.Prenumeruodavotuometu
labaiįdomiusžurnalus–„Mokslasirgyvenimas“ir„Mokslasirtechnika“.Juos
skaitydavovisašeima.

Tėtisnelabaimėgoūkioiržemėsdarbus,tačiaunuolattekdavoimtisir
jų.Visgijautėsi,kadjammielesnitiedarbai,kuriesusijęsutamtikrakūryba.
Kadanginamasbuvomedinis,tekdavojįkadanekadaperdažyti.Dažųgauti
buvosunku,spalvostaippatnegalėjaipasirinkti,tačiauplanuodavome,kaipnamą
paryškinti–perdažytiapvadus,langines.Namątaislaikaisdažėmetikpatys.Tėtis
imdavosiirkambariųsienųdekoravimobeipatspadarėdaržopertvarkymo,kaip
patssakydavoį„reprezentacinę“zoną,planą,kurįkartusuMamyteįgyvendino,
pasodinęvisainaująaugmeniją.

SuanūkeGiedre
Sušinskaite.1979m.
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Niekadanepamiršiuvaizdo–saulėtą,šiltąvasarosdienąmataupriešulinio
priklaupusįirlabaikruopščiaikažkąplaunantįTėtį.Manpriėjus,jissunepaprastu
pasigėrėjimuparodokumščiodydžionuostabųžalsvąsurausvomisgyslelėmis
akmenį.Šįakmenįdabarsaugaukaipvienąbrangiausiųrelikvijų,primenančių
apiemanoTėčioskvarbųiršvelnųžvilgsnįįgamtą,įjospaslaptis,kuriųgali
atrastinuplovęsdulkesirpurvąnuočiapatpokojomisgulinčiokiemoakmens.

IšcikloŠeduva

Kurgatvėsdulkėtos–Šaltinio,
Kotiškio,Progimnazijos,
Tengimtinėmana–Šeduva
Irjaunystėsfantazijos.

Mintiessiūlu,lygžiedu,žaidžiu,
Jisbegalostiprusiršiltas,
Atvyniodamatakątiesiu
Perlaimingosvaikystėstiltus.

Jisapjuosialygumątėviškės,
Priemalūnosustoja,
Grįžtasaujon,tieslieptupabėga,
Vėlpojuopravingiuoja.

NeperNiauduvątiltas–perdabartį,
Besikeičiančiųiškabųlaiką,
Išminčiųirsvajoniųsupintas,
Tarsiilgaskometosšleifas.

(NijolėBukauskaitėSušinskienė)

Juonuklystigaliuten–kurlaikasbevalis,
Kurnutilęskaršyklos(irlaiko)staklynas,
Įsikūręskurstovi–baisiaiaukštuslenksčiu,
Mūsųmiestelioknygynas.

Dienos,nuotaikos,progos
Priešakissušmėžuoja...
IšknygynoišeinantįTėtįregiu,
Įkandin–DonKichotasišjoja.

JieišlėtopatraukiaBažnyčiosgatve,
Ten,kurbaigiasibrukas,sustoja...
...Priešaligatviųdargeltonuojagvazdikai.
Ašeinu,šypsausi,niūniuoju...

NijolėsBukauskaitės-
Sušinskienėstapybos
darbasišrinkinio
„Pusiausvyra“(2006).
Nuotraukos–iš
str.autorėsalbumo
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DailininkėGenovaitėBloþytė-Guntienė
(1927–1984)
RomualdasBudrys

MėgstamiausiadailininkėsGe-
novaitėsBloþytės-Guntienėskūrybos
sritis,kuriojelabiausiaiiratsiskleidė
josmeniniaigebėjimai,–papuošalai
išgintaroirmetalo.Šiosdailininkės
sukurtivėriniai,apyrankės,segės,ki-
tijuvelyriniaidirbiniainekartàbuvo
eksponuotitaikomosiosdailėsparodose
Lietuvojeiruþsienyje.Palangosgintaro
muziejauslankytojaigroþisiGenovai-
tėsBloþytės-Guntienėssukurtaissko-
ningaisgintaroirsidabropapuošalų
komplektais,įsidėmijossukurtàgintaro
mozaikà–rašytojosÞemaitėsportretà.

GenovaitėBloþytė-Guntienėgimė
iraugoŠeduvoje.Darpradinėsmokyk-
lossuolebuvopastebėtijosmeniniai
polinkiai.Vėliau,jautapusidailinin-
ke,prisiminė,kokįįspūdįjaipalikęs
þurnalas„Saulutė“,kurįgavodovanųuþgeràelgesį:
būsimàdailininkętaipsuþavėjoþurnalopuslapiuo-
seatspausdintidailininkoKazioŠimoniopiešiniaiir
iliustracijospasakųmotyvais,jogpatiėmėpiešti,ypač
pamėgtųpasakųsiuþetusirveikėjus.Kūrybinėsveik-
lospolėkiaivėliaunuvedėjàįKaunodailėsmokyklà.
Stropiirdarbštimokinė,siekdamadaugiauprofesinių
þiniųirkūrybiniopasitikėjimo,dailėsstudijastęsė
Vilniausvalstybiniamedailėsinstitute.1956m.studijas
baigusiàGenovaitęBloþytę-Guntienępakvietėdirbtiį
Klaipėdos„Dailės“kombinatà.

Klaipėdatuometubuvorespublikosgintaro
dailiojoapdirbimocentras,„Dailės“kombinatocechai
veikėirPalangoje,Plungėje,Kretingoje.Bettiraþuo-
jamųgintarodirbiniųirpapuošalųmeninėkokybė
nebuvoaukšta.Tobulintigintarodirbiniųpramonę,
diegtinaujusgintaroapdorojimobūdusitinrūpinosi
tuometinisLietuvosdailėsfondovadovasdailininkas
FeliksasDaukantas,patspirmasėmęskeistituomet
įsigalėjusiàgintaropapuošalųkūryboskryptį.ĮKlai-
pėdos„Dailės“kombinatàbuvopakviestagrupelė

GenovaitėBloþytė-Guntienė

GenovaitėBložytė–ketvirtojo
skyriausmoksleivė.1940m.
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jaunųprofesionaliųdailininkų,iškuriųirtikėtasinaujopoþiūrioįgintaràirjo
papuošalus.ĮmeniniųgintarodirbiniųkūrybàįsitraukędailininkaiE.Mikulevi-
čius,B.Jociūtė-Mikulevičienė,G.Bloþytė-Guntienė,vėliauirV.Kojalavičiūtė-Uþ-
palienėėmėdiegtinaujàgintaronaudojimopapuošalamsirsuvenyramssampratà:
maksimaliaiatskleistinatūralųgintarogroþį,išryškintigamtinesgintaroformas,
faktūrasirsuteiktidailiesiemsdirbiniamsmenokūriniųvertę.

Klaipėdoje,plečiantisirtobulėjantgintarodirbiniųgamybai,atsiskleidėdai-
lininkėsG.Bloþytės-Guntienėskūrybinėsgalios:jisukūrėįvairiųgintarodirbinių,
daugpapuošalųetalonųirkomplektų,kurieturėjodidelępaklausàtometopre-
kybosrinkoje.VėliaudailininkęGenovaitęBloþytę-Guntienę,jaupatyrusiàgintaro
papuošalųmeistrę,pakvietėdirbtiįnaujàjįVilniaus„Dailės“kombinatà,kuriame
jisėkmingaitęsėkūrybinęveiklà.

Dėlpašlijusiossveikatos1982m.palikusimėgstamàdarbàdailininkėgrįþo
įpajūrį,apsigyvenoPalangoje.Mėginopiešti,tapytipaveikslus,kurtipamėgtus
papuošalus.GenovaitėBloþytė-Guntienėmirė1984m.PalaidotaPalangoje.

Potragiškosdukters
Nemirosmirties
suanūkuEvaldu
irvyruKostu.
1984m.ruduo.Iš
Šeduvosgimnazijos
muziejaus

G.Bloþytės-Guntienės
kapasPalangos
kapinėse.IšPalangos
gintaromuziejaus
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ApieSkromanų–akmenkaliųšeimyną
IzolinaSkromanaitė-Stanulienė

Šeimoslaimėneturtuos,
Rasimjąvisinamuos
Jeivienskitągerbtmokėsim,jeiužjausim,jeipadėsim,
Gerbstadamusirvaikai,irkaimynai,irdraugai.

AldonaValterienė

RetaskurisŠeduvojenėragirdėjęsSkromanųpavardės.Skromanųšeimos
šaknysŠeduvojesiekiaXXamžiauspradžią.

PranasKsaverasSkromanasgimė1886m.gruodžio30d.Vyškivalsčiaus
Skaviški(Latvija)kaimegausiojevienuolikosvaikųakmenkaliošeimoje.PerPirmąjį
pasaulinįkarąpatekęsvokiečiųnelaisvėnsenelissusipažinosušeduviuBeiru-
čiuirjopakalbintasatvyko„apsidairyti“įŠeduvą.„Apsidairęs“čiairpasiliko,
pradėjoverstisakmenkalioamatu,įkūrėpirmąsiaspaminklųdirbtuves.Netrukus
nusižiūrėjošeduvęValerijąOnąirjąvedė.

P.K.SkromanožmonaValerijaOnaBliumaitėgimė1895m.lapkričio29d.
JosmotinabuvošeduvėOnaDubauskaitė,ištekėjusiužvokiečioJuliausBliumo,
kilusioišTiuringijoskrašto.

PranasSkromanaskalėįvairiausiuspaminklus.PrisirinkęsišŠeduvosapy-
linkiųrieduliųirišjųpagalVytautoLandsbergio-Žemkalnioprojektąiškalęs
paminkląDariausirGirėnomauzoliejui,traukiniuišvežėjįįKauną.Taibuvo
dvigubaskryžius,imituojantislėktuvą,Kaunorūsiuoseįrengtamemuziejuje–sar-
kofagestovėjoiškaltosplokštės.

ValerijaOnairPranasKsaverasSkromanaisusilaukėpenkiųvaikų:Leo-
no,Eduardo,Felikso,JuozoirElenos.TėvopėdomispasekėsūnūsEduardasir
Feliksas.FeliksasbuvobaigęsPanevėžioamatųmokyklą,kurmokėsibraižymo,

PranasSkromanas

P.Skromanas
priepaminklo
akmenkalystės.
Jamtalkina
sūnusEdvardas
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raižymo,kalimodarbų,oEduardasakmentašybospaslapčiųsėmėsiištėvo.Sūnūs
padėjotėvuiparsivežtiakmenų,juosskaldyti,tašyti,darytipaminklus,šlifuoti,
kaltijuoseraides,portretus.

Tarybiniaislaikaisnamųakmentašyboscechelisbuvouždarytas.
Apie1950m.tarybiniai„draugai“Feliksui(gim.1922)parodėišmolio

drėbtądaržinęirpasakė,kadčiabusvaldiškapaminklųdirbtuvė.Tojedaržinė-
jeįsikūrusiameRadviliškiobuitiniamegyventojųaptarnavimokombinatebuvo
liejamipaminklai,išpradžiųcementiniai,vėliauakmeniniai,gaminamosįvairios

SteponoDariausirStasioGirėnomauzoliejusKaunokapinėse,
pastatytas1937m.pagalarchit.V.Landsbergio-Žemkalnioprojektą
(1962m.nugriautas)
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šlifuotostvorelės,borteliaiirt.t.KartušiojedirbtuvėjetriūsėirpusbrolisPranas
Bliumas,sumanusmeistrasArtiomasOrlovas,daugiaušeduvių.Feliksasdalyvau-
davoirkonkursuose,juose,koldaugelisbaigdavobrėžinįantakmensperkelti,
jisjaubūdavodarbąpabaigęs.Dirbobejokiųtrafaretų,„išrankos,tiesiaiantak-
mens,sakydavo–„kalčiukąreikiajausti“.JoiškaltipaminklaistūksonetikŠeduvos
kapinėse,betišsibarstępovisąLietuvą.FeliksoatminimoženklasstoviirRad-
viliškyje.Didžiulisakmeninisveidaspasitinkakiekvienąeinantįar„jaunešamą“
įRadviliškiokapines.

1955m.FeliksasvedėpuikiąsiuvėjąOnąVilutytęišMolėtųrajonoKaniūkų
kaimo,gimusiągausiojevienuolikosvaikųšeimoje.OnaVilutytė,buvusiparti-
zanųryšininkė,slapstydamasi1953m.atsidūrėŠeduvoje.BuvoaktyviLietuvos
patriotė,tvirtųreliginiųirpolitiniųįsitikinimų:skaitė„Bažnyčioskroniką“,kurią
gaudavoiškanauninkoBroniausAntanaičio,perradijąklausydavosi„Amerikos
balso“laidų,visadatikėjoLietuvosAtgimimu.

VosnepamečiuiOnaiirFeliksuigimėaštuonivaikai:Loreta,Raimondas,
Izolina,Ričardas,Geraldas,Kornelijus,AurelijusirGaudentas.KaipOnasakė:
„KiekDievasduos,tiekiružauginsim.“Visiemsvaikamsvardaiparinktiišjosper-
skaitytųknygų.Tėvasdirbopaminklusirdarstatėnamąšeimai.Onabuvonamų
šeimininkė,namųsiela.Elegantiška,originali,tadirvaikųvardaiatspindėjojos
meniškąbūdą.Jidviračiuarvežimėliuvežėnupirktąmaistąšeimai,virė,kepė,
siuvonetikkaimynams,aprengdavoirsavovaikus,siuvinėtomisužuolaidomis
puošėnamus,tapėpaveikslus,išcementolipdėįvairiasskulptūras.Joslipdytos
stirnos,krokodilasirdabarpuošiaSkromanųsodyboskiemąVytautogatvėje,ar-
tikapinių.1977m.išakmenųircementonulipdytą2maukščioŠvč.Mergelės
MarijosskulptūrąnuvežėįSkiemonis(Molėtųr.),pastatėbažnyčiosšventoriujeir
dedikavosavogiminaičiamsAndrijauskams.Tačiausaugumasvienąnaktįskulptūrą
išardėirišvežėnežiniakur.Skulptūrosvietojelikotikpostamentas,priejožmo-
nėsmeldėsi,deginožvakutes,dėjogėles,kalbėjorožinį.AtkūrusNepriklausomy-
bęvietiniųžmoniųiniciatyvabuvopastatytanaujaŠvč.MergelėsMarijosstatula.

FeliksasSkromanas
kala„išrankos,
tiesiaiantakmens“
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Skudutiškiokapinėsepriepaminklosavotėveliamsir
seneliamsOnapastatėsavosukurtąMotinosskulptūrą.

Visussavovaikus,jųpusbrolius,kaimynųvaikus,vė-
liau–vaikaičiusOnamokėpoterių,ruošėpirmajaikomunijai,sekmadieniaisves-
davosiįbažnyčią,savovaikusveždavosiįšventasLietuvosvietasirvisadajuos
gynėnuoateistųpersekiojimų.Vaikainestojoįkomjaunimą.Užvisųnugarųit
granitasstovėjoAngelasSargas–MamaOnaSkromanienė.

VyriausiajaiišSkromanųvaikųLoretaitarybiniaislaikaisstojantįKlai-
pėdoskonservatoriją,josauklėtojacharakteristikojeparašė,kadLoretayrati-
kinti,tamsuolė,davatka.Stojamųjųegzaminųpriėmimokomisijojedalyvavęs
profesoriuspasakė:„Mumstokiųirreikia–grynų,tikrųžmonių.“Baigusiaukštąjį
mokslą,LoretasėkmingaidirbairkartusuvyruAlbertuauginagražiąšeimą
Klaipėdoje.

VisiSkromanųvaikaimokėsiŠeduvosvidurinėjemokykloje,vėliau–muzi-
kosmokyklose,lankėdailės,sportobūrelius.Vaikųpareigabuvogeraimokytis,
nedarytitėveliams„sarmatos“.Popamokųkiekvienambuvopaskirstytidarbai
pagalgrafiką:kamkarvępavedžioti,kamkambariussutvarkyti,jaunesniuosius
prižiūrėti,tada–pamokųruoša,būreliai,olaisvalaikiuvaikai,įsirengęužka-
piniųfutboloaikštę,kartusukaimynųbendraamžiaisspardėkamuolį,važinėjo
dviračiais,paskuivisokiais„parpliais“,žiemąžaidėledoritulį.Sekmadienis–
šventadiena,visipuošiasiireinaįbažnyčią.Berniukaipatarnaudavomišioms,
mergaitės–adoruodavo,procesijųmetuperatlaidusbarstydavogėles.Motinos
iniciatyva1970m.buvonupirktimuzikosinstrumentaiirsuburtaSkromanųšei-
moskapela,pastatytasspektaklispagaljossukurtąpjesę„Žąsinas“,vaidinimai
„Rūtųdarželis“,„Mėnulisirsaulė“.Feliksasskambinogitara,Ona–mandolina
(specialiaimokėsijaskambinti),Izolina–pianinuarbabūdavokoncertovedėja,

FeliksoirOnos
Skromanųšeima
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Loretagrojoakordeonu,Raimondaspūtėklarnetą(mokykloje
grojopučiamųjųinstrumentųorkestre),Ričardasmušėbūg-
nus,vėliauįvaldėkontrabosą(daugelįmetųgrojoK.Dočkaus
vadovaujamameestradiniameansamblyje),Geraldasgrojovisokiomdūdelėm,var-
gonais,Kornelijustarškinobūgneliu,Gaudentas–barškučiais.Mažiejieilėraščius
deklamuodavo.Aurelijusgrojometalofonu,vėliaupuikiaiišmokogrotiakordeonu,
skambinopianinu,patskūrėmuziką,permišiasvargonavoŠeduvosbažnyčioje.
KaitėvasbuvopakviestasįmokyklądėlAurelijausvargonininkavimobažnyčio-
je,išklausęsdirektoriauspriekaištų,tepasakė:„Vaikasnorigrotivargonais.Nupirkit
mokyklaivargonus–grosčia.“Irpaprašęs,kaddėlniekųnetrukdytų,išėjo„kalti
raidžių“.Namierepeticijųmetubuvokuriamosintermedijos,ruošiamosprogramos
pasirodymams,giminiųsuėjimams,proginiamsbaliams.Koncertuotairvaidinta
Šeduvosmokykloje,kultūrosnamuose,parke,BGAK,RadviliškyjeirMolėtųkraš-
te.Daugelįmetųdalyvautašeimųšventėse„Gražimūsųšeimynėlė“.Rumšiškėse
vykusiojerespublikinėješeimųšventėjeSkromanaivisusvaišinorūkytuparšeliu,
okaiaikštėjeprasidėjobendrišokiaiirrateliai,Feliksas,netikėtaiatsidūręsšalia
tuometinioLietuvosprezidentoA.M.Brazausko,pasakė:„Nepatikėsmano„kami-
natiosai“,kaipasakysiu,kadsuprezidentušokau.“

1994m.LTVlaida„Gražimūsųšeimynėlė“buvonufilmuotaŠeduvoje.
KartudalyvavoMasilionių,Rutkauskųšeimynos,šokoŠeduvostautiniųšokių
kolektyvai,vadovaujamimokytojosJ.Vasiliauskienės.

Vaikaiužaugo,LoretairKornelijusišlėkėįKlaipėdą,Aurelijus–įKauną,
visisukūrėšeimas.Loreta,prieš30metųsusituokusisunuoAkmenėskilusiu
žemaičiuAlbertu,užauginoketurisvaikus:Lauryną,Jurgitą,PauliųirMoniką.
SkausmingaipalaidojępirmąjįvaikaitįLuką,sulaukėdaugiauDievodovanėlių–
darketuriųvaikaičių:Austėjos,Domanto,NojausirViltės.

GražiSkromanų
šeimynėlė
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KornelijusvedėklaipėdietęAiną,užauginoirišmokslino
dvidukrasTomąirNedą.Aurelijus,vedęskaunietęVilmą,
susilaukėAurelijosirHaroldo.DarpenkiSkromaniukailiko
gyventi,dirbtiŠeduvoje.Senelioirtėvoakmentašystėstra-
dicijaspratęsėRičardas,1988m.įkūręsprivačiąpaminklų
dirbtuvę.JisjauatšventėsidabrinesvestuvessušeduvieteVitalijaGrybauskaite,
užauginoketurissūnus,džiaugiasidviemvaikaičiais–ArnuirElija.Tąpatįak-
menkaliųamatąįvaldėRičardosūnūsRičardasjaunesnysisirRenaldas.Gal,kai
paaugs,tėvopėdomispaseksirmažiejiVitarassuAiridu?

Raimondas–laisvaisamdomasdarbininkas,turisūnųDalių.
Geraldas–statybininkas,vedėšeduvietęSandrąBundzinskaitę.Auginatris

atžalas:Klaudijų,GabrielęirDovydą.
Gaudentas–statybininkas,gyvenatėvųnamuose,organizuojaŠeduvos

miestosportinįgyvenimą,teisėjaujaįvairiosevaržybose,yrabandęsirakmenka-
lioamato.1992m.vedėLinąišBulavėnų(Kelmėsr.).Džiaugiasitrimisvaikais:
Hilarijum,EisvydeirEigirdu.

Izolina–kultūrosdarbuotoja,kartusuvyruReduStanuliuvaidinahumoro
grupėje„Sprandžina“.SūnusErnestasgyvenairdirbaKlaipėdoje.Visibroliaiir
sesuo,gyvenantysŠeduvoje,vienaiparkitaipsusijęsumiestokultūrineveik-
la–kasgrojoestradiniameansamblyje,dabar–liaudiškosmuzikoskapeloje,kas
vaidinoteatre,dabar–humorogrupėje,kitišokotautiniųšokiųkolektyvuose.

1993m.jauniejiSkromanaiišgirdoapietarptautinįšeimųkrepšinioturnyrą,
organizuojamąKazimieroBudrio.ĮjįatvykstakrepšininkųšeimosišEstijos,Vokie-
tijos,Rusijos,Lietuvos.Skromanai,dalyvavęatrankinėsevaržybose,buvopakviesti
įKlaipėdą.Išvykovisašeimasutėveliu.Nuotųmetųkasmetšeimaruošiasi

Skromanų
tarptautiniošeimų
krepšinioturnyro
žaidėjaiirsirgaliai
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šeimųkrepšinioturnyrams.Ypačdaug
džiaugsmobuvotaismetais,kaiKlai-
pėdossportorūmųšvieslentėjebolavo
užrašai:„SkromanaiŠeduva“–„Šiginai
Maskva“arbakaibuvolaimėtisidabro
medaliai.Okokiossmagiospovisų
varžybųbūnavakaronės.Visosšeimos
parodosavoišmonę:dainuoja,šoka,
vaidina.Šeimųkrepšiniobacilaplinta.
KazimieroBudrioidėjapasklidopovisą
Lietuvą.JauirįŠeduvąatvykstaLie-
tuvoskrepšininkųšeimosrungtyniauti.

1996m.Geraldas,Gaudentasir
RedaspradėjodviejųŠeduvosbažny-
čiosbokštųrekonstrukciją.Tekovieną
pokitobokštusnuardyti,nukeltiapie
šimtąkilogramųsveriančiusdu3,5m
aukščiokryžiusirautentiškaipadir-
binusnaująmedienąišpušies,eglės,
bejokiosviniessunėrusrąstus,atkurti
abubokštus,juosapskardintiirvėl
abukryžiusužkeltiirįtvirtinti.Abukryžiusbuvonukaldi-
nęsSkromanųseneliskalvisJuliusBliumas.RedoStanulio
senelisFeliksasKrasauskastaippatdarbavosirekonstruojant,
perdažantšiąbažnyčią.Taivėlprasmingassutapimas,kai
kartųkartosprisiliečiaprieamžinomumsbrangausistorinio
paminklo–Šeduvosbažnyčiosišsaugojimo.

Seneliskalvisir
akmenkalysJulius
Bliumassušeima

Kryžiųkalne.
1995m.
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1986m.netikėtamirtisnutraukėSkromanienėsgyvenimosiūlą.Girtasmi-
licininkasK.KazėnasmašinaužmušėpriepatnamųgėlynąravėjusiąOną.Tai
sukrėtėvisąŠeduvosbendruomenę.Laidotuviųprocesijanusidriekėnuobažnyčios
ikikapinių.„Tuišėjaiiružgesonamųžiburėlis“–iškalėtėvasFeliksassentenciją
savožmonaiantpaminklo.

Praėjusaštuoneriemsmetams,tojepačiojeVytautogatvėjemirtispasitiko
irFeliksą,darpometųamžinybėnišėjosūnusAurelijus.LikusiejiSkromanaisu
savoatžalomissumanėpadarytiirpastatytiKryžių,kurįįKryžiųkalnąnešte
nunešėkaipaukąišėjusiemsirpalaiminimąlikusiems.
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DailininkasPovilasAnikinas
VytenisRimkus

Šiauliuosegyvenantisirdirbantis
dailininkasPovilasAnikinasyraglau-
džiaisusijęssuŠeduva.Čiajisgimė
1951m.lapkričio6d.,lankėpradžios
mokyklą,baigėtrisklases.Nelengvas
buvobūsimojotapytojojaunystėske-
lias.TėvaiįŠeduvąatvyko1950m.iš
Dzūkijos:tėvasalytiškisVytautasbuvo
paruošųdarbuotojas,motinaBirutėiš
Daugųdirbošvietimosistemoje.Tėvui
išvykusuždarbiautiįUkrainosšachtas
irnutrūkussujuoryšiams,pasiligojus
motinai,kuri1962m.mirė,Povilą
priglaudėgiminaičiai.Vienuolikmetis
paauglysįstojoįVilniausM.K.Čiurlioniomenųmokyklą,kuriojejaumokėsi
vyresnysisjobrolisVytautas.Priėmėjįįmokykląirbendrabutįkaipnašlaitį,
kadangidarbuvoperjaunasdailėsklasei,taimetusprasimokėmuzikosgrupėje.

Mokymasis1962–1969m.M.K.ČiurlioniomokyklojesutaposuPovilosie-
kiais,suteikėpagrindusbūsimaikūrybineiveiklai.Jaunuoankstyvosvaikystės
pamėgęspiešimą,čiajispasijutosavojeaplinkoje.Kaiptiktuometuįmokyklą
atėjodirbtibūrelisjaunųdailininkų,įnešusiųgaivauspaieškųvėjo,kūrybinioen-
tuziazmo:ValentinasAntanavičius,AloyzasStasiulevičius,VytautasCiplijauskas.
PoviluitapybądėstėRomualdasKunca,piešimą–ArvydasKaždailis.

P.AnikinassutapybosklasęM.K.Čiurlioniomokyklojebaigusiųjųgru-
peleįstojoįVilniausdailėsinstitutą(dabar–Dailėsakademija).Artimaismokslo
draugaistapobūsimiejitapytojaiAlfonsasVilpišauskas,RičardasFilistovičius,Jo-
nasDaniliauskas.NuotrečiokursoP.Anikinastęsėmoksląprof.VincentoGečo
tapybosstudijoje,jovadovaujamasnutapėirsėkmingaiapgynėdiplominįdarbą.
Užduotisbuvusigamtos,aplinkosdermėsužmogumi.

1975m.baigęsinstitutąPovilasdraugesužmonatekstilininkeSalvinija
atvykstaįŠiaulius,abudėstytojaujatuometiniamePedagoginiameinstitute.Abu
dailininkaiaktyviaiįsitraukiaįmeninįgyvenimą,dalyvaujaparodose.1989–1992m.
PovilaspirmininkaujaLietuvosdailininkųsąjungosŠiauliųskyriui.Taibuvoitin
reikšmingasorganizaciniųirkūrybiniųlūžiųlaikotarpis,ieškojimųirnaujovių
įsitvirtinimoetapas.DabarP.Anikinasyrareklamosprojektavimoirgamybos
įmonės„Fluxus“direktorius,odocentėS.AnikinienėdirbaŠiauliųuniversitete.
SuaugęvaikaisukūręšeimasgyvenairdirbaVilniuje.VyresnysisbrolisVytautas
taippatbaigėDailėsinstitutą,daugiausiadirbadizainosrityje,gyvenaVilniuje,
pakoregavosavopavardęįAnikėną.

SvarbiausiaP.Anikinokūrybosraiškabuvoirtebėratapyba.Nutapyta
dešimtysdrobių,dalyvautadešimtyseparodųLietuvojeiružsienyje.Pirmosiose

PovilasAnikinas
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IšPoviloAnikino
tapybosdarbų
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šiauliečiųdailininkųparodosepasirodosuįdomiaispręstaisportretais(„Jaunojo
grafikoportretas“),figūrinėmiskompozicijomis(„Mergaitėirjuodaspaukštis“).
Jaunųjųdailininkųparodoseeksponuotipaveikslaipasižymiįdomiakompozicine
sandara,aukštaspalvinekultūra.1977m.VilniujeirMaskvojeeksponuotosdrobės
„Vakare“,„Salvosportretas“susilaukėspaudosdėmesio:

„P.Anikinas,jauniausiasparodosdalyvis,bendravimosuaplinkiniu
pasauliudžiaugsmąišreiškiasubtilesnėmis,santūresnėmismeninėmis
priemonėmis.Netjotapybostonaiskambaprislopintaisutelktai“
(G.Balčiūnienė).

SavotiškavisokūrybiniodarboataskaitatapoŠiauliųdailėsgalerijoje2011m.
surengtaparoda2+2kartusužmonaSalvinijairskulptoriaisBirutebeiKa-
ziuKasperavičiais.Jojeeksponuoti1978–2011m.sukurtipaveikslai(„Dailininko
E.Juchnevičiausportretas“,1978,„Jūrosišmestidaiktai“,1984)atskleidėilgąir
nelengvąkūryboskelią,teptukuklajojantrealiųirabstrakčiųdaiktųbeiapmąs-
tymųerdvėmis,sankaupomisirsklaida.Tapytojasatrado,pasirinkoirįtvirtino
savątematikąiroriginalųjosatskleidimobūdąpirmiausiapasitelkdamasspalvas:
jųdarnairpriešprieša,sentimentalumuirdramatizmu,atvirumuirpaslaptimi
(„Europospagrobimas“,„Emigrantosapnas“,2011).

P.Anikinokūrybaįsiliejoįlietuviškosioskultūrosidentiškumoieškojimus,
susiformavusioslietuviškosioskoloristinėstapybosmokykloserdvę,deklaruodama
neišsemiamasjosgalimybes.Draugetapybojeišsilaikoirtradicijossvoris,kuris
tampatapyboskaipdailėsšakosramsčiu.
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JachtanugalėjęsAtlantą
AlgirdasVladasBorsteika

„Aš,lietuvisBroniusRožinskas,gerbdamasirmylėdamassavotautą
irtėvynęLietuvą,pasiryžaujachtaperplauktiAtlantovandenyną.
IšLietuvosperLenkijąvykdžiausavokelionę.Sunuosavaburine
jachtaperplaukiauAtlantovandenyną,pasiekiauFloridą,išten
perPanamoskanalą,RamųjįvandenynąįLosAngeles,Calif.Šią
kelionępadariaulietuviųtautosgarbei.“

Apiešįjūrosžygįžinojonedaugelis.Jienedrįsoniekokalbėti,nesryšyssu
išsovietinėssistemosįJAVištrūkusiužmogumigalėjoliūdnaibaigtis.Irdabar
mažaikasžino,kadmūsųkraštietis,gimęsiraugęsŠeduvojê,paaukojęsšeimos
interesus,rizikuodamasgyvybe,daugiaukaippriešpenkiasdešimtmetųsunedi-
delejachta„HermesII“perplaukėAtlantą.

BroniausRožinskokelionėsperAtlantąskraistėLietuvojebuvoatskleistatik
jaiatkūrusnepriklausomybę.PirmasistaipadarėžurnalistasArnoldasČaikovskis
Vilniausdienraštyje„Vakarinėsnaujienos“,1993m.rugpjūčio18dienąpaskelbęs
straipsnį„Buriuotojosvajoniųpaukštė“.Istorijąapiejachtos„HermesII“kelionę
jampapasakojotuometįLietuvąišJAVpradėjusivažinėtiBroniausRožinsko
dukraNijolėZelwinder.

A.Čaikovskisdaugiaukaipdešimtmetųtęsėtitaniškąžurnalistinįtyrimą.
TyrimodokumentusapielietuvįdidžiavyrįB.Rožinskąjisgiliaisavotalentu
perkasėkeliolikakartų,ieškodamasminčiaipagrįstiistoriniųfaktų.Juossuklojo
įtopatiespavadinimoknygą,kuriosmaketąspaudaijaubuvoparuošęs,deja,

Jachta„HermesII“
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išleistinespėjo.JąišleidoLietuvosmarinistikosžurnalistųklubas„Marinus“jau
poautoriausmirties(1936–2010),jodukrosDžinosteikimu.Taiypačvertinga
knygaminintdidžiavyrioB.Rožinskožygdarbį.

Šiųeilučiųskaitytojui,dešimtiskartųgirdėjusiamapielakūnųDariausir
GirėnopirmąjįskrydįperAtlantąirpirmąkartąišgirdusiamapieB.Rožinską–
pirmąjįlietuvį,perplaukusįAtlantą,trumpaipriminsimerastusiraprašytusbeiį
knygospuslapiussuguldytusžurnalistiniustiriamuosiusiristoriniusfaktus.

Knygojenurodoma,jogpirmojo,kaipdabarjaužinome,lietuvioburiuotojo,
jachta„HermesII“įveikusioAtlantovandenyną,B.Rožinskolikimassusiklostė
taip,kadapiešįistorinįžygįžinomemažiauneiapiekitųšaliųjūreiviųkeliones.
Kitigarsūsjūrininkainuodugniaiaprašėsavoreisusburiniaislaivaisdienynuose,
išlikojųlaiškai,ataskaitos…KapitonasB.Rožinskasirgipildėdienyną,tačiaujis
irkitijachtosdokumentaimįslingaidingo,„HermesII“įgulaipasiekusFloridos
pakrantes.

A.Čaikovskisnurodoistorinesaplinkybes,siejančiasB.Rožinskosumanymą
įveiktiAtlantąsulenkais.Norsjachtabuvolietuvio,tačiauvėliava–Lenkijos.
JachtoskapitonasirsavininkasB.Rožinskas,1958m.sušeimarepatrijavęsį
Lenkiją,ovėliauapsigyvenęsJAV,įtarė,jogdokumentusgalėjopasisavintišlovės
troškęjobendražygiailenkųburiuotojai–taipsumenkinęjoirišaukštinęsavus
nuopelnus.ŠimintispersekiojoB.Rožinską,vėliauapkartinojogyvenimąišeivijoje.

Knygosautoriusneslepianesusipratimokartėlio,kaipirkodėlB.Rožinsko
jachtos„HermesII“kelionėvosneauksoraidėmisįrašytaLenkijosokeaninio
buriavimoistorijoje,oLietuvojeapiešįistorinįžygį,kuriamvadovavoišŠeduvõs
miesteliokilęsbuvęsLietuvosjūrųjachtkluboTråkųfilialodirektoriusBronius
Rožinskas,žinovosvienaskitasburiuotojas.

Pateikiuištraukąišknygos:

„BuvotrysbroliaiRožinskai:Bronius,AdolfasirVitoldas.Visiiš
Šeduvos.GyvenimasirAntrasispasauliniskarasjuosmėtėirvėtė.
JaunylisVitoldasbuvosėsliausias,likogyventitėviškėje–Radviliškio
rajone,Šeduvoje.Pasistatęsnaująnamą,išsenojoneišėjo,negalėjo
skirtissujuo,šimtamečiu,jauapirusiutėvųnamu.Gimtuosius
namuspalikotikperAntrąjįkarą,sugrįžosužeistas,bevienos
akies.Dirbo,geraipažinojoŠeduvosapylinkesiržmones.

AdolfasVatikanestudijavoteologiją.Pokuriolaikosuprato,
kadnejambūtikunigu.SugrįžoįLietuvąirpradėjostudijuoti
inžineriją.Sykį,kaisudraugubaidarekeliavoežeraisirupėmis,
sulaikėvokiečiųkariškiai.

Kokiečiaplaukiojimaikarometu!Irjįsukitaissuimtais
lietuviaisišvežėpriverstinųdarbųįVokietiją–Lietuvaprivalėjo
aprūpintireichądarbojėga.Kaivokiečiaisužinojo,kadjismokanet
keletąkalbų,išsiuntėįNorvegijądirbtivertėju.PraūžusAntrojo
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pasauliniokarovėtrai,atsidūrėJungtinėseAmerikosValstijose.
Dirbostrateginiųpramonėsįmoniųinžinieriumi.BuvovedęsPra-
nęPlechavičiūtę,tarpukarioLietuvoskariuomenėsgeneroloPovilo
Plechavičiausdukterėčią.Vyriausiasis–Bronius,pasaulįišvydo
1912-ųjųbalandžio28-ąją,kaipirjobroliaiŠeduvoje,tuometpri-
klausiusiojePanevėžioapskričiai.

PaūgėjęsirstėsivaltimiirbaidarenetoliŠeduvos,Arimai-
čiųežere.Darmokyklossuoledvylikametissusidomėjoburiavimu.
Panorobūtiarčiaujūros.

Praslinkusperdevyniasdešimtmetų,vienosŠeduvosmiestelio
gatvėskiemegalėjaimatytinuometųnaštossulinkusiąbakūžę,o
netolijos–susmegusįmedinįkryžių.Čia,kaidarnamasnebuvo
pasiligojęs,bettryškogyvybe,džiaugsmu,rūpestėliais,aukštaičio
VincentoiržemaitėsKunigundosRožinskųšeimojegimėvisitrys
broliai–Bronius,AdolfasirVitoldas.

–Rožinskainuosenųlaikųšeduviai,dirbožemę,buvo
ūkininkai,–pasakojovisažinėmiesteliometraštininkėEmilija
Brimonaitė-Brajinskienė.–VincentasRožinskasbuvoišvykęsį
Amerikąirsunkiudarbuužsidirbopinigų.TadasugrįžoįŠeduvą
irnusipirkopenkiolikahektarųžemės.Tuometužemęmatuodavo
rėžiais,taijibuvotrijosevietosepriepatŠeduvos.Krikštotėvas
GalkisjampadovanojonamąirsklypąBernardinų,odabarSporto
gatvėje.

AmžinosatmintiesArnoldasČaikovskissusirašinėjosup.
Nijole(manjipatipatvirtino),betnespėjopersiųstijamkaikurias
pastabas,mažusnetikslumus,reikalavusiuspataisymo.Jipapildė,
kadVincentasvedėbajoraitęKunigundąSirevičiūtęišŽagarės.Su
jasugyvenotrissūnus:1912metaisBronių,1914-aisiaisAdolfą,
pometųVitoldą.

–Tėvas–labaigriežtas,vaikusauginodrausmingai,vietos
savivaleinebuvo.Jisnuomažensbuvomuzikantas–grojosmui-
ku,basetle(kontrabosu),pianinu.Svajojoišmokytivaikusgrotiir
suburtišeimoskapelą.Giminiavosisutuometugarsiaisšeduviais
muzikantaisLubickais.Tačiauvaikainelinkoįgrojimą.

(Tėtėgrojosmuiku–tikslinap.Nijolė.)

KalbintišeduviškiainebuvogirdėjęapieAtlantąperplaukusį
tėviškėną,seniūnijairginiekonežino.Broniauspažįstami,artimieji
beveikvisiiškeliavoįAnapilį,likęsvienaskitasgyvasneviską
pamena,ojodukraNijolėsakiusi,kadtėvelisnebuvolinkęsatsi-
verti.SovietmečiuLietuvoježmogusviskobijojo,oypačpasakoti
vaikuiapiepraeitį–buvonesaugu:„Tėtėsumanimnekalbėjoapie
jošaknis.Tėvaivaikamsdaugnepasakojoapiešeimą,josplanus.
Tuometvaikui,paskiaupaaugleitokiedalykainelabaiirrūpėjo.
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Galirnesuvokiau,kaipsvarbužinotisavotėvųpraeitį.“„Vilniuje,
Trakuose,Klaipėdoje,Kaune,JungtinėseAmerikosValstijoseieškojau
žmonių,bentkiekpažinojusiųBroniųRožinską.NaršiauLietuvos,
Lenkijos,Amerikoslietuviųspaudą,archyvus.IrlygpatsDievas
siuntėEmiliją,padėjusiąpažvelgtiįRožinskųgenealogijosmedį.
Taigi,akysvėlkrypoįRadviliškiorajoną.Gerasžmogusman
patarėkreiptiskaiptikįE.Brajinskienę,nepailstančiąkultūros
darbuotoją,etnografinioansamblio„Šeduva“vadovę,tautosakos
rinkėją.MūsųpokalbiųtarpininkėbuvoŠeduvoskultūrosnamų
direktorėIzolinaStanulienė.

–ManotėvųnamasstovėjopriešaisRožinskųnamus,kitoje
gatvelėspusėje,–prisimenaEmilija.–MamasuKunigundaRo-
žinskiene,gražiairgerobūdomoterimi,buvolabaigerosdraugės.
Jisakydavo,kadjosBroniukas–kaipančiukas,visįvandenįir
įvandenįtraukia,onorėtumėm,kaddaugiauįmoksluskibtų.
TuometuŠeduvojegimnazijosnebuvo,tikvėliauįsikūrė„Saulės“
progimnazija.DabartinisgimnazijosdirektoriusKazimierasAugulis
kalbėjo,kadarchyvųsąrašuoseyraišlikęirRožinskųpavardės,
Adolfopažymėjimasapiebaigtusmokslus.

Kiekvienašeimalaikėgarbevienąsūnųleistiįkunigus.
TėvųpaliepimuAdolfasišvykoįItalijąmokytiskunigystės.Kaijis
sugrįždavoatostogų,visigatvelėsgyventojaižinojo,buvodidelis
įvykis.K.Rožinskienėlabaišvariaiiššluodavokiemą,netgatvelę,
antseklytėlėslangonuleisdavoužuolaidasirvakaraisuždegdavo
didelęstalinęlempąsubaltugaubtu.

„TądešimtonumeriolempądegdavotikAdolfuigrįžusišItalijos,–
prisiminėEmilija.–Mes,vaikai,nuotoložiūrėdavomįlangą,kaip
gražiaijidega.Prasidėjuskarui,įLietuvąatėjęvokiečiaigaudydavo
vyrusdarbamsSaksonijoje.DaugjaunimoišgaudėŠeduvoje.

AdolfastuometubuvogrįžęsatostogųišItalijos.(TuometuDedėAdolfasjau
studijavoVilniuje.EžeraisirupėmissuvienusavodraugubandėpasiektiŠedu-
vą,–patikslinop.Nijolė.)

Žmonėssakė,kadsugavojįirdarkelisvyrusišBernardinų
gatvelės.Adolfasmokėjovokiškai,todėlišvertėvyrams,kadjųjau
nebepaleis.NuvežėjuosįNorvegiją.Pokarojieišsiskirstėkatras
kur.AdolfasatsiradoJAV,Jankauskas–Anglijoje,Baltaragis–
Vokietijoje,StanevičiusgrįžoišNorvegijosįŠeduvą.Kunigundai
mirus1948metais,sykįmanomamasusapnavoją,apsigaubusią
gražiaskara.Kaimynėkvietėeiti.Atsibudusisakėmums,kadilgai
negyvens,nesRožinskienėjaukvietėsi.Taipirnutiko–netrukus
pasimirė.1960metaisVincentastaippatiškeliavoAnapilin,pas
žmonąKunigundą.
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JųjaunylissūnusVitoldas,vadindavomjįVice,
kaipirtėvai,dirbožemę,vedėgražią,protingą,geraširdę
BronislavąMikutavičiūtę,sugyvenodusūnus,Jonąir
Algirdą,beidukrąBirutę.

KaimirėVitoldas,jožmonaBronislavagyveno
naujajamename.

Betneaiškiomisaplinkybėmiskilogaisras,moteris
sudegė.Vienaskitasšįgaisrąsiejasupaslaptingomisant-
gamtinėmisjėgomis,vadinajįmistišku.Namastiknedaug
apdegėišvidaus.Jistebestovėjolyggeltonašmėkla.

Tebestoviirsenasisnamas,okryžiusnuoamžiaus
naštossuklupęstarpkrūmų,pusiauapipiltasžvyru.Vitoldo
sūnusAlgirdaskiemepasistatėraudonųplytųdviaukštį
namą,sakęs,kadnugriaussenąjįirsudeginskryžių.”

E.Brajinskienėpasakojo,kadBronislovasdomė-
josivandenssportu:plaukiojimu,laiveliųdarymu.Per
ŠeduvątekaNiauduvosupelis,kurįlengvaperbristi,
toliau–Daugôvenė,nekąplatesnė,taijisvažiuodavo
arbaeidavoprieArimãičiųežero.Ežeraspusiaukelėje
tarpŠeduvosirRadviliškio.

TenBroniusplaukiodavovaltimis.Tėvaisūnauspomėgiuinepritarė,bet
jisnuovandensnesitraukė.Vitoldosūnus,BroniaussūnėnasJonasištėvoir
seneliopasakojimųprisimena,kadBroniusSmetonoslaikaistarnavopasienio
policijojeprieBaltijosjūros,bettikrainežino–ogalkariuomenėje?

Sugrįžoįtėvųnamus,betgreitaiišvykoįTrakus
(įVilnių,gyvenosuAdolfuirstudijavo,–tikslina
p.Nijolė),kurvedė,regis,lenkaitę.Pasistatėnamą.
GyvendamasTråkuose,lankydavosiŠeduvoje,atsivež-

BroniusRožinskas,pirmasis
lietuvis,perburiavęsAtlantą
nuosavuburiniulaivu
„Hermes-II“19620904–
19630212

Lietuvosburiuotojai.
B.Rožinskasstoviantras
iškairės
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davoirsavodukrąNijolę.Jižaisdavosu(Vitoldo)Jonovaikais,kuriegaudavo
Broniausdovanų.Jisbuvo,kaipirbroliai,gabus,protingas,sąžiningasžmogus,
turėjęsužsibrėžtątikslą.

1934m.B.RožinskaspersikėlėgyventiįKlaipėdą,lankėburiavimokursus.
1938-aisiaisjisįstojoįburiavimoklubą,buriavoKu»šiųmåriose,tobulinovėjo
gaudyniųįgūdžius...

Klaipėdąpasiglemžusvokiečiųnaciams,BroniusišvykoįKauną.1941-aisiais
atsikėlėįVilnių.Trakuose,antBernardínųežerokranto,pasistatėnamąirįsigijo
Markonitakelažojolę,kylinęjachtą„HermesI”irnuolatburiavo.

PraūžusAntrojopasauliniokarovėtrai,vėlgalėjoburiuotiKuršiųmariose.
Susibūrėvyresniojoamžiausirjauniburiuotojai.BuvoįkurtasLietuvosjūrųbu-
riuotojųklubas.DabarjauBroniusmokėsijūrosnavigacijos,studijavopotvynių
iratoslūgiųlenteles,jūrųsrovesirvėjusįvairiaismetųlaikaisbeikitusdalykus,
susijusiussujūrosnavigacija.Reikėjoperskaitytidaugybęknygų.Išlaikėjachtos
kapitonoegzaminus,buriavoirmokėkitusburiuoti.VadovavoLietuvosburiuo-
tojųrinktineituometinėseSąjunginėsepirmenybėseEstijoje(Taline),Maskvoje,
Ukrainoje(NikolajevepriePietinioBugo).

Gūdžiaissovietiniaislaikais,nesuvokiamoryžtovedamas,Broniusatkakliai
ruošėsiištrūktiišanųlaikų„geležinėsuždangos“.TuometėjeLietuvojeB.Rožinskas
negalėjoįgyvendintisavosvajonės.Sovietiniaismetais,kaiišLietuvosišvykstan-
tiemsįužsienįvyravovisokiesuvaržymai,kaibuvodraudžiamaemigruoti,jis
sušeimadidžiajamplaukimuirengėsislapčia.

Vyktinutarėaplinkiniukeliu–dėtisrepatriantaisir
išvyktiįsocialistinęšalį,oištenjautoliau.Tikėtasiiškitos
šaliesburinejachtapasiektiAmerikoskrantus.

B.Rožinskassu
žmonanuosavoje
jachtojeMajamyje



925

Į Ž Y M Ū S  Š E D U V I A I

„HermesII“maršrutas.
NuotraukosišN.Zelwinder-Rožinskaitėsšeimosalbumo

Jožmona–vilnietėlietuvaitėMečkauskaitė-Rožinskienėsupenkiųmėnesių
kūdikiuVirginijumiantrankų,kaiprepatriantė,išvykopirmavyroįLenkiją
iratsidūrėDolske,Poznanėsapylinkėje.

Pasinaudojęsrepatriacija,rengėsiįDolskąirBronius,norsnelenkas,tik
naudojosiproga,nestaibuvotikriausiasirsaugiausiasišvykimobūdas.Parduotas
šeimosturtas,paliekamatėvynė,atsisveikintasuartimaisiais...


Taibuvo1959metųgruodis.Užsakytigeležinkeliostotyjeduprekiniai

vagonai,kraunamamanta,vagonasuždaromas,šalia–šešiolikametėdukra...Iki
istoriniožygdarbiopradžios–dartrejimetai...

P.S.DėkojuJAVgyvenančiaiburiuotojoBroniausRožinskodukraiNijolei
Rožinskaitei-Zelwinder,jopusbroliuivilniečiuiBroniuiIrenijuiRožinskui,kuris
pateikėdaugžiniųapiesavogiminaitį,padėjoužmegztiel.ryšįsudidžiavyrio
BroniausRožinskodukraNijole.
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Šeduviųbiografijųsąvadas
ParengėJonasLinkevičius

ANDRIŪNAS(Andriuškevičius)Feliksas(19120524Šedu-
voje–19951030Filadelfijoje,JAV),ekonomistas.1930baigėŠiaulių
gimnaziją,1939–VDU(ekonomiką).Studijuodamas1935–1939dirbo
ŽemėsūkiobankeKaune,vėliaumokesčiųinspektoriumi,Vilniaus
ūkioirmaitinimoįstaigosvyriausiuojupatarėju.1944pasitraukėį
Vokietiją,1945studijavoRavensburgoradiotechnikosi-te.Persikėlęsį
JAV,studijavoelektroniką.1951–1968dirboGeneralAtronicsbendrovėje
Filadelfijoje,1966–1977SperryRandUnivacokompiuteriųbendrovėje
BlueBellyje.IlgametisBalfo(BendrasAmerikoslietuviųfondas)tarybos
narys,1973–1993Filadelfijosskyriausvaldybospirmininkas.Priklausė
JAVLB(Lietuviųbendruomenė):1976–1979Kraštovaldybosvicepirmi-
ninkas,1979–1982visuomenėsreikalųtarybosvicepirmininkas,finansų
tvarkytojas.TyrinėjodailininkoirLietuvosdiplomatoA.Staneikos
veikląirkūrybą,parengėirišleidoapiejįmonografiją(1987).Kauno
M.K.Čiurlioniomuziejui1993–1995padovanojoA.Staneikostapybos
darbųirpiešiniųkolekciją.Apdovanotasžymenimis.

ParengėRimaGiedrienė

BARKAUSKASVladas(18941217Šeduvoje),karininkas.1911
baigėmiestomokyklos4klases,191306–Maskvospraporščikų
m-klą.19181229stojosavanoriuįLietuvoskariuomenę.19190109
paskirtasKaunokomendantūros1kuoposvadu.19190305paskirtas
Karom-klosvyr.karininku.19201117perkeltasį11pėstininkųpulką.
19210323paskirtas6kuoposvadu,19210923–Mažeikiųgeležin-
keliųstotiesirruožokomendantopadėjėju,19220101–sargybinės
kuoposvadu.19220901paskirtasMažeikiųgeležinkeliųstotiesir
ruožokomendantu.19220324suteiktasmajorolaipsnis.19221224
perkeltasįŠiauliųkomendantūrą,paskirtasMažeikiųpunktoviršinin-
ku.19230123užapsileidimątarnybojeirnesąžiningumąatleistasir
areštuotas.19230313paleistasįatsargą.1933nuteistasirišbrauktas
iškarininkųsąrašų,tačiau19390906grąžintasats.majorolaipsnis.

Lietuvoskariuomenėskarininkai1918–1953,t.II,Vilnius,2002,p.146.

BIELINISAugustas(18860510Suostok.,Biržųr.–19710616
Kurmenėje,Latvijoje),vargonininkas,chorvedys, lietuviųchorinės
muzikospropaguotojas.Pasimokęspasvietosvargonininką,tapojo
padėjėju.Vietosklebonasgabųjaunuolįpasiuntėmokytisįkompo-
zitoriausJuozoNaujaliovargonininkųkursusKaune.Baigęsmetų
kursus,vargonininkavoRezeknėje(Latvijoje).1913įstojoįPeterburgo
vargonininkųmokyklą,bet,kilusPirmajampasauliniamkarui,buvo
mobilizuotasįcarinėsRusijoskariuomenę,patekoįvokiečiųnelais-
vę.1920vėlgrįžoįRezeknę,tenvargonininkavo,vadovavochorui.

VladasBarkauskas
AugustasBielinis
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Nuo1923m.–Šeduvosbažnyčiosvargonininkas,parapijoschoro
vadovas.Iki1928kartudirboirŠeduvosprogimnazijosmuzikosbei
kūnokultūrosmokytoju,vadovavopučiamųjųinstrumentųorkestrui.
Jovadovaujamaschorasbuvopasiekęsaukštąmeninįlygį,dalyvavo
1928–1930dainųšventėseKauneir1938dainųšventėjeKlaipėdoje.
Chorasrengėvakarus-koncertus,pastatėM.Petrauskooperetes„Ka-
minkrėtysirmalūnininkas“bei„Consiliumfakultatis“(pastarojoje
atlikopagrindinįGasparovaidmenį).1934m.organizavobažnytinių
chorųsąskrydį,kuriamedalyvavoBaisogalos,SidabravoirŠeduvos
parapijųchorai.SovietamsokupavusLietuvą,vengdamassusidorojimo,
pasitraukėįLatviją–Kurmenėsbažnytkaimį(motinostėviškę),kur
vargonininkavo,vadovavokaimokultūrosnamųchorui.

ČEPAITISAlbinas(19340809Biržuose),treneris-mokytojas,
SSRSsportomeistras(1960),Sąjungos(1971)irnacionalinės(2001)
kategorijosteisėjas.1938šeimaatsikėlėįŠeduvą.1954baigėŠeduvos
vid.m-klą,1958–LVKKI(dabarakademija).1958–1960–sportoins-
truktoriusKaunoRaudonosiosvėliavosgamykloje,1960–1966–Vilniaus
sportomokyklos,1966–1972–Vilniausdarborezervųdraugijosstalo
tenisotreneris,1972–1985–Vilniausmiestorestoranųirkaviniųtresto
sportoinstruktorius,1985–2008–VilniausSietynosportomokyklos
stalotenisotreneris.Taitituluotasstalotenisožaidėjas,didelisšios
sportošakospropaguotojas,visuomenininkas,SSRSrinktinėsnarys.
Dalyvavostalotenisovaržybose,svarbiausilaimėjimai:1953–Lietuvos
jauniųčempionas,SSRSčempionatedusidabromedaliai,1958–1961–
daugkartinis„Žalgirio“čempionatųčempionas,1958–Lietuvosvyrų
dvejetoirmišrausdvejetočempionas,1959–Pabaltijodvejetočempio-
nas,1960–Lietuvospajėgiausiųstalotenisininkųturnyronugalėtojas,
1961–SSRS„Dinamo“čempionas,1955–1961–Lietuvoskomandinių
čempionatųnugalėtojas,1998–VIpasauliolietuviųveteranųsporto
žaidyniųčempionas,daugkartinisLietuvosveteranųčempionas.Išugdė
auklėtinių–sportomeistrų,čempionųirprizininkų.

DANIŠEVIČIUSJonas(19401202Šeduvosvnk.),inžinierius
radistas,technikosmokslųkandidatas(1973),dabar–mokslųdaktaras.
1950–1957mokėsiŠeduvosvid.m-kloje,1957–1962studijavoKauno
politechnikosi-te.1962–1980dirbomoksliniųtyrimųi-teKaune,nuo
1968radioelektroniniųprietaisųlaboratorijosviršininkas,vyr.moks-
linisbendradarbis.1981–1986–LKKIAnatomijossportomedicinos
katedrosdocentas,1986–1995–LKKIBiomechanikoskatedrosvedėjas.
Sukūrėradioelektronikosaparatų,1969–1979sukitaissukūrėirįdiegė
įpraktikąnaujųširdieselektrosstimuliacijosbūdųirįrengimų(LSSR
valstybinėpremija),iki1985padarė6išradimus.Parašėkn.„Klinikinė
elektronika“(suJ.Brėdikiu),32straipsniųautorius.

EIDŽIŪNASJonas(19121108Šeduvoje–19961115Kaune),
agrariniųmokslųdaktaras,docentas.1928baigėŠeduvos„Saulės“

AlbinasČepaitis
JonasEidžiūnas
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progimnaziją,1937–Fredosaukštesniąjąsodininkystėsirdaržinin-
kystėsmokyklą,1952–Lietuvosžemėsūkioakademiją(agronomijos
spec.).VisąlaikądirboŽemėsūkioakademijosDaržininkystėska-
tedrojedėstytoju,nuo1967–docentas.Užknygoje„Daržininkystė“
išspausdintusstraipsnius1966suteiktasžemėsūkiomokslųkandidato
(dabaragrariniųmokslųdaktaro)laipsnis.7daržininkystėsknygų
bendraautoris.

EIDŽIŪNASStasys(19230303Šeduvoje),inžinieriuselek-
trotechnikas.1938baigėŠeduvosprogimnaziją,1943–Kaunoaukš-
tesniosiostechnikosm-klosSusisiekimoskyrių,1952m.–Lenin-
gradoelektrotechnikosi-tą,įgydamasautomatikos,telemechanikos,
elektrosryšiųgeležinkeliųtransportespecialybę.1944–1947dirbo
Panevėžiogeležinkeliųruožoryšiųtechniku,1947–1949–Kauno
geležinkeliųruožoryšiųviršininkopavaduotoju,1952–1956–Vil-
niausgeležinkeliųtransportotechnikumodirektoriauspavaduotoju,
1956–1965–Lietuvosgeležinkeliųvaldybos,ryšiųirautomatikos
tarnybosvyriausiuojuinžinieriumi,1963–1965–Vilniaussignalizaci-
josirryšiųruožoviršininku,1965–1970–Vyriausiosiosmaterialinio
tiekimovaldybosElektroninėsprodukcijostiekimoirrealizavimo
valdybosviršininkopavaduotojuirviršininku,1970–1991–Lietuvos
elektrotechninėsprodukcijostiekimoūkiskaitinėsįmonėsviršininku,
1993–1995–Valstybinėsįmonės„Lietuvosgeležinkeliai“inžinieriumi.
Per48-eriusdarboLietuvosgeležinkeliuosemetusnemažanuveikė
Lietuvosūkiolabui.1983buvosuteiktasLietuvosSSRnusipelniusio
inžinieriausgarbėsvardas.


GRAUROKASAntanas(18800518(6)Šeduvoje–19580401

Kaune),inžinierius,mechanikas,visuomenėsveikėjas,prozininkas.
MokėsiŠiauliųgimnazijoje.BaigėPeterburgotechnologijosi-tą.1920
grįžoišRusijosįLietuvąirapsigyvenoKaune.Išpradžiųdirbo
geležinkeliųsistemoje,1922–1924ir1944–1950Kaunouniversiteto
Technikosfak.Technologijoskatedrojedėstėmetalųtechnologiją,vėliau
studentamsmechanikams–medžiotechnologiją.Nuo1930–VDU
docentas.PokarodėstėKVU(nuo1950–KPI).Aktyviaidalyvavo
visuomeninėjeveikloje.1923m.buvovienaspagrindiniųKlaipėdos
kraštosukilimoorganizatorių.1932–1933ėjoKaunomiestoburmistro
pareigas.IlgusmetusbuvoŠauliųsąjungosvicepirmininkas.Parašė
studijas„Lietuvospramonė“(1925),„Reaktingųjųvandensturbinų
darboratoapskaičiavimai“(1939),„Reaktyviniųvandensturbinų
analitinioskaičiavimobūdas“(1945),vadovėlį„Metalųtechnologija“
(1926).Bendradarbiavospaudoje(„Varpe“,„Skarde“,„Naujojojega-
dynėje“irkt.),redagavo„Trimitą“,paskelbėapysakas„Baudžiamasis
būrys“,„Miškobroliai“,„ĮAmeriką“.ApdovanotasDLKGedimino
3-iojolaipsnioordinu(1928),Klaipėdoskraštoišvadavimoskydu,
Šauliųžvaigžde,vienaKaunogatviųpavadintajovardu.



StasysEidžiūnas
AntanasGraurokas



929

Į Ž Y M Ū S  Š E D U V I A I

JONUŠAUSKIENĖMilda(19400413Šeduvoje),grafikė.1959
baigėŠeduvosvid.m-klą,1964–Telšiųtaikomosiosdailėstech-
nikumą,1970–Vilniausdailės instituto(dabarDailėsakademija)
Grafikosfak.1970–1974dirbo Telšiųtaikomosiosdailėstechnikume,
1974–1975–dėstytoja,dienraštyje„Kaunodiena“–vyr.dailininke,
1975–1985–Kaunodailėskombinatekūrybinedarbuotoja,vėliau–
kūrybinėdarbuotoja.Lietuvosdailininkųsąjungosnarė(nuo1983).
2002buvoįtrauktaįpasaulinįTheinternationalWho‘sWhoofWomen
katalogą.DalyvavoTarptautinėseplakatoparodoseVaršuvoje(1972)
irMaskvoje(1984)(pastarojojeužplakatą„Gyventi“ laimėjo3-ią
vietą),personalinėseparodoseVilniuje(1995,2000),Maskvoje(2009)
irKaune(1989),Respublikinėjetapybosdarbų(1982),Respublikinėje
dailininkiųmoterų(2003)parodoseVilniuje.Dailininkėsdarbųyra
įsigijusiLietuvosPrezidentūra,muziejai,taippatprivačiosgalerijos
beiLietuvos,Lenkijos,Rusijos,JAV,Izraelio,Japonijos,Prancūzijos,
Švedijosirkitųšaliųkolekcininkai.

KONCEVIČIUSJonas(18351026(14)Šeduvoje–po1915Tal-
suose(Latvija),tautosakininkas,bibliografas,istoriografas.1857baigė
Šiauliųg-ją,1858–1862studijavoMaskvosu-toIstorijosirfilologijos
fak.Priklausėnelegaliamlietuviųstudentųbūreliui.Baigęsstudijas,
darkurįlaikądirboMaskvoje,paskuipersikėlėįLatviją.Nuo1883
mokytojavoRygosg-je,onuo1896–Talsuose.Pušalotekunigavusio
AntanoJuškosparagintaspradėjorinktitautosaką,domėjosilietuvių
kalba.Joužrašytųpasakųyra1928išleistameleidinyje„Lietuviškos
pasakosįvairios“.MokytojaudamasRygoje,aktyviaibendradarbiavo
„Aušroje“,darbendradarbiavo„ŽemaičiųirLietuvosapžvalgoje“,
„Ūkininke“,„Varpe“,„Lietuviųlaikraštyje“,„Vilniausžiniose“.Rašė
literatūros,švietimo,kalbosklausimais.Tautosakospublikacijas,straips-
niusbeipastabaslietuviųirlatviųkalbųklausimaisspausdinoTilžėje
leistamevokiškametęstiniameleidinyje„MitteilungenderLitauischen
LiterarischenGesellschaft“.IškėlėįviešumąM.Daukšos,K.Sirvydo
darbus,sudarėganaišsamųbibliografinįXIXa.pasirodžiusiųlietuviškų
leidiniųsąrašą(1883),vienaspirmųjųprabiloapiePeterburgosenato
archyveesančiąLietuvosMetriką(1897),nušvietėK.Nezabitauskio
veikląlietuviųraštijoje(1897)irt.t.(pagalP.Juknevičių).

LABUTIENĖVaznonytė-NavickaitėElvyraStefanija(19390226
Mingelioniųk.,Panevėžior.),mokytoja,ekonomistė.1945tėvams
persikėlusįŠeduvą,mokėsiŠeduvosvid.m-kloje,kuriąbaigusi
1955–1959VPIstudijavoprancūzųkalbą,įgydamaprancūzųkalbos
mokytojospecialybę.1969VUįgijopramonėsplanavimokvalifikaciją.
1970įstojoįKPIaspirantūrąir1974apgynėekonomikosmokslų
kandidato(dabardaktaro)disertaciją„Valdymokadrųrengimasir
kvalifikacijostobulinimasPrancūzijoje“.1995suteiktasdocentėsvardas.
1996tobulinosiTarptautiniameviešojoadministravimoi-teParyžiuje.
1959–1961–Palangosvid.m-klosmokytoja,1974–KPIMokslinio
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tyrimosektoriausmokslinėbendradarbė,vyr.mokslinėbendradar-
bė,8-ojodeš.pabaigojeperkeltaįgamybiniosusivienijimo„Vilma“
Projektavimokonstravimobiurąvyresniąjainžiniere,1985–įLietu-
vosinformacijosmoksliniotyrimoi-tąsektoriausvedėja,1994–2011
KRValdymoreformųirsavivaldybiųreikalųministerijosValdymo
skyriausvedėja,pavaduotoja,VidausreikalųministerijosValdymo
politikosskyriausvedėja,vyr.specialistė,nuo2006–Europosi-tų
tinkloLietuvosgrupėsveikloskoordinatorė-savanorė.Parengėapie
100publikacijų.

LASTAUSKASAdomas(19021114Šeduvoje–19421226
Norilske,Krasnojarskokr.,Rusijoje),karininkas.MokėsiŠiaulių
g-joje.19190312savanoriuįstojoįLietuvoskariuomenę,betkaip
neturintis17metųpaleistastęstimokslą.1920–1921Šeduvosšaulių
rinktinėsbūriovadas,dalyvavonepriklausomybėskovosesulenkais
Bobriškio,Kapčiamiesčiorajonuose.19211123įstojoįKaromoky-
klą.19231015jąbaigė(Vlaida)pėst.leitenantolaipsniu,paskirtas
į4pėst.pulkomokomąjąkuopą.Būdamaskariūnas19230109–20
dalyvavoKlaipėdosišvadavime.Nuo19240720mokomosioskuopos
vadas.19250808baigėfiziniolavinimokursus(IIlaida).19260202
paskirtas1kuoposvyr.karininku,19271011–eiti3kuoposvado
pareigas.19280108patvirtintaskuoposvadu.19280216pakeltas
įvyr. leitenantus.19290515baigėfiziniolavinimokursusprie
AukštųjųkarininkųDLKVytautokursų.19300223baigėtrum-
palaikiusartilerijoskursusbatalionųirkuopųvadams.19310101
pagalKarininkųlaipsniųįstatymąvyr.leitenantolaipsnispakeistas
įleitenanto.19311123pakeltasįkapitonus.19341112paskirtas
7pėst.pulkokuoposvadu,19351123–Šilutės–Macikųįgulos
v-ku,193709–pulkopirmuojuadjutantu,1938–Tauragėsįgulos
mokomosioskuoposvadu,19400130–Vilniauskomendantūros
apsaugosbataliono2kuoposvadu.SovietųSąjungaiokupavusLietuvą
irlikviduojantLietuvoskariuomenę19401115paskirtasRA29ŠTK
184šauliųdivizijos262šauliųpulko8kuoposvadu.19410614
suimtasVarėnospoligone,išvežtasįlagerįNorilske,Krasnojarskokr.
19420905SSRSNKVDYpatingojopasitarimonuteistas10metų.
19421226žuvolageryje.ApdovanotasDLKGedimino5laipsnio
ordinu(1930),Savanorių(1928),Lietuvosnepriklausomybės(1928)ir
Klaipėdosišvadavimobronzosmedaliais.

Lietuvoskariuomenėskarininkai1918–1953,t.IV,Vilnius,2004,p.97.

MALAMIENĖ-ŽitkutėBirutė(19340701Panevėžyje),mi-
krobiologė.BaigusiŠeduvosvid.m-klos4klases,mokėsiKauno
gimnazijoje,kuriąbaigė1956,1961baigėŽ.ū.akademiją.1969
apgynėbiologijosmokslųkandidatodisertaciją (dabarbiologijos
mokslųdaktaro)„Bakterijų,dirvožemioiraugalųtarpusavioryšys
rytųLietuvosšlaituose“.Iki1964dirboŽemėtvarkosprojektavimo
i-toagrochemijoslaboratorijosagrochemike,nuo1967–Botanikos

AdomasLastauskas
BirutėMalamienė-
Žitkutė



931

Į Ž Y M Ū S  Š E D U V I A I

i-tomoksl.bendradarbe.Išleidoknygą„Mikroorganizmaiirlinai“
(1986),paskelbėmokslostraipsniųbiogeocenologijosirdirvožemio
mikrobiologijosklausimais.

NAUSĖDIENĖ-RunavičiūtėAntanina(apie1892Šeduvoje–
19690419Čikagoje,JAV),mokytoja,JAVlietuviųkatalikųveikėja.
1897atvykoįJAV,Čikagojebaigėaukštesniąjąmokykląirpradėjo
dirbtimokytojaŠv.Mykolo lietuviųmokykloje.Čikagoje įsteigė
Moterųrožiniod-ją,Čikagosmoterųklubąir10metųpirmininkavo
Šv.Onosšalposd-jai.1914vienaišsteigėjųKatalikiųmoterųs-gos,
o1919Šv.Kazimieroakademijairemtid-jos,kuriainuopatįsikūrimo
pirmininkavo.KeliaisatvejaisbuvoLRKAScentrovaldybosv.pirm.,
Amerikoslietuviųtautostarybosnarė,Tautosfondocentrovaldybos
iždoglobėja.VeikėVyčiųirLabdariųdraugijose.1918dalyvavode-
legacijojepasJAVprezidentąV.Vilsoną.1934Lietuvosrespublikos
prezidentasapdovanojoDLKGediminoIVlaipsnioordinu.1918–1923
redagavo„Moterųdirvą“,bendradarbiavo„Drauge“.

Lietuviųenciklopedija,t.20,Bostonas,1960,p.95.

PETRAUSKASAntanasAlgimantas(19410204Barstyčiųk.,

Skuodor.),chemikas.1941–1946sumotinagyvenoAltajauskrašte.
1946rudenįsubroliuVytautunelegaliaiatvežtasįLietuvą,įkurdintas
ŠeduvojepassenelįgydytojąF.Sarapą.1960baigėŠeduvosvid.m-
klą,1965–VUChemijosfak.,1969–1971–aspirantas,1971apgynė
chemijosmokslųkandidato(dabarmokslųdaktaro)disertaciją„Pers-
pektyviųpriedųdaugiasluoksniamnikeliavimuityrimas“.1966tarnavo
sovietinėjekariuomenėje.1966–2008MAChemijosi-tojaun.moksl.
bendradarbis,vyr.moksl.bendradarbis,lab.vad.,sekt.vad.Mokslinių
tyrimųrezultatuspaskelbė58mokslodarbuose.11išradimų,įdiegtų
įpramonęnikelioelektronusodinimosrityje,bendraautoris.

PETRAUSKASAntanas (18770327Šeduvoje–19670218
Šeduvoje),karininkas.BaigėŠeduvosprad.m-klą,1892–Carskoje
Selog-jos4klasesSanktPeterburgogub.,Rusijoje.Nuo1906tarnavo
RusijoskariuomenėjeCarskoeSeloleibgvardijos2šauliųpulke.Bai-
gėCarskojeSelopraporščikųm-klą.DalyvavoIpasauliniamekare,
buvosužeistas.19161016pakeltasįpaporučikus.GrįžusįLietuvą
19190331mobilizuotasįLietuvoskariuomenę,paskirtaskarininku
priePanevėžiokomendantūros.19200124suteiktaspėst.vyr.lei-
tenantolaipsnis.19200401perkeltasį8pėst.pulką,paskirtas9
kuoposvadu.19200828–1130dalyvavonepriklausomybėskovose
sulenkais.19210407pakeltasįkapitonus.19260101perkeltasį
Karokalėjimoirdrausmėsdalį,paskirtasūkiovedėju.19290308
pačiamprašantpaleistasįpėstininkųkarininkųatsargą,19330928–
įdimisiją.SovietųSąjungaiokupuojantLietuvągyvenoŠeduvoje,
mokytojavo.19410614suimtas,išvežtasįlagerįRešotuose,Kras-
nojarskokr.Žmona1941ištremtaįAltajauskr.19430203SSRS

AntanasAlgimantas
Petrauskas
AntanasPetrauskas
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NKVDYpatingojopasitarimonuteistas5metams.Nuo19460724
tremtyjeAltajauskr.19551202paleistas,grįžoįLietuvą.Apdovanotas
Lietuvosnepriklausomybėsmedaliu(1928),Šauliųžvaigždėsordinu
(1932);Rusijoskariuomenėje–Šv.Georgijaus1,2,3ir4laipsnio
kareiviškaiskryžiaisirŠv.Anos4laipsniomedaliu.

Lietuvoskariuomenėskarininkai1918–1953,t.VI,Vilnius,2006,p.29.

PETRAUSKASVytautas(19370514Barstyčiųk.,Skuodor.–

20100618Vilniuje),mechanizacijosinžinierius.1941–1946sumotina
tremtyjeAltajauskrašte.1946subroliuAlgimantunelegaliaiatvežtasį
ŠeduvąirįkurdintaspassenelįgydytojąF.Sarapą.1957baigėŠeduvos
vid.m-klą,1962–LietuvosžemėsūkioakademijosMechanizacijos
fak.,1965–1968KPI(VGTU)aspirantas.1974apgynėtechnikosmokslų
kandidato(dabardaktaro)disertaciją„Apvaliųdiskeliųtvirtinimo
sąlygųįtakakontūrovirpesiųdeformacijai“.1962–1965dirboLietuvos
žemėsūkiotechnikosorganizacijosIgnalinosirVilniauspadaliniuose,
1968–2000–VGTUTaikomosiosmatematikosirmechanikoskatedros
asistentas,dėstytojas,docentas.Tyrimodarbųtaikomosiosmechanikos
srityjerezultatuspaskelbėmoksliniuosestraipsniuose.

RAUDIENĖ-GendrolytėDanutė(19420203Kėdainiuose),biologė.
1959baigėŠeduvosvid.m-klą,1965–VVUChemijosfak.,1971įgijo
gamtosmokslųdaktarolaipsnį.1966–1968–Vilniaustechnologinio
technikumodėstytoja,1973–1991–Teismoekspertizėsmoksliniotiria-
mojoi-tovyr.mokslinėbendradarbė,1991–2004–Lietuvosmuitinės
laboratorijosįkūrimoiniciatorėirskyriausviršininkė.Pagrindinėmoks-
linioirpraktiniodarbokryptis–polimerųparuošimasmetalizacijai.
Paskelbėper20straipsniųapieįvairiųpolimerųparuošimocheminei
metalizacijaibūdus.Alpinistė(1964–1972),Pabaltijošaliųuolųlaipiojimo
prizininkė.Respublikiniųpramoginiųšokiųkonkursų1965–1972dalyvė.

ROŽINSKASIrenijusBronius(19370426Šeduvoje),gydytojas
radiologas.1955baigėŠeduvosvid.m-klą,1962–Kaunomedicinos
i-tą.1963–1967Tyrulių(Radviliškior.)apylinkėsligoninėsvyr.gy-
dytojas.1968–1969Respublikinėssanitarinės-epidemiologijosstoties
radiologashigienistas.1969–1972LietuvosMAaspirantas.Biomedicinos
mokslųdaktarodisertacija„Radioizotopinisrezorbcijosžarnynetyrimas
helmintoziųatveju“(1974).1972–1976Zoologijosirparazitologijos
i-toenzimologijosvyr.mokslinisbendradarbis.1977–1982Vilniaus
2-osiosligoninėsTerapijosskyriausvedėjas.Nuo1982VšĮVilniaus
miestouniversitetinėsligoninėsRadiologijosskyriausvedėjas.Nuo
2008Lietuvosilgaamžystėsakademijossekretorius.Daugiaukaip50
straipsnių,keliųmokymobrošiūrų,rac.pasiūlymųautorius.

RUPEIKAJuozapas(17890104Siraičiuose,Telšiųr.–1854
0920(8)Šiluvoje,Raseiniųr.),kunigas,vertėjas.PasimokęsTelšiuo-
se,mokėsiirbaigėMogiliovokunigųseminariją.Kurįlaikądirbo

VytautasPetrauskas
DanutėRaudienė-
Gendrolytė
IrenijusBronius
Rožinskas
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Minskovyskupijoje,vėliauilgaikunigavoŠeduvoje.Čiadirbdamas
išlaikėparapinęmokyklą.1831m.sukilimepalaikėsukilėlius,bet
tiemspralaimintperėjoįrusųpusę.CaroįsakymupaskirtasŽemai-
čiųkapituloskanauninku,18421210apsigyvenoŠiluvoje,kurdirbo
ikimirties.Lietuviųliteratūroježinomaskaipvertėjas,1823išvertė
įlietuviųkalbąJ.Chodzkosdidaktinęapysaką„JonasišSvisločės“.

SADAUSKAS Jonas (19360102Vėriškiuose),gydytojas.
1945–1954mokėsiŠeduvosvid.m-kloje,baigęs1954–1955–Vilniaus
medicinosm-kloje,iškuriosbuvomobilizuotasįsovietinęarmiją.Po
karinėstarnybos1959–1965studijavoVUMedicinosfak.1965–1976–
VUMedicinosfak.Vaikųligųkatedrosasistentas,1976–2005(iki
pensijos)toskatedrosdocentas.Dirbdamaspedagoginįdarbą,parašė
ir1973apgynėmed.mokslųdaktarodisertaciją„Kaikuriemažų
vaikų(ikitrejųmetų)pneumonijosklinikosbeivirškinimoypatumai“.
Vaikųligųvadovėlioirmonografijos„Pediatrožinynas“bendraautoris.
Paskelbė80moksliniųdarbųbei30mokslopopuliarinimostraipsnių,
4metodinesrekomendacijasstudentamsirgydytojams.

SLAVINSKIENĖ-VaitkevičiūtėAniceta(19370908Šeduvoje),
politinėsekonomijosirvisuomenėsmokslųdėstytoja.1955baigė
Šeduvosvid.m-klą,1964–VUEkonomikosfak.,1971–aspirantūrą
VUPrekybosfak.Politinėsekonomijoskatedroje,1975apgynėekono-
mikosmokslųkandidato(dabardaktaro)disertaciją.1955–1959dirbo
Šeduvosrajkoopsąjungojesąskaitininke-buhaltere,1964–1971–KPI
(dabarKTU)Politinėsekonomijoskatedrojeasistenteirvyr.dėstytoja,
1974–1996(ikipensijos)tenpatdocente(nuo1979).Nuo1990dėstė
mikro-irmakroekonomikosstudijųmodulius.Svarbiausidarbai:vado-
vėlio„Mikroekonomika“(1994)irmetodinėspriemonės„Ekonomikos
teorijosuždaviniaiirpratimai.Mikroekonomikairmakroekonomika“
bendraautorė.Yrapaskelbusidaugiaukaip50moksliniųstraipsnių
rinkosekonomikoskūrimoproblemų,paklausosirpasiūlosdėsningu-
mų,rinkosmechanizmofunkcionavimoypatumųirkitaisklausimais.

STRIOGAITĖDalia(19400701Jonelaičiųk.,Šiauliųr.),li-
teratūrologė.1957baigėŠeduvosvid.m-klą,1963–Vilniausu-to
Istorijos-filologijosfak.lietuviųk.irliteratūrosspec.,1969–1973–
VULietuviųliteratūroskatedrosaspirantė.Kandidatodisertaciją
(dabar–filologijosmokslųdaktaro)„KazioBorutosproza“apgynė
1976.1963–1964–Grinkiškiovid.m-klosmokytoja,1964–1967–Še-
duvosž.ū.technikumodėstytoja,1967–1969ir1973–Šiauliųped.
i-todėstytoja,nuo1980–docentė,1994–2005–Lietuviųliteratūrosir
tautosakosi-tovyr.moksl.darbuotoja.Lietuviųtarpukarioliteratūros,
ypačavangardiniųnaujovių,tyrinėtoja.Išleidostudiją„Avangardizmo
sūkuryje“(1998),parengėmokymopriemonę„Poetinėproza:K.Bo-
rutoskūryba“,organizavoP.Višinskioskaitymus,kuriųpagrindu
išleido10rinkinių.

JonasSadauskas
AnicetaSlavinskienė-
Vaitkevičiūtė
DaliaStriogaitė
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SUŠINSKASSaulius(19520322Utenoje),inžinieriusstaty-
bininkas.1970baigėŠeduvosvid.m-klą,1975–Vilniausinžinerinį
statybosi-tą(dabarVGTU).Technikosmokslųkandidatas(1989–da-
bartechnikosmokslųdaktaras),docentas(2012).1979–1980–Utenos
Kilnojamosiosmechanizuotoskolonosdarbųvykdytojas,1980–1981–
Utenosgamybinių įmoniųkombinatodirektoriauspavaduotojas.
1981–1986–Utenosstatybosaikštelėsviršininkas,1986–1990–Statybos
technologijoscentroprojektųvyriausiasisinžinierius,1990–2009–UAB
„Pamatas“direktorius,2002–2010–UAB„RomasirVirgis“ypatin-
gostatinioprojektovadovas,statinioprojektoekspertizėsvadovas,
Ypatingostatinioprojektodaliesvadovas,nuo2009–KTUStatybos
technikoskatedrosvedėjas.4 išradimų,28moksliniųstraipsnių
autorius.Tarptautinėsgruntųmechanikosirgeodezinėsinžinerijos
(ISSNGE)draugijosnarys.

SUŠINSKIENĖ-BukauskaitėNijolė(19530620Šeduvoje),tei-
sininkė.1970baigėŠeduvosvid.m-klą,1976Vilniausuniversiteto
Teisėsfak.MokydamasiuniversitetetuopatmetudirboRespubliki-
niamecivilinėsmetrikacijosarchyve.1975–1980trumpaidirboUtenos
teritoriniamestatybostrestekadrų(personalo)skyriausinspektore,
nuo1977–teisininkeSusivienijimo„Lietuvosžemėsūkiotechnika“
Utenosskyriuje,1980–2008–PanevėžioapygardosteismoBaudžiamųjų
bylųskyriausteisėja,nuo2012–Vilniausapygardosadministracinio
teismoteisėja,1998–2002–Teisėjųtarybosnarė.Domisidaile,grožine
literatūra,yrasurengusi5personalinestapybosparodas,išleidusisavo
eilėraščiųrinkinį„Pusiausvyra“.Saugosavotėčiosurinktąakmenų
kolekciją,opačiomisdidžiausiomisvertybėmislaikosavotėvųir
seneliųpuoselėtąpagarbąžmogui,gamtai,darbštumąirsąžiningumą.

ŠIMKEVIČIUSJonas(19330524Šeduvoje–20081216Vilniuje),
farmacininkas.BaigęsŠeduvosgimnazijos4klases,mokėsiKauno
valstybiniouniversitetoparengiamajameskyriuje,kurįbaigęs,1950
įstojoįKaunomedicinosi-toFarmakologijosfak.1955baigėi-tą,
gavoprovizoriausdiplomąirpaskirtasįŠiaulių314-ąjąVyriausiąją
farmacijosvaldybąvyr.inspektoriumi.1969paskirtasjopastangomis
įsteigtosMDOirekonominiųtyrimų„Farmacija“viršininku,kur
dirboiki1982.Potoikiišėjimoįpensiją1993dirboprovizoriaus
konsultanto,vaistinėsvedėjo,vaistinėsskyriausvedėjopavaduotoju
Vilniausvaistinėse.Dirbdamaskėlėkvalifikacijątobulinimosikursuose
Maskvos,Charkovoi-se,Vilniausliaudiesūkiospecialistųtobulinimosi
i-te.1979jamsuteiktaaukščiausiojiprovizoriaus-farmaciniodarbo
organizatoriauskvalifikacinėkategorija.Knygos„Vaistiniaiaugalai“
bendraautoris.BuvoaktyvusRespublikinėsfarmacininkųdraugijos
narys,renkamasįvaldybą.1993jamsuteiktasLietuvosfarmacijos
sąjungosGarbėsnariovardas.1997konkurselaimėjoNusipelniusio
farmacijosspecialistovardąirbuvoapdovanotasvardiniupaveikslu.

SauliusSušinskas
NijolėSušinskienė-
Bukauskaitė
JonasŠimkevičius
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VALANTINASPetras(19450811Šeduvoje),filologas,litera-
tūrinis,administracijosdarbuotojas.1963baigėŠeduvosvid.m-klą.
TrejusmetustarnavosovietinėjearmijojetaigojeprieUralo.1968VU
pradėjostudijuotiliteratūrą.Baigęsuniversitetą,dirboLietuvoskino
studijojerežisieriausasistentu,literatūrosskyriausliteratūrinėsdalies
vedėju,redaktoriumi,Lietuvosnacionalinėsfilharmonijosadminis-
tracijoje.Pažintisišartisukino,teatroestrados,klasikinėsmuzikos
žvaigždėmismokėdomėtis įvairiapusiumenu. Išleidoeilėraščių
rinkinius:„Pasauli,mylimasligoni“(1994),„Lietausbrolis“(1995),
„Esi,kadbūtum“(2008),„Žagarėslauktuvės“(2015).Eilėraščiams
būdinganerimasdėlpasaulioateities,gamtosmotyvai,kasdienybės
akimirkos,nemažaigimtinėsrealijų.

VALTERIENĖ-JurpalytėAldona(19310615Prastavoniųk.,
Radviliškior.–20110331Šeduvoje),mokytoja,literatė,gražiadarbė.
Krakiųg-jeKėdainiųr.1945baigė4klases.Tųpačiųmetųvasarą
kartusušeimaištremtaįKomiją.1960suvyruir3dukrelėmis
grįžoįLietuvą.BaigėŠeduvosvakarinęvid.m-klą,vėliauneaki-
vaizdžiai–Šiauliųped.i-tą.Visątolimesnįgyvenimąikipensijos,į
kuriąišėjo1987,dirboŠeduvosvid.m-ojepradiniųklasiųmokytoja.
Rašėeilėraščius,prisiminimus,kūrėproginiusmontažus.Aktyviai
dalyvavorajonoliteratųklubo„Jonvabalis“veikloje.Joseilėraščių
publikuotaalmanachuose,išleidorinkinius„Atskridusiosmintys“,
„Širdimipalytėta“(2009),prisiminimųapieŠeduvoskraštožmones
rinkinį„Jųpėdsakailiko“(2005).Mėgorankdarbius,tautodailę.Rengė
kruopščiaiatliktųsiuvinėjimodarbųparodas.

VAZALINSKASVytautas(19100316Šeduvoje–19840707
Vilniuje),agronomas,valst.veikėjas.1926baigė„Aušros“g-jąKaune,
1930–Žemėsūkioakademiją.1931–1940dirboLietuvosžemėsūkio
tyrimoįstaigoje(Kaune)valdytojopadėjėju,inspektoriumi,1940–1941
tosįstaigosdirektorius.1941,prasidėjusSovietųSąjungoskaruisu
Vokietija,pasitraukėįSovietųSąjungą.Kurįlaikądirbotarybinioūkio
agronomuKrasnodarokrašte.1941–1946–Grūdųirgyvulininkystės
tarybiniųūkiųliaudieskomisaras,ministras,1944–1945dariržemės
ūkioliaudieskomisaras.1946–1952–Žemėsūkioi-to,1952–1953–
Žemdirbystėsirdirvožemioi-todirektorius.1953–1956–Žemėsūkio
irparuošųministropirmasispavaduotojas.1956–1962–Žemėsūkio
ministras,1962–1965–Žemėsūkioproduktųgamybosirparuošų
ministropavaduotojas,kartuVyriausiosiosžemėsūkiomoksloir
kadrųruošimovaldybosviršininkas.1965–1980–MinistrųTarybos
pirmininkopavaduotojas.1980–1984–patarėjasprieMinistrųTary-
bos.1967paskirtaLTSRvalstybinėpremija.NepriklausomosLietuvos
metuskleidėspaudojekooperacijosidėjas.Bendradarbiavo„Ūkininko
patarėjuje“,„Žemėsūkyje“,„NaujojojeRomuvoje“,„Tautosūkyje“,
„Žemėsūkioakademijosmetraštyje“.Žemėsūkioklausimaispaskelbė
290straipsnių.DaugprisidėjoprieLietuvosdirvožemiųtyrimo,jų

PetrasValantinas
AldonaValterienė-
Jurpalytė
VytautasVazalinskas
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žemėlapiųsudarymo,monografijos„LietuvosTSRdirvožemiai“(1965)
parengimo.1996įsteigtakasmetinėVytautoVazalinskopremijaužfun-
damentiniusmokslodarbusdirvotyroje,žemdirbystėjeiragrochemijoje.

VITKAUSKASJonas(19270615Šeduvoje–19651129Kaune),
inžinieriusmechanikas,technikosmokslųkandidatas(1955),Lietu-
vosTSRnusipelnęsinžinierius(1965).1951baigėKaunopolitechnikos
i-tą.1956–Ž.ū.mechanizavimoirelektrifikavimoi-tolaboratorijos
vadovas,1957–1959direktoriauspavaduotojas,nuo1959–direktorius.
Paskelbėmoksliniųstraipsniųž.ū.mechanizavimobeielektrifikavimo
klausimais.

VONSAVIČIUSVytautas(19290318Šeduvoje–19910521
Vilniuje),geologas.MokėsiŠeduvosg-je.1953baigęsVilniausu-tą
iki1957dirboGeologijosirgeografijosi-te.Nuo1957–Lietuvos
geologijosv-bosvyriausiasisgeologas,1973–1984darirvaldybos
viršininkopavaduotojas.Nuo1984Geologijosi-tokvarterogeologijos
sektoriausvadovas.Paskelbėdarbųiškvarteropaleogeografijos,apie
prekvarteropaviršių,joįtakądab.paviršiausreljefui.UžSSRSPabaltijo
regionokompleksiniusgeol.tyrimusirsuvestiniųgeol.žemėlapių
sudarymągavoSSRSvalst.premiją(1984,sukitais).


ŽIČKISPetras(1890Karčemųk.,Radviliškior.–19620610

Šeduvoje),paštotarnautojas.1909baigėgeležinkelininkųm-kląRa-
dviliškyje.1911–1915dirboKretingos,Vabalninko,Panevėžiopaštuose.
1915pasitraukėįVoronežąirtenmokėsiBogučarskiovyrųgimnazijoje,
kuriągeraibaigė1923.TenlankėevakuacijojeatsidūrusioDorpato
u-toAstronomijosfak.kaikuriųdalykųpaskaitas,domėjositeologija,
medicina.SugrįžęsįLietuvą,1921paskirtasŠeduvospaštoviršininku.
1929sėkmingaiišlaikė4klasiųkursoegzaminusRadviliškiogeležinke-
lininkųm-kloje.1935suteiktaaukščiausiapaštodarbuotojokategorija,
apdovanotasmedaliu.1937atleistasišpaštoviršininkopareigųdėl
pablogėjusiossveikatos.1941paskirtainvalidumopensija.Šeduviečiaijį
prisimenakaipišsilavinusį,kuklų,nuoširdųinteligentą,aktyvųvisuome-
nininką.Šv.SicilijosdraugijosŠeduvojesteigėjasirrėmėjas,vadovavo
saviveiklai,būrėjaunimąįchorą,kurįruošėpirmajairespublikinei
dainųšventei,įdramosbūrelį.Griežėsmuiku,skambinomandolina.

ŽILYSMindaugas(19721121Šeduvoje),inžinierius.1990baigė
Šeduvosvid.m-klą,1996–Kaunotechnologijosu-tą(elektronikos
inžinerijosspec.)irbuvopaliktasjamedirbtimokslinioirpedagoginio
darbo.Čia2001apgynėdaktarodisertaciją„Elektroninėsapsaugos
sistemosirjųefektyvumas“.Pastaraisiaismetais–KTUElektrosir
elektronikosfak.administravimovadovas,elektronikoskatedrosdo-
centas(2001).3monografijųbendraautoris,paskelbėper30mokslinių
straipsnių.ArtimaibendraujasuŠeduvosg-ja,josprojekto„Drąsinkim
ateitį“Garbėsgalerijosnarys(2007).

JonasVitkauskas
VytautasVonsavičius
PetrasŽičkis
MindaugasŽilys
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Sugrįžimas į seniūnijas
Jonas Linkevičius 

Sugrįžti į Šeduvõs valsčiaus tarpukario seniūnijas – tai pareiti 
atgal į tuos valsčiaus dešimtmečius, kai mažiausias adminis-
tracinis vienetas (kaimas ar keli kaimai) turėjo tikrą savivaldą, 
daug ką sprendė savarankiškai, patriotiškai. Seniūnų pareigos 
buvo daugiapusės, atsakingos, garbingos ir labai svarbios. 
Užtat jų rinkimui buvo ruošiamasi atsakingai, kad seniūnais 
būtų išrinkti brandūs, autoritetingi, nestokojantys gyvenimiškos 
patirties, patriotiškai nusiteikę vietiniai gyventojai, tvirti ūki-
ninkai. Tų principų laikytasi ir renkant seniūnų pavaduotojus 
bei seniūnijų atstovus valsčiaus taryboje. Tai buvo ypač svarbu 
permainingais metais, kuriantis nepriklausomai Lietuvai. O kaip 
rašoma valsčiaus valdybos rašte, 1920 m. valsčiui priklausė 35 
kaimai, 15 dvarų ir 1 vienkiemis, kur gyveno 8 034 gyventojai1.

1919 m. valsčiuje buvo 20 seniūnijų. Jų išlaikymas 
valsčiaus valdybai kainavo brangiausiai. Kaip nurodoma ofi-
cialiame rašte-sąraše, 1924 m. valsčiuje turėtos 23 seniūnijos: 
Alksniupų, Baukų, Bebrujų, Džiugonių, Gimbógalos, Kurkliÿ, 
Klebõniškių, Kaulìliškių, Pavartyčių, Paežerių, Pakalníškių, 
Puipių, Raginėnų, Raudóndvario, Šileikónių, Užuožerių, Vaiž-
gų, Vaidulónių, V¸riškių, Žybartų, Žilionių2.

Mažesnės seniūnijos vėliau buvo panaikintos, tiksliau – 
prijungtos prie artimiausių joms seniūnijų ir, kaip rašoma 
valsčiaus savivaldybės 1929 10 22 rašte Panevėžio apskrities 
savivaldybei, liko 13 seniūnijų: Alksniupių, Liaudiškių, Pae-
žerių, Pakalniškių, Pavartyčių, Puipių, Prastavonių, Raginėnų, 
Šileikonių, Vaižgų, Vaidulonių, Vėriškių, Žybartų3. Didžiausios 
užimamo žemės ploto ir gyventojų skaičiumi – Paežerių, 
Pakalniškių ir Puipių seniūnijos. 

Tas seniūnijų skaičius stabilizavosi ir tik 1932 m., Roko-
nių ar jiems artimesniems kaimams iš Naujamiesčio valsčiaus 
perėjus į Šeduvõs valsčių, sudarius keturioliktąją, Rokonių 
seniūniją. Tos seniūnijos išliko iki tarpukario pabaigos. Ke-
turiolika seniūnijų, turėdamos bendrų 
bruožų, buvo savaip skirtingos, nevie-
nodos. Kaip gėlės margoje puokštėje. 
Į jas sugrįžtame savo straipsniais. 

1 F. 379, ap. 2, b. 290, p. 14.
2 F. 379, ap. 2, b. 985, l. 46.
3 F. 797, ap. 1, b. 168, l. 25.
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Straipsnių apie Šeduvos valsčiaus seniūnijas autoriai – iš jų kaimų kilę ir 
augę ar ilgesnį laiką juose darbavęsi mokytojai, bibliotekininkai, aktyvūs kraš-
totyrininkai šviesuoliai. Jie, pasinaudoję savo prisiminimais ar išgyvenimais, jau 
sukaupta literatūra Šeduvos valsčiaus kaimų tema, į straipsnius įtraukė ir savo 
artimųjų, kraštiečių pasakojimus ar rašinius. 

Net trijų straipsnių autorė Alksniupių mokyklos istorijos mokytoja Gražina 
Vengrienė, mokyklos kraštotyros muziejaus kūrėja, rėmėsi jos kartu su kraštiečiu 
P. Venclovu parašyta istorijos fragmentų knyga „Alksniupių kraštas“ (Kaunas, 
2009) ir muziejuje sukaupta gausia kraštotyrine medžiaga. Tame veikale Šeduvos 
valsčiaus seniūnijos aprašomos plačiame krašto fone, užsukama ir pas kaimynus 
į Pakruõjo, Rozalímo valsčius, net pačią Šeduvą. 

Svarbiausius Pavartyčių kaimo istorijos faktus straipsnio „Pavartyčių ąžuolai“ 
autorė bibliotekininkė Laima Rimavičienė panaudojo iš savo surinktos medžiagos 
sudarytos knygos „Senojo kaimo veidas“ (2002). Kai kuriuos Pavartyčių kaimo 
XX a. pradžios savitumus ji būtų galėjusi paryškinti iš šio kaimo kilusio daili-
ninko ir rašytojo Jono Martinaičio autobiografinės apysakos „Auksinė vaikystė“ 
pastebėjimais, bet ši knyga išėjo 2013 m., jau paruošus L. Rimavičienės straipsnį 
spaudai. Minėtinas ir šios seniūnijos Velžių kaimas. Jį išsamiai ir visapusiškai 
aprašė velžietė Birutė Senulytė-Skipskienė knygoje „Žvilgsnis nuo Bažnyčkalnio“ 
(2012). Kaip rašoma anotacijoje, 

„Knyga apie senąjį Velžių kaimą paremta autorės surinktais, užrašy-
tais, išsaugotais padavimais, prisiminimais, archyviniais dokumentais, 
spausdinta medžiaga. Joje aprašomi anos kartos žmonių gyvenimai, 
pravardės, papročiai, amatai, vietovardžiai, sodybos, augalija. Atsispin-
di svarbiausieji velžiečių įvykiai: karo baisumai, niokoję du gaisrai, 
laikmetis, kai buvo naikinamas gatvinis kaimas, kai gyventojai turėjo 
kurtis vienkiemiuose, įprasti prie tarybinės santvarkos, kolūkio...“ 

Straipsnio „Ežerinė Paežerių seniūnija“ autorius Alfonsas Litinskas kūrybiškai 
pasinaudojo savo autobiografine apysaka „Kaimas už ežero“, pasakojančia apie 
jos autoriaus gimtuosius Užuožerius, pristatyti kaimyniniam kaimui, kurį mažiau 
pažinojo, remdamasis paežeriečių J. Janušauskaitės-Valevičienės ir M. Jonaitytės-
Kokštienės rankraščiais. 

Savaip savitas, kitoks nei kiti ilgamečio Puipių pradinės mokyklos vedėjo Po vi - 
lo Kalinausko straipsnis „Pro mokyklos langą“, parašytas ilgus metus kauptos me džia - 
gos, publikuotos jo knygelėje „Puipiai. Mokykla ir kaimas“ (2001), pagrindu, panau-
dojant bendravimo su seniūnijos Puipių, Bebrujų, Labučių, Gimbogalos kaimų faktu. 

Apie savo gimtąjį kraštą, Pakalniškių ir Raginėnų seniūnijas, istorikas Petras 
Juknevičius straipsnius parašė jau išspausdinęs įvairiuose leidiniuose savo publi-
kacijas apie šių seniūnijų senovę, iš jų kilusius ir Lietuvai didžiai nusipelniusius 
kultūros darbuotojus, dvasininkus.

Ne vieno straipsnio autoriai rėmėsi ir stambaus kraštotyrinio veikalo „Dau-
gyvenės kraštas“ (sudarytojas V. Šernas), istoriko E. Prascevičiaus ir kitų auto-
rių darbais.
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Tikimės, kad sugrąžinimas į Šeduvos valsčiaus seniūnijas, jų praeitį, kom-
paktiškai pateikti straipsniai padės monografijos skaitytojams priartėti prie svarbaus 
vieno valsčiaus vieno istorijos tarpsnio gyvenimo, kuris vyko kaimams susijungus 
į seniūnijas. Gal svarbiausia, kad tie straipsniai liudija tarpukario Lietuvoje nuo 
žagrės kilusios naujos inteligentijos ir tų kaimų indėlį į nepriklausomo krašto 
ūgtelėjimą. Juk tų iš Šeduvos valsčiaus kilusių asmenybių, karininkų, dvasininkų, 
visuomenės veikėjų, pokario metų partizanų šeduvių, paprastų ūkininkų darbai ir 
žygiai rodo jų dvasinę energiją, padeda suvokti istorinę tiesą, kad Lietuva išliko 
pažangių kaimo žmonių pastangomis, kad kultūra, mokslas, patriotizmas atėjo ne 
iš dvarų, o pirmiausia iš lietuviškų lietuviško valsčiaus kaimų!
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Nežadantys išnykti Alksniupiai
Gražina Vengrienė

Kaimas įsikūręs labai geroje geografinėje vietoje. Pagrindiniai susisieki mo 
keliai tik už 7 km nuo Šeduvos miestelio Radviliškio r. Važiuodami keliu Pane-
vėžys–Šiauliai pasukite keliu, vedančiu į Pakruojį, ir puikiu asfaltu, nutiestu dar 
sovietmečiu ir nė karto nemačiusiu remonto, privažiuosite monumentą primenan-
čią reklamą „DRAUGAS“ su 3 plevėsuojančiomis vėliavomis. Bet apie tai vėliau.

Vietovė apsigyventi žmonėms buvo gana patogi geografiniu atžvilgiu. Beveik 
iš visų pusių, toliau ar arčiau, stūksojo miškai. Pagal dabartinius pavadinimus 
tai – Šnikonių, Šklagų, Radvilonių, Maldžiūnų, Nemaniūnų, Vidugirio miškelis. 
Tekėjo keletas upelių: Ažagis, Uosupis (Alksniupis), Juodupis, Alksnytė, Šaka. Deja. 
Žmonių noras turėti kuo daugiau dirbamos žemės visiškai pakeitė kraštovaizdį. 
Kai kurie upeliai visiškai dingo. Ažagis, Alksnytė kaip pasakoja seni žmonės „buvo 
sukišti į vamzdžius ir palaidoti po žeme“. Šaka, Uosupis ir Juodupis virto grioviais. 

Dirbant laukus randami šlifuoti kirvukai liudija apie mezolito laikais čia 
gyvenusius pirmuosius žmones.

Pirmųjų rašytinių žinių apie Alksniupius ir kt. aplink esančius kaimus ran-
dama po valakų reformos 1554 m. sudarytame Trakų vaivadijos Upytės paviete 
Šeduvos dvaro žemėse esančių vaitijų inventoriuje. Alksniupiai (Olkšupis) įėjo 
į Šakos vaitijos teritoriją. Šiame inventoriuje nurodoma žemės plotas, gyventojų 
pavardės ir jiems priskirtos prievolės. Pagal valakų reformą Olkšupio kaimui 
buvo skirti 32 valakai žemės, o jame gyveno 25 valstiečių šeimos. Įdomu tai, jog 
mokesčius privalo mokėti po 3 metų, kai jau bus įsikūrę (humaniška).

Apie kaimo vystymąsi per vėlesnius pora šimtmečių rašytinių žinių nerasta. 
Tik tyrinėjant XVIII a. inventorius jau galima atsekti kaimo plėtrą ir jį palietusias 
nelaimes. XVII a. antrojoje pusėje siautėję karai su švedais, rusais ir maro epi-
demija gerokai praretino kaimo gyventojus. Iš visų kaimo 32 valakų dabar buvo 
dirbami tik 8 valakai, visa kita teritorija beveik nenaudojama, virtusi krūmais 
apaugusia dykviete. Iš mokesčių sąrašų matyti, jog pasikeitusi ir ekonominė bei 
socialinė padėtis. Tačiau lyginant 1738 ir 1764 m. inventorius matosi, jog per šį 
laikotarpį 1,66 karto padidėjo valstiečių skaičius ir 2,87 karto pakilo jų mokamas 
činšo mokestis. Pavardžių pasikeitimas liudija apie padidėjusią migraciją, o mo-
kesčių padidėjimą – didesnis dirbamos žemės ploto įsisavinimas.

Palyginę 1764 ir 1772 m. inventorių duomenis, randame 4 šeimomis padi-
dėjusį valstiečių skaičių ir beveik 3,8 karto padidėjusius mokesčius.

1798 m. birželio 28 d. Stanislavas Poniatovskis su Dytrichu Vilhelmu Teo-
doru Ropu pasirašo Šeduvos seniūnijos pirkimo-pardavimo ketinimų sutartį. Todėl 
1798 m. liepos 7 d. buvo atlikta Šeduvos seniūnijos dvarų, palivarkų ir jiems 
priklausiusių „valstiečių užimamų žemių ir mokamų mokesčių inventorizacija“. Čia 
smulkiai nurodoma ne tik valdomos žemės plotas, bet ir šeimų sudėtis, samdinių 
skaičius ir mokamų mokesčių dydis.

1798 m. Alksniupiuose gyveno 101 žmogus, iš jų 38 valstiečiai, 48 jų šeimų 
nariai ir 15 samdytų darbininkų. Tuo metu kaimui priklausė 44 valakų, 28 margų 
ir 6 išilginių prentų žemės plotas, t. y. apie 1 000 ha.
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Valstiečiai kasmet mokėdavo per 2 000 auksinų činšo mokestį.
XIX a. pirmąją pusę Europoje vykę įvykiai tiesiogiai Alksniupių nepalietė. 

Senieji gyventojai prisimena pasakojimus, kad 1812 m. per Prancūzijos ir Rusijos karą 
vienas prancūzų dalinys buvo paliktas Radvilonių dvare ruošti pašarų. Tačiau jo 
kariai, užuot dirbę jiems pavestą darbą, siautėjo ir plėšikavo po aplinkinius kaimus.

1830–1831 m. sukilimas taip pat kol kas neišjudino kaimo valstiečių. Jie 
ramiai dirbo savo žemę.

1863 m. sukilimas šiame krašte buvo vertinamas kaip „paliokų“ (lenkų) 
sukilimas. Sprendžiant pagal O. Maksimaitienės sudarytą žemėlapį ir iš kartos į 
kartą perduodamus atsiminimus, tiek Šeduvos, tiek ir Rozalimo apylinkėse „savų“ 
sukilėlių būrių nebuvo, o svetimi pasirodydavo tik retkarčiais. Bet sukilimas ne-
praėjo visiškai be pasekmių. Kauno gubernijos tremtinių sąrašuose nurodoma, jog 
iš Šeduvos parapijos, Rozalimo valsčiaus, Alksniupių kaimo buvo ištremti Jonas 
Gvalda ir Augustinas Misiūnas.

Po baudžiavos panaikinimo 1863 m. prasidėjęs žemės pertvarkymas jau ge-
rokai sujaukė ramų kaimo gyvenimą. 1864 m. antrojoje pusėje Panevėžio apskrityje 
prasidėjo masinis žemės išpirkos aktų surašymas. Galima buvo išsipirkti sodybas 
ir priimtinę žemę. Išperkamasis mokestis turėjo būti nustatomas pagal „laisvą 
susitarimą“ su dvarininku. Išpirką valstietis privalėjo sumokėti per 49 metus, o 
per tą laiką jis likdavo „laikinai priklausomas“ nuo dvarininko ir turėjo atlikinėti 
prieš tai turėtas prievoles.

Šiuo laikotarpiu ir atsiranda kaimo padalinimas: senieji, vidurinieji, naujieji 
Alksniupiai (Novosad – Naujasodis) ir Alksniupių iškėla (už Juodupio upelio – 
Juodupis). 1968 m. sudarytame Alksniupių kaimo žemių plane Naujasodis jau 
parodytas kaip šešių sodybų gyvenvietė.

Naujųjų Alksniupių kaimo valstiečiai, surašant specialius aktus, „į žemės 
valdymą buvo įvesti“ 1880 m. rugpjūčio 23 d., viduriniųjų – spalio 23 d., o se-
nųjų – 1881 m. sausio 3 d.

Iki pat XX a. pradžios Alksniupiai buvo tipinis ilgas rėžinis kaimas, be-
sitęsiantis iš vakarų į rytus. Dauguma kaimo pastatų buvo mediniai (apvalių 
rąstų) šiaudais dengtais stogais, jų lubos dažniausiai dėl šilumos buvo apipilamos 
žemėmis. Tik tvartai daugelio buvo drėbti iš molio.

Gyvenamieji namai buvo dviejų galų ir statomi galu į gatvę. Ši namo dalis 
buvo vadinama „gryčia“, plūkto molio asla. Čia ir virė visas kasdienis šeimos gy-
venimas. Paprastai gryčia buvo išilgai dalijama į dvi patalpas. Patalpa už pertvaros 
buvo miegamasis, kur išilgai sienos pagal šeimos narių skaičių buvo rikiuojamos 
lovos. Virš lovų buvo pritvirtinamos kartys sukabinti kasdieniams rūbams (sijonams 
ir kt.). Apatiniai drabužiai ir patalynės skalbiniai buvo laikomi čia pat stovinčioje 
skrynioje. Priekinėje patalpoje tuoj iš dešinės buvo viryklė ir duonkepis pečius. 
Ant sienos pakabinta indauja arba tautiniais motyvais ornamentuota spinta. Pa-
talpos gale ties langais į gatvę stovėjo pailgas stalas su suolais apie jį. Ant stalo 
stovėjo arba virš jo kabėjo žibalinė lempa. Kampe įtaisyta lentynėlė su vieno ar 
kelių šventųjų paveikslėliais ir kryželis, žvakė. Čia ilgais žiemos vakarais šeima 
dirbo savo darbus: vyrai vijo virves, vaikai plėšė plunksnas, merginos ir moterys 
verpė, mezgė, siuvinėjo arba audė. (Audimo staklės vasarą buvo išardomos, nes 
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moterims pakakdavo lauko darbų.) Šios valandos buvo puikus laikas bendrauti 
ne tik šeimoje, bet ir su vakaroti atėjusiais kaimynais. Būdavo aptariami politiniai 
įvykiai, kaimo ir valsčiaus aktualijos, pasakojami prisiminimai, nuotykiai, legen-
dos. Vaikams tai buvo puikiausia tautinio auklėjimo mokykla, visam gyvenimui 
įsirėžusi atmintin ir su meile prisimenama iki pat gyvenimo pabaigos. Darbinis 
auklėjimas vyko visą laiką, nes vaikai dirbo drauge su tėvais visus ūkio darbus.

Antras namo galas buvo vadinamas seklyčia – tai svečiams priimti patalpa. 
Ji taip pat buvo padalyta į dvi dalis, kurių antroji tarnavo kaip miegamasis, o 
priekinė – svetainė. Čia stovėjo komoda, stalas su kėdėmis arba medinė sofa, 
spinta. Visi baldai su raižytomis puošybinėmis detalėmis, dengti nertomis staltiesė-
mis. Taip pat stovėjo kraičio skrynia, puošta tautiniais motyvais. Ant pagrindinės 
sienos kabėdavo šventųjų paveikslai. Dažnoje sodyboje virš stalo kabojo šiaudų 
„sodas“ – derliaus ir gerovės simbolis.

Prie visų namų buvo aptvertas gėlių darželis, o jame medinis kryžius.
Į namą per gonkas buvo patenkama į priemenę plūkto molio asla. Iš jos 

dvejos durys vedė į gryčią ir seklyčią, o kitos dvejos į kamaras. Vienoje kama-
roje buvo laikomi maisto produktai (pienas, grietinė ir kt.), čia žiemą miegodavo 
samdinė merga. Kitoje buvo įrengtas „kaminas“. Jis turėjo kelias paskirtis: jame 
buvo rūkoma mėsa, šutinamos bulvės kiaulėms, šildomas vanduo (toks kaminas 
dar yra išlikęs J. Pranio name). Priemenėje stovėjo spinta rečiau naudojamiems 
indams sudėti. Likusieji namų apyvokos daiktai (dažniausiai pinti iš vytelių) buvo 
laikomi ant aukšto. 

Prieš namą stovėjo klėtis (svirnas). Čia laikė grūdus, rūkytą mėsą, verpalus, 
vilnas. Vasarą klėtyje miegodavo šeimininkų dukterys.

Pastatų skaičius sodybose priklausė nuo ūkininko turtingumo. Kai kur buvo 
5–6, o kai kur tik 2–3 pastatai. Ne visi turėjo jaujas, pirtis, atskirą klojimą. Būtinas 
buvo tvartas ir daržinė. Kai kur jie buvo sujungti.

Maždaug už puskilometrio į pietvakarius nuo kaimo yra ir dabar tebevei-
kiančios kapinės prie grioviu virtusio Uosupio. Geodeziniu atžvilgiu tos kapinės 
įdomios tuo, kad yra ant maždaug 2 m aukščio 30 arų ploto kalnelio, kurį iš 
visų pusių supa žemos lygumos. Apie šio kalnelio atsiradimą žmonės yra atmin-

Kazimiero Plungės 
namas 
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tyje išlaikę dvi pasakojimų versijas. Esą maro metais mirusieji buvo laidojami 
guldant juos tiesiog ant velėnos, o po to užpilant iš kitur atvežtomis žemėmis. 
Kitas pasakojimas siejamas su kapinėse pastatyta koplytėle. Teigiama, jog Mal-
džiūnų dvaro savininko (kažkurio Ropo) duktė sunkiai sirgo ir jai negalėjo padėti 
net užsienio daktarai. Ropas melsdamasis pažadėjo pastatyti koplyčią, jei Dievas 
suteiks jo dukrai sveikatą. Ir ką gi – jaunoji Ropaitė pasveiko. Tada dvarininkas 
įsakė valstiečiams supilti kalnelį ir Alksniupių kapinėse pastatė akmeninę koplyčią.

Įrašai Šeduvos bažnyčios metrikų knygose rodo, jog nuo XIX a. pradžios 
Alksniupių kapinėse laidojami ne tik šio, bet ir kitų apylinkės kaimų mirusieji: 
Baukų, Birjagalos, Dervelių, Medikonių, Sliekių, Šileikonių, Žybartų. Pokario me-
tais koplytėlė apiro, kapinių pakraščiai apaugo krūmais. Tačiau 1977 m. išėjus 
naujam istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo įstatymui atsirado 
pretekstas, o dar po dešimtmečio ir galimybė gyventojų ir kolūkio „Draugas“ 
lėšomis (pirm. R. Bliznikas, pav. A. Malinauskas) koplyčią renovuoti.

1990–1991 m. kaimo bendruomenės meistrų jėgomis buvo atstatyta koplyčia, 
uždengtas cinkuotos skardos stogas, sudėtos naujos medinės lubos, įrengtas pa-
aukštinimas giedotojams, restauruoti altoriaus paveikslai, nuo pat koplyčios durų 
iki vartų išlieti betoniniai laiptai ir nuo vartų iki kaimo nutiestas asfaltuotas kelias.

Baigus koplytėlės remontą, Šeduvos bažnyčios klebonas kanauninkas Bronius 
Antanaitis surengė jos pašventinimo ceremoniją bei išsprendė jos administravimo 
ir darbo, o kolūkio valdyba – jos priežiūros klausimus.

Dabar kas antrą savaitę, taip pat laidojant mirusįjį, Šeduvos klebonas ko-
plyčioje laiko mišias.

Rėžinė žemdirbystė stabdė ūkio vystymąsi, bet skirstymasis į vienkiemius 
prasidėjo tik po Stolypino žemės reformos. 1911 m. dalis Alksniupių kaimo sodybų 
patyrė persikėlimo sunkumus. Neturėdami lėšų naujoms statyboms į vienkiemius 
perkeldavo vieną namo galą, taip suardydami tradicinį kaimo vaizdą. Toks namas 
tebestovi kaime. Tai J. Pranio namas vienu galu, netekęs gryčios. 

Užaltorinis  
Alksniupių koplyčios 
galas 
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Nespėjo valstiečiai įsikurti savo vienkiemiuose, o iš Vakarų atslinko Pirmojo 
pasaulinio karo negandos. Jau 1914 m. liepą vokiečių kariuomenė užėmė Šiaulius 
ir Panevėžį. Po kaimus pradėjo siautėti vokiečių kareiviai ir žandarai, ieškantys 
neregistruotų, slepiamų gyvulių, neleistinų turėti maisto produktų (pvz., lydytų 
taukų, lašinių) bei iš spalvotųjų metalų pagamintų indų. Pagal išleistą rekvizici-
jos įstatymą buvo atimamos beveik visos ūkininkų grūdų ir daržovių atsargos; 
palikdavo tik sėklai ir 6 mėnesiams maistui. Apskaičiuojama buvo taip: vienam 
žmogui dienai buvo skiriama 160 g grūdų ir 500 g bulvių. Buvo uždrausta spauda, 
uždaryta mokykla Šileikonių kaime. Mokyklos pastatas ir inventorius nusiaubtas 
čia apsistojusių vokiečių kareivių.

1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas suteikė gyventojams nau-
jų ateities vilčių. Norint išsaugoti nepriklausomybę reikėjo kariuomenės, todėl 
savanoriams buvo žadėta žemės iš parceliuojamų dvarų ir pagalba įsikurti. Iš 
Alksniupių kaimo kartu su kitų kaimų jaunimu savanoriauti išėjo du jaunuoliai: 
Kostas Grybas (Grybauskas) ir Jonas Končiauskas. J. Končiauskas buvo apdovanotas 
Vyčio kryžiaus trečio laipsnio ordinu, o K. Grybas Savanorio medaliu.

1922 m. kovo 29 d. Steigiamasis Seimas išleido Žemės reformos įstatymą, 
turėdamas tikslą aprūpinti mažažemius ir bežemius žeme ir atsilyginti savanoriams.

1928 m. Lietuvos vyriausybė, norėdama sutvarkyti mokesčių sistemą, įsteigė 
žemės rūšiavimo komisiją. Tais pačiais metais Panevėžio apskrities žemės rūšiavimo 
komisija permatavo Alksniupių kaimo ūkininkų turėtus žemės sklypus, nustatė 
žemės rūšis ir sudarė mokesčių mokėtojų sąrašą. Pagal jį sužinome, kad kaime 
gyveno 24 šeimos ir jos valdė 497 ha 35 a žemės. 5 šeimos turėjo tik sodybinius 
sklypus, nesiekiančius hektaro. Stambiausias ūkininkas valdė 49 ha. 

Iki pat karo ūkininkai žemę įdirbdavo rankiniais darbo įrankiais. Pagrindinis 
pagalbininkas buvo arklys. Mechaninės technikos priemonės buvo arklinės javų ir 
šieno pjovimo mašinos ir grėbliai („grėbialkos“). Smulkieji ūkininkai daugiausia 
naudojo vienvagį plūgą, virbalines ir spyruoklines akėčias (drapaką). Stambieji jau 
buvo pradėję naudoti dvivagius plūgus ir kultivatorius. Javus ūkininkai kuldavo 
samdomomis, mobiliomis, garo ar dyzelinio variklio varomomis kuliamosiomis 
mašinomis. Tokią mašiną Alksniupiuose turėjo Ignas Jonaitis. Jas iš sodybos į 
sodybą perveždavo 4–6 arkliai. Prasidėdavo kūlimo talkos, vienijusios kaimynus, 
suteikdamos daug džiaugsmo vaikams ir jaunimui. Šeimininkai skaičiuodavo 
užaugusį derlių.

Alksniupių ūkininkai vertėsi 4 ūkinės veiklos šakomis: laukininkyste, pieni-
ninkyste, kiaulininkyste ir linininkyste. Kiek kas laikė galvijų, pasakyti sunku, bet 
šį tą sužinome iš Galvijų auginimo ir kontrolės sąjungos 1923–1939 m. ataskaitos. 
Pirmieji 1926 m. į prie Radvilonių dvaro įsteigtą ratelį įstojo Ignas Jonaitis (7 
karvės), Adolfas Čerepakas (5 karvės) ir Jurgis Gvalda (4 karvės). Jie turėjo po 
30 ha žemės.

Be pienininkystės, vertėsi ir jų auginimu. Dalį mėsos realizuodavo vietiniuose 
turguose, o kitą per AB „Maistas“.

Kiekvienas ūkis augino daugiau ar mažiau linų. Jie buvo pagrindinė žaliava 
kaimiečio aprangai siūti. Pardavimui skirtą linų pluoštą iki 1918 m. ūkininkai 
veždavo į Rygą, o vėliau – į AB „Linas“ supirkimo punktus.
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Viršutiniai ūkininkų rūbai buvo siuvami iš milo (abu audimo pynimo siūlai 
vilnoniai) arba iš čerkaso (apmatai lininiai, o ataudai vilnoniai). Apatiniai drabužiai 
buvo skirtingo storio lininiai. Avėdavo odinėmis naginėmis. Žiemą dėvėjo kailinius, 
avėjo veltinius. Pirktiniai drabužiai ir apavas buvo naudojamas tik išvykoms į 
bažnyčią, svečius ar didesnį miestą.

Kaimo ryšys su platesniu pasauliu vyko per atskirų organizacijų veiklą 
(jaunieji ūkininkai, šauliai ir kt.), Šileikonių mokyklą, joje įsteigtą bibliotekėlę ir 
bažnyčią. Įvykiai Vakarų Europoje buvo stebimi su nerimu, bet gana abejingai. 
Matyt, jų per daug nenustebino ir 1940 m. birželio 16 d. skrendantys rusų lėktuvai, 
galbūt nuramino ir A. Merkio kalba apie draugišką rusų kariuomenę.

Įvesta tarybų valdžia jokio žemės atėmimo iš ūkininkų nevykdė, nes ne-
bebuvo ūkių, turėjusių daugiau nei 30 ha, kuriuos lietė įstatymas. Buvo įkurta 
Alksniupių apylinkė, o jos pirmininku paskirtas Naujasodžio kaimo vidutinis 
valstietis Juozas Devėnas.

Tačiau 1940–1941 m. vykdomos represijos palietė ir alksniupiečius. Skaudi 
žinia pasiekė ūkininkų Elžbietos ir Kazimiero Plungių šeimą. Vienas iš jos sūnų – 
Leonas buvo suimtas. Leonas buvo baigęs Kauno policijos mokyklą ir 1927–1939 m. 
dirbo Lietuvos policijoje Šiauliuose, Tytuvėnuose, Radviliškyje. 1939 m., sugrąžinus 
Vilnių Lietuvai išvyko ten dirbti. Nuo 1939 m. gruodžio iki 1940-ųjų rugsėjo dirbo 
Vilniaus miesto savivaldybės pasų biure, vėliau – spaustuvėje. 1941 m. gegužės 
7 d. buvo suimtas, išvežtas į Uso lagerį ir po ilgų kankinimų sušaudytas. 

1941 m. birželio 22 d. gyventojus pažadino sprogimai. Vokiečiai bombardavo 
Linkaičius ir Radviliškio geležinkelio stotį. Rozalime vyko Dešimtinio atlaidai ir 
gyventojai vyko ten. Tikėjosi sužinoti kai ką aiškiau. 

Elžbietos ir Kazimiero  
Plungių šeima
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Birželio 23 d. paskelbus apie Kaune sudarytą Lietuvos Laikinąją vyriausybę ir 
LAF organizuotą sukilimą, vyrai rinkosi į būrius, kurių tikslas buvo išvyti sovietinę 
kariuomenę ir vokiečius pastatyti prieš faktą, jog Lietuva atkūrė nepriklausomybę. 

Šeduvoje didelių susišaudymų su besitraukiančiais raudonarmiečių kariais 
nebuvo. Žuvo tik vienas sukilėlis – Žybartų šaulių būrio vadas Petras Skačkauskas. 
Iš Alksniupių kaimo šiuose veiksmuose dalyvavo Zigmas Skipitis.

Vokiečių karinė vadovybė leido sudaryti tvarkos palaikymo policiją ir ko-
mendantūrą. Pastarajai vadovauti ėmėsi kpt. Izidorius Pucevičius (kilęs iš Naujųjų 
Alksniupių – Naujasodžio). 

Jau paskutiniąją birželio savaitę prasidėjo „valymas“. Buvo suimta 30–40 
buvusių sovietinių įstaigų tarnautojų, ūkininkų, naujakurių, amatininkų. Tarp jų 
Juozas Devėnas (Alksniupių apyl. pirmininkas) ir Jonas Danielis (Šileikonių apyl. 
pirmininkas). Liepos 13 d. naktį jie ir kiti suimtieji prie Raudondvario, Niauduvos 
upės pakrantėje, buvo sušaudyti. 

Vokiečių okupacija ūkininkams užkrovė naują natūrinę naštą (maisto produktų 
ir darbo prievolės). Be to, pradėjo, trūkti naftos produktų ir pramoninių prekių.

Okupacinė valdžia 1942 m. atliko gyventojų surašymą. Reikėjo tikslių žinių 
apie darbams tinkamų vyrų skaičių. Šio surašymo duomenimis, Alksniupiuose 
(senuosiuose ir viduriniuose) gyveno 175 žmonės.

Vokiečiams nustačius, jog Lietuvoje yra daug laisvos darbo jėgos, imta prie-
varta gaudyti jaunus vyrus į Reicho tarnybą arba savisaugos kariuomenės dalinius. 
Tais metais Kaune iš savanorių ir sugaudytų vyrų buvo suformuotas 250-asis 
apsaugos policijos batalionas, kuriame vieno iš jų padalinių vadovu buvo paskirtas 
iš Alksniupių kaimo kilęs Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas Poška, Jono.

Karo metai Alksniupių krašte slinko gana ramiai. Tik žmones gąsdino 
sklindančios kalbos apie rusų sugrįžimą. Pirmieji Raudonosios armijos daliniai 
kaimuose pasirodė 1944 m. liepos 29 d. popiet. Bet kadangi vokiečių kareivių 
nebuvo, jokių incidentų neįvyko. 

Kiekvienas valdžios pasikeitimas sukelia suirutę, nepasitikėjimą bendruo-
menėje, o priešiškos valdžios suformavimas – pasipriešinimą. Šeduvos valsčiuje 
1945 m. pavasarį veikė „Žaliosios rinktinės“ partizanų grupė, vadovaujama vietinio 
Izidoriaus Pucevičiaus, o Radvilonių miške – juodupiečio Prano Palucko būrys. 

Po keleto jų kruvinų susidorojimų (Macio, Abromaičių šeimų, vykdomojo 
komiteto darbuotojų sušaudymo) kaime prasidėjo represijos prieš partizanų rėmė-
jus: suimti ir nuteisti 5 asmenys. 1948 m. gegužės 22 d. rytas Alksniupių kaime 
prasidėjo ašaromis ir šūviais. Tai buvo pirmas trėmimas, nors gąsdinimų ir visokių 
gandų gyventojai buvo jau prisiklausę. Ištremta į Sibirą 16 žmonių.

Alksniupiuose, kaip ir kituose kaimuose, buvo vykdoma aktyvi kolektyvi-
zacijos propaganda. Žmonės dvejojo. Žmonės bijojo. Pasiekdavo gandai apie ko-
lektyvizaciją Rusijoje, badą ir kt. Lūžis kaime įvyko po pirmųjų tremčių. Realiau 
politinę padėtį suprantantiems buvo aišku, kad kito kelio nėra. 1948 m. rugsėjo 
26 d. įvyko 15-os alksniupiečių susirinkimas, kuriame nutarta Alksniupių kaime 
įsteigti žemės ūkio artelę „Draugas“. Valdybos pirmininku išrinktas Justinas Poška. 
Netrukus pareiškimus stoti į artelę padavė jau 47 žmonės. Tikėtasi, jog buvimas 
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artelėje gal padės išvengti tremčių. Įstojusius kankino par-
tizanų smurto ir teroro baimė. Kaimas atsidūrė tarp dviejų 
pavojų. Tvyrojo nepasitikėjimas vienas kitu, terorizavo naktiniai 
svečiai. Pagrindinis žmonių tikslas dabar buvo – išgyventi 
šį sunkų laikotarpį. Aišku, buvo labai sunku skirtis su savo 
žeme ir turtu, bet...

Kažin ar įmanoma suprasti, kas dėjosi jų širdyse, ma-
tant, kaip išvedami arkliai ir karvės į bendrus tvartus, ati-
duodant plūgus, tiek kartų vertusius vagas savo laukuose. 
Buvo „mano“, o dabar „mūsų“... Ne kartą ir ne du dažna 
šeimininkė užbėgdavo pažiūrėti, kaip laikosi jos numylėta 
karvutė. Ne kartą glostė gaspadorius mylimo arklio karčius... Ir 
nenuostabu, kad darbas bendram labui iš pradžių buvo labai 
nemielas. Kol kas visi darbai buvo nudirbami tik rankiniais 
darbo įrankiais. Pirmasis pasirodęs ratinis traktorius buvo 
svarbus įvykis, bet kol kas toks buvo tik vienas. Tvartuose 
karvių melžėjos, kiaulių šėrėjos viską tempė kibirais, vėliau 
karučiais skaudamais sąnariais ir rankomis, nepaisydamos 
jokių darbo valandų. Dirbi tiek, kiek reikia. Todėl amžinos 
pagarbos nusipelnė nuostabios fermų darbininkės, dirbusios 
pirmaisiais kolūkių metais: Elzbieta Bičkūnienė, Janina Dau-
noravičienė, Janina Malatokienė, Irena Grigaitienė, Aldona 
Plungienė, Aldona Gabenienė. Išduodami pašarai kiekvieną 
rytą buvo sveriami, papildomai karvėms duodavo cukrinių 
runkelių lapų, išspaudų, todėl nereikėjo išbadėjusių karvių kelti 
ant virvių, kaip teko gretimame Radvilonių tarybiniame ūkyje.

Pirmųjų metų rezultatai buvo neprasti, prikulta (cnt/
ha): kviečių – 16,6, rugių – 13,1, bulvių – 100. Žemė ūkinin-
kų buvo gerai išdirbta, pasėta sėkla rinktinė. Kitais metais 
pasirodė darbo atbulomis rankomis rezultatai: prikulta (cnt/
ha): kviečių – 5,2, rugių – 11,0, bulvių – 34,8.

1949 m. kovą–gegužę trims šeimoms ir 1951-ųjų rudenį 
dviem šeimoms buvo sugriauti gyvenimai, išniekinti jų namai, 
išgrobstytas turtas. Tai paskutiniai trėmimai į Sibirą. Tuščiuose 
tremtinių namuose vėliau apsigyveno iš kitur atvykę žmonės.

1950 m. prie „Draugo“ kolūkio prijungė kaimyninius 
kolūkius: „16-os divizijos“, „Mičiurino“ ir „Šešupės“. Padėtis 
nepasitaisė – darbo drausmė pašlijusi, žmonės nesistengė, 
prastai derėjo javai, menkas darbo užmokestis, vagiliavimas. 
Kolūkis smuko žemyn.

Išlikusiuose kruopščios ir labai sąžiningos sandėlininkės 
A. Vaičiūnaitės užrašuose užfiksuotas realus darbo užmokestis. 
1952 m. už 1 darbadienį skiriama kviečių – 0,5 kg, rugių – 
0,7 kg, už cukrinių runkelių užauginimą atsilyginta cukrumi 
pagal užaugintą svorį.

Nusipelniusios 
fermų darbininkės: 
Elžbieta Bičkūnienė

Janina  
Daunoravičienė

Janina Malatokienė

Alfonsė Vaičiūnaitė
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Pasikeitė kolūkio pirmininkas. Nors naujasis pirmininkas Pupkus stengėsi, 
bet kolūkis vis ritosi žemyn. 1955 m. kolūkis nusmuko į paskutinę vietą rajone. 
Tada rajono valdžia į ūkį paskiria suvalkietį zootechniką A. Malinauską. Jis ener-
gingas, sumanus, griežtas. Kolūkiečiai išsirenka A. Malinauską kolūkio pirmininku. 
Išrinktas jis tepasakė: „Išsirinkote, brolyčiai, tai dabar laikykitės – dirbsime.“ Tvirtai 
suėmęs ūkio vadžias į rankas, remdamasis senaisiais sąžiningais kaimo gyven-
tojais, jis ėmė traukti ūkį iš duobės. Geras tikro gaspadoriaus mąstymas, mokslo 
žinių panaudojimas davė rezultatų, žmonės ėmė tikėti bendro darbo nauda. Aiš-
ku, nebeliko vietos girtuokliams ir vagims. Jau 1964 m. „Draugo“ kolūkis tapo 
pirmaujančiu rajone ir atsidūrė respublikoje geriausiųjų dešimtuke.

Ūkyje prasidėjo didelės statybos. Statoma keletas namų naujai atvykusiems ir 
ūkiniai pastatai – kolūkio fermos. Pirmieji namai nusidriekė prie kelio į Šeduvą ir 
Pakruojį. Vėliau respublikos Kaimo planavimo architektai sudarė gyvenvietės tipo 
planą su mokymo, kultūros, sveikatos apsaugos centrais. Taip nuosekliai dirbant 
pastatoma mokykla, vėliau prie jos prijungiami kultūros namai, greta kyla ūkio 
administracinis pastatas. Jame įsikuria kolūkio kontora, apylinkė, paštas, bibliote-
ka, viešbutis. Tiesiamos naujos gatvės su kanalizacijos ir vandentiekio įrenginiais, 
jose statomi keleto tipų namai – Alytaus, mūriniai ir blokiniai, vienaaukščiai ir 
dviaukščiai. Juose pirmiausia apgyvendinamos tremtinių namus užėmusios šeimos, 
nes grįžta ištremtieji. Taip pat į juos atsikelia norintieji apsigyventi centrinėje 
gyvenvietėje iš numelioruotų sodybų.

Vis didesnis dėmesys skiriamas dirbančiajam. „Draugo“ kolūkis tampa sa-
natorijų ir poilsio namų dalininku. Juose kolūkiečiai gydosi ir ilsisi nemokamai, 
važinėja į Sąjungos kurortus ir ekskursijas. Moterys džiaugiasi skalbdamos savi-
tarnos skalbykloje, maudosi ir kaitinasi pirtyje.

Buvę kolektyvinio ūkio pirmininkai: Vytautas Pupkus, Algirdas  
Malinauskas, Justinas Poška, Rimantas Bliznikas. 1988 m.
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Kolūkio  
administracinis  
pastatas

Alksniupių vaikų 
lopšelis-darželis.  
1963 m.

Baseino fragmentas
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Pastatomas vaikų lopšelis-darželis, priestatas mokyklai. Ima veikti vidurinė 
mokykla.

Sudaroma sutartis su Lietuvos Filharmonija ir dabar puikiuose kultūros 
namuose vyksta Sąjungos ansamblių koncertai, teatrų spektakliai. Per kolūkio 
jubiliejines šventes koncertuoja žymiausi Lietuvos atlikėjai.

Ūkis turi pakankamai pajamų, todėl sudaromos galimybės išsipirkti namus 
su 65 proc. nuolaida. 

Į kaimą atvedamos gamtinės dujos, asfaltuotas kelias sujungia su tolimesniu 
pasauliu. Daugėja lengvųjų mašinų kaime.

Greta mokyklos pastatomas sveikatingumo kompleksas. Jame įrengta sporto 
salė, treniruokliai, baseinas su kaskadomis, purvo ir mineralinės vonios, Šarko 
ir cirkuliariniai dušai ir kt. Iškasamas mineralinio vandens gręžinys. Komplekse 
du gydytojai. 

Aišku, visa tai buvo pasiekta sunkiu kolūkiečių darbu. Dar ilgai jau užaugę 
vaikai prisimins, kaip rinko akmenis laukuose (buvo nustatyta, kiek dienų rinkti), 
skaudžiai nudegusias saulėje nugaras ravint runkelius, talkas kolūkio laukuose 
pavasarį ir rudenį. Bet jie užaugo darbštūs ir pareigingi.

Gyventojų sąrašuose matome daugelį tų pačių pavardžių. Tai rodo jų meilę 
savo gimtinei, nors dalis jų palikuonių baigė mokslus ir darbuojasi kitose veiklos 
srityse. Šiuo metu nemažai jaunų žmonių iškeliavo laimės ieškoti užsienin. Dalis 
jų sugrįš.

1959 m. gyventojų surašymas parodė, jog istorinių Alksniupių (senųjų, vidu-
rinių, Naujasodžio, Juodupių) teritorijoje gyveno 263 žmonės, o juridinių (buvusių 
senųjų ir vidurinių) Alksniupių – 171 žmogus. Pastebimas nežymus gyventojų 
skaičiaus pasikeitimas dėl natūralios ir priverstinės migracijos. Per šį laikotarpį 
išnyko 10 senoviškas pavardes turėjusių gyventojų, vietoj buvusių atsirado 24 
negirdėtas pavardes turinčios šeimos.

Visuose sąrašuose yra šios pavardės: Jonaitis, Bistrickas, Guzas (Gužas), 
Gvalda, Šereiva, Pranys. Daugiausia Alksniupiuose buvo Poškų ir Plungių. Net trys 
Plungių šeimos buvo įsikūrusios sodybas greta. Dėl vedybinių ryšių šių sodybų 
palikuonių kaime nebeliko. Trys gražuolės Vincento Plungės dukros ištekėjusios 
davė pradžią naujoms šeimoms – Butkų, Gvaldos ir Zupkų. Juozas Plungė ne-
paliko palikuonių.

Gausiausia buvo Kazimiero ir Elzbietos Plungių šeima – užaugino 4 vaikus. 
Leonas ir Elzbieta išvyko mokytis. Jonui ir Justinui tėvas padalijo ūkį. Leonas 
žuvo (ankstesnis pasakojimas). Elzbietos palikuonys dabar gyvena Lenkijoje. Jo-
nas parvedė žmoną Karoliną Marcinkevičiūtę. Už keleto metų miręs paliko našlę 
su trimis vaikais. Laimė, kad dar nebuvo Justinas išsikėlęs į jam tėvo paskirtą 
žemę. Jis padėjo Karolinai užauginti vaikus. O vaikai siekė mokslo ir motina 
iš paskutiniųjų juos mokino. Aleksas įgijo statybininko specialybę ir ilgai dirbo 
vyr. specialistu. Vytautas tapo mokslininku, parašė vadovėlį studentams, daugelį 
metų dėstytojavo, įgijo profesoriaus laipsnį. Vėliau dirbo Lietuvos žemės ūkio 
bandymų stotyje, nemažai prisidėdamas prie naujos technikos kūrimo ir išbandymo. 
Jis taip pat bendradarbiavo padėdamas „Draugo“ kol. įsigyjant techniką. Janina 
liko tėvų namuose, o jos sūnus Saulius Baltrušaitis ūkininkauja senelių žemėje.
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Karolina Plungienė išgyveno 100 
metų, padėjo užauginti anūkus ir pro-
anūkius.

Ignas Jonaitis atgulė amžino po-
ilsio Sibire. Dabar jo žemėje gyvena 
anūkės Eugenija ir Virginija. Žemę nuo-
moja „Draugo“ ŽŪB. I. Jonaičio sūnaus 
Justino sūnus Giedrius – dailininkas, 
kūrė Nepriklausomos Lietuvos pinigus.

Justino Poškaus žemėje ūkinin-
kauja jo sūnus Jonas.

Pavardės senosios neišnyksta, bet 
senoliai išeina Anapilin. Namai par-
duodami, čia gyventi atsikelia žmonės 
iš miesto.

Kaime gyvenimas verda, veikia 
kaimo bendruomenė, mokykla, kultū-
ros namai, ambulatorija. Kaimas neža-
da mirti.

ŽŪB darbuotojų pajų ir dalį že-
mės iš gyventojų yra nupirkęs Ramūnas 
Karbauskis. Vystoma grūdinė žemdir-
bystė ir pienininkystė.

Pas šimtametę Karoliną Plungienę. Su senole 
J. Plungaitė-Baltrušaitienė, marti Rita ir anūkė 
Simona. Str. nuotraukos – iš Alksniupių  
pagrindinės mokyklos muziejaus archyvo ir  
iš str. autorės rinkinio
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Kietas suvalkietis, geras šeimininkas
Vytautas Astrauskas

Lietuvoje Malinauskų pavardė gana paplitusi. Su Algirdu Malinausku man 
teko ne vienerius metus artimai bendrauti, pažinti jo charakterį, sugebėjimus, o 
svarbiausia – savo akimis matyti jo nuveiktus darbus. Pažįstu ir jo brolį, darbštųjį 
Viliumą Malinauską – žinomą verslininką, Grūto parko sumanytoją ir šeimininką. 
Gėriuosi ir jo sūnaus Ričardo Malinausko, ilgamečio Druskininkų mero, darbais. 
Jis sugebėjo prikelti naujam gyvenimui šį ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje 
populiarų kurortą. Žodžiu, visi jie sumanūs, kupini idėjų, sugebantys suburti 
darbščias komandas, savo darbais garsinantys Malinauskų pavardę. 

Buvusiame Šeduvos, o vėliau sujungtame Radviliškio rajone septynerius metus 
dirbau partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi. Atvykęs į Šeduvą pastebėjau, kad 
darbuotojai neįprastai atsipalaidavę, − mat mano pirmtakas ilgokai sirgo, gydėsi, 
ir tai nepraėjo be pėdsakų. Pamenu, vieną pirmųjų darbo dienų sušaukėme ūkių 
vadovų pasitarimą, bet sutartu laiku atvyko tik trečdalis kviestųjų, kiti prisijungė 
gerokai pavėlavę. Nepasirodė ir „Draugo“ kolūkio pirmininkas A. Malinauskas, 
Beinoravos tarybinio ūkio direktorius Juozas Jasas. Iš darbuotojų jau žinojau, 
kad šiedu, stiprių ūkių vadovai, − žmonės su charakteriu, diktuojantys toną 
visam ūkių vadovų korpusui. Gerokai suirzęs, nors gal ir be reikalo, priminiau, 
jog būtina laikytis drausmės, o darbuotojų paprašiau išsiaiškinti, kodėl vadovai 
neatvyko į pasitarimą. Po kurio laiko išgirdau, kad A. Malinauskas nepasakė, 
kodėl nedalyvavo, bet pareiškė rytoj specialiai atvyksiąs pasižiūrėti, koks čia 
„berniukas“ vadovauti pradėjo nuo kalbų apie drausmę. Ankstyvą kitos dienos 
rytą man pranešė, kad atvyko „Draugo“ kolūkio pirmininkas. Į kabinetą įėjęs 
aukštas, kresnas vyriškis sodriu balsu pasisveikino ir prisistatė. Pamenu, kalbėjomės 
porą gerų valandų. Iš karto pajutau, jog mezgasi geras tarpusavio ryšys, nors 
iš pradžių nusistebėjau jo nedrausmingumu, o jis pažadėjo, jog tai nepasikartos. 
Kalbėjomės apie daug ką. Pirmiausia papasakojau 
apie save, paskui tą patį padarė ir svečias. Jis kalbėjo 
apie tai, kokį ūkį rado atėjęs pirmininkauti ir kokia 
padėtis dabar, išdėstė savo artimiausius planus bei 
tolimesnes perspektyvas, pakvietė apsilankyti ūkyje. 
Kadaise palikęs neblogą valdišką darbą, A. Mali-
nauskas buvo išrinktas nugyvento „Draugo“ kolūkio 
pirmininku ir išvedė jį į pirmaujančių respublikos 
ūkių gretas. Jis buvo tikras žemdirbys – novatorius, 
niekam nenuolaidžiavo ir nesimeilino, nors dirbo 
Lietuvai nelengvais metais.

Tuometinė sistema buvo perdėm centralizuota, 
pagrįsta vieninga ideologija visose gyvenimo srityse, 
dominavo vienos ir „neklystančios“ partijos nurodymai. 
Dėl to kentėjo visa šalis, bet, mano galva, skaudžiausiai 
nukentėjo kaimas. Priverstinė kolektyvizacija atskyrė 

Žemdirbys – novatorius  
Algirdas Malinauskas
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žemdirbį nuo žemės, gamybos priemonių ir pavertė 
jį tik viršesniųjų komandų vykdytoju. O kiek vajų ir 
komandų iš viršaus nuleista? Buvo įsakyta stambinti 
ūkius, statyti didžiules gyvulininkystės fermas, siekta 
likviduoti asmeninį žemdirbio ūkį, kuris sunkiais lai-
kais gelbėdavo jį nuo bado. Visa tai ir daugybė kitų 
kampanijų, diktuojamų iš Centro – iš Maskvos, varžė 
žemdirbius, sėjo nepasitikėjimą rytdiena. 

Tuometinė Lietuvos vadovybė negalėjo visiškai 
išvengti centrinės valdžios kuriamų direktyvų, tačiau 
sugebėjo laviruoti, manevruoti, kiek įmanydama švel-
nindavo kai kurias sąjungines kampanijas. Mes nesi-
žavėjome itin stambiais ūkiais, tūkstantinėmis gyvulių 
fermomis, nors būta ir tokių. Iš sąjunginio biudžeto 
buvo plačiai vykdomi žemės melioravimo darbai, 
pastatyta šimtai gyvenviečių su žmonėms reikalinga infrastruktūra, tačiau ir šis 
vajus buvo skausmingas, nes valstietis nenorėjo skirtis su savo sodyba. Bet argi 
nuo jo kas priklausė?

Lietuvoje išliko žemdirbių pagalbiniai ūkiai, buvo plėtojama lietuviška žem-
dirbystės kultūra, pažangios žalienos, pašarų ruošimo technologijos, veislinė gyvu-
lininkystė, aktyviai rengiami žemės ūkio specialistai. Septintajame dešimtmetyje ir 
vėliau žemės ūkis atsigavo ir pagal daugelį rodiklių pirmavo Sąjungoje. Žemdirbiai 
pradėjo geriau gyventi, statėsi namus, kūrėsi gyvenvietėse, kurios kasmet gražėjo, 
turėjo būtiniausias paslaugas žmonėms 
tiekiančių struktūrų: mokyklų, kultūros 
centrų, medicinos punktų, parduotuvių. 
Ir čia svarų žodį tarė, gerą pavyzdį 
rodė pirmaujantys ūkiai.

A. Malinauskas buvo stambių 
ūkių (per 3 000 ha žemės), milžiniškų 
kiaulidžių ar karvidžių priešininkas. 
Apsilankęs tokiuose kompleksuose, 
apie pamatytus trūkumus klodavo 
neslėpdamas pasipiktinimo. Jis ilgai 
priešinosi, kad prie „Draugo“ būtų pri-
jungtas šalia esantis ūkis. Ir tik tada, 
kai jo kolūkis ganėtinai sutvirtėjo ir 
pasidarė ankšta toliau plėsti gamybą, 
pats paprašė papildomos žemės ir suti-
ko, kad prie „Draugo“ būtų prijungtas 
kaimyninis Radvilonių tarybinis ūkis. 
„Draugas“ ne tik statėsi gamybinius 
pastatus, bet neapleido veikiančiųjų, 
juos rekonstruodavo, mechanizavo ūkį, 
diegė pažangias technologijas.

A. Malinauskas darbe

A. Malinauskas žvejyboje
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Vieną dieną paskambino tuometinė respublikos Ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotoja Leokadija Diržinskaitė ir išreiškė norą apsilankyti rajone ir būtinai 
pabuvoti „Draugo“ kolūkyje. Sutarėme dėl datos ir galimos programos. „Draugo“ 
kolūkio pirmininkas svetingai sutiko viešnią: papasakojo apie ūkį, pasiūlė pasidairyti 
po jį. Išvydusi kelis nedidelius, senus, iš molio drėbtus statinius, L. Diržinskaitė 
nusistebėjo, kad nemato naujų, šiuolaikinių fermų. Į tai A. Malinauskas it kirviu 
atkirto: „Argi svarbu, kokia stuba, svarbu, kokia joje merga.“ Iš tiesų, užėję į tokį mo-
linį tvartą išvydome pulką įmitusių kiaulių gerai įrengtuose garduose. Patalpose 
sausa, šilta. L. Diržinskaitė, kuravusi kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos sritį, 
pasidžiaugė, kai ūkio vadovas papasakojo apie planus šioje srityje. Jau tada ūkyje 
veikė parduotuvė, medicinos punktas, pašto skyrius, Alksniupių gyvenvietės gatvės 
buvo asfaltuotos. O pamačiusi pagal individualų projektą statomus kultūros rūmus, 
viešnia jau negailėjo pagyrų šeimininkui. Ūkyje yra lankęsi beveik visi tuometiniai 
respublikos vadovai, o Antanas Sniečkus – ir ne kartą. Su visais A. Malinauskas 
jausdavosi laisvai, energingai dėstydavo savo sumanymus, pasiginčydavo ginda-
mas savo nuomonę, atvirai išsakydavo priekaištus dėl valdžios politikos kaime. 
Ūkyje dažnai lankydavosi ir žemės ūkio mokslų specialistai, − po jo laukus ne 
sykį vaikščiojo žymūs agrarininkai Petras Vasinauskas, Antanas Būdvytis, Jadvyga 
Monstvilaitė ir kiti. Gerus ryšius A. Malinauskas palaikė su Gyvulininkystės, Ve-
terinarijos, Žemės ūkio mechanizacijos institutais, žemės ūkio profilio aukštosiomis 
mokyklomis, dažnai ten apsilankydavo, o mokslininkai būdavo dažni svečiai ūkyje. 
Pamenu, A. Malinauskas po kiekvieno vizito į mokslo įstaigas pasakodavo apie 
įspūdžius, kilusias idėjas, susitarimus, o kartais pasakydavo nieko naujo nesužinojęs 
ir net pakritikuodavo mokslininkus, jog jie atsilieka nuo praktikų. 

A. Malinauskas naujų idėjų sėmėsi visur – mokslo institutuose, lankyda-
masis kituose pažangiuose respublikos ūkiuose, buvodamas užsienyje. Nuvykęs 
į ūkį galėjai pamatyti žemės plotą, užsėtą derlingesne sėkla, pagal pažangiausią 
technologiją ruošiamus pašarus, kitų naujovių. Kai Lietuvoje kilo kukurūzų sėjimo 
vajus, A. Malinauskas visuose forumuose, spaudoje kategoriškai pasisakydavo prieš 
jų auginimą mažinant našių dobilienų plotus, pasišaipydavo iš reikalavimų sėti 
kukurūzus kvadratiniu-lizdiniu būdu. Tačiau ir „Draugo“ kolūkyje buvo sėjami 
kukurūzai, bet savaip – su tarpinėmis ankštinėmis kultūromis, taip praturtinant 
būsimą siloso masę baltymais. Ūkis augino pupas, cukrinius runkelius, daugia-
mečių žolių sėklojus ir, parduodavus šiuose plotuose išaugintą derlių kitiems 
ūkiams, būdavo gaunama nemažų pajamų. Žodžiu, augindavo tai ir tiek, kiek 
apsimokėdavo, − vadovavosi sveiku žemdirbio protu, nepaisė jokių nurodymų ir 
komandų iš viršaus. 

A. Malinauskas mėgdavo ir paeksperimentuoti. Pamenu, Nikitos Chruščio-
vo laikais buvo sočiai įvairiausių eksperimentų, ypač žemės ūkyje. Vienu metu 
jis pasisakė prieš kolūkiečių asmeninį pagalbinį ūkį. Girdi, visuomeniniai ūkiai 
pajėgūs aprūpinti kolūkiečius pienu, mėsa ir kitais produktais, todėl žmogui nėra 
reikalo laikyti gyvulių, nereikia ir sodybinio sklypo, – rūpesčių dėl jo nevaržomas 
kolūkietis našiau dirbs ūkyje. Laimė, Lietuva nepasidavė šiam sumanymui. Mūsų 
krašte kolūkietis turėjo žemės sklypą, ganyklą, augino gyvulius ir paukščius, ne tik 
šeima apsirūpindavo pienu, mėsa ir kitais produktais, bet ir nemažai produkcijos 
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iš asmeninio ūkio parduodavo valstybei. Kitose respublikose, ypač Rusijoje, šito 
nebuvo. A. Malinauskas iš esmės buvo prieš tokią N. Chruščiovo politiką. Tačiau 
jis sumanė iš ūkio nemokamai duoti dirbantiesiems pietus, girdi, negaiš laiko 
buičiai, našiau dirbs ūkyje. Jau nepamenu, kiek laiko truko šis eksperimentas (gal 
apie savaitę), bet buvo nutrauktas pastebėjus, jog dirbantieji vis tiek eina pogulio 
arba tvarkosi namuose, gamina pietus vaikams. 

A. Malinauskas kartais būdavo pernelyg kategoriškas su darbuotojais, savo 
šeimos nariais, artimaisiais, ne visada pakantus kritikai, nors mėgdavo kritikuoti 
kitus. Rajono žemės ūkio valdybos specialistai dažnai pasiguosdavo, kad jis nepaiso 
jų patarimų, aštriai reaguoja į reiškiamas pastabas, nesilaiko nustatytos tvarkos. 

Prisimenu dar tokį kazusą. Metams pasibaigus vykdavo kolūkių ataskaitiniai-
rinkiminiai susirinkimai. Pirmininkui perskaičius ataskaitinį pranešimą, vykdavo 
diskusijos, būdavo pateikiama tvirtinti praėjusiųjų metų ūkinė-finansinė ataskai-
ta, renkama ūkio valdyba ir jos pirmininkas. Štai vieno tokio susirinkimo metu 
(berods 1964 m.) keli kalbėjusieji pakritikavo pirmininką. A. Malinauskas, užuot 
ramiai išsiaiškinęs problemas, įsižeidė ir išėjo iš susirinkimo. Tada salėje pasigirdo 
balsų, reikalaujančių jį pakeisti. Ir ką gi, pirmininku buvo išrinktas susirinkime 
dalyvavęs rajono atstovas – žemės ūkio valdybos viršininkas Boleslovas Paraščia-
kas. Aš apie visa tai sužinojau telefonu, būdamas kitame rajono krašte, „Pergalės“ 
kolūkyje, kur vyko panašus susirinkimas. Rytojaus dieną susirinkę ieškojome išei-
ties iš susidariusios padėties. Pagelbėjo patys „Draugo“ nariai. Sekretorė pranešė, 
jog priimamajame laukia iš ūkio atvykusi delegacija. Į kabinetą sugužėjo grupė 
alksniupiečių pasiuntinių – garbingų senbuvių. Buvo akivaizdu, jog jie išgyvena 
dėl susirinkime įvykusio konflikto. Atvykusieji aiškino, jog jį sukėlė neseniai į 
kolūkį priimti žmonės, tarp kurių buvo ir tokių, kurie nepaisė drausmės, dažnai 
gaudavo nuo pirmininko pylos. O senbuviai esą nenori kito pirmininko. Ūkis 
jau buvo aukštai iškėlęs savo kartelę, pelnęs tokį prestižą, kurį naujam vadovui 
išlaikyti būtų nelengva. 

Ūkio žmonės prašė sugrąžinti Malinauską. Pasiūliau patiems su juo tartis, 
bet išgirdau, kad dar vakar A. Malinauskas išvyko, regis, į Marijampolę. Bet il-

A. Malinausko šeima. 
Str. nuotraukos – 
iš G. Vengrienės 
rinkinio
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gai išbūti atskirtas nuo kolūkio jis nepajėgė. Kiek aprimęs po kelių dienų jis vėl 
pasirodė Alksniupiuose. Rajono vadovai ne vieną dieną praleido ūkyje, kalbėjosi 
su žmonėmis, aiškinosi situaciją. Galų gale A. Malinauskas vėl buvo išrinktas 
kolūkio pirmininku ir sėkmingai darbavosi. 

Algirdas buvo nuotaikos žmogus. Dažnai jį matydavai linksmą, juokaujantį, 
bet kartais būdavo niūrus, nes ne viskas buvo jo valioje: laiku nepalijo – laukai 
džiūsta, trūksta atsarginių dalių technikai, statybininkai nesilaiko susitarimų ir 
pan. Jis labai krimtosi dėl nesėkmių, skųsdavosi nuovargiu. 

Sykį, matyt, pagautas nuotaikos, užėjęs prakalbo apie partiškumą, teiravosi, 
ar jį priimtų į partiją. Paaiškinau, kokia šios procedūros tvarka, pasakiau, kad ne-
galiu iš anksto garantuoti sėkmės. Apsilankęs po kurio laiko pareiškė, kad niekada 
nestosiąs į partiją, norįs ir toliau likti laisvas, niekuo ir niekam neįsipareigojęs. 
„Tai ir lik nepartiniu“, – atsakiau. Tai neturėjo jokios įtakos jo autoritetui. Jis buvo 
pelnęs pripažinimą ir pagarbą, ne kartą apdovanotas ir įvertintas. 

A. Malinauskas pakiliai sutiko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, bet į 
politiką nepasuko. Išėjęs iš šeimos apsigyveno Šeduvoje. Domėjosi reikalais Alks-
niupiuose, kur vietoj kolūkio susikūrė žemės ūkio bendrovė. 

Teko tuomet būti Alksniupiuose surengtoje vadinamojoje „Lauko dienoje“, 
kai kelių ūkių specialistai apžiūri ir įvertina laukus, keičiasi patirtimi. Bendrovei 
„Draugas“ vadovavo Algirdo sūnus Rimdžius. Užklausiau jo apie tėvą, pasiteira-
vau, ar neįkyri savo patarimais. 

„Normaliai, − atsakė Rimdžius. – Aš ir savo galvą turiu, o tėvo 
domėjimasis Alksniupiais suprantamas, juk tiek jėgų ir sveikatos 
jiems atiduota.“ 

A.  Malinausko sveikata išties šlubavo. Lankiau jį Vilniaus Santariškių ligoninėje. 
Buvo piktas, nuliūdęs, bet pasikalbėjome nuoširdžiai. Po mirties buvo pašarvotas 
bendrovės kultūros namų salėje. Mačiau, kaip nuoširdžiai liūdi žmonės, atėję at-
sisveikinti su buvusiu vadovu. Šviesios atminties Algirdas Malinauskas palaidotas 
Alksniupių kaimo kapinaitėse.
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Šileikonių–Alksniupiųmokyklos
GražinaVengrienė

Carizmovaldymometaismūsųapylinkėsgyventojųšvietimasvykotaip
patkaipirvisojeLietuvoje.Po1863m.sukilimo,uždrauduslietuviškąžodį,
kūrėsislaptos–daraktorinėsmokyklos.TokiosmokyklosveikėAlksniupių,Šilei
konių,Naujasodžioirkt.kaimuose.Gyventojaisamdydavomokytoją,kurisbuvo
vadinamasdaraktoriumi.Juobūdavoatitarnavęskareivis,klierikasarkasnors,
mokantiskalbą,nusimanantisapiematematikąargeografiją.Užšiųmokyklųlai
kymągrėsdavoganadidelėsbaudos,todėlvisąlaikąbuvokeičiamamokymosi
vieta.Omokydavosiūkininkųseklyčiose.Lentąatstojoiškeltosklojimodurys,
sąsiuviniaistapdavolaikraščiųparaštės,elementoriumi–maldaknygės.Apietai
savoprisiminimaisdalijosišimtametėNaujasodžiogyventojaŪsienė:

„Mokėmėsmūsųseklyčioje.Didelisstalas,aplinksuolai.Išimtos
jaujosdurys–tailenta.Kreidosretaikadabūdavo,rašydavoan
glimi.Mokėskaityti,skaičiuoti,dainuoti,giedotiirpoterių.Vaikai
rašydavoantlentelių,vadinamų„doskų“.Skaitėišmaldaknygių.“ 

Kitasenolė,V.Karpavičienė,prisiminė:

„Tėtėpasakojo,kadjomokslailietuviškosspaudosdraudimometais,
kailietuviškusžodžiusrašydavotikrusiškomisraidėmis,taippat
vykokaimogryčioje.Vienasišsuaugusiųturėdavostebėti,arį
kaimąneatvažiuojažandarai,irlaikuįspėtidaraktorių,kadjissu
vaikaisnepatektųjiemsįrankas.Jeitokįpranešimągaudavo,vaikai
sprukdavoįvisaspuses.Mokslaibuvotiktokie,kadgalėtųpasi
rašyti,skaityti,mokėtųpinigussuskaičiuoti.Mergaitėsnesimokė.“

Apievalstybinėsmokyklosįkūrimądaugiausia
prisiminimųpalikojosįkūrėjairpirmojimokytojaMi
kalinaGlemžaitė.DartebedirbdamaPapilėje,1911m.ji
gavopaskyrimąPanevėžiorajonoSliekiųkaimeatidaryti
mokyklą.SuŽybartųseniūnuJ.Plungepervažiavusi
visąnedidukąSliekiųkaimą,kurismokytojaipasirodė
labainykus,įsikūręsžemojevietoje,namaitaippat
nelabaitinkamimokyklai,jisunerimo.Seniūnasnura
minopasakydamas,kadmokyklaivietąyranumatęs
Šileikoniųkaime.Keturiųkaimųvyrųsusirinkimas
nutarėprašytileidimokurtimokykląŠileikoniuose,
statytijainaująpastatą.Parinktavietakaimogaleant
kalniuko,išrinktastinkamiausiasprojektasišmokytojos
pateiktų,nupirktasžemėssklypasmokyklosstatybai.
Kolvykostatyba,mokytaAgotosPlungaitėstroboje.

MikalinaGlemžaitė.
1981m.
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Sutvarkiusžemėspirkimoirinventoriausmokyklaiužsakymodokumentus,
mokytojaM.Glemžaitėpasinėrėįtiesioginįdarbą.Pradžiabuvosunki.Norinčių
mokytisbuvotiekdaug,kadtekosudarytitrisgrupes:mažyliailankėmokykląiš
ryto,didesni–popietų,o15–16metųpaaugliaivakariniuskursus–dukartus
persavaitę.Mokiniųžiniosbuvolabainevienodos:vienivisainiekonemokė
jo,kitiskaitėišmaldaknygių,obuvoirtokių,kuriesilpnaikalbėjolietuviškai.
Turėtairsumokslunesusijusiųrūpesčių.Mokytojavasaromisruošėmokinius
stojamiesiemsegzaminamsįaukštesnesmokyklas.Per1912m.vasarąjiparuošė
stojamiesiemsegzaminamsdevynis16–17metųamžiausjaunuolius.Mokytojos
dėkaįPanevėžiomokytojųseminarijąįstojoketuriosmergaitės,įŠiauliųgimna
ziją–penkijaunuoliai.Per1913m.vasarądarvienuolikamokytojosparuoštų
jaunuoliųįstojoįPanevėžioirŠiauliųgimnazijas.

MokyklosstatybosrūpesčiaisseniūnasJ.Plungėdalijosisuvisųkaimų
vyrais.1913m.rudenįantkalneliojaušvietėnaujasmokyklospastatas.Aplink
puikavosipasodintasvaismedžiųsodas,įrengta432m2aikštelėvaikams,darže
lis,šulinys,pastatytiūkiniaipastatai,atmatuotažemėdaržui.Mokykloje–dvi
erdviosklasės,trijųkambariųbutasmokytojui.Jaubuvogautitriviečiaisuolaiir
daliskitoinventoriaus.

1914–1915m.mokyklojejaubuvosukomplektuotiketuriskyriai.
Mokytojarūpinosiirkitaislavinimobūdais.Buvoorganizuotapirmoji1913m.

Kalėdųeglutė.Jairuošėsinetikmokiniai,betirtėvai.Mokiniaišoko,vaidino.
Šventėvykodvidienas,atvažiavopasižiūrėtiiriškitųkaimų.

Kaizerinėsokupacijosmetaismokyklabuvopaliktalikimovaliai.Čiabuvo
apsistojusigrupelėbesitraukiančiosRusijoskariuomenėskarių,pabuvojovokiečių
žandarmerijairbolševikinėsarmijoskovotojai.

1919m.išRusijosgrįžusiM.Glemžaitėradomokykląlabaiapleistą.Kros
nysišardytos,baldaiišvežiotiirt.t.Būtinaireikėjoremonto,olėšųnebuvo.
Paramosiškaimožmoniųnesulaukė.Nuotaikosbuvovisaikitokiosneistatant
mokyklą.Daugelisžmoniųbuvoabejingi.Padirbėjusivieneriusmetus,mokytoja
gavopasiūlymąpersikeltidirbtiįKupiškį.Kadangibuvonusivylusimokiniųtė
vaisirnegerėjančiapadėtimi,jipasiūlymąpriėmė.

1920–1922m.mokyklojedirbomokytojaiKazanavičiai.Peratostogasjie
surengėekskursijąįKauną.Beveikvisimokiniaitadapirmąkartąvažiavotrau
kiniu,ikiŠeduvosgeležinkeliostotiesėjopėsti.KauneaplankėKaromuziejų,
spaustuvę,aerodromą,kurpirmąkartąišartipamatėlėktuvą.Operosirbaleto
teatrežiūrėjoŠ.Gunooperą,,Faustas“.

PoPirmojopasauliniokaro,jauesantnepriklausomaiLietuvai,bekalėdinių
eglučių,mokyklaorganizuodavovakarėliussubilietaissuaugusiesiems,osurink
taslėšaspanaudodavomokyklosreikalams.Išjųbuvokaupiamasknygynėlis,
mokymopriemonės,perkamivadovėliaibeturčiams.ApietuoslaikusŠileikonių
pradžiosmokykląlankiusiGenovaitėButkutėBeresnevičienėprisimena:

„KaikurievaikaiįmokykląateidavotikpoVisųšventųjų,kai
uždarydavoįtvartusgyvulius.Žiemąmokiniųbuvodaug,tačiau
pavasarį,darnepasibaigusmokslometams,kaikuriemsišjųmo
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kyklossuolątekdavoišmainytiįsunkiąpiemenėliodalią,
neskitopasirinkimojieneturėjo.Kolbūdavonešalta,į
mokykląvaikaieidavobasi,okaiatsirasdavopurvoar
pasnigdavo,–apsiavęnagines.“

Pamažuvalstybėsrūpestismokyklomisdidėjo,1928–1929m.Žybartųkaime
atidarytasŠileikoniųpradžiosmokykloskomplektas,mokyklaiskiriamadaugiaulėšų.

Pagališlikusiųdienynųiregzaminųprotokolųduomenisnustatyta,kadŠi
leikoniųpradžiosmokyklojekaroirpokariolaikotarpiumokydavosividutiniškai
60vaikų.Prasidėjustrėmimamsvaikųgerokaisumažėjo.

Nuo1945iki1956m.ŠileikoniųpradžiosmokyklosvedėjutapoAdolfas
Žukas.Buvęmokiniaijįprisimenakaiplabaireiklųmokytojąirkaippuikųmo
kyklosšeimininką.

PokariometaisįsavogimtąjąmokyklądirbtigrįžoG.ButkutėBeresnevičie
nė,pasibaiguspokarioneramumamsmokytipradinukųgrįžoalksniupietėTeklė
GrybaitėRupšlaukienėGrigužauskienė.

1953m.priemokyklosbuvoatidarytasGrinkiškiovidurinėsmokyklosfilia
las,kasmetpriaugdavopovienąklasę.Tekodirbtidviempamainomis.Daugėjo
irmokytojų.DidelismuzikosmylėtojasViktorasBajoriūnasmokėvaikusgroti
skudučiais,patsgrojoakordeonu.MokytojaStasėBrimanaitėsumaniaiorganizuo
davosaviveiklą.JaitalkinoL.Kuprytė,Samčiukienė.

1959m.Šileikoniųpradžiosmokyklapertvarkomaįseptynmetę.Pirmasis
josdirektoriusbuvoAleksasValančius.Padaugėjusmokinių,nebeužtekopatalpų.
PradinėsklasėsbuvoiškeltosįK.Dočkausnamą.

„Draugo“kolūkiopirmininkuiA.Malinauskuipasiūlius,Alksniupiųkaime
nutartastatytimokyklosreikmesatitinkantįpastatąirmokykląperkeltiįAlksniupius.

Šileikoniųkaimomokyklos
mokytojaipokariometais. 
Iškairėsantras– 
AdolfasŽukas
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1964m.mokyklosstatybabaigta.Direktoriumituometu
dirboAntanasBartkus.Vykdanttolesnįjaunimolavinimodar
bą,prieAlksniupiųaštuonmetėsbuvoatidarytasRadviliškio
vakarinėsvidurinėsmokyklosfilialas.Jisveikėiki1981m.

Pokeleriųmetųiršiamepastatepasidarėankšta.Padi
dėjomokiniųskaičius,nebuvosportosalės,dirbtuvių.Irvėl
veiklosėmėsipagrindinismokyklosrėmėjas,,Draugo“kolū
kis.Pirmiausiabuvopristatytasportokoncertinėsalė.Naujas
priestatassujungtassumokykla,įrengtascentrinisšildymas,
rūbinė,geripersirengimokambariai.Savaitgaliaisčiavyk
davokoncertai,šventės,popamokiniairenginiai.Įspūdingus
renginiusorganizuodavotuometupionieriųvadovedirbusi
VirginaKrugelienė.Dabar,2011m.,jidirbaužklasiniodarbo
organizatore.

1980m.gyventojųirmokyklosvadovybėspastangųdė
kamokyklaperorganizuojamaįpriaugančiąvidurinę.Greta
senojopastatopagalA.Mačiulioprojektąpradedamasstaty
tiraudonųplytųpastatas.Daugrūpesčiųturėjotuometinis
mokyklosdirektoriusVytautasPatalauskas.Naujamepastate
suprojektuotivisireikiamikabinetai,dirbtuvės,valgyklairkt.

1982m.mokyklosdirektoriuiVytautuiZubkuimirus,
naujudirektoriumipaskiriamaskątikVilniauspedagoginį
institutąbaigęsAntanasČepononis.Jotrykštantienergijair
entuziazmasaprūpinantmokykląirįrengiantkabinetuslabai
laikupravertė.

Tėvamspageidaujant,gaunamasleidimasmokykloje
ikišioldėstomąprancūzųkalbąkeistianglųkalba.Jądėsto
GražinaPuodžiūnienė,mokyklojetebedirbantiikišiol.

Išsiplėtuspatalpomsatsiradogalimybėmokiniuslavinti
įvairiuosebūreliuose.Mokyklagarsėjadainavimo,šokių,dra
mos,lėliųteatrobūreliųpasiekimais.Pučiamųjųinstrumentų
orkestras,vadovaujamasJ.Plačenio,1987m.dalyvavores
publikinėjemoksleiviųdainųšventėje.

1997m.išėjusiįpensijąistorijosmokytojaGražinaVeng
rienėįkūrėmokyklosmuziejų,kuris,gavusdaugiaupatalpų,
tapokraštokraštotyrosmuziejumi.

2001m.Alksniupiųvidurinėperorganizuotaįpagrin
dinę.Vidurinėmokyklaišleido14laidų,išviso121abitu
rientą.DaugelisjųsėkmingaibaigėaukštąsiasmokyklasirdarbuojasiLietuvoje
beiužsienyje.

2003m.atliktimokyklosrenovacijosdarbai–įrengtaautomatizuota,gamtinė 
misdujomiskūrenamakatilinė,pakeistasirapšiltintasstogas,pakeistilangaiirdurys.

2004m.mokyklojeįsteigtasinformaciniscentras.PastaraisiaismetaisAlks
niupiųmokyklayravienintelėrajone,kuriojekompiuterinioraštingumomokiniai
mokominuopirmosklasės.

Alksniupiųvidurinės
mokyklosdirektoriai
VytautasPatalauskas
(1964–1977), 
AntanasČepononis 
(1982–1990), 
LaimutisŠkleinikas
(1996–2011)
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MokiniųpučiamųjųinstrumentųorkestrassuvadovuJ.Plačeniu

Alksniupių 
pagrindinėmokykla

Alksniupių 
pagrindinėsmokyklos
mokytojai.2009m.
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Nuo1983m.direktoriauspa
vaduotojadirbakruopšti,pareiginga,
principinga,reiklisauirkitiemsmo
kytojaJulėIvanauskaitė.Nuo1996iki2011m.mokyklaivadovavobuvęsšios
mokyklosmokinysLaimutisŠkleinikas.Vadovųdėkamokyklojesudarytosge
rossąlygospedagogųirmokiniųdarbui.Mokyklojedirba21mokytojas,visisu
aukštuojuišsilavinimu,yragerisavodalykųspecialistai.Įsavobuvusiąmokyklą
dirbtigrįžoL.Škleinikas,L.EseliūnaitėStumbrienė,R.JanušauskaitėSaliamorienė,
M.JonaitytėBaltuškienė,R.ButkevičiūtėVaranauskienė,Z.KazakevičiūtėKučienė,
kurįlaikądirboJ.Blinstrubaitė,L.Mickevičiūtė.

Mokyklospedagogainuolatdalyvaujaįvairiuoserespublikiniuoseirtarp
tautiniuoseprojektuose.Pvz.,Suomijosaplinkosapsaugoskonkurse„Mokykla,
bendruomenė,aplinka“projektas„Žemeireikiadraugų...“(vadovėIrenaJurevi
čienė)buvoapdovanotasSuomijosaplinkosapsaugosministerijosPadėkosraštu.
Užprojektus„KompiuterispliusEkonomikapradinukui“(mokyt.R.Saliamorienė,
L.Stumbrienė)ir„Muziejausfondųpanaudojimastautinėskultūrospuoselėjimui“
(vadovėG.Vengrienė)laimėtasfinansavimas.DalyvautaJAVambasadosLietuvoje
finansuojamameprojekte„Rinkosekonomikosvertybėsšvietimosistemai“(R.Sa
liamorienė,L.Stumbrienė).MokytojasG.Leviškadalyvavometodinėsmedžiagos
„Ekonomikapilietiškumopagrindųugdymopamokose.Aktyviejimokymometo
dai“diegimoeksperimente.

2011m.mokyklašventėįsikūrimošimtmečiojubiliejų.

Šiuometumokyklojedėljaunųžmoniųišvykimoįužsienįirmažiaugims
tantvaikų,mažėjairmokiniųskaičius.Kogero,ateisdiena,kaiAlksniupiuose
likstikpradinėmokykla.

Mokiniaiirmokytojai.2000m.Nuotraukos– 
išAlksniupiųpagrindinėsmokyklosmuziejaus
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Majoras Izidorius Pucevičius – Lietuvos  
laisvės armijos Žaliosios rinktinės  
įkūrėjas ir vadas
Gražina Pucevičiūtė-Palionienė

Tėvelis Izidorius Pucevičius partizanams ir vi-
suomenei žinomas kaip kapitonas Radvila (1901–1945), 
žuvęs dėl Tėvynės laisvės KGB tarnų surengtoje pa-
saloje. Jo gyvenimo kelias buvo trumpas, bet taurus 
ir reikšmingas. Šeimai jis brangus kaip rūpestingas 
vyras ir tėvas, kaip padorus žmogus, paaukojęs gy-
vybę dėl kilnių idealų.

Izidorius Pucevičius gimė 1901 m. gruodžio 22 d. 
Šeduvos valsčiaus Naujasodžio kaime (dabartiniame 
Radviliškio rajone), pasiturinčio ūkininko šeimoje. Iš 
gimusių dešimties vaikų užaugo keturi: du sūnūs ir 
dvi dukros. Tėvelio mama Antanina Gedminaitė-Pu-
cevičienė, kilusi iš Margių kaimo, pasakojo norėjusi, 
kad du vaikai dirbtų žemę, o kiti du – mokytųsi.

Izidorius, baigęs Šeduvos progimnaziją, 1923–
1924 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 
Trumpai pamokytojavęs Anykščių krašte, įstojo į Kauno 
karo mokyklą, nes jį nuo mažens žavėjo Lietuvos kariuomenė. Atostogų metu 
Izidorius mielai darbuodavosi tėvų ūkyje neretai ir dainą užtraukdamas. 1927 m. 
baigęs Karo mokyklą, su atestatu gavo ir aviacijos leitenanto laipsnį. Tarnavo 
karo aviacijoje ir šarvuočių rinktinėje. 1929 m. buvo paskirtas dirbti Radviliškyje 
šarvuoto traukinio „Gediminas“ bei kulkosvaidžių vagono vadu. Įgijo ir civilines 
mašinisto teises. 1930 m. vedė mano būsimą mamą – Vytauto Didžiojo universiteto 
studentę lituanistę Stasę Gylytę. Susilaukė manęs – Gražinos ir sesutės Aldonos. 
Buvo laimingas. Turėjo mylimą šeimą, mėgstamą darbą. Tačiau 1934 m. už da-
lyvavimą voldemarininkų maište buvo išbrauktas iš karininkų sąrašo. Supratęs 
jaunystės klaidą ir nutraukęs ryšius su maištininkais, pateikė malonės prašymą 
Prezidentui Antanui Smetonai. Po trejų metų vėl buvo priimtas į karinę tarnybą. 
Nuo 1937 m. pabaigos tarnavo „Geležinio vilko“ dragūnų trečiajame pulke. Iš 
pradžių dirbo kaip ūkio būrio vadas, ginklų prižiūrėtojas, vėliau kaip nuolatinis 
pulko stovyklos viršininkas. 1939 m. spalio mėnesį tėvelis dalyvavo paradiniame 
žygyje į Vilnių. Pasižymėjo teigiamai. Netrukus Respublikos Prezidento aktu jam 
buvo suteiktas kapitono laipsnis.

Atestacinėse charakteristikose tėvelis apibūdinamas kaip stiprios sveikatos, 
drausmingas, sumanus, teisingas kariškis, šalto, uždaro būdo, bet mokantis ben-
drauti su žmonėmis. Jis domėjosi specialybės literatūra, rašė į spaudą, priklausė 
šaulių būriui.

1940-ųjų vasarą, prasidėjus sovietinei okupacijai, tėvelis savo prašymu iš-
ėjo į atsargą. Ėmė veikti pogrindyje, Lietuvos aktyvistų fronte. Prasidėjus karui, 

Izidorius Pucevičius
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tėtis subūrė Daugyvenės krašto vyrus 
į rinktinę ir su jais 1941 m. birželio 
sukilimo dienomis užėmė Šeduvą. Kai 
Lietuvai vadovavo Laikinoji vyriausy-
bė, nepavaldi vokiečiams, kapitonas 
Izidorius Pucevičius ėjo Šeduvos karo 
komendanto pareigas. Iš jų pasitraukė, 
fašistams perėmus valdžią. Su Šeduvos 
klebonu, kanauninku Mykolu Karosu 
bandė gelbėti ten gyvenusių žydų tau-
tybės šeimas. Veikė Lietuvos aktyvistų 
fronte. Kurį laiką gyveno Kaune.

1944 m. tėčiui buvo pasiūlyta su 
šeima pasitraukti į Vakarus, tačiau jis, 
brandus Lietuvos karys profesionalas, 
nesutiko Tėvynės palikti pavojuje. Pa-
siryžo žūtbūt kovoti dėl jos nepriklau-
somybės. Pasinėrė į partizaninę veiklą. 
1944 m. liepos mėnesį tapo Tėvynės gel - 
bėjimo komiteto Šeduvoje vadu. Iš gim - 
to jo krašto vyrų, nuo sovietinės mobili-
zacijos pasitraukusių į miškus, ėmė for-
muoti rinktinę ir jai vadovauti kapitono 
Radvilos slapyvardžiu. Rinktinė dažniausiai telkėsi Radvilonių, Liaudiškių miškuose.

Istoriko prof. Vytauto Šerno teigimu1, 1945 m. kovo 23 d. kapitonas Radvila 
Panevėžio apskrities Berčiūnų gyvenvietės pakraštyje sušaukė Panevėžio, Šiaulių, 
Biržų ir kitų vietovių partizaninės kovos dalinių vadų sąskrydį. Jo dalyviams 
pritarus, minėtų vietovių daliniai susijungė į bendrą Lietuvos laisvės armijos (LLA) 
rinktinę. Išplėstai rinktinei davė Žaliosios vardą. Buvo patvirtinta Žaliosios rink-
tinės vėliava. Vadu išrinktas mano tėtis Izidorius Pucevičius – kapitonas Radvila. 
Taigi jis tapo Šiaurės ir Vidurio Lietuvos LLA didelės partizanų grupuotės vadu.

Tuo metu rinktinė turėjo daugiau kaip 100 pogrindžio darbui pasirengu-daugiau kaip 100 pogrindžio darbui pasirengu- 100 pogrindžio darbui pasirengu-
sių kovotojų. Iš kapitono Radvilos štabo, kurio branduolį sudarė 20 vyrų, tarp 
jų – daugiau kaip 10 desantininkų, ėjo nurodymai ir kitoms krašte veikusioms 
partizanų grupėms.

Kapitonas Radvila buvo gerbiamas ir mylimas ne tik partizanų, bet ir 
gyventojų, ypač jaunimo. Įsigijęs šapirografą, su bendražygiais puikiai kopija-
vo valsčių antspaudus, gamino dokumentus vengiantiems tarnybos sovietinėje 
armijoje. Jaunuolius sendino, vyresnius vyrus jaunino. Mokė motinas išradin-
gai slėpti sūnus. Tiems, kurie galėjo gyventi legaliai, patarė neiti į partizanus. 
Pasiryžusiems su ginklu kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės kėlė didelius 
reikalavimus. Kvietė laikytis kariškos drausmės, saugoti garbę, būti teisingiems.

Žalioji rinktinė gynė beginklius 
kaimo žmones nuo stribų, valsčių ak-
tyvo represijų, saugojo ūkininkus nuo 

Aldona ir Gražina Pucevičiūtės. 1945 m.

1 Šernas V . Save paaukojęs Tėvynės laisvei, Radvi-
liškio kraštas, 2007, Nr. 2 (7), p. 22.



965

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

pyliavų, kai kurioms šeimoms grėsusių badu. Kapi-
tonas patarė gyventojams nesikišti į politiką, draudė 
gaminti degtinę ir ja vaišinti stribus bei valdžios 
pareigūnus. Saugojo miškus nuo sunaikinimo. Draudė 
kirsti Liaudiškių mišką malkoms ir vežti į Radviliškio 
stiklo fabriką.

Partizanai visaip varžė represinių organų veiksmus, sunkino rekrutų gau-
dymą, trukdė gyventojų deportacijas į Sibirą. Spausdino informacinius lapelius, 
atsišaukimus, savo kūrybos rinkinius. Išėjo net du almanacho „Žodžiai iš miško“ 
numeriai.

Kapitonas Radvila pasižymėjo kaip sumanus partizaninės kovos vadas. Jis 
vadovavo dviem dideliems susirėmimams su daug galingesne NKVD kariuomene, 
kuri norėjo sunaikinti Žaliąją rinktinę. Kaip rašė istorikas prof. Vytautas Šernas2, 
1945 m. birželio 29 d. okupantai, pasitelkę 5 000 kareivių su galinga kovine tech-
nika, surengė grandiozinę operaciją. Jie vienu metu apsupo Liaudiškių, Mažuolių 
ir Varnionių miškus, užtvėrė kelią partizanams 15 km ilgio kordonu iš šarvuočių 
ir pėstininkų. Tačiau kapitonas Radvila nesutriko. Jis liepė partizanams persukti 
biržių susikirtimuose stovėjusius stulpus su kvartalų numeriais ir suklaidinti prie-
šus. Šio sumanaus manevro dėka Žalioji rinktinė iš mūšio Liaudiškių miške išėjo 
beveik be nuostolių, o suklaidinti čekistai tarpusavyje išsišaudė.

Kitas stambus susirėmimas su stribais ir reguliaria kariuomene, vykęs Ro-
zalime, nebuvo toks sėkmingas: jame žuvo septyni partizanai. Kiti pasitraukė. 
Paaiškėjo, kad apie partizanų rengiamą Rozalimo šturmą Panevėžio įgulai pranešė 
į Žaliąją rinktinę įvesti KGB agentai. Jie planavo sužlugdyti rinktinę iš vidaus 
ir nukauti jos vadą kapitoną Radvilą. 
Tačiau tada jiems to padaryti nepa- 2 Ten pat, p. 25.

Prie paminklo kapitonui  
Radvilai-majorui Izidoriui  
Pucevičiui gėles sodinti  
ruošiasi duktė Aldona  
Gudaitienė
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vyko. Ši klastinga niekšybė buvo įvykdyta 1945 m. rugpjūčio 26-tos dienos rytą, 
penktą valandą. Tėvelis žuvo pasaloje prie Mediniškių kaimo, kai vyko atsiimti 
prie Radviliškio užsakytų batų ir aplankyti mūsų, tuo metu apsistojusių pas ūki-
ninką Stankūną netoli Rozalimo. Mes su partizanų būreliu jo sunerimę laukėme, 
tačiau nebesulaukėme...

Dėl tėvynės laisvės kapitonas Radvila paaukojo ne tik gyvybę, bet ir šeimos 
laimę. Jo kūnas buvo išniekintas Rozalimo aikštėje, o paskui pakastas pelkėje... 
Mama su partizanais surado išniekintą brangų gyvenimo draugą, slapta palaidojo. 
Laidojo per du kartus: pirma – prie Radviliškio, o vėliau – naujose Radviliškio 
kapinėse, svetimame kape. Ten jis ir ilsisi – už paminklo žuvusiems Lietuvos 
laisvės kovų dalyviams...

Po mirties kapitonui Radvilai – Izidoriui Pucevičiui suteiktas majoro laips-
nis. Žuvusio vado kovas toliau tęsė bendražygiai, kiti narsūs vyrai. Keitėsi vadai, 
plėtėsi veiklos regionai, tačiau kapitono Radvilos įkurta Žalioji rinktinė išsilaikė 
visą pokario partizaninės kovos laikotarpį.
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Laisvės kovų dalyvis
Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė

Leonas Plungė gimė 1903 metų 
spalio 4 dieną Aµksniupių kaime. Tė-
vai – ūkininkai Elzbieta ir Kazimie-
ras – augino šešis vaikus: tris sūnus 
ir tris dukras. Leonas šeimoje buvo 
penktas vaikas (jauniausias iš sūnų). 
Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Še-
duvõs progimnazijoje, vėliau – Ka÷no 
policijos mokykloje.

Energingą, drąsų, aukšto ūgio jau - 
nuolį patraukė policininko profesija. Šį 
nelengvą darbą jis dirbo 1927–1939 me-
tais: buvo nuovados viršininko padėjė-
jas, viršininkas Šiauliuosê, Tôtuvėnuose, 
Radvíliškyje (pastarajame dirbo 1936–
1939 metais). Priklausė Šaulių sąjungai. 
Vílnių grąžinus Lietuvai, 1939 metų 
pabaigoje išvyko ten dirbti miesto sa-
vivaldybėje, Pasų skyriuje.

Sovietams okupavus Lietuvą, Le-
onas 1941-ųjų gegužės 7 dieną Vílniuje 
buvo suimtas ir apkaltintas, kad 1940–
1941 metais padėjo buvusiems Nepriklausomos Lietuvõs kariškiams nelegaliai gauti 
dokumentus, ginklų iš NKVD sandėlių, pabėgti į Vokietíją ir panašiai.

1941 metų birželio mėnesį, prieš pat karą, iš Naujõsios Vílnios pajudėjo 
ešelonas, pavadintas „Vilniaus etapu“, prigrūstas gegužės mėnesį bei birželio 12–17 
dienomis tremiamų žmonių. Dauguma jų buvo valstybės tarnautojai, policijos 
pareigūnai, verslininkai. Tarp jų – ir Leonas Plungė.

Tų pačių metų birželio 27-ąją kalinių ešelonas buvo atvežtas į Medvežjegòrsko 
lagerį. Per prižiūrėtojų žioplumą liko neišjungtas garsiakalbis, tad atvežtieji išgirdo, 
kad prasidėjo Vokietíjos ir SSRS karas. Ši žinia kaliniams įžiebė viltį atgauti laisvę, 
išgyventi. Tos vilties įkvėpėjai bei puoselėtojai buvo L. Plungė ir dar keli likimo 
suartinti aktyvūs lietuviai belaisviai: Jonas Martinaitis, buvęs tarnautojas, Šaulių 
sąjungos narys, Jurgis Matulis, Lietuvos kariuomenės jaunesnysis leitenantas (abu 
marijampoliečiai) ir kiti. Jie ėmė rengti pabėgimą iš lagerio. Prie besirengiančių 
veržtis į laisvę lietuvių netrukus prisijungė ir Lietuvos žydai.

Tuoj pat įvykdyti pabėgimo planą trukdė baltosios naktys – ištisą parą 
buvo labai šviesu. Pabėgimo organizatoriai manė, kad frontas yra netoli – už 80 
kilometrų. Todėl ketinta bėgti į Súomiją.

Tačiau 1941 metų liepos mėnesį, priartėjus frontui, kaliniai iš Medvežjegòrsko 
buvo etapuoti į Rùsijos gilumą. Lagerio komendantui KGB informatoriai pranešė 

Leonas Plungė
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apie rengiamą ginkluotą kalinių sukilimą ir pabėgimą, todėl baržoje buvo susti-
printa sargyba. Ilgą laiką kaliniai negavo net vandens. Jie sukilo, bandė nugin-
kluoti apsaugą ir pabėgti, bet sargybiniai pradėjo šaudyti į nusilpusius nuo bado 
ir troškulio žmones. Pabėgti nepavyko.

Visas „Vilniaus etapas“ iš Medvežjegorsko baržomis Belomòro kanalu, vi-
daus upėmis ir kanalais per Rybinską, Jaroslãvlį 1941-ųjų rugpjūčio mėnesį buvo 
perplukdytas į Solikãmsko (Usollago) Višeros lagerio punktą. Čia kalinių laukė 
ypač žiaurus režimas, sunkus alinantis darbas, badas, ligos. Vasaros pabaigoje 
į Solikãmską atvežti dar stiprūs žmonės po trijų katorgos mėnesių tapo klipatų 
komanda. Kiekvieną dieną mirdavo arti dešimties kalinių.

Matydami savo padėties beviltiškumą, kaliniai troško kuo skubiau bėgti, 
kol dar turi šiek tiek jėgų. Savo likimą jie siejo su įvykiais fronte, karo baigtimi. 
Sukilimo vadu buvo išrinktas L. Plungė. Jis su bendraminčiais subūrė aktyvių vyrų 
grupę, kitų kalinių vadinamą „inteligentais“, ir nenuilstamai ruošėsi ginkluotam 
sukilimui bei pabėgimui.

Tačiau organizuojamo pabėgimo slaptumo išlaikyti nepavyko. Spalio 23 dieną 
sukilimo rengėjai bei organizatoriai buvo suimti. Juos žiauriai kankinant, tardant, 
bandyta išgauti visų besirengiančių bėgti pavardes, pabėgimo planą. Šiame tardymo 
procese dalyvavo atvykę NKVD tardytojai iš Lietuvos: N. Dušanskis, Borisevičius, 
Minkevičius. Tardymo proceso žiaurumo neištvėrė ir mirė 12 tardomųjų.

Apie Leono sveikatos būklę tuo metu galima spręsti iš byloje esančio po 
tardymo protokolu sunkiai beįskaitomo, nusilpusios rankos suregzto parašo. Leonas, 
kaip ir daugelis likimo draugų, savo kaltės nepripažino ir aiškino kankintojams, 
jog nepripažįsta Sovietų Sąjungos teismo, kadangi yra kitos šalies pilietis.

Masinio ginkluoto sukilimo ir pabėgimo iš Solikamsko lagerio organizatoriai 
buvo nuteisti mirti ir 1942 metų birželio 10–15 dienomis Solikamsko kalėjime 
sušaudyti. L. Plungė sušaudytas birželio 1-ąją. Tuomet jam buvo 38 metai.

1989-aisiais L. Plungė buvo sovietinės prokuratūros reabilituotas. Tik Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, aš, jo dukra, turėjau galimybę susipažinti su Tėvelio 

Leonas Plungė  
su motina, žmona  
Teodora ir dukrele 
Nijole Vilniuje.  
1940 07 17.  
Nuotraukos – iš  
str. autorės albumo
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byla. Mano Mama, Teodora Plungienė, ilgametė Radvíliškio mokytoja, to nebe-
sulaukė, iškeliavo amžinybėn, taip ir nesužinojusi apie tragišką savo vyro žūtį.

Mes su Mama likome neištremtos (man tada buvo 10 metų). Manau, mus 
išgelbėjo tai, kad 1941 metais nespėjome persikelti į Vilnių, o Radvíliškyje mūsų 
niekas neįskundė, nors ne vieną naktį guldavome apsirengusios ir įsitempusios 
laukdavome prie mūsų durų sustojančio sunkvežimio.

1998 metais L. Plungė pripažintas Laisvės kovų dalyviu. 2003 metais Lietu-
vos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus jį, buvusį pogrindinės organizacijos 
narį, Solikamsko politinių kalinių sukilimo organizatorių, apdovanojo (po mirties) 
Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi. Šį garbingą apdovanojimą priėmiau aš, 
Tėvelio dukra.

Alksniupių kaime tebestovi sena troba (dabar šiek tiek atnaujinta), kurioje 
gimė mano Tėvelis. Prie jos – senas kryžius, apšiurusi klėtelė. Tiek belikę iš tų 
laikų, kai čia gimė, augo, brendo būsimas Lietuvos patriotas, kovotojas. Daug 
giminių palaidota Šeduvos kapinėse. Čia, Trijų kryžių postamente, man paprašius, 
įrašyta ir Leono Plungės pavardė.

Nežinia kur Rusijos platybėse, prie Solikamsko, trūnija Tėvelio kaulai. Jo 
jauniausios sesutės, diplomuotos agronomės Elžbietos Mickienės, prieškario Lietuvos 
aktyvios visuomenės veikėjos, Lietuvos ūkininkų draugijos tarybos narės, kaimo 
moterų švietėjos, palaikai taip pat ilsisi toli nuo Lietuvos. 1944 metais ji bėgo iš 
Lietuvos nuo sovietinio teroro, 1960-aisiais atgulė amžino poilsio Lénkijos žemėje. 
Jai, kaip ir broliui, nebuvo lemta grįžti į tėvynę.

Skaudi mūsų tautos praeitis ir nevalia jos pamiršti.

BISTRICKAITĖ Genovaitė (1937 09 30 Naujasodyje), medikė, 
biologė, mokslininkė. 1951 su motina ištremta į Krasnojarsko krašto 
Koj gyvenvietę (tėvas ten ištremtas 1948). Tremtyje 1957 baigusi Mi-
nos vid. m-klą, mokėsi Tomsko Medicinos i-to Farmacijos fak., 1958 
grįžusi iš tremties – Kauno Medicinos i-te. 1962 baigusi KMI, dirbo 
vienoje Vilniaus vaistinėje, vėliau – Vilniaus botanikos i-te moksline 
bendradarbe. 1963 įstojo į aspirantūrą, baigusi apgynė biologijos mokslų 
kandidato disertaciją „Mielių akoholodehidrogenarės konformacinių 
pakitimų poliarografija“. I-te jos darbas buvo susijęs su mielių ge-
netiniais tyrimais siekiant išvesti naujas mielių su pageidautinomis 
savybėmis rūšis. Yra paskelbusi daugiau nei 30 mokslo straipsnių 
Lietuvos ir Rusijos spaudoje.

BISTRICKAS Vilius (1940 10 31 Naujasodyje), fizikas, moks-
lininkas. 1948 pavyko pabėgti tremiant tėvus į Sibirą. 1959 baigė 
Pakruojo vid. m-klą, o 1965 – Vilniaus u-te įgijo fiziko specialybę. 
Nukreiptas dirbti į Lietuvos mokslų akademijos Fizikos-matematikos 
i-tą, įstojo į aspirantūrą, parašė mokslinį darbą „Politominiaidinaminio 
programavimo uždaviniai“ ir 1968 apgynė kaip fizikos-matematikos 
mokslų kandidato disertaciją. Joje jis pradėjo spręsti JAV mokslininko 
R. Bellmano knygoje „Dinaminis programavimas“ keltus šiuolaikinės ir 

Genovaitė Bistrickaitė
Vilius Bistrickas
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klasikinės matematikos optimalaus programavimo uždavinius. Pradėta 
kurti teorija buvo vystoma toliau dirbant Fizikos-matematikos i-te, 
vėliau – VU moksliniu bendradarbiu. 1983 šia tema („Diskrečiojo 
optimaliojo valdymo procesų sprendimo metodai“) parašė ir apgynė 
daktaro disertaciją. Parašė ir paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių 
Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose. 

BUITVYDAS Sergiejus (1970 10 03 Šiaurės Kazachstane), karinin-
kas lakūnas. Tėvams apsigyvenus Alksniupiuose, lankė ir 1989 baigė 
Alksniupių vid. m-klą. 1989–1993 mokėsi Charkovo aukštojoje karo 
aviacijos m-kloje. 1994 įstojo į Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas 
Karinių oro pajėgų (KOP)-osios aviacijos bazės (1-AB) naikintuvų 
eskadrilės lakūnu. 1995 suteiktas ltn., 1996 – vyr. ltn., 1998 – kapitono 
laipsnis ir paskirtas į KOP 1 AB naikintuvų eskadrilės grandies vado 
pareigas, 2001 – į KOP AB S3 operacijų skyriaus karininko, 2002 – į 
KOP 1 AB Lengvųjų atakos lėktuvų grandies vado pareigas. 2004 
suteiktas majoro laipsnis bei paskirtas į KOP AB S3 operacijų ir 
planų skyriaus viršininko, o nuo 2009 – į KOP AB štabo viršininko 
pareigas. 2013–2014 stažavosi JAV karinėse pajėgose. 

DRIEŽIS Rimas (1959 11 02 Alksniupiuose), lėlių teatro reži-
sierius ir dailininkas. Pradinę m-klą lankė Alksniupiuose, 1972–1979 
mokėsi dailės Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriuje, 1979–1984 
studijavo televizijos režisūrą Vilniaus konservatorijoje (dabar Lietu-
vos muzikos ir teatro akademija). 1984–1990 Vilniaus teatro „Lėlė“ 
režisierius, dailininkas. Sukūrė ir apipavidalino beveik 30 spektaklių 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio lėlių teatruose bei Lietuvos nacionalinėje 
televizijoje, taip pat režisavo spektaklius Lenkijoje bei Estijoje. Jo 
spektakliai vaidinti Latvijoje, Rusijoje, Alžyre, Vokietijoje, Danijoje. 
Spektakliai „Sigutė“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas Aviniukas“, „Co-
liukė“ apdovanoti tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje ir Estijoje. 
1998 už geriausią spektaklį vaikams Kristoforu apdovanotas spekta-
klis „Našlaitė Elenytė ir Joniukas Aviniukas“, 2004 Auksiniu scenos 
kryžiumi apdovanotas spektaklis „Trys brangenybės“, 2012 spektaklis 
„Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ pripažintas geriausiu lėlių spektakliu 
ir apdovanotas „Aukso scenos kryžiumi“ (apdovanota visa kūrybinė 
grupė) ir kt. Nuo 2007 dirba prie teatro „Lėlė“ veikiančiame „Gy-
vajame lėlių muziejuje“.

 
GRINEVIČIUS Jonas (1932 07 11 Kiaužeriuose, Panevėžio r.), 

automobilių eksploatacijos ir remonto inžinierius. Tais pačiais metais, 
mirus tėvui, su motina persikėlė pas senelius į Juodupius. Pradinę 
mokyklą lankė Šileikoniuose, o vidurinę baigė Šeduvoje 1951. 1955 
baigė KPI Mechanikos fak., įgijo automobilių eksploatacijos ir remon-
to inžinieriaus specialybę. Nuo 1956 dirbo Šiauliuose, nuo 1958 – 
VRM Milicijos valdybos Valstybinėje automobilių inspekcijoje, nuo 
1959 01 01 – VRM Autoinspekcijos viršininku iki išėjimo į pensiją 

Sergiejus Buitvydas
Rimas Driežis
Jonas Grinevičius
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1987. Po to dirbo Ministrų tarybos Reikalų valdyboje, VRM Kelių 
policijos juriskonsultu, VRM Policijos akademijoje. Jam buvo suteiktas 
vidaus tarnybos pulkininko laipsnis. Jo dėka įvykdyta daug svarbių 
organizacinių naujovių ir racionalių pakeitimų kelių ir eismo priežiūros 
srityse. Yra parašęs keletą knygų eismo saugumo keliuose klausimais, 
redagavęs kelias eismo taisyklių laidas. Šaudymo iš pistoleto sporto 
meistras, rekordininkas, čempionas. Jam suteiktas nusipelniusio inži-
nieriaus vardas, apdovanotas medaliais, garbės raštais.

 
GVALDAITĖ Lijana (1970 02 08 Alksniupiuose), filologė, so-

cialinių mokslų daktarė. 1988 baigusi Alksniupių vid. m-klą dvejus 
metus ten dirbo. 1990–1996 studijavo Vilniaus u-to Filologijos fak. 
ir įgijo prancūzų filologijos magistro diplomą. 1996–2000 mokėsi 
Milano šv. Širdies katalikiškajame u-te, kurį baigusi ir įgijusi soci-
alinių mokslų universitetinį diplomą pradėjo dėstyti Vilniaus u-to 
Filologijos fak. Socialinio darbo katedroje. 2006 Vilniaus u-te baigė 
doktorantūrą ir apgynė daktaro disertaciją „Italijos ir Lietuvos šeimų 
savigarbos ugdomosios funkcijos raiška“. Dirba Vilniaus u-to Soci-
alinio darbo katedroje lektore ir vadovauja viešajai įstaigai SOTAS 
(Socialinės tarnystės savanoriai). Yra paskelbusi mokslinių straipsnių 
ir metodinių priemonių, skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje 
ir užsienyje, dalyvauja Lietuvos ir užsienio projektuose bei socia-
linių klausimų eksperte įvairiose darbo grupėse ir komisijose prie 
LR, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus m-to 
savivaldybės, Vilniaus arkivyskupijos, yra Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos narė.

KONČIAUSKAS Jonas (1898 11 09 Alksniupiuose–1958 07 27 
Alksniupiuose), žemdirbys. 1919 08 12 įstojo į Lietuvos kariuomenę. 
Paskirtas į 9-tąjį pėstininkų Vytenio pulką. 1920 05 už didvyrišką 
poelgį kautynėse su lenkais apdovanotas I laipsnio Vyties Kryžiumi. 
1922 kaip savanoriui paskirta žemė iš Gubernijos dvaro Šiaulių r., 
bet įsikūrė gimtuosiuose Alksniupiuose, kur garsėjo apylinkėje kaip 
geras mūrininkas. 1951 09 20 kartu su šeima ištremtas į Sibirą 
kaip įtartas remiant partizanus, nublokštas į Irkutsko sr. Zalarių r. 
Troicko k. skurdų kolūkį. Iš tremties šeima grįžo 1957 07 20. Dirbo 
Alksniupiuose, „Draugo“ kolūkyje.

PANAVIENĖ-Bistrickaitė Danutė (1932 12 06 Naujasodyje), me-
dicinos daktarė. 1958 baigė Vilniaus u-to Medicinos fak. Dirbo Vilniaus 
geležinkelininkų ligoninėje. 1964 įstojo į aspirantūrą Eksperimentinės 
ir klinikinės medicinos i-te. 1967 apgynė kandidato (dabar – daktaro) 
disertaciją „Hormonų poveikis intaktinių ir hipofiziktonuotų žiurkių 
kepenų ir inkstų, gliukozės – 6 fosfatozės aktyvumui“. Apgynusi 
disertaciją iš pradžių dirbo jaun. mokslinės bendradarbės, vėliau – 
vyr. mokslinės bendradarbės pareigose, 1992 išėjo į pensiją. 

Lijana Gvaldaitė
Jonas Končiauskas
Danutė Panavienė
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PLUNGĖ Vytautas (1939 06 24 Alksniupiuose–2010 11 10 Vil-
niuje), ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. 1961 baigė Kauno 
politechnikos i-tą. Nuo 1967 dirbo Žemės ūkio ekonomikos i-te 
Programavimo skyriaus vedėju, nuo 1975 – Žemės ūkio skaičiavimo 
centro viršininku, nuo 1986 – Respublikinio agroskaičiavimo centro 
direktorius. Parašė knygą „Elektroninės skaitmeninės skaičiavimo 
mašinos“, respublikinėje ir sąjunginėje spaudoje išspausdino daug 
straipsnių apie praktinį ekonominių ir matematinių metodų bei 
elektroninių skaičiavimo metodų panaudojimą žemės ūkio valdyme.

 
POŠKA Jonas (1915 10 02 Alksniupiuose–? Kanadoje), karininkas. 

Baigė Šiaulių berniukų g-ją. 1940 08 19 baigus Karo m-klą (XXI laida) 
suteiktas artilerijos jaun. ltn. laipsnis ir paskirtas 1 artilerijos pulko 
7 baterijos ugnies būrio vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir 
likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 11 15 paskirtas RA 29 ŠTK 179 
pėst. divizijos 618 lengvosios artilerijos pulko ugnies būrio vadu. 
Kilus Vokietijos–SSRS karui iš RA pasitraukė. Tarnavo lietuvių karių 
Vilniaus įgulos artilerijos pulke būrio vadu, vėliau LSD 250 batalione. 
Karo pab. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į Kanadą. 

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VI, Vilnius, 2006, p. 151.

PUCEVIČIUS Izidorius (1901 12 22 Naujasodyje–1945 08 26 
Mediniškiuose), karininkas. 1922 baigė Šeduvos prog-ją. 1922 11 15 
paskirtas Panevėžio apskr. Troškūnų vls. Pelyšėlių prad. m-klos 
mokytoju. 1923–1924 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 
1927 09 07 baigus Karo m-klą (IX laida) suteiktas aviacijos leite-
nanto laipsnis ir paskirtas į mokomąją eskadrilę mokiniu žvalgu. 
1928 atliko 164 skrydžius, ore išbuvo 49 val., 1928 09 15 skrido 
savarankiškai. 1929 04 11 perkeltas į Šarvuočių rinktinę, 05 02 pa-
skirtas šarvuoto traukinio „Gediminas“ kulkosvaidžių vagono vadu. 
1929–1931 laikinai ėjo šarvuoto traukinio vyr. karininko, vado parei-
gas. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis 
pakeistas į jaun. leitenanto. 1931 08 01 išlaikė garvežio mašinisto 
padėjėjo egzaminus. 1931 09 30 pakeltas į leitenantus. 1933 02 01 
baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kulkosvaidininkų skyrių (I 
laida). 1934 02 14 pačiam prašant perkeltas į rinktinės Kauno įgulą 
iždininku. 1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište paleistas 
į atsargą. 1934–1935 dirbo Radviliškio prog-jos karinio rengimo mo-
kytoju, 1935 01 01–1937 12 01 – Valst. spirito monopolio Panevėžio 
sandėlio vedėjo padėjėju, vedėju. 1937 10 28 priimtas į karo tarnybą, 
paskirtas į 3 dragūnų pulką raštvedžiu. 1939 10 dalyvavo žygyje į 
Vilnių. 1939 11 23 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą 1940 08 05 iš kariuomenės atleistas. Kilus Vokietijos–SSRS 
karui Birželio sukilimo metu subūrė Daugyvenės krašto vyrus ir 
užėmė Šeduvą, iki Lietuvos laikinosios vyriausybės nušalinimo buvo 
Šeduvos karo komendantas. Formuojant VR 1944 02 14 paskirtas 
rinktinės štabo II skyriaus karininku. Sovietų Sąjungai antrą kartą 

Vytautas Plungė
Jonas Poška
Izidorius Pucevičius
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okupavus Lietuvą išėjo partizanauti. 1945 03 įkūrė Žaliąją rinktinę, 
veikusią Radviliškio, Pakruojo, Šeduvos, Baisogalos, Smilgių apy-
linkėse, tapo jos vadu (slap. Radvila). Rinktinės branduolys (apie 
100 kovotojų) telkėsi Radvilonių ir Liaudiškių miškuose. Jis būrė ir 
rengė jaunuolius rezistencinei kovai, norėjo suvienyti visas Panevėžio 
apskrities partizanų grupes ir sukurti LLA Panevėžio apygardą. Jo 
vadovaujami partizanai didvyriškai atlaikė ne vieną priešo ataką, bet 
1945 08 26 netikėtai iš pasalų jis buvo nukautas.

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VI, Vilnius, 2006, p. 173.

RUDAITIENĖ-Bistrickaitė Aldona (1923 09 21 Naujasodyje– 
1985 03 20 Vilniuje), medicinos profesorė. 1948 baigė Vilniaus u-to 
Medicinos fak. Nuo 1953 dirbo Tuberkuliozės i-te Vilniuje (1953–1968 
Patologinės anatomijos skyriuje, 1968–1982 vadovavo laboratoriniam 
sektoriui, nuo 1982 – vyr. mokslinė bendradarbė, konsultantė, profe-
sorė). 1967 parašė knygą „Vaisiaus ir naujagimio mirties priežastys“. 
Paskelbė daugybę mokslo straipsnių apie antituberkuliozinių vaistų 
poveikį kepenims, plaučių ligų diferencinę diagnostiką. 1969 apgynė 
medicinos mokslų kandidato disertaciją, kurioje vaizdžiai parodė 
vidaus organų, ypač kepenų, pakitimus, atsiradusius dėl tuberkulio-
zės proceso ir įvairių antibakterinių preparatų poveikio. Tai įgalino 
kritiškai įvertinti antibiotikų poveikį ir racionaliai juos panaudoti. 

Aldona Rudaitienė
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Liaudiškių pamiškėse
Minolija Pelėdienė 

Liaudíškių kaimas to paties pava-
dinimo miško pašonėje, kuriame nepri-
klausomybės metais buvo ir seniūnijos 
centras, – už 8 km į pietvakarius nuo 
Šeduvõs, už 1 km nuo Šiauliÿ–Jonavõs 
geležinkelio. Kaip rašoma „Visuotinėje 
lietuvių enciklopedijoje“, 

per miško „masyvą teka Šušvės intakas 
Beržė. Paviršius lygus, vietomis pelkėtas. 
Miško augavietės derlingos, laikinai įmir-
kusios ir perteklinio drėgnumo. Liaudiškių 
miške yra gamtos paminklas Liaudiškių 
pušis ir ist. paminklas – nacizmo aukų 
kapas. 1945–49 Liaudiškių–Mažuolių miš-
kuose veikė Kęstučio ir Prisikėlimo apygar-
dų Lietuvos partizanai. 1949 02 masyvo 
p. pakraštyje (Mėnaičių kaime) įvyko Lie-
tuvos partizanų vadų suvažiavimas. Jame 
įsteigtas Lietuvos laisvės kovų sąjūdis 
(visus Lietuvos partizanus vienijanti org–
ja), parašyta Sąjūdžio Deklaracija, kuri 
1999 01 12 Seimo pripažinta Lietuvos 
valstybės teisės aktu“1. 

„Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ apie Liaudiškių mišką parašyta, 
kad jame veikė trys lentpjūvės, o jo rytų pakraščio kaimo gyventojai 1906 m. 
dalyvavo revoliuciniame judėjime, 

„D. Tėvynės karo metais ties Liaudiškiais partizanai tris kartus 
susprogdino geležinkelį, 1941 hitlerininkai ir vietiniai burž. nacio-
nalistai miške nužudė apie 700 tarybinių piliečių“.2

Liaudiškių kaimas ir seniūnija tarpukario metais gyventojų skaičiumi buvo 
viena mažiausių Šeduvos valsčiuje. 1934 m. žiniomis, seniūnijos plotas sudarė 
693 ha, gyventojų buvo 239. Visuotinio gyventojų surašymo 1923 m. duomenimis, 
21 Liaudiškių kaimo ūkyje gyveno 96 gyventojai, dvare – 2 ūkiuose 8 gyventojai, 
seniūnijai priklausė už siauro miško 
ruožo Paberžėlių kaimo dalis (6 ūkiai 
su 26 gyventojais) ir Dargùžių kaimo 
šiapus geležinkelio dalis (20 ūkių su 115 

1 Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XIII, 2008, p. 3.
2 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. II, 1968, 
p. 349. 

Paminklinis akmuo Liaudiškiams atminti.  
1990 m.  
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gyventojų). 1942 m. surašyme nurodyta, 
kad Liaudiškiuose 36 šeimose gyve-
no 152 gyventojai. Sovietiniais metais 
Liaudiškių „Naujo gyvenimo“ kolūkis stambinant 1975 m. buvo prijungtas prie 
Baisógalos apylinkės Augm¸nų kolūkio „Darbo didvyris“, o po penkerių metų 
atiteko eksperimentiniam Baisógalos ūkiui. Po tų reformų Liaudiškiai faktiškai 
perėjo Baisogalos apylinkės, o vėliau seniūnijos sudėtin. 

Panaikinus baudžiavą panaikinimo dalis Ropui priklaususio Liaudiškių 
dvaro buvo išdalinta dvaro darbininkams siaurais rėžiais, už kuriuos šie turėjo 
atidirbti dvi dienas per savaitę. Gyvulius ganydavo bendrame plote, miške arba 
pamiškės pievose, samdė kerdžių. Per pirmąjį dalijimą žemės gavo nedaug dvaro 
darbininkų: Aglinskas, Vingauskas, Banaitis, Grigaliūnas, Lubickas, Gliebas. Vėliau, 
padalijus žemę vaikams, atskyrus dalį žentams, ūkių padaugėjo. Apie 1924 m. 
baigta žemės reforma, Ropo dvaras išdalytas žemę dirbantiems naujakuriams ir 
kaimiečiams už nuopelnus Lietuvai. Jonas Lubickas 16 ha gavo už tai, kad kaip 
savanoris kovojo už Vilnių su lenkais, buvo kontūzytas. Po 10 ha gavo Antanas 
Norša, Vladas Jankūnas, Jonas Barasnevičius, Vincas Ramanauskas. J. Bagdonas 
gavo 3 ha, nes, nors šeima buvo didelė, daugiau nenorėjo. Išparceliuotas Liau-
diškių dvaras pavadintas Liaudiškių kaimu. 

Apie Liaudiškių senovę, net apie tarpukario dešimtmečius, žinių turima 
mažai. Iš to krašto žmonių, baigusių mokslus, nebuvo. Liaudiškiečiai dirbo žemę 
ir į mokslus nesiveržė. Net sovietiniais metais aukštesnius mokslus išėjo ir tapo 
mokytoja vienintelė Elzbieta Banaitytė. Tad šiame rašinyje pateiksime kai kuriuos 
faktus ir epizodus iš liaudiškietės senolės, mano tetos Agotos Lubickaitės-Šlioge-
rienės (gim. 1912 m.) prisiminimų, kurių pluoštą užrašė šeduvietė kraštotyrininkė 
Emilija Brajinskienė. Kaip prisimena A. Šliogerienė, pati tebaigusi tik du skyrius, 
dauguma liaudiškiečių nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Į V¸riškių pradinę moky-
klą jiems tekdavo nužingsniuoti apie 4 km. Tarpukario metais su apranga, apavu 
buvo prastai. A. Šliogerienės tėvas sakydavo, kad mergaitėms mokytis nereikia. 

Pirmas namas, pastatytas po dvaro išdalijimo.  
Apie 1925 m. 
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Visa tai lėmė, kad iš Liaudiškių kaimo neatsirado didesnių mokslo aukštumų 
pasiekusių žmonių. Todėl ir rašytinių tekstų apie Liaudiškius mažai. Apie kitus 
valsčiaus kaimus daug korespondencijų tarpukario metais spausdindavo periodinė 
spauda, o apie liaudiškiečius gal tik „Panevėžio garsas“ 1937 m. pradžioje parašė: 

„Vienas Liaudiškių darbininkas, kirsdamas valdišką mišką, nusilaužė 
koją“, o „gyventojas F. Šl., važiuodamas iš turgaus girtas, sušalo, 
parvažiavęs tuoj mirė“. „Prieš Velykas Liaudiškių miškuose surengta 
didelė lapių medžioklė, bet nenušovė nė vienos lapės“. 

Liaudiškiečių neregėjome nei pokario metų partizanų gretose, nors ryšininkų 
būta, bet jie nesidėjo ir prie vadinamų liaudies gynėjų. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, A. Šliogerienės atminimu, vienas turtingesnis kaimynas nusipirko detektorinį 
radijo imtuvą, tai artimesnieji eidavo pasiklausyti naujienų. Kai kurie klausytojai, 
girdėdami apie svetur vykstančius karus, bet mažai ką suprasdami, manė, kad 
tai vyksta pas mus, išgyveno sumaištį ir išgąstį. Tais metais visuose kampuose 
skambėjo mano giminaičių Lubickų kaimo kapelos. Vakarais sulipdavo ant šiau-
dinio namo stogo ir grieždavo, kol iš visų pamiškių susirinkdavo dainuodamas 
jaunimas. Šokdavo iki paryčių. Kaimynė Krilavičienė sakydavo: „Vaikai, nedainuokite, 
išdainuosite kaimą“. Ir jos žodžiai išsipildė: kur buvo kaimas, dabar tušti laukai, 
liko tik dvaro laikų namai, – trys gyventojai dvaro lauke ir Ropo ūkvedžiui 
statytas namas. Prisimenu, buvo likusi daržinė, kurioje mėtėsi gelda, skirta ponui 
prasikaltusiems baudžiauninkams plakti. 

1940 m. tarp miškų gyvavusiuose Liaudiškiuose sovietinė kariuomenė įrengė 
sandėlį, į kurį sukrovė kariškai buičiai reikalingą mantą. Neilgai čia laikėsi rau-
donarmiečiai. 1941 m. birželį, pirmomis karo dienomis, išgirdę atidundant vokie-
čius, visas gėrybes palikę sandėlyje spruko į Rytus. Liaudiškiečiai greitai suvokė, 
kad sandėlis liko be šeimininkų, išlaužė jo duris ir ką radę – karinę aprangą, 
patalynę, įvairių smulkmenų, – kiek kas pakėlė, tempė į savo namus. Tik viena 

Lubickų kapela.  
Iš kairės – Jonas, 
Vincas, Petras  
ir Augustas.  
Apie 1930 m.  
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Lubickienė, gyvenusi Šeduvoje ir tąsyk viešėjusi gimtinėje, neleido savo vaikams 
dalyvauti tose dalybose, nes, jos nuomone, tai buvo negerai ir labai pavojinga. 

Karas, o ypač pokaris, kaimo gyvenime paliko žaizdų. Ypač skaudūs smū - 
giai – tremtis į Sibirą, išdraskyti ūkiai, svetimieji, ėmę šeimininkauti tikrųjų šei-
mininkų namuose. Kaimą priskyrus prie Baisogalos seniūnijos, vieni išsikėlė į 
Baisogalą, kiti į Šìduvą, bijodami, kad neuždegtų pastatų, nes buvo ir tokių 
grasinimų. Po karo nutilo ir savamokslių Lubickų kapela, kurią geresniais laikais 
sudarė dvylika orkestrantų (triūba, tenoras, du altai, klarnetas, būgnas ir kt.), 
plačioje apylinkėje griežusių vestuvėse ir gegužinėse, o jų griežiamos melodijos 
pasiekdavo net Augmėnų kaimą, priklausiusį Baisogalos valsčiui. 

Liaudiškiai nuo senų laikų turėjo plytinę. Nežinia, ar ji buvo Ropo, ar 
vokiečio, kuris jai vadovavo. Molį mindavo arkliais ir sudėdavo į specialias 
medines formas. Nedidelėje degimo krosnyje (tilpdavo apie 100 plytų) jas išdeg-
davo. Iki 1940 m. plytinei vadovavo Šprunka. Vėliau pastatyta ir antra plytinė. 
Aš joje pradėjau dirbti 1954 m. Ten jau buvo daug naujovių: garo katilas, molio 
maišytuvas, plytas pjaustydavo ant konvejerio, buvo didelė malkomis kūrenama 
deginimo krosnis. Plytinės vadovai buvo Antanas Leikus ir Vaclovas Korženiaus-
kas. Iš Raudõnės atvykęs dirbti plytinės vedėju A. Leikus turėjo ginklą ir kartais 
gąsdindavo kaimiečius dėl ryšių su partizanais. Jis kelyje į Šeduvą nušautas 
Sorbalio miške.

Apie 1956 m. pradėjo statyti naują plytinę (trečią). Jos įrengimus jau suko 
garo katilas, degimo krosnis buvo didelė, kūrenama durpėmis. Išdegtas plytas 
mirkydavo baseine, kad subyrėtų kalkiniai akmenukai ir liktų tik rūšinės plytos. 
Nuo 1960 m. plytinė labai suklestėjo, Liaudiškiuose atsirado medicinos punktas, 
paštas, parduotuvė. Tada buvo nuspręsta statyti didelio galingumo ketvirtą ply-
tinę. Buvo beveik pastatyta, bet pasirodė, kad molis slūgso labai giliai, todėl to 
projekto atsisakyta. Dabar tie pastatai sugriuvę. 

Nuo senų laikų Liaudiškių kaimo žmonės buvo labai religingi ir įvairiomis 
progomis statė kryžius. Vienas pirmųjų, pastatytas 1882 m. kryžkelėje ties kaimo 

Liaudiškių plytinės 
darbininkai.  
Apie 1956 m. 
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kapeliais, jau buvo nugriuvęs. Kaime 
buvo trys koplytėlės – viena su kryžiu-
mi kabojo pačiame kaime, pritvirtinta 
prie eglės, kita – Sorbalio miške prie Še-
duvõs kelio, trečia – šv. Jono koplytėlė 
stovėjo kaimo gale, mano tėvų žemėje, 
nuimta gal prieš septynis dešimtmečius. 
Prie pušies Sorbalio miške, kur kabė-
jo kryžiaus koplytėlė, buvo sušaudyti 
trys jauni vokiečių kareiviai. Ten jie 
ir palaidoti. Kol kaime buvo dar senų 
gyventojų, tai Visų Šventųjų naktį toje 
vietoje būdavo uždegamos žvakelės. 
Nuo Liaudiškių peizažo neatskiriama 
Nepriklausomybės dešimtmečio koply-
tėlė, pastatyta 1928 m. kaimo viduryje. 
Sovietiniais metais nežinomi piktadariai 
nuniokojo koplytėlę. 1989 m. ji res-
tauruota, aptverta medine tvorele, o 
1990 m. įstiklinta. 

Gal ir ne be reikalo kaimas statė 
kryžius, nes 1944 m. artėjant frontui 
Liaudiškiuose jau buvo iškasti apkasai, 
ir gyventojai turėjo kiekvienas po duo-
bę, užpiltą žeme, kad būtų galima pasislėpti. Buvo sustatytos ir patrankos, bet, 
ačiū Dievui, frontas praėjo pro šalį, ir kaimas nepatyrė jokių pavojų ar nuostolių. 
1949 m. į Liaudiškius buvo atsiųsti nežinia ko saugoti liaudies gynėjai iš Šeduvos, 
bet jokių susišaudymų nei užpuolimų neįvyko. 

Liaudiškių žemė nebuvo dosni gerų derlių, vietomis gana akmenuota. Ša-
trikalnis – vieni akmenys. Aplink balos, nedirbami plotai. Niekas jų nemelioravo, 
nė to žodžio nežinojo. Žemei ūkininkai mažai davė, tai ir iš jos naudos nelauk. 
Mėšlo trąšai nedaug tesukaupdavo, ir tas pats prastas. Jeigu karves šerdavo tik 
šiaudais, miltų neduodavo, runkelių gyvuliams nesėdavo, tai toks ten ir mėšlas. 
Reikiamai nepatręštoje žemėje, ypač pamiškėse, javai užaugdavo skurdūs, žolėti, 
reti. Suprantama, ir gyvenimas Liaudiškių pamiškėse nebuvo rožėmis klotas. 

Kaip papasakojo A. Šliogerienė, jos motina Lubickienė pagimdė aštuonio-
lika vaikų, iš kurių užaugo devyni sūnūs ir tik viena duktė, su gimtadieniu 
atsinešdama Agotos vardą. Vaikus užauginti nebuvo lengva: motinai teko plušti 
ir namuose, ir laukuose. Kaip atsimena pasakotoja, šeima turėjo paslaugų šunį, 
kuris padėjo auginti vaikus: išeidama į lauką, motina paduodavo šuniui ėsti ir 
vaikui atriekdavo duonos riekę. Šuo „prižiūrėdavo“ vaiką – nosį ir užpakaliuką 
nulaižydavo. Tas šunelis buvo toks geras, kad išmokė vaiką vaikščioti įsikabinus 
į uodegą. Kai jis žuvo nuo žaibo, motina jo labai gailėjo ir verkė. 

A. Šliogerienės tėvai, mano seneliai, turėjo 60 ha žemės, bet kai vaikai buvo 
maži, nebuvo kam dirbti, todėl gyveno skurdžiai. Kas kad daug žemės – aplink 

Nepriklausomybės dešimtmečio koplytėlė. 1989 m. 
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vienos balos, šabakštynai. Prastai įdirbta žemė, rugiai reti, derlius menkas. Sam-
dė tik mergaitę, nes vaikas vaiką vijo, šeimoje buvo iki dvylikos galvų. Tėvas 
veždavo iš Liaudiškių miško malkas į Šeduvą žydams parduoti. Už tuos pinigus 
nupirkdavo druskos, degtukų. Su savim pasiimdavo ir ąsotį. Nupirkdavo kelias 
silkes, o žydas dar dykai indą pripildavo silkių sūrymo. Labai skanus tas skysti-
mas, riebus, su aliejumi. Tą silkę įdeda į barščius, išverda, sutrina. Bulves dažo 
į tą skystimą. Labai skanu. 

Mano senelio Vinco Lubicko šeimos valgis buvo silpnas – barščiai, ko-
pūstai, bulvienė. Laikė devynias karves, bet jos duodavo mažai pieno. Primelžia 
medinę melžtuvę, ir tą nepilną. Karves šerdavo šiaudais, šiaudų ir šieno kratinio 
duodavo tik per šventes. Kai išgindavo pavasarį karves į ganyklą, jas apipuldavo 
varnos – išpešdavo paskutinius plaukus. Apie miltus karvėms – nė negalvok. 
Arklius šerdavo geriau, nes jų reikėjo žemės darbams. Iškūlus javus, grūdus rei-
kėjo vežti parduoti, nes buvo dideli mokesčiai už žemę. Turtingesnių ūkininkų 
kaime buvo mažai. Daugelis labai vargo, prastai valgė, skurdžiai rengėsi – savo 
išaustais čerkasais, milo drabužiais, drobiniais marškiniais, pakulinėmis kelnėmis. 
Taupydavo degtukus, pypkę užsidegdami nuo krosnies anglių. Mažai miegojo, – 
reikėjo anksti keltis, linus džiauti jaujoje, nes iš linų turėdavo pajamų. Rudenį 
javus kuldavo spragilais, maldavo daugiausia girnom. 

Paaugę A. Šliogerienės broliai irgi tarnavo. Gaspadoriai nevalgydavo kartu 
su šeimyna. Šeimynai padeda ant stalo neluptų bulvių dubenį, barščių, bulvienės. 
Lašinių mažai duodavo. Blogų gaspadorių būdavo daugiau negu gerų. 

Liaudiškiečio Felikso Šliogerio šeima. 1914 m. Lubickaitės Agotos ir Alfonso Šliogerio  
vestuvės. 1938 m. 
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Kokius drabužius nešiodavo liaudiškiečiai? Užsivelka kokią rudinę, vos 
paneša. Pusvilnoniu aptraukdavo kailinius – baisiai sunkūs. Visi drabužiai – nami-
niai, pirktinių nebuvo. Nors krautuvėse jų ir netrūko, bet niekas įpirkti negalėjo. 
Krautuvės ne biednam (neturtingam) žmogui, o ponams. Moterims tekdavo pasi-
rūpinti ir audeklais šeimos aprangai. Daugelyje trobų stovėdavo ne tik verpimo 
ratelis, bet ir audimo staklės. Visokių audimo būdų žinota. Pats paprasčiausias 
audimas – dvinytis: dviem nytimis buvo audžiama paprasta drobė maišams. 
Daugiausia ausdavo keturnyčius, nes jų drobė stangresnė, tinkamesnė patalynei, 
apatiniams drabužiams. Aštuonnytė drobė su raštais – staltiesėms. Tai sudėtin-
gesnis audinys – tekdavo nytis iškilnojant surinkti raštą. A. Šliogerienė audė su 
lentele – daug patogiau, nereikia kilnoti nyčių. Raštus rinkdavo ir su šaudyklėmis. 
Sugalvodavo įvairių audimą lengvinančių patobulinimų. Išausdavo įvairiaraščių 
staltiesių, rankšluosčių, antklodžių. Linus užsiaugindavo ir paruošdavo audimui 
pačios moterys. Vakarais rinkdavosi su rateliais pas kaimynes, verpdavo, dainuo-
davo, giedodavo, pasakas sekdavo. Ausdavo daugiausia vakarais, nes dieną, ypač 
vasarą, tekdavo dirbti laukų darbus, prižiūrėti gyvulius, rūpintis šeimos maitinimu. 

A. Šliogerienė daug ir plačiai papasakojo apie liaudiškiečių maistą ir mai-
tinimąsi. 

Ji teigė, kad sočiai pavalgyti turėjo tik du kaimo ūkininkai, bet ir tie sam-
dinius maitino prastai. Kaimiečiai per metus daug dienų pasninkaudavo, o per 
vadinamus sausus pasninkus net pieno nevartodavo. Per savaitę būdavo dvi pas-
ninko dienos – trečiadienis ir penktadienis, per Gavėnią ir Adventą apie mėsą nė 
kalbos nebūdavo. Augindavo žąsų, bet tik pardavimui. Nebent Kalėdom papjau-

Liaudiškių mergaitės. Sėdi (iš kairės): Elžbieta Vingauskaitė, Veronika 
Bagdonaitė, Veronika Vingauskaitė; stovi: Ona Glinskaitė, Elžbieta  
Gliebaitė, Marcelė Banaitytė, Agota Lubickaitė. Apie 1930 m. 



981

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

davo kokį šlubą žąsiuką, kurio žydai neperka. Vištas, kiaušinius, sviestą veždavo 
į turgų. Daugiausiai maistui augindavo bulvių, iš jų gamindavo įvairių patiekalų, 
kopūstus raugdavo statinėse nuo silkių, sėdavo morkas, ropes. Mažai kas sėdavo 
agurkų, pomidorų, jokių prieskonių, petražolių sėdavo vaistams. Mėsos, jei ir 
valgydavo, tai ne dažniau kaip kartą per dieną. Pusryčius valgydavo stipresnius. 
Pietus atnešdavo į laukus, kad nesitrukdytų darbas. Vakarienei išvirdavo bulvienės, 
kleckų. Būdavo, kad per savaitę duodavo du kartus mėsos. 

Didelis liaudiškiečių turtas – gamtos dovanos. A. Šliogerienės tėvai turėjo 
nemažą sodą, kuriame augo obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos. Sodą išnuomodavo 
žydams, sau pasilikdami nedidelę jo dalį. Nuomininkai sode pastatydavo namelį 
samdytam sargui, kuris privalėjo saugoti sodo gėrybes nuo naktinių vakarušninkų, 
svetimo gero mėgėjų. 

Beržė buvo žuvinga. Pavasarį ir vasarą A. Šliogerienė su broliais joje žve-
jodavo. Buvo pasidarę bučių. Dosniau negu upė liaudiškiečius maitino miškas. 
Didžiulis miškas duodavo daug grybų, uogų, riešutų, gilių kavai ir kiaulėms 
penėti. Kas neturėdavo sodo, prisinešdavo miškinių obuoliukų, juos supildavo 
ant aukšto. Žiemą atšildydavo sušalusius obuoliukus ir turėdavo sultingų, skanių 
gamtos dovanų. 

Liaudiškių miške labai augdavo grybai. Žmonės juos sūdydavo, džiovinda-
vo, žiemą į barščius dėdavo, tad ir vasarą, ir rudenį turėdavo papildomo maisto. 
Prisūdydavo grybų statines ir žiemą valgydavo su bulvėm. Atsikelia, būdavo, 
grybautojai anksti rytą ir patraukia miškan, o saulei pakilus grįžta pilnais krepšiais 
grybų. Prie mūsų miškai šalia – tik eik ir grybauk. Be vyresnio vienų vaikų į 
mišką neleisdavo. Grybaudami lenktyniaudavo, šaipydavosi iš atsiliekančių. Galiojo 
nerašytos grybavimo taisyklės: jei pamatei grybą, jį ir nupjauk, nes jei pažiūrėjai 
į grybą ir jo nenupjovei, – gal dar per mažas ar kaip, jis nebeaugs, sukirmys, 
palikęs, kad paaugtų, kitą dieną rasi supuvusį. Grybų raut nebuvo galima, reikėjo 
pjaut. Nurovei grybą – toje vietoje nebeaugs. Grybaudavo į krepšį arba į kibirą, 
nes maišelyje jie susitrina. 

Prie namų liaudiškiečiai nei braškių, nei aviečių, išskyrus vyšnias, neaugino. 
Miške prisirinkdavo žemuogių, aviečių, mėlynių, gervuogių, bruknių, balose – 
spanguolių. Vaikai, daugiausia piemenys, pavalgymui uogas rinkdavo į aukšlius. 
Aukšlį darydavo taip: nulupa juodalksnio arba alksnio žievę, sulenkia, virbuku 
persmeigia per viršų ir pasidaro dėžutė – aukšlys. Prisirinkę pilną aukšlį išpila 
į krepšį. Uogauti eidavo būreliais. Vaikai labai norėdavo eiti į mišką, bet ne 
visi turėjo kuo apsiauti, bijodavo gyvačių. Jei įgels, blogai, gali žmogus ir mirti. 
Liaudiškiuose gyveno Grigaliūnas – gyvačių karalius. Jis gaudydavo gyvates ir 
nešdavo į turgų. Žmonės jas pirkdavo vaistams – užpildavo gyvatę degtine ir tuo 
skysčiu gydydavo susirgusias kiaules. Sykį gyvačiautojui įgėlė gyvatė. Jis prisi-
skuto nuo degtukų galvučių sieros, uždėjo ant žaizdos ir uždegė. Nuodai išdegė, 
nereikėjo nė pas daktarą eiti. Gyvatės įkandimą kartais užkalbėdavo. Gyvačių 
daugiausia būdavo balose, kur augdavo mėlynės ir girtuoklės. Žiūrėk, tik rungu 
rungu ringuoja gyvatė. Girtuokliaujant galima apsvaigti nuo gailių. Beuogaudamas 
prisikvėpuoji jų kvapo, ir sukas galva kaip girtam. Girtuoklės – skysta uoga, virti 
uogienę netinka. Iš girtuoklių darydavo vyną. Prispaudžia kelis butelius ir laiko 
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Kaimo gatvė

Dūminė troba

Senoviškas odos apdirbimo būdas.  
Nuotraukos iš Liaudiškių senovės Šiaulių „Aušros“ muziejaus
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vaišėms ar netikėtam svečiui pavaišinti. Taupydavo tą vyną po kelerius metus, 
patys jo neparagavę. Bruknes ir spanguoles rinkdavo dar neprinokusias. Ant 
aukšto patiesdavo kokį austinį apklotą (maršką) ir ant jo papildavo. Čia uogos 
ir išraudonuoja. Kitas uogas rinkdavo išsirpusias. Iš uogų virdavo uogienes, bet 
mažai, nes cukrus buvo brangus. Išvirdavo aviečių nuo slogos, gripo, mėlynių – 
nuo viduriavimo, pasiskaninti – vyšnių uogienės. Iš aviečių stiebų virdavo arbatą 
nuo slogos, nuo pakilusios temperatūros. Uogienių retai duodavo vaikams. Jei geri 
būdavo, netinginiaudavo, tai sekmadieniais leisdavo paskanauti po šaukščiuką.

Rudenį eidavo riešutauti, daugiausia vaikai. Būdavo, įlipa į lazdyną, pasi-
kabina ant šakos ir šoka žemyn su visa šaka, taip nulenkia šaką žemyn. Tuomet 
ant žemės atsistoja ir raško riešutus. Taip lenkia visas šakas. Sykį buvo taip, 
kad vaikas prieš pasikabindamas sunėrė pirštus ir šoko žemėn, bet nenulenkė 
iki žemės, nes šaka buvo stora. Vaikas kabo lazdyne, rankos pamėlynavo, negali 
atnarinti pirštų. Gerai, kad kartu buvę vaikai išgelbėjo nelaimėlį. Parsinešę namo, 
riešutus išdžiovindavo, o žiemą gliaudydavo ir valgydavo. Sykį tėtė nunešė tų 
riešutų kunigui. Vaikai verkė, kad juos nuskriaudė.

A. Šliogerienės broliai Lubickai – medžiotojai, nušaudavo ir šerną, ir stirną, 
ir barsuką. Tada žvėrys jokiomis ligomis nesirgo. Kiškius gaudė kilpomis. Mėsą 
suvalgydavo, o kailiukus parduodavo žydams. Kiškio taukai – vaistai. Valgė, 
perino laukinių ančių kiaušinius. 

Šiandien gali būti įdomūs ir A. Šliogerienės prisiminimai apie kai kuriuos 
liaudiškiečių valgymo papročius. Kiekvienas šeimos narys, sėsdamas už stalo, 
žinojo savo vietą, jam būdavo padėtas šaukštas. Ar šventė, ar paprasta diena, 
susėdimas už stalo tas pats. Staltiesės atsirado vėliau. Indai buvo moliniai ir 
mediniai, šaukštai, samčiai, šakutės – mediniai. Dubenėlius ir šaukštus kiekvie-
nas turėdavo nuolatinius, pasižymėtus. Tėvas atsisėsdavo gale stalo ir raikydavo 
duoną. Valgius į stalą nešdavo mama. Sriubos dubenį pastatydavo ant stalo ir 
visi valgydavo iš vieno indo, nebuvo ir lėkštučių. Mėsos, jeigu jos būdavo, po 
gabalėlį įmesdavo į dubenėlį – ir valgyk su sriuba. Prieš pradėdami valgyti visi 
persižegnodavo. Pirmas pradėdavo valgyti tėtė. Valgant kalbėti, kojom tabaluoti, 
bartis negalima. Tėvas tik pažiūri, kur rykštė už balkio, ir vaikai ramūs, išdykau-
jantys gaudavo su šaukštu į kaktą. Gaudavo su šaukštu ir kai pirmą kartą tais 
metais valgė kokį maistą. Tada suduodami su šaukštu į kaktą sakydavo „Šviež 
navyn“. Jei nukrenta šaukštas, sakydavo, kad ateina vyras, jei šakutė – moteris. 
Jei nukrenta duona, tada ją pakelia, pabučiuoja ir padeda ant stalo. Tėvas žiūri 
tvarkos. Pavalgę persižegnoja ir skirstosi nuo stalo. Anksčiau pavalgęs palaukia, 
kol kiti pavalgys. Indus nuo stalo surinkdavo mama. Vaikai padėdavo suplauti 
šaukštus, šakutes, sudėdavo į stalčių, dubenėlius – į indaują, kabėjusią ant sienos. 
Pirmiausia nurenka indus, paskui duoną. Vaikams negalima duonos judint. Mama 
paima duoną, suvynioja į drobulę ir padeda į kamarą. Per dieną valgydavo tris 
sykius, vidurvasarį – keturis. Priešpiečius nešdavo į lauką. Gandrams išskridus, 
priešpiečių nebeduodavo. 

Kad ir kaip vargingai ūkininkai gyveno, elgetą kviesdavo į vidų, sodindavo 
prie durų, valgydindavo, išleisti dyką – didžiausia nuodėmė. Duok nors penkis 
centus. Duodavo duonos griežinį, kiaušinį.
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Apie kai kuriuos liaudiškiečius liko prisiminimų nuotrupų ar atmintin įstri-
gusių girdėtų pasakojimų epizodų. Kai kuriuos iš jų čia ir parašiau.

Lubickais garsėjančiuose Liaudiškiuose gyveno penkios šios pavardės šeimos: 
Adomo, Augustino, Jono, Petro ir Vinco. Jonas gavo žemės iš dvaro, Augustinas 
ir Petras pasidalijo po 5 ha tėvo žemės, o Vincas iki karo valdė likusią žemę – 
apie 20 ha ir už tai buvo ištremtas. Jis iš Lubickų giminės buvo šauniausias, bet 
taip ir liko nevedęs, vis nerado sau tinkamos žmonos. Vestuvėse susipažindavo 
su daug gražių ir turtingų panelių. Motina labai laukė marčios. Važiuoja, būdavo, 
piršlėmis pasikinkęs eržilą, parvažiavęs trina rankas: „Kokia mergytė, ir tėvai leidžia, 
kad tik už manęs tekėtų. Kad tu žinotum, mama...“ Bet taip ir baigdavosi be vestuvių. 
Matyt, kas negerai buvo su galva, nors senatvėje gyveno su savo amžiaus mergina, 
bet visą laiką ieškojo jaunos ir gražios. Ir į tremtį iškeliavo vienišius. Aš, gimusi 
1935 m. Liaudiškiuose, augau negausioje Augustino Lubicko šeimoje. Užaugome 
dvi seserys (viena mirė maža), nei rimtesnės specialybės neįsigijome, nei mokslų 
nepasiekėme (nebaigiau nė pradinės), todėl teko vargo patirti permainingų laikų 
gyvenimo metais. Po darbo plytinėje nepasilikau „Naujo gyvenimo“ kolūkyje, 
penkerius metus dirbau Šeduvoje mezgyklos vedėja, o 1965 m. atsidūriau Kaune, 
kur teko dirbti įvairius darbus, nereikalaujančius rimtesnių mokslų. Tėvo raginama 
1975 m. ištekėjau už uteniškio Pelėdos, jam mirus likau viena ir 1994 m. įsikūriau 
Baisogaloje, kur gyveno mano paramos reikalinga motina. Po truputį ūkininkauju, 
įklimpau į kraštotyrą ir turimas nemažas patalpas baigiu užpildyti muziejiniais 
eksponatais. Dalyvauju rajono literatų veikloje, nemažai mano eilėraščių publikuota 
rajono spaudos leidiniuose, almanachuose. 

Apie Liaudiškių Ramanauskų šeimą man yra pasakojusi mama. Žemės Ra-
manauskai neturėjo, o šeima buvo nemaža – penkios dukros ir sūnus Vincentas. 
Mergaitės išsiskirstė po miestus, tarnavo pas ponus arba žydus. Sūnus išmoko 
siuvėjo amato ir ėjo per kaimus siūdamas ir iš to šiaip taip pragyvendamas. 
Dar XX šimtmečio pradžioje prisidėjo prie maištaujančių prieš carą veikėjų ir net 
apylinkės turguose rėžė agitacines kalbas. 1905 m. netolimo Ša÷koto turguje jį 
mitinguojant pastebėjo žandarai ir ėmė Liaudiškuose ieškoti. Kartą vos nepateko į 

Adomo Lubicko ir 
Anelės Abromaitytės 
iš Kauleliškių  
vestuvės. 1939 12 01
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žandarų rankas. Bėgdamas nuo jų užsuko į kaimynės Felicijos Gliebienės namus. 
Ši ką tik buvo ištraukusi iš krosnies iškepusią duoną. Persekiojamasis įsiropštė 
į duonkepę krosnį, joje pasislėpė ir taip liko nesuimtas. Netrukus, kai sužinojo, 
kad komunistai eina prieš tikėjimą, o buvo giliai tikintis, atsisakė bendrauti su 
maištininkais, sakydamas: „Jeigu jie eitų su Dievu, tai būčiau pirmas komunistas, jeigu 
jie prieš, – atsisakau“. Keliaudamas iš kaimo į kaimą pėsčiomis, siuvėjas susirado 
ir sau tinkamą į žmonas mergelę baisogalietę Elžbietą Kablytę. Jos tėvai apsilan-
kė pas būsimą žentą, apžiūrėjo jo namelius ir nusprendė, kad jų dukrai Vincas 
tinkamas į porą. Neilgai trukus buvo iškeltos vestuvės. Į Liaudiškius suvažiavo 
jaunojo seserys iš miesto, susirinko artimieji ir laukė atvykstant jaunosios su savo 
pulku. Kai vestuvininkai baisogaliai, piršlio pokštininko vadovaujami, dardėdami 
keliu privažiavo seną Bagdonų dvaro kalvę, piršlys sumanė papokštauti. Jis su-
stabdė keliauninkus ir pasakęs, kad, matyt, jaunosios tėvukas užmigo ir todėl jų 
nepasitinka, išlipęs iš ratų, eidamas aplink kalvę, baladojo tarsi pranešdamas apie 
atvykusius. Žinoma, kalvėje nebuvo žmonių, ir jaunojo pulko niekas nepasitiko. 
Jaunoji, kaip vėliau pasakojo kaimynams, tąsyk keliaudama pas jaunąjį pirmą 
kartą, pagalvojusi, kad tėvai ją nudavė į tokią lūšną, buvo mirtinai išsigandusi. 
Pajudėję link Liaudiškių, užvažiavę ant kalnelio, vestuvininkai pamatė jų laukian-
tį visą kaimą. Tai buvo jaunojo seserų išmonė: jos ant šulinių svirčių sukabino 
šviečiančius žibintus (liktarnas) ir taip pradžiugino nieko panašaus neregėjusius 
vestuvininkus ir marčią. Bet jaunavedžių gyvenimas nebuvo nei šviesus, nei lai-
mingas. Siuvėjas ir toliau ėjo per kaimus, mažai kada būdamas namuose. Elžbietai 
teko vienai rūpintis net malkomis, kad galėtų namus sušildyti ir vaikams košės 
išvirti. Turėjo Ramanauskai tris vaikus. Viena duktė mirė šiltine 1914 m., antroji 
liko neištekėjusi. Sūnus Kazimieras buvo Lietuvos karininkas, tarnavo pasienyje, 
1940 m. jis dingo be žinios. Kaimas galvojo, kad slapstosi, bet jis taip ir nepasi-
rodė. Ir išėjo visa šeima nežinomybėn. 

Juozas Plungė turėjo labai nederlingą žemę ir daug vaikų, todėl labai sunkiai 
gyveno. Eidavo į Šeduvą pas žydus, parsinešdavo sūrymo, kurio likdavo statinėse 
pardavus silkes, ilgai jį virdavo, graibydavo putas. Kai likdavo švarus sūrymas, 
dažydavo į jį bulves ir valgydavo. Vaikai užaugo sveiki, gražūs ir protingi. 

Pamiškėje dar gyveno Jurgis Kizerskis, kaimo giesmininkas. Jo nereikėjo 
kviesti į laidotuves ir mokėti pinigus. Sakydavo, kad jam atlygina Dievas. Turėjo 
šaunų sūnų Izidorių. Jis nueidavo į Šeduvą, išgerdavo alaus, o žydai jo taip bijojo, 
kad užsidarydavo ne tik duris, bet ir langus. 

Menu, po Ropo dvaro padalijimo prie Liaudiškių buvo priskirti Dargùžių 
kaimo gyventojai, gyvenę šiapus geležinkelio ir gavę po kelis hektarus žemės. Tarp 
jų buvo Juozas Senulis, pasistatęs naujus namus, ir Feliksas Pranaitis, užauginęs 
būrelį gražių dukterų. Pastarasis mėgdavo duoti įvairių patarimų šeimininkėms. 
Vienas iš jo patarimų – kaip išvengti varginančio plunksnų plėšymo: reikia įdėti 
į plunksnų maišą mėsos, joje atsiradusios kirmėlynės suėda plunksnų kotelius ir 
lieka tik pūkai. Viena kaimynė įdėjo į plunksnas pusę palties lašinių, bet plunks-
nos liko nesuplėšytos, nes lašiniai buvo sūdyti ir rūkyti, o tokių kirmėlynės 
neliečia. Bet nuostolio neturėta – per pavasario darbymetį tuos lašinius šeimyna 
pasigardžiuodama sudorojo. 



986

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Žinomas buvo Liaudiškiuose ir Antanas Kvoškis, garsus kortininkas, maisto 
ieškodavęs brakonieriaudamas miške. Jis irgi daug žinojo, net kaip juodalksnio 
lapais išgydyti vėžį. 

Seniūnijai priklausiusiame Paberžėlių kaime buvo Liaudiškių miško eigulija. 
Joje prieš karą darbavosi eigulys Liukpetris, vokiečių okupacijos metais – Va-
lavičius. Pokario metais pastarasis areštuotas ir nuteistas dvidešimt penkeriems 
metams kalėjimo. Sovietiniais metais eiguliavo Vladas Streikus. Tai buvo labiausiai 
gerbiamas plačioje apylinkėje žmogus, doras, protingas, komunikabilus darbuotojas, 
taiklus medžiotojas, vadinamas Griaustiniu. Kaime sklandė linksmas pasakojimas 
apie vieną medžioklę, kurioje su eiguliu dalyvavo liaudiškiečiai A. Ivoškis ir 
V. Lubickas. Jų pašautas šernas tiek prigąsdino medžiotojus, kad jie vos spėjo 
įsiropšti į medžius. Turėjo V. Streikus įvairių muzikos instrumentų, neblogai griežė 
armonika, grojo bajanu, trimitu, triūba, neatsisakydavo pamuzikuoti ir vestuvė-
se. Jis buvo reikalingas pagalbininkas, negailėjęs aplinkiniams miško medžiagos 
statyboms ir malkų kurui, sugebėjo taikiai sugyventi su miško broliais, reikalui 
esant neatsisakydavo jiems padėti, o taip vadinamus liaudies gynėjus sutikdavo 
su naminės buteliu rankoje ir maršu, grieždamas, ko neslėpė, garsaus partizano 
Palucko dovanota armonika. Kartą naktį pas jį užėję žaliukai nežinia už ką jį 
prilupo vadžiomis, bet tik kartą. V. Streikus žuvo jau pokario metais, važiuoda-
mas motociklu slidžiu keliu. 

Kaip pasikeitė plačioji apylinkė? Kas liko šiandien iš buvusių Liaudiškių? 
Pamiškėje gyvenusieji po melioracijos išsikėlė kas kur. Miškas, ir tas pasikeitęs. 
Pamiškės pasitraukė į laukus, o juk tarpukario metais liaudiškiečiai dalį miško 
buvo pavertę laukais. O ir miško, Beržės gėrybės jau atitenka iš toliau, dažniausiai 
lengvais automobiliais atidardėjusiems grybautojams, uogautojams, riešutautojams, 
medžiotojams ar žvejams. Kas laukia Liaudiškių, Paberžėlių, kuriuose, Baisogalos 
seniūno Romo Kalvaičio žiniomis, liko septyni ir penki, daugiausia senyvo am-
žiaus gyventojai? Nebeliko kaime nė vieno garsios Lubickų giminės palikuonių. Jų 
polkų ir valsų aido jau senokai nebesigirdi. Negailestingai pasikeitė bebaigiančio 
išnykti šiandieninės Baisogalos seniūnijos užkampio rūbas. 

Vladas Streikus. 
Nuotraukos iš  
str. autorės albumo
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Ežerinė Paežerių seniūnija
Alfonsas Litinskas

Neturtingame ežerų Šeduvõs valsčiuje tarpukario metais Arimãičių ir Užúo
žerių ežerai buvo puošmena ir atgaiva ne per toliausiai nuo Šeduvos–Radvíliškio 
vieškelio, kaimyninio valsčiaus pašonėje. Prie tų ežerų ir garsūs daugeliu kampų 
Paežerių bei Užuožerių kaimai, vienas už kitą garsesni valsčiuje. Tarpukarį abie
jų ežerinių kaimų pavadinimai siejosi su ežerų pavadinimais, o štai sovietiniais 
metais, pakėlus jų vandenį, liko vienas Arimaičių ežeras, matomas nuo judriu 
plentu tapusio vieškelio, kviečiančio stabtelėti savo viliojančiomis pakelės užeigo
mis (naujoviškomis karčemomis).

Seniūnijos centras tarpukarį daugiausia laikėsi Paežeriuosê, nors gyventojų 
skaičiumi tas kaimas buvo kiek mažesnis už Užuožerius. Bet taip buvo ne visada: 
carizmo laikais seniūnijos centras buvęs Užuožeriuose, o 1924 m. seniūnijos buvu
sios abiejuose kaimuose (rodos, iki 1929 m.). 1929 m. Paežerių seniūnijos plotas – 
2 139,28 ha, gyventojų – 634, 1934 m. – 2 228 ha, 634 gyventojai. Paežerių seniūnijai 
dar priklausė Riaubų ir Užuožerių dvarai, V¸žaičių kaimas ir vienkiemiai. 1929 m. 
Paežerių seniūnu išrinktas Petras Janušauskas, pavaduotoju – Jonas Venclovas. 
Pastarasis seniūnu buvo renkamas ilgus metus, apie jį daug gerų prisiminimų, bet 
konkrečių žinių mažoka. Paežeriečiai – karališkieji valstiečiai. Gal todėl ir seniūnijos 
centras jų kaime. Abu didieji kaimai glaudėsi prie to paties Užuožerių–Aukštelkÿ 
vieškelio, abu juos jungė ta pati Ežerºlė, mažesni upeliai ir miškai. 

Ikikarinio Užuožerių kaimo planas
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Kaimų vardai sako, kad pirmiausia nuo didžiojo vieškelio (dabar plen
to) – paežerės kaimas (Paežeria¤), o paskui ir Užúožeriai (kaimas už ežero). 
Teisingiau – tik dvaro laukai nusidriekę už ežero, o patys kaimai – už Ežerėlės 
upelio, kuris ištekėjo iš ežero ir nešė savo vandenį į Daugôvenę. Kaimai seni. Tai 
liudija V–XVI a. antkapiai. Užuožeriuose 1936 m. rasta įvairių dirbinių, monetų, 
kaulų. Dalis jų atiteko Kauno istoriniam ir Šeduvos kraštotyros muziejams. Užuo
žeriai – baudžiavinis kaimas, priklausęs Riaubų ir Užuožerių dvarams, kuriuose 
šeimininkavo lenkų bajorai Jagminai. Po 1863 m. sukilimo ištrėmus Užuožerių 
Jagminą, čia įsikūrė iš Tulos gubernijos atsikėlę rusų dvarininkai Tolstojai. Kai
mai priklausė Šeduvos parapijai, nors prieš Pirmąjį pasaulinį karą – Radviliškio 
valsčiui: Šeduva buvo artimesnė etnografiniu požiūriu, kalba buvo šeduvietiška. 

Tuos du kaimus praeityje skyrė Ežerºlės vaga, vingiavusi per Paežerių 
ir Užuožerių pievas, Riaubų mišką, už Derveliÿ susiliedavusi su Daugyvene. 
Niekad neišdžiūdavo. Švarus ir minkštas kaip ašara upelio vanduo pavasariais 
plačiai patvindavo, išsiliedavo iš krantų, užliedavo pakrančių pievas. Vasarą 
žolė užaugdavo iki kelių. Žuvinga buvo Ežerėlė. 1933 m. melioratorių ištiesin
tas upelis nebeteko pirmykščio žavesio. Tada upelis jau tiesia vaga išskyrė abu 
kaimus. Sujungus Arimaičių ir Užuožerių ežerus, liko tiktai Arimaičių ežeras. 
Jis padidėjo, bet pakilęs vanduo sunaikino amžiais nusistovėjusią pusiausvyrą, 
o Ežerėlė, per Paežerių ir Pavartyčių laukus išvarius griovį, visai sunyko. 

Kelias pro Paežerius į Užuože
rius – per patį buvusios Panevėžio 
apskrities pakraštį. Peršokęs Ežerėlę, nu
vedęs pro palinkusius kryžius ir žalias 
sodybas, jis sustoja Užuožerių kaimo 
viduryje. Påluknio, Raisbalos, klampios 
Blindės, tolimiausios Bålų pievos, kaimo 
laukų gale praretėjusi Girela, aukščiau
sias visoje apylinkėje Vėdraitis, nuo 
kurio būdavo matyti ne tik Paežeriai 
ir kiti seniūnijos kaimai, bet ir Šeduvos 
bažnyčios bokštai. Tai buvo, o šiandien 
nebėra. Nebeliko kryžių pakelėse, ne
bėra pievų, lankų ir miškelių, į Ežerėlę 
gurgėjusių bevardžių upelių. 

Paežerių krašto praeitį mena kapi
naitės, kuriose seniai niekas nebesilaido
ja. Vienos buvo pačiuose Užuožeriuose, 
antros – už kaimo. Pagrindinių kapinai  
čių viduryje stovėjo bažnytėlė, kuri XIX a.  
pabaigoje sudegė. Joje buvo dvarininkų 
Jagminų šeimos rūsys. Paskutinis kaimo 
žmogus, P. Jankauskas, atgulęs į šias 
kapinaites, buvo nenusisekusios meilės 
auka, pats savo noru įlindęs į kilpą. 

Obeliskas Nepriklausomybės dešimtmečiui  
Užuožeriuose
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Visais laikais ir visokiomis progomis šio krašto kaimuose statė kryžius – 
paminklus. Beveik kiekviename kieme stovėjo Dievo kančios simbolis. Beveik 
visi kryžiai būdavo aptveriami medine tvorele, pasodinama gėlių. 1943 m. prie 
senųjų kapinaičių kaimo žmonės pastatė, o Šeduvos kun. A. Juška pašventino 
Aukštelkų kaimo meistro Noreikos tautine ornamentika papuoštą kryžių. Išstovėjo 
šis kryžius iki 1989 m. Prasidėjus Atgimimui jis buvo atkurtas ir tų metų rudenį 
kanauninko B. Antanaičio pašventintas. Pašventino tąkart ir 1928 m. Užuožeriuose 
pastatytą Nepriklausomybės dešimtmečiui pastatytą obeliską, 1962 m. barbariškai 
sunaikintą, o dabar geranoriškomis pastangomis atstatytą. 2011 m. per Žolinę 
pašventintas mano suprojektuotas naujas paminklas okupacijos metais žuvusiems 
užuožeriečiams atminti. 2013 m. Paežeriuose pastatytas baisogaliečio tautodaili
ninko E. Bielakopitovo padarytas kryžius. Visų kryžių, paminklo atidengimas ar 
atšventinimas buvo tam kraštui džiugi šventė. Ypač didelės iškilmės – pastarojo 
kryžiaus šventinimas. Jo dieną šv. Mišias Šeduvos bažnyčioje aukojo ir kryžių 
pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iškilmėse dalyvavo iš Paežerių 
kilęs Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Nestokota šiame krašte ir malūnų. Ypač prisimenamas apie 1930 m. užku
rio J. Bilevičiaus savo sodyboje Užuožeriuose pasistatytas malūnas su dvejomis 
girnomis ir pitliumi, sukamas nemažo dyzelinio „Blokston“ variklio. Šalia jo buvo 
pastatyta patalpa, kurioje sumontuotas zeimeris stoglentėms pjauti. Prasidėjus pa
saulinei krizei, žmonės mažiau bemaldavo, konkurento Vinklerio malūnas buvo 
pigesnis, ir J. Bilevičiui teko savo malūną uždaryti. 

Naujo kryžiaus pašventinimo Paežeriuose dalyviai. Centre – vyskupas E. Bartulis,  
premjeras A. Butkevičius, seimo narys A. Salamakinas, rajono savivaldybės darbuotojai,  
apylinkės gyventojai ir svečiai. 2013 09 15. S. Mikučio nuotr.
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Nepamirštami ir tame krašte kiekvienoje sodyboje pui  
ka vęsi vaismedžių sodai. Nepamenu kiemo be gėlių darželio.  
Ypač gražūs buvo tose sodybose, kuriose buvo jaunų mer
gaičių ar marčių. 

Užuožerių kaimo viduryje apie 1931 m. buvo pastatyta pieninė. Čia suveždavo 
pieną iš plačios apylinkės: Paežerių, Riaubų, Vėžaičių ir, žinoma, iš Užuožerių.

Į Užuožerius iš Vorkutos lagerio, kuriame sovietinių organų buvau repre
suotas už antisovietinę veiklą, grįžau 1953 m. vasarą, lygiai po devynerių metų 
ir dviejų dienų. Parsivežiau negudrią mantą – gitarą, naujus kerzinius batus ir 
medinį lagaminą su knygomis. Ne iš karto susivokiau savo ištuštėjusioje gimtinė
je. Ogi čia beveik nieko nebeliko. Penki vyrai žuvo priešindamiesi okupantams, 
devyni negrįžo iš fronto, vienas kitas dėl provokacijų galvą padėjo, septynios 
šeimos ištremtos į Sibirą. Likę žmoneliai, sugrūsti į Kirovo kolūkį, duonelei 
uždarbiavo. Mama pasakojo, kas per tuos metus dėjosi kaime, kaip vienas po 
kito žuvo partizanai, mano labai artimi draugai, kaip buvo tremiamos šeimos, 
kaip liko tušti namai, kaip suvarė į kolchozus, viską atėmė, kaip nuolat gyve
no su baime. Panaši padėtis buvo ir man artimame Paežerių kaime, kurį gerai 
pažinojau iš piemenavimo paauglystės metais. Norėdamas šiame rašinyje bent iš 
dalies prisiminti tuose kaimuose gyvenusius ar čia augusius žemiečius, pirmiausia 
paežeriečius, pakviečiau talkininkauti ryškiausių to kaimo šeimų atstoves Mariją 
JonaitytęKokštienę ir Jovitą JanušauskaitęValevičienę. 

1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Paežeriuose buvo 36 
ūkiai (kiemai), juose 237 gyventojai, 1942 m. surašymo duomenimis – 39 šeimi
ninkai, 225 gyventojai, 2001 m. – 55 gyventojai. 

M. Kokštienės žiniomis, istoriškai Paežerių Jonaičiai – tikri paežeriečiai. Iš jų 
giminės pradžios minėtini Motiejus Jonaitis, gimęs 1780 m., taip pat Ignotas, gimęs 

Prie pieno  
nugriebimo punkto. 
1936 m. 
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1820 m. Jie buvo laisvieji valstiečiai. 
Ignoto sūnūs – Antanas – Rezeknės 
(Latvija) kunigas, sūnus Petras (1855–
1927) – stambus ūkininkas, neaukšto 
ūgio, lėto būdo – Marijos senelis, mo
čiutė – Anelė Masiulytė (1868–1952), gimusi Prastavónių kaime. Marijos prosene
liai – Izidorius Masiulis (1898–1922?) ir Veronika Janušauskaitė, mirusi 1900 m., 
buvo šviesūs žmonės, karališkieji Prastavonių kaimo valstiečiai. Jų šeimoje užaugo 
septyni vaikai, iš kurių – Marijos senelė Anelė, ištekėjusi už Paežerių kaimo ūki
ninko Petro Jonaičio, atsinešdama didelį kraitį – 300 rublių. Petras nepasižymėjo 
smarkumu, todėl Anelė, valdinga, išmintinga moteris, ryžtingai ėmėsi 40 ha ūkio 
darbų. Ir anksti likusi našle ji sugebėjo išlaikyti ūkį, išmokslinti visus septynis 
vaikus. Šeima atlaikė Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų baisumus, sunkius poka
rio metus, jų namuose svečiuodavosi garbingi svečiai. Svarbiausia – toje šeimoje 
užaugo šviesūs sūnūs Izidorius, Jonas, Leonas, Juozas ir Stanislovas. Minėtinas ir 
Anelės brolis Baltramiejus Masiulis. Jis valdė didelį ūkį, buvo gerbiamas ir žino
mas teismo tarėjas, maršalka. Jo sūnus Petras – pulkininkas, pirmosios Lietuvos 
radijo stoties direktorius, mokėjęs keletą svetimų kalbų. Iš tų Masiulių ir garsūs 
knygyno Panevėžyje savininkai.

Pirmiausia iš savo senelių, Anelės ir Petro Jonaičių šeimos, Marija mini dėdę 
Joną. Anot jos, jis buvo charizmatiškas, puikios išvaizdos, iškalbingas, tarpukario 
laikams pakankamai išsilavinęs, visuomeniškas. Kurį laiką buvo Šeduvos valsčiaus 
viršaitis (Joną Jonaitį Panevėžio apskrities viršininkas viršaičiu kaip „palankų tau
tininką“ patvirtino 1929 11 13), vėliau dirbo Panevėžio apskrities savivaldybėje. 
Po karo persikėlė į Vilnių. Čia ėjo atsakingas pareigas Žemės ūkio ministerijoje, 
„Maiste“. Jo namai Žvėrône buvo visos plačios giminės traukos centru. Dėdė Jonas 
sugebėjo suvienyti, burti plačią giminę. Jo namuose keletą metų glaudėsi Jonaičių 

Jonaičių šeima. Pirmoje eilėje (iš kairės): Stasys, 
motina Anelė, Jonas; antroje eilėje: Izidorius, 
Petronėlė, Valerija ir Juozas. 1959 03 19.  
Iš J. Valevičienės albumo
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ir Janušauskų atžalos – studentai. Jis turėjo daug pažinčių, mielai padėdavo pate
kusiems į bėdą. Jono dėka tremties išvengė brolio Juozo šeima. Jis pasirūpino, kad 
ji pasitrauktų slapta iš Paežerių, surado saugią vietą, dėl ko nukentėjo jo karjera. 

Jono ir Michalinos Jonaičių šeimoje užauginti trys vaikai. Sūnus Saulius, 
baigęs VVU, chemikas, dirbo Vilniuje „Švyturio“ gamykloje inžinieriumi, vado
vavo gamyklai. Sūnus Rimas Stanislovas – inžinierius. Gyvena Vilniuje, Krašto 
apsaugos ministerijoje vadovavo vienam iš departamentų, buvo viceministru. Turi 
vyriausybinių apdovanojimų. Dukra Vitalija Teresė JonaitytėJonušienė baigė VVU, 
istorikė, dirbo Kultūros ministerijoje, vėliau persikėlė į Nídą, kur tapo Tomo 
Mano muziejaus direktore, Tomo Mano fondo direktore, Tomo Mano festivalių 
organizatore. Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo išrinkta į Sąjūdžio Seimą, 
vėliau į Neringõs miesto tarybą. Yra kelių leidinių autorė, apdovanota ordinu „Už 
nuopelnus Tėvynei“. Jos vyras Eduardas Jonušas – liaudies menininkas, Liudviko 
Rėzos premijos laureatas. Jų namai Nidoje – muziejus ir meno dirbtuvės kartu. 
Jie atviri Nidos svečiams. 

Nors Marijos tėvas Juozas Jonaitis (1901–1973) tebuvo baigęs tik pradinę 
mokyklą, buvo išprusęs, inteligentiškas žmogus, domėjosi politika, daug skaitė. 
Buvo jis lėto būdo, jautrus, šiltas, mylintis šeimą, turintis sveiko humoro jausmą, 
sugebantis gražiai bendrauti su žmonėmis. Kai mirė jo tėtis, jam buvo 26 metai. 
Nuo mažų dienų dirbo visus ūkio darbus. Tapo tikru ūkininku, puoselėjo 40 ha 
žemės. Aktyviai dalyvavo Lietuvos ūki  
ninkų sąjungos veikloje, priklausė Šau
lių sąjungai. Abu tėvai sunkiai dirbo 
ūkyje, nors turėjo ir samdinių. Namai 
buvo gražiai sutvarkyti, prie namo mir
gėjo gėlynai, augo eglės, liepos, ber
želiai, stovėjo medinis kryžius, plytėjo 
gerai prižiūrėtas sodas. Tėvai rūpinosi 
vaikais, stengėsi duoti jiems išsimoks
linimą. 1948 m. buvo išbuožinti. Veng
dami tremties, pasitraukė iš namų, pa
likę sunkiai užgyventą turtą. Saugumo 
persekiojami keitė gyvenamąją vietą. Iš 
Kaišiadoriÿ rajono teko bėgti į Vilniaus 
rajoną. Dirbo Baltósios Vókės tarybi
niame ūkyje. 1971 m. grįžo į gimtąjį 
kraštą, bet senoji sodyba buvo užimta, 
tėviške neilgai tesidžiaugė.

Juozas ir Konstancija Jonaičiai 
užaugino penkis vaikus: du sūnus ir 
tris dukras. Visi mokėsi, daug pasiekė. 
Sūnus Vytautas – technikos mokslų 
daktaras, Gedimino technikos univer
siteto dėstytojas. Jo moksliniai darbai 
žinomi ir užsienio šalyse. Dukra Marija 

Juozo ir Konstancijos Jonaičių šeima. Tėvai su 
sūnumi Vytautu ir dukromis Marija bei Irena. 
1946 m. Iš M. Kokštienės albumo 
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Kokštienė – mokytoja metodininkė, ilgametė Jonavos pedagogė, dirbusi Jonavõs 
rajono švietimo skyriuje, aktyvi visuomenininkė, viena iš Trečiojo amžiaus uni
versiteto įkūrėjų, jo vadovė.

Marijos dėdė Izidorius Jonaitis, sesers Petronėlės dvynys, baigė aukštuosius 
mokslus, inžinierius statybininkas, architektas, karo lakūnas. Apie jį plačiau ap
rašyta atskirame straipsnyje. Petronėlė buvo baigusi Antålieptės ž. ū. mokyklą, 
spec. agronomė. Ištekėjo už kaimyno, stambaus ūkininko, antros eilės pusbrolio 
Petro Janušausko. Šeima 1948 m. ištremta į Sibirą. Ji buvo poetiška moteris, puiki 
pasakotoja. 

Paežerių kaime užaugo Marijos dėdė Stanislovas Jonaitis. Su seserimi Va
lerija iš ūkio gavo savo dalį, įsigijo namą Radvíliškyje. Savo namuose jie įkūrė 
krautuvę. Prekyba jiems sekėsi gerai. Ilgą laiką pas juos gyveno ir senelė Anelė. 
Dažnai lankydavosi ūkyje pas brolį Juozą, atveždavo vaikams saldainių ir kitokių 
lauktuvių. Stanislovas buvo ištremtas į Sibirą, namas nacionalizuotas. Per trėmimą 
Valerija sirgo, tai ją paliko, atvežė į Vilnių pas brolį Joną. Sibire Stanislovas gyveno 
kartu su Petro Janušausko šeima. Jis dėl silpnos sveikatos negalėjo dirbti miške, 
tai turėjo jaučiais vežioti smalą statinėse po 200 kg. Dervos nusakinimo punkte 
dirbo visa JonaičiųJanušauskų giminė: Petras Janušauskas darė statines dervai 
rinkti, jo vaikai vasarą rinkdavo dervą kibirais po 20 kg. Į Lietuvą 1957 m. iš 
Sibiro sugrįžęs Stanislovas apsigyveno Vilniuje prie brolio Jono šeimos. Dėdienė 
Michalina jau buvo mirusi ir palikusi tris našlaičius – Saulių, Vitą ir Rimą. Jie 
gražiai gyveno kaip viena šeima, rūpinosi vaikais. Dėdė Stanislovas turėjo įgimtą 
humoro jausmą, buvo gana santūrus, delikatus ir paslaugus žmogus. Jis neturėjo 
šeimos. Valerija buvo puiki šeimininkė, geros širdies, jautri, labai pamaldi. Ji taip 
pat neturėjo savo šeimos, tačiau visi ją vadino Motinėle. Valerija ir Stanislovas 
palaidoti Vilniuje, Saltõniškių kapinėse. 

Petras Janušauskas (su pjūklu) su sūnumi Algimantu tarp bačkų  
darbininkų. Algatujus. 1953 m. Iš J. Valevičienės albumo
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Dveji Jonaičių kapai – Šeduvos kapinėse. 
Apie Paežerių Janušauskus papasakojo, o apie tėvuką Petrą mūsų paprašyta 

ir parašė jo dukra Jovita. Janušauskai, kaip regime, susiję ne tik su Masiuliais, bet 
ir su Jonaičiais. Petro žmona Jonaitytė – Jovitos mama. Jos senelis Jonas 1919 m. 
priklausė Šeduvos valsčiaus valdybai. Kunigas Petras Janušauskas, Jono brolis 
(atrodo, dvynys, nes abu gimę 1861 m.), dvidešimt metų klebonavęs Keµmėje, 
kur 1908 ar 1912 m. pastatęs bažnyčią (tikriausiai 1908 m. pradėjęs, o 1912 m. 
baigęs statyti). Tėvo žemę 40 ha Paežeriuose paveldėjo sūnus Petras. Jovitos dėdė 
Jonas – užkurys Litkūnuose, tetos Monika mirė jauna, Emilija ištekėjo už lenkų 
karininko, Marcelė – už Lietuvos pulkininko P. Masiulio, antros eilės pusbrolio 
(jis – Veronikos Janušauskaitės iš Paežerių sūnus). Per šv. Petrą visa giminė rink
davosi pas Janušauskus. Petrinės iki šiol Paežeriuose šventas dalykas.

Apie tėvą Petrą Janušauską Jovita parašė: 

„Tėvukas buvo griežtas, tvarkingas ir ambicingas. Išstatė sodybą, 
pasodino 1 ha sodą su 150 vaismedžių. Obelys dar ir dabar pilnos 
obuolių, ir tebežydi balta rožė, buvusi darželio viduryje. Beveik 80 
metų! Sodas aptvertas baltų statinių tvora. Tvartas pastatytas iš 
vietos molio, viskas po vienu stogu. Visa gyvulių ruoša apeinama 
neišeinant iš pastato – ruošiamas ėdalas, tvarkomas pienas viralinėje, 
šienas ant lubų. Visi padargai turėjo savo vietą. Prisimenu galingą 
jautį su žiedu šnervėse – buvo šeriamas tik per skylę lubose, bet 
tėvukui jis paklusdavo. Mėgo techniką, planuose buvo traktorius, 
elektra, bet... 

(Jį ištrėmė 1948 m., o šeimą po metų. Penki vaikai tremties metu buvo dvejų–
dvylikos metų.) 

Petro ir Marcelės Masiulių šeima su Kelmės bažnyčios statytoju  
kun. P. Janušausku. Kaunas. 1930 m. Iš J. Valevičienės albumo
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Sibire pirmas kaimelyje nusipirko motociklą. Grįžus iš Sibiro 
pavyko po truputį apsigyventi savo namuose, kur nepakitę liko tik 
sienos. Mokėjome nuomą kolūkiui. Tėvukas norėjo, kad sūnūs dirbtų 
traktorininkais, bet mama buvo neperkalbama – visi turi mokytis. 
Visi baigėme aukštuosius mokslus. Senatvėje apsigyveno Vilniuje. 
Vyko Sąjūdžio suvažiavimas. Tėvukas silpnai girdėjo, vis klausinėjo, 
apie ką kalbama. Paaiškinau, kad viskas keisis ir bus grąžinta žemė. 
Jam tai buvo šventi žodžiai – grąžins žemę! Nesirgo, radome Jį su 
palaiminga šypsena užmigusį amžiams. Su šviesia mintim paliko šį 
pasaulį. Mama mirė po šešerių metų. Abu ilsisi Šeduvos kapinėse.“

Sugrįžę į Lietuvą, visi Petro vaikai išėjo į žmones: Petras, Algimantas, 
Stasys, Kęstutis – inžinieriai, Jovita VVU įgijo matematikės specialybę. Dirbo 
skaičiavimo centre prie mašinų, nuo 1991 m. – Genocido ir rezistencijos centro 
analitikė. Apdovanota ordinu „Už nuopelnus Tėvynei“. Garsi keliautoja, alpinistė. 
Yra sudariusi šeimos genealoginį medį. 

Paežeriuose dabar gyvena jo sūnus Petras, Jovitos brolis, inžinierius. Jis, 
baigęs Politechnikos institutą, dirbo Šiaulių mėsos kombinate. Išėjęs į pensiją, 
grįžo į Paežerius, apsigyveno tėvų sodyboje. Tai meniškos sielos žmogus, labai 
mylintis gamtą. Jo pomėgiai: medžioklė, taksidermija, buriavimas. Savo namuose 
įkūrė paukščių ir žvėrių iškamšų muziejų, į kurį atvyksta lankytojai, besidomintys 
šia reta meno šaka, su savo darytomis iškamšomis dalyvaudavo parodose. 

Paežeriuose viena turtingiausių – Bugailiškių šeima. Turėjo 33 ha geros 
žemės. A. Litinskas, dvylikametis, 1940 m. ganė bandą. 1944 m. paliko ūkį su 
nupjautais derliaus laukais. Valdžia liepė seniūnui Jonui Alijošaičiui organizuoti 
derliaus sudorojimą. Tas vykdė įsakymą ir už tai pasikarščiavusio Bugailiškio 
buvo nužudytas. Tėvas, sūnus Petras ir duktė Karilė – partizanai, žuvo kovose 
su smogikais ir buvo išniekinti. Petras ir Karilė buvo kitokie negu tėvas, labai 
jautrūs, geraširdžiai, demokratiški. Jauniausias sūnus Algirdas (gim. 1933) gyvena 
Dotnuvõs akademijoje. 

Janušauskų namas 
Paežeriuose. 1988 m.  
Iš J. Valevičienės 
albumo
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Paežeriai – premjero Algirdo Butkevičiaus gimtinė. Jo senelis B. Misiūnas 
turėjo 40 ha žemės, bet buvo paėmęs paskolą iš banko, kurios neįstengė laiku 
sugrąžinti, tad ūkis 1936 m. buvo parduotas iš varžytinių. Penkioms dukroms, 
tarp jų ir Bronei Misiūnaitei, Algirdo motinai, teko tarnauti. 1960 m. Butkevičiai 
pirko Paežeriuose vieną neįrengto namo galą. Motina ir dabar ten gyvena, o dvi 
seserys, baigusios Šeduvos vidurinę mokyklą, gyvena ir dirba Panevėžyje. 

Bankui buvo prasiskolinę ir keli kiti Paežerių ūkininkai, bet, kaip juokda
vosi Jonas Navickas, „Pardaviau eržilą ir atidaviau skolas“ – mat rusams 1940 m. 
nuvertinus litą, o po metų vokiečiams – rublį, tai padaryti nebuvo sunku. 

Iš Paežerių kilęs Pãndėlio kunigas Domas Strielčiūnas. Apie jį Šeduvos 
prelatas B. Antanaitis yra parašęs, kad jis, per televiziją stebėjęs transliuojamą 
1988 08 23 iš Vingio parko Vilniuje daugiatūkstantinės minios mitingą, reikalavusį 
demaskuoti slaptą Molotovo–Ribentropo paktą, „susijaudinęs, kad jau Lietuvoj gali 
tą išgirsti, – numirė“.

Įvairiais laikotarpiais gyventojų Užuožeriuose – nevienodai. 1861 m. apyraše 
nurodyti 94 gyventojai, 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis – 51 
ūkyje 297 gyventojai, prieš Antrąjį pasaulinį karą kaime gyveno 167 vietiniai 
gyventojai, be samdinių. Be to, Vėžaičiuose, kurie lyg ir priklausė Užuožeriams, 
gyveno dar apie 70 žmonių, 1959 m. – 192, 1970 m. surašymo duomenimis – 151 
gyventojas, interneto duomenimis – 2001 m. – 65, 2011 m. – 47 gyventojai.

Čia vienos seniausių ir gausiausių šeimų buvo Tarbūnai ir Kuzmos. Iš jų 
susidarydavo naujos šeimos kitomis, ne užuožerietiškomis pavardėmis. Užkuriomis 
į Užuožerius atėjo ne tik kaimyninių kaimų žentai, bet ir dzūkų, latvių, lenkų. 
Keletas latvių šeimų gyveno ne vienu metu. Seniausi gyventojai latviai – Skaistars, 
Saulytis ir Simansonas. 

Kaimas buvo lietuviškas, aktyvus. Už Lietuvos laisvę kovoti iš kaimo išėjo 
trys savanoriai: Martynas Butkus, Izidorius Litinskas ir Juozas Norvaiša. Pirmosios 
mobilizacijos metu į besikuriančią Lietuvos kariuomenę buvo pašaukti dar septyni 
ar aštuoni vyrai. J. Norvaiša krito kautynėse su lenkais ir buvo palaidotas kažkur 
apie Léipalingį, kiti grįžo iš Nepriklausomybės kovų pavargę, sužeisti ar sužaloti, 
bet užgrūdinti Lietuvos patriotai. Kai kurie antrosios bolševikų okupacijos metu 
buvo represuoti. Karo ir pokario metais nemažai jų žuvo. Dar gyvi vadina save 
užuožeriečiais, to seno, gražaus, lietuviško kaimo vaikais. 

Išskirtinį užuožeriečių visuomeniškumą, iniciatyvumą, tautinį patriotizmą 
rodo jų dalyvavimas organizacijų veikloje. Pirmaisiais nepriklausomybės metais 
didelį kultūrinį darbą krašte atliko savanoriška švietėjiška organizacija „Atžala“, 
kurios tikslas buvo žadinti tautinę sąmonę. Vadovaujama iniciatyvaus mokytojo 
Vlado Plungės, ji rengė vakarėlius, iškilių švenčių minėjimus, už gautus pinigus 
pirkdavo knygų, iš kurių sudarė nemažą bibliotekėlę. Kadangi „Atžalos“ veiklos 
niekas neparėmė, 1927 m. ji darbą nutraukė, ir tais pačiais metais buvo įkurtas 
Užuožerių 48 šaulių būrys, kuris priklausė Šeduvos kuopai. Organizaciją sudarė 
dvidešimt penki vyrai ir dešimt moterų bei merginų. 1936 m. mirus pirmajam 
būrio vadui Juliui Jankauskui, vadovauti būriui buvo paskirtas mokytojas Juozas 
Beleckas. Šauliai laiko tuščiai neleisdavo: vykdavo įvairūs užsiėmimai, šaudymo 
pratybos (turėjo įsirengę gerą šaudyklą), buvo statomi spektakliai, veikė iš „Atžalos“ 
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Užuožerių „Atžalos“ kuopos jaunimas.  
1928 m. 

Užuožerių šaulių būrys su vadovu  
Juozu Belecku. Iš A. Litinsko albumo
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paveldėtas choras, buvo nuolat papil
doma taip pat iš „Atžalos“ paveldėta 
biblioteka. 1938 m. choras dalyvavo dai
nų šventėje Klaipėdoje. Apie 1931 m. 
kaime buvo įkurtas jaunųjų ūkininkų ratelis. Jam vadovavo mokytojas V. Plungė. 
Ratelio nariai rašė ir skaitė referatus, mokėsi ūkininkauti, planavo sodybas, išmokę 
auginti ir skiepyti sodinukus, veisė sodus, eglaitėmis apsodino mokyklos teritoriją, 
kaimo kapinaites. Turėjo jaunųjų ūkininkų ratelis ir bibliotekėlę, apie 300 knygų, 
kurios buvo prieinamos visam kaimo jaunimui. 

Gal pirmiausia derėtų priminti Tarbūnus – jų Užuožeriuose net septynios 
šeimynos. Kadangi Tarbūnų buvo daug, tai juos vadindavo vardais ir pravardė
mis. Pačiame kaimo gale, prie dvaro sodo gyvenantį Juozą Tarbūną dėl jo mažo 
ūgio vadindavo Juzela, pamiškėje gyvenusį Mečislovą – Mečiuku, ulytėlės Izido
rių tiesiog Dzidoriumi šaukė, Martyną vadindavo Martynu, lyg nebūtų turėjęs 
pavardės, o Mataušą vadindavo Mauma. Pastarąjį ne tik taip vadindavo, bet ir 
vaikus gąsdindavo – kad neitų prie šulinio ar vandens, nes gali Mauma įtraukti. 

Gyveno tasai MataušasMauma su savo kurčnebyle žmona ir paaugliu sūnu
mi kaimo gale, buvusio dvaro kumetyno trobelėje. Dvylika vaikų pagimdė senoji 
Tarbūnienė, bet tik pirmoji duktė Agota ir paskutinysis sūnus Ignas išgyveno. 
Tyli ji būdavo. Tokiu geru veidu ir gerom, atlaidžiom akim žiūrėdavo į išdykau
jantį sūnų arba į triukšmaujantį pasigėrusį vyrą. O Mataušas gerdavo, dirbdavo 
ir gerdavo. Gerdavo jis už savo sąžiningai uždirbtus pinigus. Gabus žmogus jis 
buvo, auksines rankas turėjo. Ko jis tik nedarė: siuvo ir taisė batus, mūrijo krosnis, 
meistravo ratus, vežėčias, iš ąžuolo rentė statines ir statinaites alui. Išdykęs buvo 
Tarbūnų sūnus Ignas. Paauglius jis traukė kaip magnetas: pas jį viskas būdavo 
kitaip negu pas jo kaimo vienmečius. Paaugęs tarnavo pusberniu pas kaimyną 

Užuožerių kaimo choras Klaipėdos kapinėse. 
Viduryje – mokytojas J. Beleckas. 1938 m.  
Iš A. Litinsko albumo
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Mačiulaitį. Mirus tėvui, kurį laiką Ignas gyveno su senute motina. Atėjus vokie
čiams, išėjo į vermachtą ir iš karo negrįžo. Nežinia, kokia žemelė jį priglaudė. 

Neeilinis žmogus mūsų kaime buvo Martynas Tarbūnas. Daugelis jo ne
mėgo galbūt dėl kampuoto būdo, išdidžios laikysenos. Nemėgo, bet be jo lyg ir 
apsieiti negalėjo: bendruose reikaluose jis buvo nepakeičiamas. Trečiame amžiaus 
dešimtmetyje, kaimo ūkininkams susikibus su dvarininku Tolstojumi dėl gabalo 
miško, jis buvo to ginčo pradininkas ir organizatorius. Ir dvarininkas bylą pralošė. 
Kaime Martynas buvo vienas veikliausių ūkininkų. Jis aktyviai dalyvavo įkuriant 
Užuožeriuose pieno nugriebimo, grūdų valymo punktus, įrengiant priešgaisrinę
depą. Geras ir sumanus ūkininkas jis buvo, graži jo sodyba, dviejų galų gyvena
masis namas su gryčia ir seklyčia, ūkiniai pastatai sudarė lyg ir gyvulininkystės 
kompleksą, abiejose kelio pusėse sodas, o sode – kaimiška pirtis. Prie kiemo vartų 
senas kryžius ir vešlus kaštonas. 

Parsivesdino Martynas žmoną – Liudoviką Urbaitytę iš Ragin¸nų kaimo. 
Užaugino jiedu keturis sūnus. Pasiturinčiam Martynui išmokyti juos nebuvo su
dėtinga: Petras baigė Šeduvos progimnaziją, Jonas dirbo Radviliškio kooperatyve, 
Valentas buvo numatytas likti ūkininkauti tėvo vietoje, o jauniausias, Levukas, 
buvo leidžiamas į mokslus, ir niekas neslėpdavo, kad bus kunigas. Bet Lietuvos 
padangę užtemdė juodi okupacijų ir karo metai. Vyresnysis sūnus Petras, neži
nia, savo noru ar tėvo paragintas, išėjo į Reicho darbo tarnybą, iš jos paėmė į 
vermachtą. Praėjęs sunkius fronto kelius ir išlikęs gyvas, karui baigiantis sugrįžo 
į kaimą ir akmenėliu pakibo tėvui ant kaklo. Sugrįžus bolševikams beveik du 
mėnesius Martyno Tarbūno seklyčioje gyveno NKGB karininkai. 1945 07 10 kaimą 
apsupo NKGB kareiviai. Tą rytmetį suėmė 13 vyrų. Tarp jų buvo ir Martynas su 
sūnumi Leonu. Po savaitės juos paleido, bet įtampa didėjo. Pokario metais ji dar 
stiprėjo. Sūnus Jonas įstojo į Žaliosios rinktinę, Petras gyveno nelegaliai, Leonas, 
kurį laiką mokytojavęs Viešintosê, vėl buvo suimtas, nuteistas ir devynerius metus 
kalėjo užpoliarinėje Komijoje. Martynas ir jo sūnus Petras buvo žiauriai nužudyti, 
o kaltė dėl to, kaip panašiai neretai pokarį atsitikdavo, suversta partizanams. Štai 

Martyno Tarbūno 
šeima. Apie 1928 m. 
Iš R. Tarbūnaitės-
Navickienės albumo
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tokia Martyno Tarbūno ir jo šeimos tragiška istorija, istorija 
žmogaus, patekusio tarp kūjo ir priekalo, pakliuvusio į so
vietinio KGB pinkles. 

Juozo Tarbūno (Juozapėlio) sodyba buvo kaimo gale. 
Gyveno jis kartu su vedusiu broliu ir dviem ištekėjusiom 
seserim. Brolis po Pirmojo pasaulinio karo išsikėlė į vienkiemį, o jis su seserimis 
pasiliko senoje sodyboje. Palengva visus priglaudė kaimo kapinaitės, o į senąją 
sodybą atsikėlė gyventi brolio sūnus Povilas, karys, dragūnas. Sugrįžo su kardu, 
šautuvu, ant pabalnoto žirgo. Mat dragūnai kariuomenėje tarnaudavo tiktai metus, 
o paskui su visa apranga kasmet po mėnesį turėdavo nuvykti į savo pulką. Vedė 
Povilas, gavo iš uošvės dar šiek tiek žemės ir gražiai ūkininkavo. Bet antrąkart 
atėję bolševikai Povilą, jo žmoną Anicetą ir sūnų Sigitą ištrėmė į Sibirą. 

Kaimo ulytėlėje gyveno Izidorius Tarbūnas, Dzidoriumi vadintas, o kai 
kada Liubavčiku pravardžiuojamas. Mat buvo išvykęs į Liubavą (Liepoją) pinigų 
užsidirbti. Gavo iš dvaro truputį žemės, savo turėjo, taip ir vertėsi. Turėjo du 
sūnus. 1944 m. Aleksą bolševikai paėmė į kariuomenę, kur kitų metų pavasarį 
buvo sužeistas, o jo brolį Jungiuką tų pačių metų liepos 10 dieną Šeduvos enka
vėdistatai, prikėlę iš lovos, motinos akivaizdoje nušovė.

Pirmoji sodyba nuo dvaro sodo buvo Juozo Tarbūno. Nedidelio ūgio buvo 
Juozas. Dėl to mergaitės jį Juzila vadindavo, bet auksines rankas turėjo. Ir sta
lius, ir dailidė, ir gaspadorius geras buvo. Jo namas buvo naujoviškai pastatytas, 
nudažytas, tiesiog švytėte švytėjo. Penki broliai buvo šeimoje. Antanukas jaunas 
susirgo džiova ir mirė. Petras mokėsi kalviauti, paskui išsikėlė į Radviliškį. Ten 
pasistatė namus ir kalvę. Brolis Kazimieras studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. Baigęs mokslus, pasimirė nuo džiovos. Jauniausias, Vincas, gyve
no namuose, dirbo Linkaičių ginklų fabrike. Antrąkart atėjus bolševikams, tapo 
partizanu Dagiliu. Žuvo 1950 m. Mažãičių miške. Juozas su žmona, sūnumi ir 
dukra ne savo noru pamatė Sibirą. Gražiame jo name buvo įsikūrusios bent trys 
septynmetės mokyklos klasės.

Gelumbauskų šeima 
(be motinos). 1933 m.  
Iš A. Gelumbausko 
albumo
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Negalima neprisiminti ir užuožeriečių brolių Daunorų. Jų vyriausias sūnus 
Martynas devynioliktojo šimtmečio pabaigoje išvyko į Ameriką, ten ilgai ir sunkiai 
dirbo anglies kasyklose ir, po nelaimingo atsitikimo netekęs sveikatos, sugrįžo į 
Užuožerius pas brolį Joną. Didelis keistuolis buvo Martynas, nuo visų užuožeriečių 
labai skyrėsi, buvo nepaprastai gabus. Kokių dyvų jisai nepridarydavo! Apžergęs 
savo rankų darbo medinį dviratį, leisdavosi į pakalnę Ežerėlės link. Visų nuostabai 
dviratis riedėdavo ir nevirsdavo. Jo pagaminti kryžiai, koplytstulpiai ilgai stovėjo 
sodybų kiemuose ir kryžkelėse, jo drožti Rūpintojėliai, šventieji, verkianti Dievo 
Motina puošė kaimo koplytėles, kryžius ir koplytstulpius. O kokius vargonus buvo 
pasigaminęs! Po jo mirties Panevėžio muziejaus darbuotojai prisirinko didžiulį 
vežimą šio gabaus kaimo meistro, inžinieriaus keistuolio pagamintų daiktų, jo 
proto ir fantazijos kūrinių. 

Martyno brolis Jonas nebuvo stiprus ūkininkas, nesukūrė šeimos, gyve
no vienas, samdydavo berną ir mergą. Ūkis palengva smuko ir seno kartu su 
šeimininku. Pardavė iš dvaro atsiteistą mišką. Pinigai slidūs, jie kažkur dingo, 
apčiuopiamos naudos neatnešdami. Palengva viskas sunyko. Ilgiausiai išsilaikė 
svirnas, kuriame sovietmečiu buvo įrengtas pieno surinkimo punktas, ir seklyčia, 
kurioje gyveno senoji Trumpienė su sūnumi Jonu. Paskutinius savo gyvenimo 
metus gyveno su netekėjusia seserimi Monika, kuri daug metų šeimininkavo pas 
kunigus. Netekusi savo moteriško žavesio, buvo atleista nuo tų sunkių pareigų 
ir grįžo pas brolį Joną nelengvos senatvės sutikti. 

Smagus buvo užuožerietis Jonas Daunora. Šmaikštaus liežuvio, dainininkas 
ir giesmininkas. Giedodavo laidojant kaimynus ir Kalvarijas per kryžiaus dienas. 
Tada aplankydavo visus kaime ir laukuose pastatytus kryžius ir jiems nusilenkdavo.

Mirė Jonas ir Monika karo metais ir, atrodo, atgulė į Užuožerių kaimo 
kapinaites.

Užuožerių šviesuolių, palikusių pėdsakus ne tik savo apylinkėje, bet ir 
toliau – ne vienas. Negalima palikti nuošalyje kaimo šviesuolių Skačkauskų, 
dainininkų, muzikantų šeimos. Buvo gi Jonukas su savo mandolina, Juozas su 
balalaika, senasis Skačkauskas su savo gamybos basetle, Leonas, „Atžalos“ choro 
vadovas ir laikraštėlio „Atžala“ redaktorius, dainininkė Julija Valatkienė, aktyvi 
šaulė, dainininkė, pieninės vedėja Onutė. 

Prie šviesiausių užuožeriečių priskirtina graži, darni daugiavaikė Igno Ge
lumbausko šeima, tos šeimos artojas Vladas, Lietuvos kariuomenės karininkas 
Feliksas, Norilsko kalinys, Žaliosios rinktinės partizanas Alfonsas. O ko verta 
Janina Gelumbauskaitė, kuri kartu su Felikso žmonos seserimi Maryte Bračaite, 
smarkiai rizikuodamos, šieno vežime atvežė į Radviliškį pas gydytoją sunkiai 
sužeistą partizaną Vincą TarbūnąDagį!

Minėtini, gaila, nebetelpantys į ribotos apimties straipsnį, Baltraus Kudžmos 
šeimos šviesuoliai, mokytojas Jonas, jo sesuo Aldona, žurnalistė, Jaunųjų ūkininkų 
ratelio vadovė, ilgametis kaimo seniūnas Jonas Venclovas, pirmasis sovietmečio 
kaimo tarybos pirmininkas Jonas Alijošaitis, auksarankiai kaimo kalviai senasis 
Valatka, Juozas Čepas, Povilas Norvaišas, Juozas Kilda, iš Užuožerių kaimo kilęs 
mokytojas Antanas Kudžma, 1941 06 14 atplėštas nuo tėvynės ir jau pirmąją žiemą 
nuo bado, skorbuto ir išsekimo miręs prie Laptevų jūros. 
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Užuožeriečiams, kaip ir visai Lietuvai, aptemdė padangę netikėta pirmoji 
bolševikų okupacija. Po poros mėnesių visiškai ištuštėjo krautuvės. Po kaimą 
zujo agitatoriai, reklamavę ir gyrę okupantų gyvenimo būdą, kolūkius. Birželį 
buvo išvežti iš mūsų kaimo mokytojas Antanas Kudžma ir karininkas Feliksas 
Gelumbauskas. Daugiau nespėjo. Didžiulės pirmųjų karo dienų nelaimės aplenkė 
kaimą. Vokiečių okupacija užuožeriečiams nebuvo itin sunki. Didžiausi sunkumai 
prasidėjo 1944 07 26 pasirodžius pirmiesiems sovietų tankams. Už kelių dienų 
susikūrė vietinė valdžia, valsčiuje buvo paskelbta mobilizacija. Ne visi nuėjo ten, 
kur įsakė priešas. Dalį jam nepaklususių vyrų priglaudė miškas. Bemat prasidėjo 
nuožmi kova, nusinešusi pokario metais daugybę aukų. Žuvo pirmieji partizanai 
ir visai nekalti, prasidėjo trėmimai, 1948 m. įsikūrė Kirovo kolūkis. Tais pačiais 
metais buvo ištremtos trys šeimos, 1950 m. – viena šeima ir vienišas vyras. 1941–
1954 m. buvo įkalinti devyni užuožeriečiai, pokario pasipriešinimo kovoje žuvo 
penki, iš sovietinės kariuomenės negrįžo septyni vyrai, kolaborantų ir provokacijų 
aukos – šeši. Iš Pirmojo pasaulinio karo negrįžo tiktai vienas kaimo žmogus, iš 
nepriklausomybės kovų 1918–1920 m. – vienas savanoris. Ir taip žuvo ar įvairiais 
būdais nukentėjo septyniasdešimt žmonių, žuvo beveik visi jauni žmonės, kaimo 
žiedas, beveik visi nevedę. Beveik visi kaimo gyventojai vienaip ar kitaip patyrė 
sovietines represijas.

Netrumpa Užuožerių mokyklos istorija, bet apie ją nedaug žinių išlikę. Įsikūrė 
ji Paežerių kaime 1858 ar 1859 m., bet tautine lietuviška tapo tik 1919 m., kai 
nepriklausomos Lietuvos valdžia į ją paskyrė mokytoją lietuvį Dudką. Tai buvo 
geras mokytojas, muzikalus, bet, gaila, po metų jis išvyko. Jį pakeitęs kažkoks 
Manstavičius po metų taip pat išvyko, nepalikęs jokio pėdsako. 1921–1922 m. čia 
dirbo Vladas Plungė ir Kondrotaitė. Tai buvo labai darbštūs mokytojai. V. Plungės 
iniciatyva buvo organizuoti kursai beraščiams ir mažaraščiams. 1923 m. mokytojavo 
Dzevičkaitė ir Zigmantaitė, o 1925 m. jau Grigaliūnaitė ir Nemėkštaitė. 

Nuo 1925 m. čia vėl dirbo Vladas Plungė. 1927 m. jis vedė mokytoją Apolo
niją Plungaitę, ir dabar sėkmingai mokytojavo abu. Tais pačiais 1927 m. mokykla 
perkeliama į Užuožerius, kur įsikuria erdviame prūso Kvederaičio name. Nuo to 
laiko prasideda mokyklos klestėjimas. 1931 m. buvo pastatyta nauja tipinė moky
kla. Net penkių kaimų vaikinai ir merginos, įsikūrus jaunųjų ūkininkų rateliui ir 
šaulių būriui, čia rasdavo kuo užsiimti, praleisti laisvalaikį. 

1936 m. mokytojus Plunges pakeitė mokytojai Juozas ir Konstancija Beleckai. 
Tai buvo mokyklos klestėjimo metai. J. Beleckas buvo muzikalus, grojo smuikeliu 
ir fisharmonija, vadovavo šaulių ir mokyklos chorams. 1938 m. susikūrė kaimo 
krepšinio komanda. Žaidė kvadratą ir tinklinį. 

Pirmosios sovietinės okupacijos metu mokyklos, jaunųjų ūkininkų ratelio 
ir šaulių būrio knygos buvo išvežtos į Šeduvą ir sudegintos. 1945 04 24 buvo 
suimtas ir Karelijon išvežtas mokytojas J. Beleckas. Mokykla suklestėjo apie 
1953 metus. 1955 m. ji buvo išplėsta iki septynmetės. Direktoriavo septynmetėje 
D. Ponelienė, L. Škikaitė, ilgiau dirbo mokytojai S. Rulienė, A. ir S. Palioniai, 
L. Ruzaitė, O. Jansonienė. Deja, septynmetė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus 
buvo uždaryta 1962 m., o pradinė – 2001 m.; mokytojai išvažinėjo, ir kaimas 
apmirė. 
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Aprašiau, ką žinojau, ką girdėjau, ką senieji paežeriečiai ir užuožeriečiai pa
pasakojo. Kai ką reikėjo ir plačiau aprašyti. Viską apimti tiesiog neįmanoma. Prašau 
gyvųjų ir mirusių atleisti man, jeigu kas ne taip. Tai tikrai ne iš blogos valios.

Užuožerių mokyklos sporto aikštyne su pradinukais mokytoja  
Sofija Rulienė. 1995 m. Iš S. Rulienės albumo
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Ne lapas, vėjo pūstas
Dalia Kudžmaitė-Balsienė

Kai tik išgirstu šnekant ar dai-
nuojant šeduvietiškai, širdį užlieja ma-
loni banga. Šitaip kalbėjo mano tėvas, 
seneliai, visa plati jų giminė. Nebeliko 
nei tetų, nei dėdžių, tik lankydama 
savo geraširdes pusseseres užmirštu, 
kad savo namuose kalbuosi tik žemai-
tiškai. Nepajuntu, kad imu šnekučiuoti 
šeduvietiškai, ir ta šneka sukelia daug 
ir šviesių, ir skaudžių prisiminimų. 

Mano brangus Tėve, jau ketveri 
metai, kai nebeturiu Tavęs. Prisimenu 
paskutinę dieną prieš Tavo mirtį: suly-
sęs, pragulų žaizdomis nusėtas kūnas 
ir žvilgsnis jau nebe į mane – į Amži-
nybę... Tiek metų man atrodė, kad Tu 
nemirtingas – įveikęs tremtį, savo, kaip 
žmogaus, ilgą ir skaudų pažeminimą, 
Tu vieną po kito pakėlei grėsmingus 
širdies priepuolius, asmenines šeimos 
negandas, alinančią negalią, prikausčiu-
sią paskutinius penkerius metus Tave 
prie lovos. Prieš gerą dešimtmetį, Tau 
atsidūrus ligoninės reanimacijos skyriuje, Dievo per gegužines pamaldas prašiau, 
kad, atėmęs iš manęs dešimtį gyvenimo metų, pridėtų juos Tau. Taip įvyko. Ar 
Aukščiausiasis atims tuos metus iš manęs, nežinia, bet man jų negaila – kie-
kviena diena, praleista su Tavimi, man buvo didžiausia laimė. Žinojau, kad Tu 
rašei prisiminimus. Apie savo vaikystės kaimą, pokario golgotas, apie gražiausias 
akimirkas, įprasmintas gyvenimo rudenį. Susiradau apsitrynusius sąsiuvinius ir 
pajutau neužmatomose dangaus platybėse nusitiesusį tiltą su Tavimi... 

Mano tėvelio Jono Kudžmos vaikystė prabėgo Užuožerių kaime, Šeduvos 
valsčiuje, Radviliškio rajone, mažažemių šeimoje. Tiek su tėvais, tiek su broliais 
ir seserimis jį siejo šilti ir artimi santykiai. Mažas tarnavo pas ūkininkus, nuo 
šešiolikos metų dalyvavo kaimo kultūriniame gyvenime. Baigė Šiaulių gimna-
ziją, pedagoginius kursus, studijavo Žemės ūkio akademijoje, mokytojavo. Nuo 
1939 m. spausdino recenzijas daugiausia moksleivių periodikoje. Mokytojaudamas 
Kulių progimnazijoje (dabar Plungės rajonas) susituokė su tos pačios mokyklos 
mokytoja gargždiške Jadvyga Blagnyte. Mokiniai jį labai mylėjo ir gerbė, nes 
visur ir visada jautė jo atjautą, paramą, padrąsinimą, geraširdiškumą, o ypač 
Tėvynės meilę. Buvo geras oratorius – dar mokydamasis Šiauliuose, buvo moky-
klos literatų būrelio pirmininkas, rengė susitikimus su to meto žymiais rašytojais. 

Jonas Kudžma (1916–2008)
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Svajojo tapti žurnalistu. Kulių progimnazijoje nė viena šventė 
neapsieidavo be jo karštų pasisakymų, kurie niekada nesi-
baigdavo žodžiais „Tegyvuoja draugas Stalinas!“ Tai nepatiko 
enkavėdistams. 1945 m. mano tėvas buvo suimtas. Dešimt 
metų praleido Archangelsko ir Intos lageriuose. Čia aktyviai 
dalyvavo lietuvių tremtinių pogrindinėje veikloje, slapta skaitė 
paskaitas apie lietuvių literatūrą, vertino Intos lietuvių literatų 
kūrybą (slapyvardis Saulėnas). 1955 m. parengė poetės Smilties 
rankraštinį rinkinį „Noriu gyvenimo dainos“, o 1956 m. su 
S. Radžiūnu – tremtinių antologiją „Saulėtekio link“. Šituos 
savo nelaisvės metus tėvelis įvardijo ne tik kaip kančios, bet 
ir kaip dvasinio tobulėjimo metus. Savo išgyvenimus įamžino 
apysakoje „Ne lapas, vėjo pūstas“, kuri buvo išspausdinta 
rinkinyje „Tremties keliais“ 1992 m. 

Kai 1955 m. pavasarį tėvelis išėjo į laisvę, iš tolimųjų Gargždų pas jį nu-
važiavo mano mama. Nuvažiavo žinodama, kad ten, Intoje, ji su savo vyru pra-
leis visą likusį savo gyvenimą. Atvažiavo liepos 17-ąją, po dešimties išsiskyrimo 
metų. Tėvelis jau buvo išėjęs į laisvę ir įsidarbinęs šachtoje. Įdomus sutapimas: 
jų gyvenimai taip pat išsiskyrė liepos 17-ąją, mamai iškeliavus iš šio pasaulio. 

Atėjo 1956-ieji – tėvų sugrįžimo Lietuvon metai. Birželio pabaigoje gimtinėn 
pirmoji grįžo mama. Rugpjūtį buvo 
laikas gimti man, bet gimiau liepos 
ketvirtąją – vos pusantro kilogramo 
sveriantis gumulėlis. Mama buvo su-
sitaikiusi ir su mano mirtimi (pirmas 
jos kūdikis mirė, tėveliui dar sėdint 
Šiaulių kalėjime, 1945-ųjų rudenį). Bet 
iš tremties grįžęs tėvas atrado mane 
guvią, stiprią ir gyvybingą. Taip ir pra-
sidėjo daugiau kaip penkiasdešimt me - 
tų trukusi mūsų draugystės, pagarbos ir 
meilės istorija. Tėvas nuo pat pirmųjų 
mano gyvenimo metų įvedė mane į 
lakios fantazijos sklidiną pasaulį. Vaiskų 
vasaros vidudienį kažkas pasibelsdavo 
į mūsų namo langą. Kai paklausdavau, 
kas beldžiasi, išgirsdavau mano taip 
laukiamus žodžius: „Dėdė Tadas.“ Tuo-
jau bėgdavau į netoliese esantį miškelį 
(tada mes gyvenome Dovilų kaime, pen - 
kiolika kilometrų nuo Klaipėdos), susi-
rasdavau seną kelmą, kuris buvo stebu-
klingas – „dėdė Tadas“ ant jo palikdavo 
pinigėlį. Tai būdavo gana retai, nes tų  
pinigėlių mūsų šeimoje gana trūko. 

J. Kudžma – Šiaulių 
berniukų gimnazijos 
penktokas. 1936 m.

Su Intos lagerio kaliniais (antroje eilėje pirmas  
iš kairės)
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Politinis kalinys. Tremtinys. Žinojau, kad taip vadina mano tėvą. Bet nesu-
pratau, kodėl: juk jis nieko nenužudė, net menko daiktelio nepavogė. Bet pirmai-
siais savo gyvenimo metais namuose jutau slogią nuotaiką. Mačiau mamos ašaras, 
mačiau vėlyvais vakarais grįžtantį tėvą – tokį nepažįstamą, ne savą. Girdėjau 
abiejų tėvų prislopintą šneką: ji man sukėlė šiurpą. „Aš nevertas gyventi su tavim“, 
mamai kalbėjo tėvas. „Išeisiu, nebedarysiu tau skausmo. Čia truputis pinigų nupirkti 
Dalelei paltukui.“ Mama skaudžiai sudejavo. O man tada buvo nevaikiškai baisu. 

Bet jis neišėjo. Tik vėliau, jau lankydama mokyklą, supratau, kokį pažeminimą, 
grįžus tėvynėn, jam teko patirti. Jis niekada nebedirbo savo mėgstamo mokytojo 
darbo. Tik mūsų akyse jis buvo geras tėvas, o kitiems – raupsuotasis. Taip jis ir 
sakydavo – raupsuotasis. Dirbo Dovilų kultūros namų vadovu, bet neilgai – vėl 
jo renginiai valdžiai neįtiko – nebuvo nė kruopelės tarybinės propagandos. Ne-
trukus Gargždų vidurinėje mokykloje pradėjo dirbti ūkvedžiu, po to įsidarbino 
rajkopsąjungoje, o paskutinė jo darbo vieta buvo Gargždų statybinių medžiagų 
kombinatas: čia ir meistru, ir kūriku teko dirbti. Nors tie darbai ir neteikė jam 
jokio malonumo, juos atlikdavo visada laiku ir labai kruopščiai. Norėjo Gargž-
duose pastatyti šeimai namelį. Į mokyklą eidavau su keliskart adytomis kojinėmis, 
turėjau gal porą suknučių, bet tais laikais tokių vaikų buvo daug – niekas pirštais 
nebadė. Dabar džiaugiuosi, kad augau nelepinama nei žaislais, nei saldumynais. 
Mokėjau mažu pasidžiaugti, atsidaviau savo fantazijai, bekraštėms pievoms ir 
rugių laukams, kalbėjausi su peteliškėmis ir vabalėliais, kol parašiau... pirmąjį 
savo eilėraštį. Jokiu būdu nenoriu didžiuotis, bet tas eilėraštis prikėlė mano tėvą 
antram gyvenimui. Tos kelios eilutės privertė smarkiau plakti jo širdį. Nupirko 
žalią kietais viršeliais sąsiuvinį ir užrašinėjo mano posmelius, nes pati dar rašyti 
nemokėjau. Kone visus mano eilėraščius, ir vaikystėje, ir vėliau rašytus, išmok-
davo atmintinai ir dažnai sau tyliai deklamuodavo. Kasdien jis mane klausdavo: 
„Dalužėle, ką šiandien parašei?“ Tapau tarytum vištele, kasdien dedančia auksinį 
kiaušinį. Rašiau, matydama jo pragiedrėjusias akis – juk po šitiek kančios metų 
norėjau jį padaryti laimingą! Ir gyvenimas tikrai pasikeitė: vaikai, skaitydami mano 
eilėraščius „Lietuvos pionieriuje“, užvertė mane kalnu laiškų, o žmonės, tarp jų 

J. Kudžma, Dovilų  
kultūros namų 
vadovas, su žmona 
Jadvyga ir dukra 
Dalia. 1961 m.
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ir tie, kurie į tėvą ir akies kampeliu nepažiūrėdavo, gatvėje su juo sveikindavosi 
ir klausdavo: „Ar čia jūsų dukrytė, šita poetė? Matėm, skaitėm, kaip gražu!“ 

Šitie žodžiai anaiptol manęs neišpaikino. Aš norėjau prikelti savo tėvą. 
Norėjau gerai mokytis, baigti muzikos mokyklą, kurti muziką savo eilėraščiams. 
Netroškau garbės. Norėjau, kad Jis būtų laimingas. Bijojau, kad neišsektų mano 
kūrybos šaltinis. Skaičiau knygas, mūsų su tėvu pamėgtų poetų eilėraščius. Vie-
nuoliktoje klasėje įstojau į Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekciją.

Jis neapsakomai troško, kad aš tapčiau tuo, kuo jis netapo. Skaudi ir trapi 
ta svajonė. Ar tada, pats to nenorėdamas, šita karšta viltimi jis užkrėtė ir mane? 
Ar vėliau, po keliolikos metų, aš degiau tokia pat viltimi, kad mano sūnus dai-
nuos ir įamžins mano svajonę dainuoti? 

Neišsipildę troškimai... Ar mes netampame jų įkaitais? 
Tada, paauglystėje, apie tai negalvojau. Skaitydavau jam naujas savo mintis. 

Jis jų laukdavo kaip vandens ištroškęs augalas. 
Ir dar – mano gyvenime atsirado jo draugai. Žmonės, kuriuos suvienijo metai, 

praleisti nelaisvėje. Atvažiuodavo Jonas Žičkus, Gerardas Binkis (poeto Kazio Binkio 
sūnus), mūsų mylimas Kaziukas (monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas) ir daugelis 
kitų. Jie daug kalbėdavo apie kitokią Lietuvą, kitokį gyvenimą. Jie buvo man ar - 
timi, nes kentėjo kartu su mano tėvu. Godžiai gėriau jų žodžius. Vasaromis važiuo - 
davau į Palangą pas ten vasarojantį poetą Eugenijų Matuzevičių. (Su jo broliu 
Leonardu mano tėvas susipažino tremtyje.) Tos viešnagės man darydavo didelį 
įspūdį. Klausydavausi poeto patarimų. Jis mane imponavo kaip darbštus, orus, gera 
linkintis žmogus. Ir dar prisimenu tą keistą jausmą Palangoje. Buvau jau studentė. 
Su tėvu vaikščiojome po Palangos parką. Jis žingsniavo priekyje, aš – iš paskos. 
Leidau jam gana toli paėjėti į priekį. Skaičiavau jo žingsnius. Ir visa esybe troškau 
išbučiuoti kiekvieną jo pėdą. Gal skamba sentimentaliai? Bet taip buvo. Buvau 
dėkinga jam už savo prasmingą jaunystę, šiltus ramių pokalbių vakarus, už jo 
kiaurai mane perveriantį žvilgsnį: ar neatsitiko man kas blogo, ar kas nenuskriaudė 
manęs? Tėvas turėjo ypač stiprią intuiciją, net, rodėsi, mokėjo skaityti mano mintis. 

J. Kudžma savo 
80-mečio vakare. 
1996 m.
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1968-aisiais persikėlėme į Gargždus, į namą, kuriame mano šeima gyvena 
iki šiol. Tėvelis pasakojo, kaip į mamos pirštinę jie kas mėnesį atidėdavo dalį 
savo menkutės algos, kad sulipdytų naują gūžtą. Prisimenu tėvą triūsiantį sode: 
genėjantį medelius, sodinantį bulves, tręšiantį daržoves. Dirbti sodo darbus jam 
buvo vienas didžiausių gyvenimo malonumų. Jis pirmas iš mūsų pastebėdavo, ar 
našios vaisiais ir uogomis bus obelys, slyvos, kriaušės ir vyšnios, uoliai rinkdavo 
kolorado vabalus, gražiai nuravėdavo lysves. Jis matydavo sode kiekvieną naują 
gyvybės virpesį, džiaugėsi kiekvienu žiedu, pirmąja prinokusia braške, kriauše. 
Savo gimtadienio rytą prie lovos rasdavau dubenėlį gardžių braškių. Tada dar nei 
sodas, nei daržas man nekeldavo didesnio malonumo. Nesupratau tėvo, kaip jam 
patinka džiaugtis tokiais mažmožiais. Tik dabar į savo sodą aš žiūriu visai kito-
mis akimis: laukiu pavasario, goslių pumpurų veržimosi į saulę ir bičių muzikos, 
laukiu pirmųjų gėlių daigelių, pirmų nedrąsių uogų ant vyšnaičių šakų. Jaučiu 
ant tų šakų savo tėvų rankų šilumą, o rasota ryto rožė primena atsisveikinimo 
su jais ašaras. 

Prisimenu rytmečius, kai keldavausi važiuoti Klaipėdon į studijas, o vėliau 
ir į darbą. Jau prieš gerą pusvalandį iki savo atsikėlimo virtuvėlėje išgirsdavau 
tėvo žingsnius. Ant stalo rasdavau gražiai suteptus sumuštinius, lėkštelę košės ir 
garuojančią arbatą. Tai tęsėsi daugelį metų, kol pats jau sunkiai bevaikščiojo, o 
vėliau jau nebelipo iš lovos. Laukdavau tų rytų, jo žingsnių, tylaus niūniavimo. 
Pats kurdavo ir krosnį, eidavo į miestą kasdieninių maisto produktų, ruošdavo 
pietus. Mama dar gana jauna pasiligojo, todėl visa širdimi troško jai padėti. 
Vakare miegamajame išgirsdavau jo ramų, aiškų balsą: garsiai skaitydavo naujas 
publikacijas tuometinėje „Pergalėje“ ar šiaip jam patikusių knygų ištraukas nemigos 
kamuojamai mamai. Troškau, kad tie žodžiai, lyg monotoniškas lietaus lašų barbe-
nimas į lango stiklą, niekada nepasibaigtų – taip maloniai jie nuteikdavo nakčiai. 

O laimingiausias gyvenime jis jautėsi dirbdamas kūrybinį darbą. Jo iniciatyva 
Gargžduose prie rajono bibliotekos susikūrė literatūros mylėtojų klubas „Gabija“. 
Šis klubas jungė įvairių profesijų žmones, mylinčius knygą, savo krašto kultūrą, 
išsiilgusius nuoširdaus bendravimo. Kiek literatūrinių renginių su garsiais krašto 
žmonėmis buvo surengta, kiek paskaitų apie naujas knygas perskaityta, kiek žy-
mių Lietuvos kultūrinių vietų aplankyta! Viską tėvas darė su dideliu atsidavimu, 
meile ir pagarba kiekvienam žmogui. Į kultūros namų salę visada prigužėdavo 
daugybė žmonių: jie jau žinojo, kad tas vakaras bus neeilinis, nes jį ves mano 
tėvas. Visada būdavau kartu su juo, didžiavausi juo. Paprastas statybinių medžiagų 
kombinato darbininkas mokėjo suvienyti žmones vienam tikslui – pamilti savo 
kultūrą, savo istoriją, liaudies meną. 

Dažnai su tėvu vasaros vakarais eidavome prie Minijos pasiklausyti lakštingalų. 
Tai jau buvo tapę mūsų ritualu. Kai bevaikštinėdama jam imdavau skųstis savo 
asmeninio gyvenimo nesėkmėmis, jis vietoj paguodos žodžių man padeklamuodavo 
savo mėgstamo poeto Jurgio Baltrušaičio dvieilį: „Tu ne lapas, vėjo pūstas, / Bet 
galingo Tėvo siųstas...“ Tas dvieilis turėjo magišką galią mane nuraminti, kopiant 
į savo gyvenimo kalną – nelengvą ir gruoblėtą... 

Esu jam labai dėkinga ne tik kaip tėvui, bet ir kaip seneliui mano sūnaus, 
kurio jis labai laukė. Pirmasis išmokė jį vaikščioti ir skaityti (deja, man kantrybės 
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tam neužteko). Iš jo anūkas paveldėjo gėrio ir grožio sampratą, religingumą, o 
kartu ir skaudų pojūtį būti vienišam vartotojiškoje visuomenėje. Įsiminiau prieš 
pora metų pasakytus sūnaus žodžius: „Gyvenime aš labiausiai vertinu tris esybes: 
Dievą, senelį ir savo dainavimo dėstytoją.“ Visuomet jam pabrėždavau savo tėvo 
tvirtą valią, kurią jis ugdė visą savo gyvenimą. Pirmąkart mane užplūdo žemas, 
bet turbūt visiems mirtingiesiems būdingas jausmas – pavydas. Pavydas savo 
mylimam tėvui. Mano sūnus rodydavo man mažiausiai dėmesio. Prisimenu jį, dar 
paauglį, ankstų vasaros rytą grįžtantį iš Talino, tiesiog įsiveržiantį į kambarį ir 
stipriai apkabinantį senelio kaklą: „Seneli, ar tau niekas neatsitiko, tu gyvas, gyvas, 
kokia laimė, o aš sapnavau...“ 

Mano tėvo išėjimas amžinybėn buvo ilgas ir labai skaudus. Mirtis kasdien 
įsliūkindavo į mūsų namus, bet būdavo nugalėta to fiziškai silpno ir dvasiškai 
trapaus žmogaus. 

Jis mirė 2008-ųjų birželio 15 dieną Gargždų ligoninės Slaugos skyriuje. Iki 
jo 92-ojo gimtadienio buvo likusios nepilnos dvi savaitės. Išlydėjome jį tyliai, 
bet pakiliai, buvo daug žmonių, daug gėlių, kalbų ir užuojautos žodžių. Mano 
gimtasis miestas išlydėjo savo seniausiąjį Garbės pilietį. 

Iki tol niekada neatkreipdavau dėmesio į balandžius. Dabar patikėjau, kad 
mano tėvelis persikūnijo į šį paukštį. Kai po metų mano vyras išdrožė medinį 
suolelį, kuris turėjo papuošti tėvų amžinojo poilsio vietą, jam beskaptuojant už-
pakalinėje suolelio pusėje balandžių porą, ant mūsų namo stogo ramiai nutūpė 
ir saulėje šildėsi du pilki balandžiai. 

Neseniai sūnus, išgirdęs mano pokalbį telefonu su radviliškiete pussesere, 
kitą dieną tarė: 

„Mama, juk aš dar nesu buvęs Šeduvoje. Ten mano prosenelių 
kapas. Nuvažiuokime ten šią vasarą, gerai?“ – „Gerai, mano sū-
nau, kad tu šito manęs paprašei. Mes būtinai šią vasarą kartu 
nuvažiuosime į Šeduvą...“

Su anūku Jonu 
Balsiu, Gargždų 
vidurinės mokyklos 
devintoku, ir šuneliu 
Džeku. 2005 m.  
vasara. Nuotraukos –  
iš str. autorės  
albumo
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Mano gimtoji Šeduva
Algirdas Butkevičius 

Šeduvos mokyklos abiturientas,  
Ministras Pirmininkas
Nors visur parašyta, kad gimiau  

1958 metų lapkričio 19 dieną Radvíliškio 
rajono Paežeriÿ kaime, iš tiesų gimiau 
Šeduvojê. Dar 1951 metais Šeduvoje bu - 
vo atidaryta ligoninė, kurioje vyriau - 
siuoju gydytoju dirbo gydytojas Anta - 
nas Česiulis. Ligoninė turėjo 25 lovas,  
joje buvo terapinis, aku šerinis gineko-
loginis, vaikų skyriai. Todėl ir pasaulį 
išvydau būtent ten. 

Beje, tuo metu Radviliškio rajono 
valdos ten nesiekė – iki 1962 metų 
čia buvo Šeduvõs rajonas, tik vėliau 
perduotas valdyti Radviliškiui.

Mūsų šeima tuo metu gyveno 
Paežeriuosê. Gyvenome nemažame na-
me, kuris priklausė į Sibirą išvežtiems 
giminaičiams. Tame name apgyvendino 
ne tik mus, bet dar tris šeimas. Namas 
buvo perstatytas, iš senosios sodybos 
buvo likę arklidė, erdvus kluonas, tvar-
tas, net kalvė. Vietos užteko visiems. 
O kaip mažam berniukui – tai ir erdvės 
lakstymams, žaidimams.

Paežeria¤ – tarsi vienas pagrindi-
nių giminės centrų. Juose mama ir dabar 
gyvena vasarą. Kaime stovi dar 1943 
metais statytas kryžius. Praėjus 70-iai 
metų – 2013-aisiais – jau mano pastan-
gomis kryžius buvo prikeltas gyvenimui.

Su mūsų šeima dar galima sieti 
ir Radvilónių dvarą. Nesu uolus kilmingų šaknų ieškotojas, tačiau žinau, kad tame 
dvare gyveno bajorų kilmės mano proproseneliai Ignotas Butkevičius (1839–1884) ir 
Ona Andrašiūnaitė (1846–1901). Proseneliai Jonas Butkevičius (1866) ir Ieva Grigaliū-
naitė (1874–1932) gyveno Pådubysio dvare. Senelis bajoras Jonas Butkevičius (1897) 
ir jo žmona Marijona Budzinauskaitė (1896, iš Žibartų kaimo Šeduvos parapijoje) 
vėl įsikūrė Radvilonių dvare. 1927 metais čia gimė mano tėvas Jonas Butkevičius.

Tiksliai nežinau, ką mano protėviai veikė Radvilonių dvare, tačiau aišku, 
kad jie toli gražu nebuvo savininkai. Garsųjį dvarą su 16 pastatų ir 13 hektarų 

Algirdas Butkevičius. Iš spaudos
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parku (iš viso dvarui priskirta 766 hektarai žemės) valdė baronas fon Ropas, ir 
mano giminaičiai galėjo priklausyti nebent administracijai (iš pasakojimų girdėjau, 
kad senelis buvo eigulys, tačiau gyvo sutikti jo nespėjau). Patys baronai Ropai, 
kaip Vokietijos piliečiai, po Vasario 16-osios išsikraustė savo tėvynėn, o nemažą 
dalį dvaro po Mykolo Krupavičiaus reformos išdalijo naujakuriams. 

Iš mamos pusės protėviai buvo valstiečiai. Lietuvos istorijos archyvuose 
pavyko atrasti seniausią mamos giminės tašką – tai proseneliai Jonas Misiūnas 
(gim. 1854 metais) iš Žibartų kaimo ir Agota Skačkauskaitė (gim. 1860 metais) iš 
Paežerių kaimo. 1924 metais susituokė mano seneliai – jų sūnus Povilas Misiūnas 
(1889) iš Žibartų ir Agota Džiugaitė (1897) iš Paežerių. O jau jų šeimoje 1936 
metais Paežeriuose gimė mano mama Bronislava.

Tai tik tiesioginiai mano protėviai. Giminė buvo daug platesnė, nes tais 
laikais šeimos augindavo daug vaikų. Štai mano mama kilusi iš vienuolikos vaikų 
šeimos. Iš mamos pusės nemaža giminaičių (mažiausiai trys) atsidūrė Amerikoje – 
bet ne po Antrojo pasaulinio karo, o dar 1930-ųjų krizės metais.

Kryžiaus  
pašventinimo  
Paežeriuose dalyviai 
su Šeduvos  
kun. Antanu Juška. 
1943 m.
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Taigi daugumos prosenelių gyvenimas sukosi aplink Paežerius. Tačiau Pae-
žeriai tebuvo kaimas. Juose nebuvo mokyklos. Pradžios mokykla veikė gretimame 
kaime, Užuožeriuose. Jį nuo Paežerių skyrė upelis – Ežerºlė. Tais laikais upelis 
buvo sraunus, į jį eidavome maudytis. Po melioracijos epochos jis nuseko, ir 
perbristi kliūtį jau buvo vieni juokai.

Eiti į mokyklą nebuvo toli. Užuožerių pradinė buvo dviaukščiame mediniame 
pastate. Kai lankiau tą mokyklą, skirtingų klasių į vieną kambarį nesodino. Mano 
klasėje mokėsi nuo 11 iki 13 vaikų, taigi mokytoja Rulienė rašto mus gerai išmokė. 
Užuožeriuose buvo visko daugiau negu Paežeriuose – ir didelis kaimo kryžius, 
ir senosios kapinės, ir iš lauko akmenų sukrautas Nepriklausomybės paminklas.

Buvau stropus, pareigingas pradinukas, patiko skaityti. Pradžios mokyklą 
baigiau vienais penketais (penkiabalėje sistemoje). Netrukdė ir namuose jau au-
gusios dvi jaunesniosios sesutės. Aš, kaip vyresnis, buvau už daug ką atsakingas. 
Tėvai dirbo Kirovo kolūkyje – jiems reikėjo atidirbinėti darbadienius, už kuriuos 
nelabai ką ir gaudavo.

Man baigus pradinę, šeima persikėlė į Šeduvos gyvenvietę. Po Paežerių Še-
duva atrodė tikras miestas – juk rajono centras. Šeduvoje gyveno mamos seserys, 
iš kurių viena – Aniceta (mamos dvynė sesuo) mane ypač globojo. Teta Aniceta 
neturėjo vaikų, tad dažnai kviesdavosi pas save kuo ilgiau pabūti. Miestelyje net 
sakydavo: vaikas – vienas, o mamos – dvi. Anicetai esu dėkingas už daug ką.

Mama įsidarbino Šeduvos eksperimentiniame ūkyje. „Eksperimentiniu“ ūkis 
vadinosi todėl, kad specializavosi auginti avis, eksperimentus vykdė Baisógalos 
institutas. Avininkystė ligi šios dienos populiari miestelyje. Nors mama nebuvo 
baigusi kokių nors specialių mokslų, ūkyje buvo atsakinga už gyvulius – ėjo 
„gyvulininkystės sektoriaus vedėjos pareigas“. Ji buvo labai stropi ir pareiginga 
darbuotoja. 

Pamenu, kad ūkio garbės lentoje nuolat kabėdavo dvi nuotraukos – pirmoji 
geriausio ūkio traktorininko, o antroji – visuomet mamos. Ūkyje ji triūsdavo nuo 
aušros iki vėlumos. „Vaikai, – sakydavo mama, – man vėl darbas, elkitės gerai, prižiūrė-
kite namus.“ Žodžiu, augome „vorgoholikų“ šeimoje, tačiau tai gyvenime nepakenkė.

Namų ūkyje tekdavo nudirbti ir sunkių darbų, ypač žemės. Reikėjo pa-
dėti mamai ir pasodybiniame sklype, ir ūkyje, ir prie Paežerių namo. Runkelių 
ir bulvių ravėjimas priminė vergovę, prisimenu ir kūlimo darbus. Lėkdavau su 
kauptuku vagomis kaip vėjas, vis galvodamas apie draugus, kurie tuo metu spardė 
futbolo kamuolį. Į tikrovę grąžindavo tik pasipiktinusios sesutės Genutė ir Janė, 
vis grasindamos paskųsti mamai. Mechaniku ūkyje dirbęs tėvas buvo dar labiau 
užsiėmęs, tačiau vyriausioji teisėja visuose reikaluose buvo mama.

Mama buvo gerbiamas ūkyje žmogus. Kažkodėl man į galvą įstrigo vaka-
rai, kai eksperimentiniame ūkyje vykdavo ataskaitiniai susirinkimai. Tada mama 
grįždavo vėlai, įkaitusi nuo diskusijų, tačiau būtinai parnešdavo maišelį zefyrų. 
Šiaip zefyrų Šeduvoje nenusipirksi, o štai per ataskaitinį susirinkimą – visada. 
Todėl tarybų valdžios pergalės man ir vėliau asocijavosi su saldžiais zefyrais – 
tarsi brandaus socializmo simbolis.

Nė vienas iš tėvų į politiką nelindo, politinės ištikimybės valdžiai nede-
monstravo, į partiją nestojo. Tiesiog sąžiningai darbavosi. Buvo mums pavyzdys. 
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Mama labai norėjo matyti mane išsimokslinusį. Kaip argumentą dažnai 
kartojo: jeigu nesugebėsi nieko išmokti, eisi dirbti pas mane į fermą. Žinojo, kad 
tai laikau beveik katorga.

Dabar mama, jau 75-metė, manimi ir mano pasiekimais tyliai didžiuojasi. 
Tačiau kai būnam vienu du vis paklausia: kam tau viso to reikia? Sunku net 
atsakyti – mama yra mama.

Ne kartą ją kalbinau persikelti į Vilnių arba nors arčiau artimųjų. Buvau 
net suradęs butą toje pat laiptinėje, kur gyvena sesuo. Atsisako. Ji gyvena savo 
namuose, vaikšto į savo bažnyčią, būna tarp savų kaimynų ir nenori atsisakyti 
savo gyvenimo dėl buitinių patogumų. 

Gerbiu tokį pasirinkimą, bet dabar planuodamas savo premjeriškas keliones 
gal kartais neproporcingai rodau dėmesį Radviliškio rajonui – tai vis dėlto proga 
aplankyti ir mamą.

Dar sunkiau pas mamą susitikti visai šeimai. Dvejais metais už mane jau-
nesnė sesutė Genovaitė Zakarauskienė, studijavusi buhalterinę apskaitą, gyvena 
Panevėžyje ir dirba buhaltere moterų kalėjime. Profesija jai – visiškai pagal cha-
rakterį. Buvo pedantė ir spaudė mane tokiu būti.

Dar dvejais metais jaunesnė sesutė Janina Latiševičienė taip pat gyvena 
Panevėžyje. Ji buvo jauniausia, tikra mamos lepūnėlė. Pamenu, jaunystėje su 
sesutėmis dažnai susiremdavome, daugiausia – dėl vasaros darbų šeimos ūkyje 
kaime. Niekas nenorėjo ravėti runkelių, o jos, kaip jaunesnės, vis rodydavo į 
mane. O aš net ir runkelių lauke vis galvojau apie futbolą, draugus. Tuo metu 
net ilgus plaukus nešiojau, madingas norėjau būti. Tiesa, šokiai manęs netraukė. 
Jau geriau knygą tuo metu paskaitydavau. 

Beje, nuo Šeduvos laikų pamėgau daug vaikščioti. Tokios gražios vietos 
ten! Ir dabar turiu žingsniamatį, stengiuosi kasdien nueiti mažiausiai 10 kilome-
trų. O viešai vaikščioti nė nemėgink – žmonės stabdo, savo problemas premjerui 
išsakyti nori. Jeigu išvažiuoju į užsienį atostogauti, tai vaikščioju po kalnus. Lie-
tuvoje – nors po mišką ar parką. 

Beveik reguliariai lankausi sporto salėje. Antraip suglebčiau, negalėčiau 
tinkamai eiti pareigų. Kvailus sprendimus imčiau priiminėti. Žmonės nukentėtų.

Dabar su abiem seserimis pabendrauju telefonu, tačiau susitikti vis trūksta 
laiko. Tikriausiai praradęs valstybinį darbą, vėl galėsiu priartėti prie giminių.

Vaikystėje namuose buvo laikomasi krikščioniškų tradicijų. Visa šeima 
vaikščiojome į bažnyčią. Pamenu savo pirmąją išpažintį pas kunigą Joną Juodelį 
(1921–2006). Šeduvos parapijoje jis tik vikaravo, nors buvo didelis autoritetas visoje 
Panevėžio vyskupijoje (buvo net kurijos kancleriu). Į Šeduvą jis atvyko tiesiai iš 
Angarsko lagerių, mat už antitarybinę veiklą buvo nuteistas 25 metams katorgos. 
Jį nuo mirties išgelbėjo tik Chruščiovo reformos.

Nepaisant garbaus vikaro, man pirmoji išpažintis paliko negerą įspūdį, nes 
mama prisakė po visko pabučiuoti kunigui ranką, o aš taip to nenorėjau. Tada 
buvau dar tik antrokas.

Turėjau dar vieną keistą savybę – nemėgau verkti. O laidotuvių, tragiškų 
nelaimių miestelyje ar kaimynystėje netrūko. Mama net nerimaudavo, kad tokiu 
atveju elgčiausi tinkamai. Bet verkti gyvenimas išmoko ir nenorint.



1014

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Į mokslą mokykloje žiūrėjau są-
žiningai. Į pirmūnus nesiveržiau, bet 
jeigu nutardavau gauti gerus pažymius, 
taip ir būdavo. Šeduvos mokykloje są-
lygos jau buvo kitokios nei Užuožerių 
pradinėje – klasėje mokėsi net 36 mokiniai, tad jei norėjai, nesunku buvo tiesiog 
tinginiauti. Bet mano politika buvo kitokia. Tai buvo amžius, kai troškau kuo 
daugiau sužinoti.

Iki devintos klasės mano mėgstamiausia disciplina buvo matematika. Skaičiai 
tiesiog traukė, mokėjau greitai juos sustatyti į savo vietas. Dalyvaudavau matema-
tikos olimpiadose, esu pelnęs laureato vardą Radviliškio rajone. Lietuvių kalbos 
gramatika taip pat gerai sekėsi, bet rašiniai – lyg akmuo po kaklu.

Šeduvos mokykloje esu gavęs du dvejetus, ir abu atvejus atsimenu kaip 
šiandien. Dėl pirmojo labiausiai skaudėjo, nes gavau iš matematinės disciplinos – ne 
už nežinojimą, o už tai, kad pasielgiau prieš mokytoją kaip neišauklėtas storžie-
vis. Buvau neteisus, ir dėl to jaučiu gėdą iki šios dienos. O antrąjį dvejetą gavau 
septintoje klasėje – vieną dieną gavau penketą, o kitai pamokai nieko neskaičiau – 
vis vien nepaklaus. Deja, gudri istorijos mokytoja vėl pakvietė prie lentos...

Prisimenu ir išdaigas, kurių kai kada iškrėsdavau. Štai kartą dirbant bo-
tanikos sode su kastuvu žemėmis apdrabsčiau mokytoją Pivoriūnaitę. Atsisakiau 
atsiprašyti, teko atsivesti į mokytojų kambarį motiną. Tokios istorijos kartais labai 
pamokančios.

Tuo metu užsiiminėjau ir muzika. Tėvai, kad mane kuo nors sudomintų, 
dar penktoje klasėje nupirko mažą akordeoną. Greitai išmokau jį tampyti, o tuo 

11 a klasė su vadove mokytoja A. Viliūniene. 
A. Butkevičius – trečioje eilėje iš kairės antras. 
1977 m. Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus 
archyvo
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metu mokytojas Petras Vedeckas pakvietė groti į dūdų orkestrą. Šeduvos mokykla 
savo orkestru labai didžiavosi. Orkestras buvo nemažas (neseniai mokyklos orkes-
trantai man vėl pagrojo, ir su liūdesiu pamačiau, kaip sumažėjo mūsų miesteliai, 
ypač – mokyklinio amžiaus jaunimo).

Prie orkestro repeticijų buvo pritaikytos net pamokos Šeduvos mokykloje – 
jos prasidėdavo pusę dešimtos, kad orkestras spėtų nors pusvalandį parepetuoti. 
Orkestrui vadovavo visų gerbiamas žmogus – Petras Vedeckas. Po jo vadovo pareigų 
ėmėsi muzikos mokytojas Kostas Dočkus, kuris vėliau ilgai dirbo Šeduvos seniūnu.

Orkestre pūčiau baritoną, instrumentą nei didelį, nei mažą – pagal mano ūgį. 
Orkestras tuo metu buvo garsus, mus kviesdavo į visas miestelio šventes. Tekdavo 
dažnokai palydėti miestelėnus ir į kapines, pagroti prie kapo duobės. Pamenu, 
kaip laukdavom lapkričio 1-osios, kai orkestrantams leisdavo užsimauti pirštines, 
kad šaltis nestingdytų metalą liečiančių rankų. Išmokau groti iš natų, tačiau re-
pertuaras nebuvo toks platus, o gal ir atmintį gerą turėjau, tad grodavau be natų.

Turėjau ir kitą pomėgį – sportą. Buvau gana aukštas ir fiziškai stiprus 
vyrukas. Sako, geriausiai žaisdavau futbolą, nors patiko ir krepšinis. Su Šedu-
vos mokyklos komanda apspardėm kaimyninių miestelių – Línkaičių, Sk¸mių, 
Gri¹kiškio futbolininkus. Už tai pelnėme pagarbą. Sportas man mokytis nekliudė, 
gal net padėjo, nes išmokau vertinti laiką.

Iš bendro sportavimo liko ir geriausi draugai. Ligi šiol draugauju su Au-
driumi Jokubynu. Su juo esame ne tik to paties Skorpiono ženklo, bet ir drauge 
mokėmės, drauge sportavom. Jis baigė Kūno kultūros institutą, visai kitos profe-
sijos žmogus, o sena draugystė vėl mus suartino.

Didelis lūžis įvyko devintoje klasėje, kai į mano klasės fizinio lavinimo 
pamoką užėjo imtynių treneris iš Radviliškio Fiodoras Vladimirovas. Radviliškis 
kartu su Kla¤pėda buvo vienas laisvųjų imtynių centrų Lietuvoje. Treneris dai-
rėsi gabių ir perspektyvių vaikinų. Mano sudėjimas labiau tiko krepšiniui, bet 
pasiūlė imtynes, prestižinį sportą, ir dar – treniruotis net rajono centre. Tai buvo 
dangiškas pasiūlymas.

Prie apsisprendimo prisidėjo ir tai, kad tuo metu Šeduvoje vyravo „jėgos 
kultas“. Nuo bet kokios suaugusių kontrolės atitrūkę paaugliai šeimininkavo 
miestelio gatvėse. Stipresni skriaudė silpnesnius. Aš nemėgau gatvės peštynių, bet 
norėjosi pasidaryti tokiam, kuris nieko nebijo, kuris gali apginti kitą.

Treniruotės Radviliškyje vyko keturis kartus per savaitę. Kasdien sugaiš-
davau pusę valandos autobusu vykdamas pas trenerį ir pusę valandos – atgal. 
Treniruotė – dvi valandos. Pamenu, vieną dieną reikia vykti į Radviliškį, o čia 
pūga, autobusas nevažiuoja. Bet negalėjau trenerio apvilti.

Esant tokiam krūviui, mokslams ėmė trūkti laiko. Ėmė nerimauti ir mama.
Pažymiai iš tikrųjų kiek suprastėjo. Kai vidurkis pasiekė 4,2 balo (penkia-

balėje sistemoje), pats susiėmiau. Turėjau užsispyrimo ir pats mačiau, kad galiu 
pasiekti bet ką. Manau, kad turėjau gerą atmintį, nes daug ką užteko perskaityti 
vieną kartą.

Vidurinę mokyklą baigiau 4,4 balų vidurkiu. Bet dar daugiau buvau pasiekęs 
imtynėse. Tapau Lietuvos moksleivių, jaunių, jaunimo imtynių čempionu, respu-
blikos laisvųjų imtynių pirmenybių tarp suaugusiųjų prizininku. Gavau tuo metu 
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labai nedosniai dalijamą kandidato į 
sporto meistrus vardą.

F. Vladimirovas ligi šiol man di - 
delis autoritetas. Neseniai specialiai va-
žiavau į Radviliškį pasveikinti jo su 
70-uoju gimtadieniu. Kas žino, gal ir 
premjero postas – tai pirmojo trenerio 
išugdyto charakterio rezultatas.

Lygiai taip pat gerbiu dar vie-
ną imtynininką – pirmąjį imtynių pa-
saulio čempioną iš Lietuvos Rimantą 
Bagdoną. Jie abu praėjo dešimtmečių 
išbandymus. Imtynės – labai kieta ir 
bekompromisė kova. Gyvenime, o ypač 
politikoje taip pat nedera išduoti savo 
principų ir draugų. Man aiškina, kad 
politika – tai kompromisų menas, bet ne 
visada sutinku su tokiu „lankstumu“. 
Taip esu išauklėtas. Taip pat – ir ant 
imtynių kilimo.

Kai baigiau vidurinę mokyklą ir išvykau studijuoti į Vilniaus inžinerinį 
statybos institutą, atgal į Šeduvą netraukė. Esu Radviliškio ir Vilkavíškio rajonų 

Nuotrauka iš A. Butkevičiaus studijų albumo 
internete

Premjero ąžuoliuko sodinimas gimnazijos skvere. Iš kairės: Radviliškio 
rajono savivaldybės meras D. Brazys, gimnazijos direktoriaus  
pavaduotojas A. Makutis, vicemeras K. Augulis, A. Butkevičius.  
2012 m. Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus archyvo
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garbės pilietis, bet dabar patiriu kažkokį keistą jausmą – vis 
norisi atgal į Šeduvą, ten, kur pradėjau sąmoningą gyvenimą.

Šeduvoje palaidoti ir mano artimieji. Tie brangūs žemės 
kauburėliai – lyg inkaras, laikantis prie gimtinės.

Grįžtu į Šeduvą ne tik dėl mamos. Kai būnu vienas, 
sustoju prie mokyklos, praeinu stadiono takais – čia prasi-
dėjo mano kelionė į priekį. Šeduvos gimnazijai – jau per 90 
metų (pirmoji mokykla miestelyje įkurta net 1542 metais). Iš čia išėjo ne vienas 
reikalingas kraštui žmogus. Tai, žinoma, kiekvieno asmeninis pasiekimas, bet daug 
pastangų įdėjo ir kantrūs bei pasišventę mokytojai.

Nors praėjo daug metų, ligi šiol prisimenu savo auklėtoją, chemijos mo-
kytoją E. Viliūnienę, iki aštuntos klasės mane mokiusią Bičkuvienę, lituanistę 
Vasiliauskienę, rusų kalbos mokytoją Gaubienę, matematikę Puidokienę, istorikę 
Dudonienę, geografą Bukauską. Nors išblėso iš atminties jų vardai, tačiau pagarba 
jiems nė kiek nemažėja.

Kartais pagalvoju, kad šeduvis – apskritai ne iš kelmo spirtas. Pilna dabar 
mūsų Lietuvoje, viešame gyvenime. Net laidoje „Duokim garo“ Šeduvos atsto-
vai – vieni geriausių. Miestelis prie Kosto Dočkaus pradėjo sparčiai kopti aukštyn. 

O juk ir savo kalbą – šeduvių – turime. Anketose šalia anglų ir kitų kal-
bų galėtume išdidžiai įrašyti mokantys ir šeduvių kalbą. Tai galvosūkis Europos 
biurokratams būtų...

Bet tai – jau jų problema. Mūsų darbas – į priekį eiti, savo kraštą puošti, 
Lietuvą ir Šeduvą pasaulyje garsinti.

A. Butkevičiaus  
šeimos atvirukas:  
Algirdas, žmona 
Janina, duktė Indrė, 
žentas Evaldas  
ir anūkė Kamilė
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Dėdė Izidorius 
Jovita Janušauskaitė-Valevičienė

Iš vaikystės liko gražaus ir šviesaus uniformuo-
to Dėdės Izidoriaus prisiminimas. Iš tikrųjų mums, 
Janušauskų vaikams, Izidorius Jonaitis – labai artimas 
dėdė, tikras mūsų motinos, jo artimiausios sesers, 
brolis. Paežeriÿ kaime tarpukario metais užsimezgę 
artimiausi tarp mūsų ryšiai neišblėso net tada, kai 
buvome nublokšti į skirtingiausius pasaulio kraštus, – 
jis atsidūrė šiltoje Australijoje, mes – atšiauriame 
Sibire. Ir tikriausiai kaip mes, taip ir jis kiekvieną 
dieną palydėdavo sakraliniu atodūsiu: kada sugrįšime 
į Lietuvą?.. Grįžome visai skirtingu metu skirtingomis 
aplinkybėmis, dar susitikome tėviškėje, apie tikrą-
jį Dėdę, jo patriotinį ir žmogišką tikrumą nemažai 
sužinojome ir iš nekrologo australiškame laikraštyje.

Izidorius Jonaitis gimė Paežeriuosê 1909 m. kovo 
5 d., augo seserų dvynės Petronėlės ir Valerijos, brolių 
Jono, Leono ir Stanislovo draugėje. Pradžioje mokėsi 
nenutoldamas nuo gimtinės – Radvíliškyje, 1938 m. baigė Šiauliÿ gimnaziją. Jau 
mokydamasis gimnazijoje įstojo į skautų organizaciją, su kuria nesiskyrė visą 
savo gyvenimą. 1928–1935 m., brolio Jono, valdininkavusio Panevėžyjê, remiamas, 
studijavo Ka÷no Vytauto Didžiojo universitete, kur įgijo inžinieriaus statybininko-
architekto specialybę. Studijuodamas universitete, buvo vienas iš Vyties korporacijos 
steigėjų, priklausė tautinės skautų stovyklos valdybai. 

Po universiteto dėdė Izidorius mokėsi Karo mokykloje, kurią baigęs gavo 
jaun. leitenanto laipsnį. Po to dvejus su puse metų tarnavo aviacijoje, įgijo lakūno 
specialybę, bet suprato, kad karinė specialybė svetima jo charakteriui, ir jos atsi-
sakė. Menu, kai mokydamasis ir dirbdamas Kaune dažnai lankydavosi tėviškėje, 
kurią karštai mylėjo, o kartą, praskrisdamas pro ją lėktuvu, mojavo saviškiams jo 
sparnais. Išėjęs į atsargą, dar dirbo pagal įgytą inžinieriaus specialybę Švietimo 
ministerijos Inžinerijos skyriuje, 1940 m. sukūrė šeimą, bet Lietuva karo sūkuryje 
slydo iš vienų į kitų okupantų rankas, ir, suprasdamas bolševikinės grėsmės pa-
vojų, 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 

Pradžioje apsistojo Austrijoje, 1945 m. persikėlė į Vokietiją. Ketverius metus 
gyveno karo pabėgėlių stovykloje Ravensburge (Vokietija), ten stovyklos lietuvių 
gimnazijoje dėstė fiziką ir matematiką. 

1949 m. paežerietis Izidorius Jonaitis emigravo į Australiją, apsigyveno Sidnė-
juje. Apie jo trejų dešimtmečių gyvenimą šiame mieste išsamiai parašė nekrologe 
Australijos lietuvis Vytautas Patašius. Pirmiausia I. Jonaitis privalėjo, kaip rašoma 
nekrologe, atlikti dvejų metų darbo sutarties prievolę, po to „išlaikė užsieniečiams 
privalomus egzaminus architekto teisėms įsigyti ir dirbo savo specialybėje NSW valstijos 
architekto įstaigoje iki išėjimo pensijon 1971 metais“. 

Karininkas Izidorius Jonaitis
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Gyvendamas Sidnėjuje, per du dešimtmečius I. Jonaitis suprojektavo keletą 
ligoninių, prisidėjo statant Lietuvių namus, buvo patarėju lietuvių Sodybos statybos 
darbuose. Mus, jo artimuosius, džiugina ir jo projektuotos statybos, ir labai aktyvi 
visuomeninė veikla Australijos lietuvių bendruomenėje. Kur ir kuo tik jis nedirbo! 

„Du kartus ėjo Australijos lietuvių bendruomenės pirmininko par-
eigas. 1959–1960 m. jo vadovaujama ALB Krašto valdyba surengė 
pirmąsias Australijos lietuvių dienas (Sidnėjus 1960 m.), virtusias 
tradicija, gi pirmininkaudamas Bendruomenei, 1963–1964 metais jis 
atliko ypač didelį pasitarnavimą, savo pastangomis ir taktu sėkmin-
gai sutaikydamas besiskaldančią Australijos lietuvių bendruomenę. 
Australijoje jis buvo ALB pirmininku bei daugelio sesijų nariu, 
Garbės teismo pirmininku, Krašto kontrolės komisijose, Pasaulio 
Lietuvių Seimo nariu. Jo pastangomis suorganizuotas Pasaulio lie-
tuvių inžinierių ir architektų sąjungos skyrius Sidnėjuje. Ypač daug 
energijos pašventė skautų veiklai. Pradedant 1962 m. jis aktyviai 
dalyvavo įvairiose skautų sąjūdžio veiklos grandyse, 1976–1984 m. 
jis vadovavo Australijos skautų sąjungos Sidnėjaus skyriui, buvo 
vyr. skautininkas, apdovanotas ordinu „Už nuopelnus“ ir Australi-
jos lietuvių skautų sąjungos Lelijos ordinu (1985). Bendradarbiavo 
savaitraštyje „Mūsų pastogė“ ir skautų spaudoje, buvo „Mūsų 
pastogės“ redakcinės kolegijos nariu.“ 

1965 m. našlys dėdė Izidorius vedė našlę Eleną Kabailaitę-Žižienę, kuri 
buvo ištikima jo bendražygė ir talkininkė trejus bendro gyvenimo dešimtmečius. 
Mūsų dėdienė Elena Jonaitienė, taip pat kaip ir dėdė Izidorius, aktyviai dalyvavo 
Australijos lietuvių bendruomenės gyvenime, bendradarbiavo lietuvių spaudoje, 
pasireiškė kaip vertėja (išvertė penkias dramas Sidnėjaus lietuvių „Atžalos“ te-
atrui). Ypač ji pagarsėjo savo biografiniu romanu „Likimo blaškomi“, kurio an-
gliškas variantas, 1997 m. išleistas Melburne pavadinimu „Elenos kelionės“, tapo 

Elena ir Izidorius 
Jonaičiai.  
Nuotraukos iš  
str. autorės albumo
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bestseleriu. Remdamasi savo biografija, romano autorė pavaizdavo pirmąją bei 
antrąją sovietų ir vokiečių okupacijas, daugiausia vietos skirdama pasitraukimui 
iš Lietuvos ir klajonėms po karo pabėgėlių stovyklas aprašyti. Romanas 1998 m. 
išleistas lietuvių kalba Vilniuje. 

Nelengvai įsikūręs Australijoje, savo broliams ir seserims ir net dvylikai 
vaikaičių siuntiniais labai padėjo – tiek grįžusiems iš Sibiro, tiek likusiems Lie-
tuvoje, – juk visi mokėsi. Pagaliau apie 1975 m. pavyko su žmona apsilankyti 
Vilniuje. Kiekvienam giminės nariui skirtos dovanos buvo kruopščiai supakuotos 
lagaminuose. Ir šokas – Maskvoje buvo viskas iškratyta, ir jie sutrikę žiūrėjo į 
krūvą daiktų, kurių neįmanoma drebančiom rankom supakuoti atgal. Vėl šokas – 
draudimas aplankyti tėviškę. Bet visa atsvėrė pasiilgtų brolių ir seselių (taip jas 
vadino) artumas ir šiluma.  

Laidotuvėse šv. Joachimo bažnyčioje Lidcombėje, kaip rašoma nekrologe, 
dalyvavo didelė lietuvių minia. Gedulingas pamaldas laikė kun. P. Martūzas, gie-
dojo „Dainos“ choras. Prie tautine vėliava uždengto karsto pakaitomis su židinio 
skautėmis budėjo ramovėnų garbės sargyba. 

Dėdė Izidorius buvo be galo tolerantiškas. Niekada nepasmerkė kito žmogaus, 
nesupyko, gal todėl jis nepriklausė jokiai partijai, nors buvo aktyvus visuomenė-
je. Liko ištikimas tik skautams – jis ir palaidotas su tuo pačiu skauto ženkleliu. 
Gražūs ir šilti santykiai su žmona Elena, kuri labai vertino jo prisirišimą prie 
savųjų. Nors Australijoje jau buvo išsirinkę bendrą vietą kapinėse, jam mirus ji 
norėjo padaryti dar vieną dovaną ir nusprendė, kad jis turėtų būti palaidotas 
šalia ypač mylimos sesers dvynės, mūsų motinos, Lietuvoje. Ir ilsisi dabar jis 
po tiek klajonių per šešiasdešimt išsiskyrimo metų Šeduvõs kapinėse bendrame 
Janušauskų kape, iš kur taip netoli tėviškė.

GELUMBAUSKAS Feliksas (1909 09 03 Užuožeriuose–1997 
02 25  Radviliškyje), karininkas. 1930 baigė Šiaulių mokytojų se-
minariją. 1930 11 07 pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo 
mokyklą. 1931 10 29 ją baigus  (VI asp. laid.) suteiktas ats. jaun. 
leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1936 
05 10 baigė 10 mėn. atsargos karininkų kursus ir priimtas į tikrą-
ją karo tarnybą, paskirtas į 8 pėst. pulką būrio vadu. 1938 12 23 
perkeltas į 6 pėst. pulką, paskirtas 1 sunk. kulkosvaidžių kuopos 
būrio vadu, vėliau ryšių kuopos būrio vadu. 1939 06 13 pakeltas į 
leitenantus. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 09 14 paskirtas 
į RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 294 šaulių pulką. 1941 06 14 su-
imtas Varėnos poligone, išvežtas į Norilską. 1942 09 05 Ypatingojo 
pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. 1951 grįžo į Lietuvą. 1953–1962 
Radviliškyje dirbo vyr. buhalteriu Paukštininkystės stotyje, vaistinėje. 
1962–1970 Radviliškio profesinės technikos m-klos vyr. buhalteris ir 
karinio parengimo vadovas. Išėjęs į pensiją dirbo draudimo agentu, 
Vandentiekio posto budėtoju. 

Lietuvos kariuomenės karininkai, t. III, V., 2003, p. 166. 

Feliksas Gelumbauskas 
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JONAITIS Izidorius (1909 03 05 Paežeriuose–1995 06 06 Sid-
nėjuje, Australija), inžinierius, karininkas, visuomenės veikėjas. 1928 
baigė g-ją Šiauliuose. Vėliau studijavo VDU Technikos f-to Statybos 
skyriuje, kartu dirbo Karo butų valdyboje. 1935 09 18 įstojo į karo 
mokyklą. 1936 09 15 ją baigus (XI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. 
jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą. 
1936 10 08 priimtas į tikrąją karo tarnybą ir paskirtas Karo aviacijos 
dirbtuvių skyriaus vedėju. 1938 11 23 pakeltas į leitenantus. 1939 
03 31 pačiam prašant paleistas į atsargą. 1944 pasitraukė į Austriją, 
vėliau į Vokietiją, po karo kurį laiką mokytojavo lietuviškoje g-joje 
Ravensburge. 1945–1949 dėstė UNRRA suorganizuotuose statybinin-
kų kursuose. 1949 emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje, išlaikęs 
spec. egzaminus dirbo architektūros ir projektavimo firmoje. Akty-
viai dalyvavo Australijos lietuvių visuomeninėje veikloje. 1959–1960 
vadovavo Australijos lietuvių bendruomenei, ilgą laiką buvo vienas 
iš Australijos lietuvių Skautų sąjungos vadovų. 

Apdovanotas Australijos lietuvių skautų sąjungos Lelijos ordinu.
Lietuvos kariuomenės karininkai, t. IV, V., 2004, p. 83.  

JONAITIS Leonas (1896 01 07 Paežeriuose–1926 11 02 Mari-
jampolėje), karininkas. Mokėsi Šiaulių, vėliau Telšių g-jose. Prasidėjus  
I pasaul. karui atsidūrė Rusijoje. 1915 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 
Kaip eilinis kareivis dalyvavo kautynėse su vokiečiais. 1918 grįžo į 
Lietuvą ir savanoriu įstojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. 1919 
04 04–06 prie Žaslių dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševi-
kais. 1919 07 31 pasiųstas į Karo mokyklą. 191912 16 ją baigus (II 
laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9 pėst. pulką, 1920 
01 22 – kuopos jaun. karininku, laikinai ėjo 2, 5 ir ryšių kuopų (?) 
vado pareigas, buvo žinių karininkas. Dalyvavo nepriklausomybės 
kovose su bermontininkais, 1920 02 06–1920 12 01 – su lenkais Vil-
niaus apylinkėse. Nuo 1922 vadovavo kuopai. 1923 12 01 pakeltas 
į vyr. leitenantus. 1924 patvirtintas 9 pėst. pulko teismo nariu. 1926 
07 15 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių 
(VI laida). Apdovanotas I laipsnio Vyčio kryžiumi (1920). Palaidotas 
Marijampolės kapinėse.

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. IV, V., 2004, 
p. 83–84. 

LITINSKAS Alfonsas (1928 01 12 Užuožeriuose), elektrotechni-
kas. 1939 baigė Užuožerių prad. m-klą, 1958 – Radviliškio vakarinės 
m-klos 8 klases, 1972 – Šiaulių elektrotechnikos t-mą. 1945 07 įkalintas 
9 metus kalėjo Vorkutos lageryje. Grįžęs iš lagerio 27 metus dirbo 
Radviliškio žemės ūkio mašinų gamykloje – 1963–1973 – vyriausiuoju 
gamyklos energetiku, 1973–1983 – energomechaninio skyriaus virši-
ninku, vienerius metus – Daugėlių statybinių medžiagų kombinato 
Radviliškio cecho inžinieriumi-mechaniku, po to iki 1988 03 01 – „Beržo“ 
baldų kombinate, pusantrų metų dirbo Radviliškio kultūros namuose 

Izidorius Jonaitis
Leonas Jonaitis
Alfonsas Litinskas 
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dailininku-apipavidalintoju. Dalyvavo Radviliškio Sąjūdžio veikloje, 
paminklo Užuožeriuose atstatyme 1989. Išleido istorinę-etnografinę 
apybraižą „Kaimas prie ežero“ (1998), atsiminimų knygą „Į praeitį 
sugrįžus“ (1999). Apdovanotas Politinių kalinių sąjungos žymeniu.  

MASILAITIS Petras (slap. Virpša, Giria) (1912 Užuožeriuose 
(Šeduvos vls., Panevėžio apskr.)–1949 01 25 Padaugyvenėje (Smilgių 
vals., Panevėžio apskr.), vienas Lietuvos pasipriešinimo sov. okup. 
režimui Aukštaitijoje vadų. Iki 1940 dirbo Linkaičių (prie Radviliš-
kio) ginklų dirbtuvėse. Buvo 48 šaulių būrio vado pavaduotojas. Per 
nacių Vokietijos okupaciją (1941 2-oji pusė–1944) dalyvavo lietuvių 
antinacinio pasipriešinimo judėjime. 1944 (prasidėjus sov. okupacijai) 
tapo Žaliosios rinktinės partizanu. 1947 laikinai ėjo rinktinės štabo 
viršininko, vėliau jos vado pareigas. Įkūrus Prisikėlimo apygardą 
ir pertvarkius rinktinę į Lietuvos žaliąją rinktinę 1948 04 tapo jos 
vadu. Žuvo su 6 partizanais per susirėmimą su NKVD. Jo kūnas 
buvo išniekintas Šeduvoje. Karys savanoris, majoras (abu 1999, po 
mirties). Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro ordino kryžius (2003, 
po mirties). Aurelija Malinauskaitė.

Lietuva, t. III, V., 2012, p. 7.

ŽALDOKAS Stasys (1924 09 08 Rimiškių k., Smilgių vls., 
Panevėžio apskr.–1996 02 19 Druskininkuose), pedagogas ir literatas. 
Nuo 1939 mokėsi Šeduvos gimnazijoje, ją baigė 1945, 1944 pavasarį 
įstojo į generolo P. Plechavičiaus organizuotą vietinę kariūnų mo-
kyklą, iš kurios, naciams parodžius tikruosius kėslus, grįžo į savo 
klasę. 1945 įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos f-to lietuvių k. 
ir lit. specialybę. 1950 baigęs universitetą, pradėjo dirbti Lietuvos 
Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros i-te. 1952 atleistasis 
iš i-to kaip dalyvavęs vietinėje rinktinėje svetimų sovietinei tikrovei 
visuomeninių pozicijų darbuotojas. 1952–1954 mokytojavo Anykščių 
vidurinėje m-kloje, nuo 1954 – trisdešimt trejus metus – Druskininkų 
1-ojoje vid. m-kloje. Poezijoje sėkmingai ėmė reikštis mokydamasis 
Šeduvos g-joje, dirbdamas i-te paskelbė straipsnių ir recenzijų lietu-
vių l-ros klausimais. Intensyviai rašė eilėraščius ir mokytojaudamas, 
bet rašyti pagal partijos reikalavimus nekilo ranka, todėl eilėraščiai 
nebuvo publikuojami. Dalis brandžiausių eilėraščių po poeto mirties 
išleisti rinkinyje „Žiburėlis šaltam židiny“ (1999).

Petras Masilaitis
Stasys Žaldokas 
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Pakalniškių seniūnija 
Petras Juknevičius

Tarpukario metais Pakalníškių seniūnija buvo viena didžiausių ir iškiliausių 
tuometiniame Šeduvõs valsčiuje. Jai priklausė nemaži Baukų, Klebõniškių, Mažulių, 
Veliakiemių kaimai, Raudóndvario dvaras. Čia paskutiniaisiais to laikotarpio metais 
veikė šešių skyrių pradinė mokykla, viena iš nedaugelio tokių mokyklų kaimo 
vietovėje tada visoje respublikoje. Ir gamtos grožiu ši seniūnija, besiglaudžianti 
abipus puikuolės Daugôvenės, lenkė kitas valsčiaus seniūnijas. Gal svarbiausia – 
iš jos kilę įžymūs šeduviai – visuomenės veikėjai, dvasininkai, iškilūs mokslo ir 
kultūros žmonės. Todėl apie seniūnijos centrą pakalbėję plačiau, prisimename ir 
jam priklausiusius kaimus, atskiruose straipsniuose minime pačius ryškiausius iš 
jų kilusius šviesuolius.

Pakalniškiai – senas kaimas. Daugyvenės pakrantėse žmonės gyvena nuo 
priešistorinių laikų. Tai liudija archeologinių paminklų gausa. Vien tik Pakalniškių 
kaime yra keletas tolimąją praeitį menančių objektų. Pušynėlyje, Daugyvenės kai-
riajame krante, yra II–III a. pilkapynas, kiek toliau – Kapupio dešiniajame krante 
yra kito pilkapyno fragmentai. Kairiajame Daugyvenės krante aptikta senovės 
gyvenvietė. Apie 1958–1959 m. eksploatuojamame Pakalniškių žvyro karjere buvo 
randama žmonių kaulų.

Į istorinius šaltinius kaimas pateko XVI a. viduryje, t. y. tada, kai Upôtės 
valsčiuje buvo vykdoma valakų reforma. 1555 m. buvo sudaryta Pravogalos vaitystė, 
kurią sudarė Bividovičių (Baukų), Šnikovičių (Šniukonių), Gabogalos (Ragin¸nų) 
ir Pravogalos (Pakalniškių) kaimai. Vaitu paskirtas Juchno Babenas. 

Pravogalos kaimas buvo didelis, nes išmatuotas 41 valakas geros žemės. 
1556 m. matininkams baigus darbą valakus paėmė: Staniulis Juchnonis su bro-
liu Jonu, laisvas valakas vaitijai, suolininkas Petras Šukys su sūnumis, Narutas 
Strodevičius su sūnumis, Petrikas ir Stanas Juchnovičiai, Krištanas Juchnovičius 
su sūnumis, suplininkas Milvydas Rimdovičius su sūnumis, Jonas Dovgelovičius 
[ir] Laurynas Rimdevičius, Jonas Vingelovičius su sūnumis, suolininkas Nari-
montas Stankovičius su sūnumis ir broliu Jurgiu, Datis Jacevičius su sūnumis, 
Jonas Jarekovičius, Juchno Bogdanas ir Danius Voidalovičius (kartu 2 valakus), 
Rimdius ir Natis Gricevičiai bei Voišnaras Promanis (kartu 2 valakus), Petras 
Viršelis, Januška Daovgelovičius, Laurynas ir Janka Pracevičiai, Petras Jankovi-
čius su broliu Tomašu, Rimko Butnevičius su sūnumis, Vencka Pupovičius su 
sūnumi Miku, Januška Pupovičius, Andriuška Gimatonis, Jurgikovičius Pačiūnas 
su broliu Janka, Mikas Venckovičius su broliu Meiliotu, Januška Dovgelanis 
su Jaku Janoniu, Petras Bernatovičius, Petras Dobkovičius su sūnumis, Rimas 
Jaunevičius su sūnumis, Petras Šukys su broliu Nariušiu, tas pats Petras [ir] 
Rimas Petronis, Dačka Dovknevičius su sūnumis, tas pats Dačka su sūnumis, 
Romanas Midolovičius, Povilas Janovičius, Jonas Suvučionis su sūnumis, Nar-
monas Stacucevičius su sūnumi Petru, Beršelis Beniūnas [ir] Povilas Meliucanis, 
Alechna Jakubovičius su broliu Jonu. Taigi, be rezervuoto valako vaitui, kaime 
buvo paimta 40 valakų.
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Nuo kiekvieno valako kaimo gyventojams buvo nustatyta mokėti po 1 kapą 
ir 16 grašių, dar po 15 grašių jie privalėjo mokėti vietoj pastotės, duodamos 
natūra, sargybos ir kitų pareigų karaliui, taip pat po 15 grašių vietoj 2 statinių 
avižų su pristatymu.

Iš žemių aprašymo matyti, kad dviejų kaimo laukų ribos prasidėjo galu 
nuo Daugyvenės, o kitu galu rėmėsi į Bividovičių (Baukų) valakus, vienu šonu 
ribojosi su Šeduvos miestiečių valakais, kitu – su Gabógalos (Raginėnų) valakais. 
Trečias laukas prasideda galu nuo Daugyvenės, jo šone du Mici¿nų kaimo laukų 
galai, kitu galu laukas remiasi į Kurkliÿ kaimo dviejų valakų dviejų laukų šonus, 
o kitu šonu ribojasi su jo karališkosios didenybės mišku. Šalia kaimo valakų 
buvo du užusieniai. Vienas jų buvo prie trečiojo Gabogalos lauko. Tai 8 margų 
dydžio geros žemės plotas, kurį paėmė Rimka Jevnevičius. Nuo kiekvieno margo 
jis privalo mokėti po 3 grašius ir 7 pinigėlius. Kitas buvo prie Kurklių kaimo 
valakų šono. Tai 2 valakų ir 4 margų mišku apaugęs vidutinės žemės sklypas. 
Jis padalytas į dvi lygias dalis, kurios buvo paimtos dar 1555 metais. Vieną, nuo 
Pravogalos pusės, 1 valako ir 2 margų dalį paėmė Jonas ir Gricas Sovečiovičiai, 
o kitą tokio pat dydžio dalį, buvusią nuo Kurklių kaimo pusės, paėmė Mikalojus 
ir Simonas Dovkovičiai. Jiems prievolės nustatytos 1556 metais. Nuo kiekvieno 
valako mokėti 1 kapą ir 10 grašių činšo, už pastotes ir sargui – 5 grašius, už 
avižas 20 grašių. Nuo kiekvieno margo mokėti po 3 grašius ir 5 pinigėlius. 

Pravogalos kaimo valakų šone, pagal miestiečių valakus buvo įsiterpęs 2 
margų ir 12 rykščių prastos žemės sklypas. Jį 1556 m. paėmė Juchna Vodetovi-
čius. Jis nuo kiekvieno margo privalo mokėti po 3 grašius ir 4 pinigėlius, o nuo 
kiekvienos rykštės – 1 pinigėlį ir 2/15 dalis.

Iš 1580 m. Upytės valsčiaus mokesčių registro nuorašo matyti, kad Pravogalos 
(Pakalniškių) vaitystė buvo užstatyta kunigaikščiui Krošinskiui (Jonas Krošinskis 
mirė 1576 m., valdymą perėmęs jo sūnus Petras mirė 1621 m.). Taigi tolimesnė 
vaitystės ir kaimo istorija susijusi su Šeduvos dvaru. Po Krošinskių mirties valdovo 
privilegija būti Panevėžio ir Šeduvos laikytoju buvo suteikta Žemaičių seniūnui 
Jeronimui Valavičiui. XVII a. 2-ojoje pusėje karalius Jonas Kazimieras Šeduvos se-
niūniją su visais raktais, kaimais ir pavaldiniais bei su jų prievolėmis ir kitokiomis 
priklausomybėmis buvo pavedęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštininkui 
Andriui Kazimierui Gelgudui ir jo žmonai Antaninai Gelgudienei. Vėliau valdė 
Flemingai, o 1775 m. atiteko Poniatovskiams. 1778 m. Kazimieras Poniatovskis 
Šeduvos rūmus ir valdas užrašė sūnui Stanislovui Poniatovskiui. 

Taigi XVII–XVIII a. Pakalniškiai priklausė Šeduvos seniūnijai. 1738 m. kaime 
gyveno 15 šeimų. Šiuo metu turimi duomenys neleidžia tiksliau nustatyti, kada 
įkurtas Pakalniškių palivarkas, bet nėra abejonės, kad jis atsirado šiame laikotarpyje. 
Iš 1789 m. Upytės pavieto liustracijos matyti, kad tuomet Stanislovo Poniatovskio 
Šeduvos grafystei priklausė Šeduvos dvaras, Šeduvos miestas, Pakalniškių palivar-
kas su kaimais. Beje, 1775 m. Šeduvos parapijoje nurodytos 8 smuklės. Tai nepilni 
duomenys, bet greičiausiai į tą skaičių patenka ir Pakalniškiuose buvusi karčema. 

1798 m. Šeduvos dvarą iš Poniatovskių nupirko baronas Teodoras fon 
Ropas. Taigi XIX šimtmetį Pakalniškiai pasitiko jau priklausydami naujam šei-
mininkui. Ropai bylinėjosi su Šeduvos miestiečiais dėl jų baudžiavinių prievolių 
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vykdymo, tuo tarpu baudžiavinių valstiečių padėtis Šeduvos apylinkių kaimuose 
buvo lengvesnė. 

1812 m. Kauno gubernijos parapijų atlase matyti, kad gatvinis Pakalniškių 
kaimas išsidėstęs apipus kelio Panevėžýs–Šeduvâ. Tiesa, čia klaidingai pažymėti 
kaimyniniai Pakalniškių kaimai – Baukai ir Šniukoniai: jie sukeisti vietomis. Sa-
votiškai šį netikslumą ištaiso J. Bielinis, to paties šimtmečio pabaigoje parašęs:

„Einant isz Szaduvos į Rozalimo pusę, pataikini iszeiti per tarpą 
tu sodžiu. Pakalniszkiai ir Reginenai bus po deszniai rankai ant 
vieszkelio, o Baukai ir Szniukoniai po kairiai.“

Per Pakalniškius 1812 m. traukė Napoleono armijos X korpuso, vadovaujamo 
maršalo Žako Makdonaldo, kolona. 

1820 m. Pakalniškių kaime gyveno 64 gyventojai. Tuomet kaimas (wies 
Pakalniszki) tebepriklausė Šeduvos dvarui. 

Pakalniškius palietė carinės represijos: Muravjovo įsakymu už 1863–1864 m. 
sukilėlių rėmimą Pakalniškių ir netoliese esančių Poci¿nų gyventojai turėjo būti 
ištremti į Rusiją. Pakalniškiečiams kažkaip pavyko išvengti tremties. Matyt, dėl 
to, dvidešimčiai metų praėjus nuo šių 
įvykių, kaime buvo pastatytas mūrinis 
koplytstulpis, išlikęs iki šių dienų.

Spaudos draudimo metais pas 
Pakalniškių gyventoją Jurgį Plungę  
apsilankydavo garsusis knygnešys Jur - 
gis Bielinis. 

Po baudžiavos panaikinimo Pa-
kalniškių kaimą carinė administracija 
priskyrė Smiµgių valsčiui. 1892 m. Kauno 
gubernijos gyvenamųjų vietų sąraše nu-
rodytas Pakalniškių kaimas ir palivarkas. 

Tas pats yra ir XX a. pradžios 
lenkų geografiniame žodyne. Iš Kauno 
gubernijos abėcėliniame sąraše pateik-
tų dokumentų matyti, kad 1903 m. 
Pakalniškių kaime gyveno 235, o pali-
varke – 16 gyventojų. Kaimas į vien-
kiemius pradėjo skirstytis dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, įgyvendinant 
Stolypino agrarinę reformą. Išsiskirstė 
1909–1911 metais. Kaizerinės okupacijos 
metais, 1915-aisiais, Smilgių valsčiui 
priklausė Pakalniškių bendrija su kaimu 
ir palivarku. 

Susikūrus nepriklausomai Lietu-
vai, kaimo šviesuolių, ypač Kazimiero 

Pakalniškių k. koplytėlė 1863 m. sukilimui  
paminėti. Pastatė kaimo bendruomenė. Statyta  
po sukilimo. 1941 m. S. Ivanausko nuotr.  
Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo



1026

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Plungės rūpesčiu, 1921 m. Pakalniškiuose įkurta pradžios 
mokykla. Ji įsikūrė buvusioje karčemoje. Ilgus metus ji skleidė 
šviesą ne vienai pakalniškiečių kartai. Tarpukariu kaime, prie 
kelio Panevėžys–Šeduva buvo pastatyta pieninė.

1923 m. Pakalniškių kaime buvo 47 ūkiai su 260 gy-
ventojų. 

XX a. šaltiniai jau leidžia daugiau pasakyti ir apie kaimo gyventojus. Tu-
rimi duomenys rodo, kad pakalniškiečiai buvę gana aktyvūs, dalyvavę to meto 
įvykiuose. 1905 m. revoliucijos dalyviams iš Pakalniškių Juozui Motiekaičiui ir 
Vincui Dumšei teko emigruoti į Ameriką. Tarpukariu kaime susikūrė socialdemo-
kratų kuopelė, kuriai priklausė Vladas Činga, Petras Kliorė, Andrius Lukoševičius, 
Adomas Vaitiekūnas, Pranas Zenkevičius. Kuopelei vadovavo mokytojas K. Plungė. 
Tiesa, kuopelės nariai daugiau užsiėmė savišvieta ir, išskyrus P. Kliorę, valdžiai 
didesnių rūpesčių nekėlė. Pastarasis 1928 m. Raudondvaryje paminėjo gegužės 
1-ąją, iškeldamas medyje raudoną vėliavą...

1940-ieji žymesnio pėdsako Pakalniškiuose nepaliko: dvaras jau buvo išpar-
celiuotas, didesnių ūkininkų žemės apkarpymų daug nebuvo. Prasidėjęs TSRS–
Vokietijos karas kaimą palietė labiau. Jau pirmosiomis karo dienomis žuvo du 
žmonės, bomba pataikė į Čingų namą. Šeduvos apylinkėse pradėjus veikti tarybinių 
partizanų Gražinos junginio būriui Petro ir Anicetos Kliorių šeima tapo ryšininkais. 
Į ryšininkus P. Kliorė įtraukė ir svainį V. Čingą. 1944 m. Pakalniškiuose įvyko 
susirėmimas tarp besitraukiančių vokiečių ir puolančių tarybinių karių.

Pokaris palietė kaimo gyventojus: į Vakarus pasitraukė Gvaldos, į rezisten-
cinį judėjimą įsitraukė broliai Jonas, Stasys ir Steponas Alksniai, Justinas Plungė.

Vestuvės pas 
pakalniškiečius 
Plunges. 1928 m.  
Iš V. Vingelio  
rinkinio
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Pokario metais Pakalniškiai tapo 
apylinkės centru. Kurį laiką čia vei-
kė Mašinų-arklių nuomojimo punktas, 
kuriam vadovavo Valentas Abromaitis. 
Pakalniškių kaime kiek vėliau įkuriamas „Paryžiaus komunos“ kolūkis, kuriam 
vėliau priskirtas kolūkis „Pirmyn“. Pakalniškiai tampa pagrindine kolūkio gyven-
viete. Taip pradeda kurtis naujoji kaimo dalis tarp pieninės ir malūno. Pirmieji 
namus pasistato Paškevičiai, Leščinskai, Motiejūnai, iškyla pirmasis mūrinis dvi-
aukštis pastatas. Nuo 1950 m. Pakalniškiuose veikia biblioteka, 1957 m. įkurti 
kultūros namai.

1962 m. panaikinus Šeduvos rajoną, Pakalniškiai tapo priklausomi Radviliškio 
rajonui, o panaikinus „Paryžiaus komunos“ kolūkį, kaimas tapo Šeduvos tarybi-
nio ūkio technikumo padaliniu. 1987 m. jau išaugusioje Pakalniškių gyvenvietėje 
pastatyta nauja mokykla.

1959 m. Pakalniškiuose gyveno 191, 1970 m. – 247, 1979 m. – 359, 1985 m. – 
459, 2001 m. – 422, o 2013 m. – 422 gyventojai.

Pokario metais buvusioje tarpukario kalvio Klemo Alksnio kalvėje kurį laiką 
kalviu dirbo Petras Švilpa, visoje apylinkėje buvo žinomas kuliamosios mašinistas 
Jonas Misikas. Kultūros srityje ženklų pėdsaką paliko Monika Zenkevičienė, kai-
mą garsino tautodailininkė Bronislava Radauskienė, ne vieną pakalniškiečių kartą 
mokė Vladas ir Apolonija Plungės. 

Kleboniškiai. Kleboniškių (Pakalniškių) pušyne, kairiajame Daugyvenės krante 
esantis piliakalnis liudija, kad žmonių šiose vietose jau gyventa I t-metyje pr. Kr. 

Pakalniškiečiai Alfonsas ir Elena Kriukai,  
jų dukros, žentai ir svainis B. Juknevičius.  
Apie 1983 m. Iš J. Kriukaitės-Liesienės albumo
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1555 m. Upytės valsčiaus inven-
toriuje, sudarytame vykdant valakų 
reformą, Kleboniškių kaimas nebuvo 
minimas. Manoma, kad jis susikūrė 
po valakų reformos Šeduvos klebonui 
prie Daugyvenės atmatuotame 25 va-
lakų plote. 1812 m. Kauno gubernijos 
parapijų atlase matyti, kad kaimas įsi-
kūręs dešiniajame Daugyvenės krante. 
1820 m. Šeduvos dvaro valdų plano len-
telėje Šeduvos klebonijai priklausantys 
Kleboniškiai nurodyti dvaro užribyje. Po 
1830–1831 m. sukilimo kaimo žemė iš 
klebono buvo atimta, o gyventojai pagal 
A. Kiseliovo agrarinę reformą priskirti 
valstybinių valstiečių kategorijai. 

1892 m. Kauno gubernijos gy-
venamųjų vietų sąraše Kleboniškiai 
nurodyti Smilgių valsčiuje. 

1903 m. Kleboniškių kaime gy-
veno 90 gyventojų, dar 7 – eigulijoje, 
1923 m. – 87, 1942 m. – 119, 2010 m. 
pradžioje – 42 gyventojai. 

XX a. pradžioje dešiniajame Dau-
gyvenės krante gyveno ūkininkai, o kai-
riajame buvo kampininko trobelė, prie 
pat kelio Panevėžys–Šiauliai aukštumėlėje stovėjo 1884 m. statytas vėjo malūnas su 
netoliese esančia malūnininko sodybėle. Galulaukėje, prie ribos su Pakalniškių kaimu, 
stovėjo akmens mūro karčema, kurioje 1921 m. įkurta Pakalniškių pradžios mokykla. 

Į vienkiemius kaimas pradėjo skirstytis tik 1926 m. Senoje kaimavietėje liko 
Montvilų, Vyčų ir Grigaliūnų sodybos. 

1929 m. Kleboniškių kaimas buvo priskirtas naujai įkurtai Dambavos parapijai.
Sovietmečiu Kleboniškiai niekuo nesiskyrė nuo kitų antraeilių kaimų. Kolūkinė 

gyvenvietė augo kitoje Daugyvenės pusėje esančiuose Pakalniškiuose, tuo tarpu 
Kleboniškiuose perdirbtose klėtyse buvo kuriamos patalpos ūkio dirbantiesiems.

Kleboniškių atgimimas prasidėjo 1989 m., kai E. Prascevičiaus iniciatyva čia 
buvo pradėta kurti kaimo buities ekspozicija. Dabar ši ekspozicija yra Daugyvenės 
kultūros istorijos muziejaus-draustinio dalis. 18 ha plote yra 28 pastatai: 3 kai-
mo sodybos su 10 pastatų yra kaimo gyventojų nuosavybė, o likusieji priklauso 
muziejui. 2010 m. viena sodyba įtraukta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą.

Iš Kleboniškių kaimo kilę keli kunigai: prelatas Antanas Grigaliūnas (1893–
1960), jo jaunesnysis brolis Mykolas (1907–1982), ilgamečio malūnininko P. Zen-
kevičiaus brolis Feliksas (1909–1979), JAV lietuvių visuomenės veikėjas mokytojas 
Jonas Girdžiūnas (1909–2002). 

Kleboniškiečio sav. P. Montvilos kryžius, 1889 m.  
data. 1941 m. S. Ivanausko nuotr. Iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus archyvo



1029

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

Kleboniškių kaimo 
vėjo malūnas. 
E. Karaliūtės nuotr.

P. Zinkevičius prie 
vėjo malūno girnų. 
1975 06 26.  
V. Radavičiaus nuotr. 
Iš Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus archyvo
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Kleboniškių kaimo buities muziejaus sodyba

Kleboniškių tiltas. P. Juknevičiaus nuotraukos
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1933 m. per Daugyvenę, kelyje Panevėžys–Šiauliai, buvo pastatytas tiltas. 
Tai Kleboniškių ir Pakalniškių kaimų puošmena, tarpukario Lietuvos technikos 
paminklas. Tuometinė Panevėžio apskrities savivaldybė didelį dėmesį skyrė kelių 
tiesimui ir tiltų statybai. Antrasis Nepriklausomybės dešimtmetis apskrityje sutapo 
su gelžbetoninių tiltų statyba. Jų statybą organizavo beveik dešimtmetį Panevėžio 
apskrities savivaldybės inžinieriumi dirbęs Kazys Germanas (1887–1980). Daugelį 
tiltų jis pats projektavo ir vykdė statybos priežiūrą. Nors tiesioginio šaltinio, liu-
dijančio autorystę, kol kas rasti nepavyko, tiltų specialistai mano, kad šis tiltas 
pastatytas pagal K. Germano projektą. Šio tilto pastatymas savivaldybei kainavo 
18 tūkst. litų. 

Tiltas išstovėjo ir per Antrojo pasaulinio karo metus. 1944 m. rusų karo 
lėktuvas atakavo keliu traukusius vokiečius. Viena bomba sprogo šalia tilto. Taip, 
pasak vietos gyventojų, Daugyvenėje į šiaurę nuo tilto atsirado 7 m gylio duburys, 
vietinių vadinamas Gyla. 

Apie 1959–1960 m. ištiesinus kelią, buvo pastatytas kitas tiltas, o mūsų apra-
šomajam teko vietinės reikšmės vaidmuo. Dar po keliolikos metų ir naujesniajam 
atiteko toks pat vaidmuo, nes kelias dar kartą buvo ištiesintas. 

Veliakiemiai. Pakalniškių seniūnijos Veliakiemių kaimas – tarpukario metais 
buvęs vienu iš vidutinio dydžio kaimų tuometiniame Šeduvos valsčiuje. 1923 m. 
surašymo duomenimis, jame 20 sodybų gyveno 114 gyventojų, 1942 m. – 25 
šeimose 110 gyventojų, 2011 m. – 34. Kaip teigia veliakiemietis Saulius Čepaitis, 

„niekas tiksliai nežino, kodėl kaimas vadinamas tuo vardu. To 
kaimo gyventojų pavardės įprastos: Jelinskai, Grigaliūnai, Budriai, 
Baltrušaičiai, Steponavičiai, Čepaičiai, Rakickai, Adomavičiai, Vala-
vičiai. Buvo keli Jelinskai, ir kiekvienas turėjo pravardę – Ąžuoli-
nis, Šermukšninis, Miškelinis... Tikrąsias pavardes naudodavo, kai 
reikėdavo pildyti oficialius dokumentus. Dabar jau neliko senosios 
kartos, užsimirš ir tos gražiosios jų pravardės. 

Galima tik didžiuotis, kad veliakiemiečių tarpe nebuvo nei 
žydšaudžių, stribų, vagių, chuliganų. Sovietų ir vokiečių okupacijos 

Veliakiemiečių  
Elenos ir Valento 
Baltrušaičių šeima. 
1932 m.  
Iš Baltrušaičių  
šeimos albumo
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metais, kaip ir kitiems kaimams, teko nešti sunkią svetimųjų pries-
paudos naštą. Pokario metais kaimą ištiko kraupi tragedija: buvo 
nužudytas Rašickas Antanas ir jo sūnus Mečislovas. Tie ramūs, 
jokioms partijoms nepriklausę žmonės galėjo būti apkaltinti vien 
tuo, kad vieni pirmųjų sovietiniais metais buvo padavę pareiškimą 
žemei gauti. Dėl to kentėjo visas kaimas. 

Pokario metais labiausiai nukentėjo Leono Valavičiaus šeima. 
Apšaukus buože, buvo pasmerktas jo rimtumas, darbštumas, taupu-
mas. Teismas jį, iš paskutiniųjų besistengusį mokėti nepakeliamus 
mokesčius, sufabrikavus bylą, nuteisė dvejus metus kalėti. Žemę 
turėjo dirbti vyresnieji Leono vaikai Vytautas ir Janina, gabūs lite-
ratai, mokęsi Šeduvos gimnazijoje. 1948 m., atlikęs bausmę, Leonas 
grįžo iš kalėjimo, bet savo ūkyje šeimininkavo neilgai – 1949-ųjų 
pavasarį šeima buvo ištremta į Sibirą.

Tebėra kaime senas Valavičių namas, bet jame šeimininkauja 
kiti. Praėjusius laikus mena tik senoji eglė, ošianti savo skarotomis 
šakomis. Kitų šeimų palikuonys plačiai išsibarstę po visą Lietuvą.“

Mažuliai. Trijų kilometrų nuo 
Pakalniškių atstumu 1924 m. išpar-
celiuoto Pakalniškių palivarko žemėje 
įsikūrė Mažulių kaimas. 1923 m. gy-
ventojų surašymo duomenimis, Pakal-
niškių palivarke tada buvo 3 ūkiai 
su 65 gyventojais. Iš Panevėžio apskr. 
žemės tvarkytojo ataskaitos matyti, kad 
palivarke, priklausiusiame Bruno Ro-
pui, dirbamos žemės buvo 193 ha, o 
nedirbamos – 3 ha. Skirstant palivarką 
sudaryti 23 sklypai. Jie buvo paskirti 
savanoriams, kovojusiems dėl nepri-
klausomybės, bežemiams. Naujakurių 
kaime buvo gerbiami savanoriai Jonas 
Stankevičius, Vyčio kryžiaus kavalie-
rius, Juozas Čepaitis, Pranas Kiaušas, 
Petras Kliorė, Antanas Kukuraitis, Ma-
tas Žaromskis. Įvairiai susiklostė jų 
likimai: J. Stankevičius žuvo nuo pikta-
valių kaimynų rankų, vingiuotas buvo 
P. Kliorės kelias, nelengva dalia, kurią 
aprašė duktė Antanina, mokytoja ir 
rašytoja, teko A. Kukuraičiui. 

„Tėtis kilęs nuo Upytės, – rašo ji, – aug-
damas pastovios vietos neturėjo: seneliai 

Nepriklausomos Lietuvos savanoris Antanas 
Kukuraitis. 1918–1920 m. Iš A. Kukuraitytės-
Klimaitienės albumo
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nuomojo dvarininkų žemes ir gyveno dvaruose. Pirmojo pasaulinio 
karo metais jis buvo mobilizuotas į caro armiją ir kaip jos kovotojas 
pateko į vokiečių nelaisvę. Belaisviui teko pakeliauti per Vokietiją, 
Serbiją, Juodkalniją, Besarabiją, daug pamatyti, išmokti. Grįžo į 
Lietuvą suvargęs, „plikas kaip tilvikas“ ir bemat stojo savanoriu 
į dėl nepriklausomybės kovojančią savo šalies kariuomenę. Kovėsi 
dėl Vilniaus ties Žiežmariais, Senaisiais Trakais. Parceliuojant 
dvarus, gavo iš Raudondvario dvaro 13,30 ha miškingos žemės, 
sukūrė šeimą, statė pastatus, augino penkias dukteris ir sūnų. 
Tėtė buvo šviesus žmogus, mokėjo keturias kalbas, buvo aktyvus 
Lietuvos patriotas ir katalikas, domėjosi kultūriniu gyvenimu, skaitė 
spaudą, per valstybines šventes, per Antanines keldavo trispalvę, 
rūpinosi vaikų mokymu ir auklėjimu. Jis mane išmokė dainuoti ir 
giedoti, išgirsti vabalėlio čežėjimą naktį žolėje ir pasigrožėti žiemą 
dangaus šviesuliais. Tik džiaugtis savo darbo vaisiais teko neilgai. 
1945 metų birželis buvo gražus, saulėtas, tik mūsų šeimai jis buvo 
kraupus. Kai NKVD būrys apsupo ir krėtė mūsų namus, tėtė buvo 
išvykęs. Baudėjai lindo visur, išvertė daržinę ir klojimą, kuriame 
rado bunkerį, šautuvą linuose. Tada jie išvežė mamą, apkaltinę ją 
rėmus partizanus, ir brolį, partizanų ryšininką, juos tardė Šedu-
voje, Panevėžyje, Vilniuje, o iš Lukiškių – į Vorkutą, Intą. Bylos 
nebuvo iš ko sudaryti, tai po dvejų kančių metų paleido. Tėvas 
sunkiausius metus įstengė išsislapstyti, o grįžus žmonai ir sūnui, 
dar pagyveno savo namuose. Tik neilgai. Mirė jis 1959 m. Netekus 
jo, netekau gyvenimo atramos. Po dvejų metų į Šeduvos kapines 
palydėjom mamą ir brolį. Greitai tėviškė buvo sulyginta su žeme.“

1942 m. gyventojų surašymo duomenimis, Mažuliuose gyveno 31 šeima su 
158 gyventojais, 2011 m. duomenimis – 50 gyventojų. 

Panevėžio apskr. archyve esantys dokumentai rodo, kad P. Kliorė, gavęs 
sklypą palivarko žemėje, dėl jo ribų bylinėjosi su Petru Antanaičiu ir Petru Skipičiu. 

Mažuliuose 1948 m. susikūrė pirmasis Šeduvos valsčiuje kolūkis „Pirmyn“, 
kurio pirmininku buvo išrinktas P. Kliorė.

Iš Mažulių kaimo kilusi poetė Antanina Kukuraitytė-Klimaitienė.
Baukai. Kaimas, galima sakyti, Šeduvos pašonėje, už keturių kilometrų nuo 

buvusio valsčiaus centro, lengvai pasiekiamas iš Panevėžio gatvės pasukus Baukų 
gatve, viena iš dviejų, Šeduvoje pavadintų kaimo vardu. Baukai, kaip ir Pakalniškiai, 
į istorinius šaltinius pateko XVI a. viduryje, kai Upytės valsčiuje buvo vykdoma 
valakų reforma. Tuomet, kaip aprašyta 1556 m. Upytės inventoriuje, Bividovičių 
(Baukų) kaimui buvo atmatuoti 25 valakai. Kaimo žemė ribojosi su Šnikonių, Pakal-
niškių, Alksniupių kaimų ir Šeduvos miesto žemėmis bei pono Sirpučio valdomis. 
1812 m. atlase kaimas pažymėtas klaidingai – tarp Šnikonių ir Raginėnų. Baukus 
mini 1902 m. lenkų geografinis žodynas. 1903 m. Baukuose gyveno 194 gyventojai, 
1923 m. surašymo duomenimis – 32 šeimos su 182 gyventojais, 1942 m. duome-
nimis – 41 šeima su 199 gyventojais, 2001 m. – 54, 2011 m. duomenimis – 42 

Kolūkietis  
A. Kukuraitis.  
1955 m.  
Iš A. Kukuraitytės-
Klimaitienės albumo
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gyventojai. 1942 m., be kitų, Baukuose gyveno penkios Pranių, po tris Juozilaičių, 
Plungių, Rimų, po dvi – Steponavičių, Šaulianskų šeimas. Iš Baukų yra kilęs inži-
nierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras profesorius Albinas Marcinkevi-
čius, visuomenės veikėjas advokatas Rapolas Skipitis, ateitininkas Ignas Vaitiekūnas. 

Raudondvaris. Nors Raudondvaris priklausė Pakalniškių seniūnijai, jo isto-
rija neatsiejama nuo Šeduvos istorijos. Neatsitiktinai XIX a. dokumentuose, o kai 
kuriuose ir XX a. pradžios, jis vadinamas Šeduvos dvaru. 

1798 m. Šeduvos dvarą iš kunigaikščio Stanislavo Poniatovskio nupirko 
baronas Teodoras fon Ropas. Jis ignoravo miestiečių teises ir reikalavo, kad jie 
atlikinėtų dvarui prievoles. Kadangi šeduviai nesutiko, prasidėjo ilgus metus trukęs 
bylinėjimasis. T. Ropas, negalėdamas pakęsti miesto kaimynystės, o gal ekonomi-
niais sumetimais, Šeduvoje buvusius dvaro pastatus nugriovė ir dviejų kilometrų 
atstumu nuo miesto į Panevėžio pusę, prie Daugyvenės upės įkūrė naująjį dvarą, 
kurį pavadino Raudondvariu. 

Raudondvario pastatų ansamblis kurtas XIX a. pirmoje pusėje, rekonstruotas 
XX a. 8-ajame dešimtmetyje. Tai vertingas romantizmo epochos paminklas. Rūmai 

Baukietis Jonas Plungė su žmona Anelija ir vaikais (iš kairės): sūnus 
Jurgis (gim. 1919 m.), sūnus Petras (gim. 1917 m.), duktė Bronislava 
(gim. 1922 m.). Apie 1925 m. 

J. Plungė prie žmonos kapo Krasnojarsko krašte, šalia jo – Anelijos 
dukterėčia R. Pranienė ir jos vyras D. Pranys. 1955 m. Nuotraukos  
iš Plungių šeimos albumo
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pastatyti 1840 m. pagal mėgėjišką prancūzų kalbos mokytojo 
Frederiko Dubois de Montpere projektą. Pastato išorė turi 
neogotikos bruožų. Statinys kompaktiškas, stačiakampis, su 
įgilinta portalo niša. Tinkuoti portalai suskaidyti simetriškomis 
iškišomis, kurios užbaigtos trikampiais skydais. Stogo centre – žemas keturkampis 
bokštas. Stogų kraštai apvedžioti dantytais parapetais, primenančiais pilių kuorus. 
Langai smailiaarkiai, pastogėse – trilapio formos. Aplink pastatus buvo užveistas 
nedidelis peizažinis parkas. 2005 m. rūmai nukentėjo nuo gaisro. 

Nuo 1854 m. dvarą valdė Otonas fon Ropas. Raudondvaryje buvo spirito 
varykla ir vėjo malūnas, vėliau, užtvenkus Daugyvenę, pastatytas vandens malūnas. 
Iš lūpų į lūpas perduodamas pasakojimas, jog Ropai papirkę 1873 m. nutiesto 
geležinkelio Radviliškis–Daugpilis projektuotojus ir šie liniją pravedę atokiau nuo 
Šeduvos. Taip Šeduva sumenkusi, o Radviliškis iškilęs. Toks buvęs Ropų kerštas 
nepaklusniems šeduviams. 

1882 m. Raudondvario valdą sudarė 1 329 dešimtinės dirbamos ir 145 
dešimtinės netinkamos dirbti žemės bei 3 035 dešimtinės miško. 1939 m. dvare 
gyveno 91 žmogus. 1923 m. čia jau buvo 20 ūkinių kiemų su 140 gyventojų. Dva-
ras išparceliuotas 1926 m. Tuomet jo savininkui Bruno Ropui priklausė 323,36 ha 
žemės. Nacionalizuojant dvarą 1940 m. tuometiniai jo savininkai Julius ir Adel-
heida Ropai turėjo 299,78 ha. Raudondvariui priklausė ir 1789 m. liustracijoje jau 
minimas Pakalniškių palivarkas. 

Dvare buvo saugomas giminės archyvas, nemaža paveikslų, surinktų XVIII a., 
galerija, tarp kurių ir pasaulinio garso dailininkų Ticiano, Koredžo ir kt. kūrinių. Daug  
jų nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais. Dvaro meno vertybių likimas nežinomas. 

Raudondvario dvaro 
rūmai.  
E. Karaliūtės nuotr.
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Pokario metais dvare buvo įkurtas 
tarybinis ūkis. Kairiajame Daugyvenės 
krante pradėjo kurtis ūkio darbininkų 
gyvenvietė. 1959 m. dvare įsikūrė Šedu-
vos žemės ūkio technikumas. Pirmuoju 
jo direktoriumi buvo paskirtas L. Pilkauskas, vėliau jį pakeitė E. Kamerūnas, o 
pastarąjį – J. Stankevičienė. 1969 m. technikumas perorganizuotas į tarybinį ūkį 
technikumą, o 1991 m. – į Šeduvos aukštesniąją žemės ūkio mokyklą (dabar – Še-
duvos technologijų ir verslo mokykla). Prie mokyklos nuo 1982 m. veikia žirgynas. 

Nuo 1985 m. Raudondvaris tapo Pakalniškių apylinkės centru. Daugėjo gy-
ventojų: 1959 m. čia gyveno 219, 1970 m. – 191, 1979 m. – 126, 1986 m. – 719, 
2013 m. – 367 žmonės. Raudondvaryje veikia kultūros namai, biblioteka, 1992 m. 
įsikūrė bendra Lietuvos–Vokietijos įmonė „Prie ežero“, kuri atidarė viešbutį ir resto-
raną. Kurį laiką veikė UAB ALICORP kavinė, parduotuvė. Gyvenvietė 1998 m. tapo 
respublikinio konkurso „Už Tėvynės gėrio ir grožio idėjų puoselėjimą“ nugalėtoja.

2009 m. interneto žiniomis, Pakalniškių seniūnija Radviliškio rajono rytuose, 
išplėsta prijungiant kitas tarpukario metais buvusias Šeduvos valsčiaus seniūnijas 
ir dalį buvusio Smilgių valsčiaus kaimų, kelis kartus išsiplėtė ir išaugo. Ji apima 
166 km2 plotą, 48 kaimus ir viensėdžius, kuriuose gyvena 3 439 gyventojai. Se-
niūnijoje įsikūrusios Aµksniupių, Poci¿nų ir Raudondvario seniūnaitijos, seniūnijos 
centras – Raudondvaryje. Pakalniškių kaime sudarytos Kaštonų, Sodų, Kaimynų, 
Ateities, Rozalimo, Vingio, Malūno, Vilties, Pievų gatvės. 

Raudondvario pradinė mokykla. Nuo 1926 m. 
mokytojavo Emilija Žemaitienė, pakeitusi Emilę 
Dzevečkaitę. Apie 1930 m. Iš Šeduvos gimnazijos 
A. Bukausko muziejaus archyvo
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Pakalniškių mokykla
Saulius Čepaitis

Pakalníškių pradinė mokykla atidaryta 1921 m. 
Klebõniškių, Pakalniškių ir Veliakiemių gyventojų 
pageidavimu bei valsčiaus savivaldybės sekretoriaus 
Kazimiero Plungės rūpesčiu. Ji įsikūrė devyniolikto 
amžiaus pradžioje šeštame kilometre prie judraus 
Šeduvõs–Pånevėžio vieškelio pastatytoje erdvioje smu-
klėje, nemažame dviejų dalių pastate, kurį nupirko 
Šeduvos valsčius, numatęs jį pritaikyti mokyklai. 
Akmeninėje karčiamos dalyje, plytomis užmūrijus pla-
čius, įvažiuoti arkliais skirtus vartus, įsiteko net trys 
klasės. Į jas būdavo patenkama iš erdvaus koridoriaus, 
kuriame, reikalui esant, būdavo galima vesti fizinio 
lavinimo pamokas. Mūrinė pastato dalis buvo skirta 
mokytojų butams. Taip smuklė daugiau kaip keturis 
dešimtmečius buvo erdvus šviesos žiburys apylinkėje. 

Pradinė mokykla Pakalniškiuose buvo atidaryta 
1921 m. sausio 1 d., bet į ją paskirta 
mokytoja Antanina Bartkaitė neatvyko. 
Padėtį gelbėjo iš šio kaimo kilęs, ge-
rokai savarankiškai prasilavinęs, tada 
Šeduvos valsčiaus sekretoriumi dirbęs 
jaunuolis Kazimieras Plungė. 

K. Plungė (1898–1965), mokytoja-
vęs Pakalniškiuose beveik aštuonerius 
metus, nusipelnė aukšto įvertinimo. 
Dirbti į Pakalniškių pradinę mokyklą 
jis ėjo ne tik iš reikalo, bet ir jaus-
damas potraukį pedagoginiam darbui. 
Pradžia nebuvo lengva. Antai, kaip 
rodo archyvinė medžiaga, 1922 m. tri-
juose skyriuose vienas mokė net 82 
mokinius. 1925 m. jis išlaikė egzaminus 
jaunesniojo mokytojo teisėms ir vardui 
įsigyti. Kaip brošiūroje „Iš Pakalniš-
kių pradinės mokyklos istorijos“ rašo 
ilgametė šios mokyklos vedėja Birutė 
Senulytė-Skipskienė, 

„Mokytojas Kazimieras Plungė nepasitenki-
no vien darbu mokykloje. Jis palaikė glau-
džius ryšius su kaimo jaunimu. Įsikūrus 

Pakalniškių pagrindinės  
mokyklos herbas

K. Plungė per išleidžiamuosius 
egzaminus. 1927 m. Iš Plungių 
šeimos albumo
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socialdemokratų kuopelei, jis ėmė jai vadovauti. Ne vieną vakarėlį 
suruošė, subūrė jaunimą į chorą, pats jam vadovavo. O koks 
džiaugsmas buvo, kada jo vadovaujamas pakalniškiečių choras iš-
kovojo teisę dalyvauti dainų dienoje Kaune 1924 m.! Šios šventės 
dalyviai parsivežė atminimo medalius ir dar ilgą laiką dalyvavo 
chore bei dūdų orkestre, kuriam irgi vadovavo K. Plungė. Moky-
tojas rūpinosi, kad neišnyktų skambiosios lietuvių liaudies dainos 
be pėdsako. Jis lankėsi pas gyventojus, klausėsi jų dainų ir per 
42 metus užrašė virš 200 dainų, kurias vėliau perdavė į Vilnių 
liaudies dainų rankraštynui“ (p. 5). 

Nuo 1929 m. K. Plungė dirbo Utenõs apskrities pradinių mokyklų inspektoriumi. 
Ten jis dar energingiau įsitraukė į visuomeninę veiklą, buvo vienas iš Šaulių są-
jungos vadovų. Apdovanotas jubiliejiniu Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu 
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. 

Pirmąjį tarpukario metų dešimtmetį Pakalniškiuose su K. Plunge mokytoja-
vo mokytojos Valerija Grigaliūnaitė, Kurlianskytė, Ona Liesytė, vėliau – Rozalija 
Gvaldienė, Bronė Grigaitytė. 1924–1925 mokslo metais Pakalniškiuose mokytojavęs 
Vladas Plungė į Pakalniškius su žmona Apolonija persikėlė 1936 m., atidarius 
penktą skyrių. Tai buvo žmogus, kuris viską žinojo ir mokėjo. Jis mokė vaikus 
skiepyti medelius, vesti susirinkimus, vadovavo vaikų chorui, jaunųjų ūkininkų 
rateliui, Šaulių sąjungos būreliui. Jis visur spėdavo, viską stropiai atlikdavo. Vasarą 
lankydavosi pas jaunuosius ūkininkus, domėjosi, kaip auga jų prižiūrimos daržovės, 
vaismedžiai, padėdavo patarimais. Buvo mokytojas iš didžiosios raidės, apdovanotas 
jubiliejiniu Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu ir Vytauto Didžiojo ordino III 

II-os Utenos šaulių rinktinės štabas. Sėdi (iš kairės): rinktinės vadas 
kap. Jėčys, rinkt. v-bos pirmininkas K. Plungė, vicepirmininkas  
K. Steponėnas. Iš Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms  
paminėti albumo, K., 1933, p. 346
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laipsnio medaliu. Mokytoja Apolonija Plungienė buvo labai gera, švelni, be galo 
jautri, kiekvieną mokinuką atjausdavo ir suprasdavo, vaikai jai atsakydavo meile 
ir prieraišumu. Pakalniškiuose ji darbavosi aštuoniolika metų. Nuo 1944 m. rug-
sėjo penktas ir šeštas skyriai buvo panaikinti, mokytoja R. Gvaldienė pasitraukė į 
Vakarus, V. Plungė 1945 m. vasario mėnesį buvo suimtas, nublokštas į Karelijos 
filtravimo-patikrinimo stovyklą, kur, nepateikus jokių kaltinimų, žuvo tesulaukęs 
keturiasdešimt trejų metų. Suėmus vedėją, mokslo metus baigė viena A. Plungienė.

Pokario metais mokytojai Pakalniškių pradinėje mokykloje dažnai keitėsi. 
Kiek ilgiau dirbo Birutė Senulytė-Dalibogienė, Valė Vertelkaitė, Aldona Plungienė, 
Elena Tautkaitė, Genė Varanavičienė. 

1987 m. Pakalniškių kaimo pakraštyje pradėta statyti tipinė dviejų aukštų 
mokykla. Jau pačioje pradžioje pasirodė projektavimo trūkumai. Teko projektą 
taisyti darbams tik prasidėjus. Statoma buvo skubotai, todėl statybų pabaigoje rasta 
net devyniolika neatliktų darbų. Artėjant 1987 m. rugsėjo pirmajai, reikalaujant 
tuometinei rajono valdžiai, mokyklos priėmimo aktas buvo pasirašytas priverstinai. 

Vladas Plungė ir 
Apolonija Plungienė. 
1927 m. Iš Plungių 
šeimos albumo

Pakalniškių  
pagrindinės  
mokyklos pastatas
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Kadangi nei rajono valdžia, nei Šeduvos tarybinio ūkio technikumas trūkumams 
šalinti jokios iniciatyvos nerodė, tai visą 1987-ųjų vasarą teko rimtai padirbėti 
patiems mokyklos darbuotojams ir jų vadovaujamiems mokiniams.

1987 m. rugsėjo 1-ąją Pakalniškių devynmetė buvo iškilmingai atidaryta. 
Į rugsėjo pirmosios šventę susirinko šešiolika mokytojų ir 133 mokiniai. Tąkart 
mokyklai vadovavo pirmasis jos direktorius mokytojas fizikas Romas Povilianskas 
ir direktoriaus pavaduotoja, matematikos mokytoja Vida Valerija Veliulienė, pra-
dinės klasės buvo patikėtos keturioms mokytojoms, lietuvių kalba – dviem, kitų 
dalykų – atskirų disciplinų mokytojams. 

Mokykla dirbo kabinetine sistema, išskyrus pradines klases. Buvo įrengti šie 
kabinetai: lietuvių ir rusų kalbų, matematikos, istorijos, fizikos-chemijos, buities 
darbų, kombinuotos medžio ir metalo dirbtuvės. Be jų, dar buvo biblioteka, spor-
to salė, pionierių kambarys, valgykla. Tinkamo ploto teturėjo tik fizikos-chemijos 
kabinetas, kiti neatitiko sanitarinių-higieninių reikalavimų, ypač kritiška padėtis 
buvo kabinetų pradinių klasių, kuriose mokinių skaičius viršijo 20. 

Jau pirmaisiais mokslo metais teko taisyti statybininkų klaidas. Kadangi 
mokykla buvo statyta žiemą, tai mūrijant ir tinkuojant į skiedinį buvo pilama 
druska, kuri iš karto sutirpino dažus, todėl teko perdažyti visą pirmąjį aukštą. 
Taip pat reikėjo atlikti ir požemio drenažo bei kitus darbus. 

Nuo pat pirmųjų mokslo metų mokykloje buvo organizuojamos sporto 
šventės. Rudenį tradiciškai vykdavo lengvosios atletikos bei futbolo varžybos, 
žiemą – slidinėjimo, pavasarį – turistinė sporto šventė.

Mokslo metų pabaigoje mokinių skaičius išaugo iki 139, o antraisiais mokslo 
metais pagausėjo iki 143. 

Užbaigus statybininkų neatliktus darbus, buvo pradėta pirmojo ir antrojo 
aukšto koridoriuose piešti freskas. Jas piešė dailės ir darbų mokytojas Romas 
Eliniauskas ir mokyklos direktorius R. Povilianskas. Prisidėjo ir mokiniai.

Ketvirtaisiais mokyklos gyvavimo metais buvo įkurtas futbolo klubas „Sa-
kalas“. Jo įkūrimo iniciatorius – mokyklos direktorius. Vėliau klubo vadovu tapo 
S. Čepaitis, nuo 2006 m. pradėjęs eiti mokyklos direktoriaus pareigas (direktoriu-
mi dirbo iki 2012 m.). Klubas buvo labai populiarus, kasmet vykdavo mokyklos 
pirmenybės bei turnyrai. Mokyklos rinktinės dalyvaudavo rajono pirmenybėse ir 
nuolat iškovodavo prizines vietas. 

Tais metais buvo atnaujinta mokyklos aplinka, per metus mokyklos teritori-
joje pasodinta apie 200 medelių, pradėtas veisti mokyklos sodas, imta kruopščiai 
prižiūrėti veją. 

Šeštaisiais mokslo metais (1993 m.) mokykla susidūrė su didelėmis šildymo 
problemomis. Iki tol mokykla buvo šildoma iš greta esančios Šeduvos techniku-
mo katilinės, bet ūkis iširo, katilinė buvo išmontuota. Prasidėjo šalčiai, o jokio 
šildymo nebuvo. Todėl visą gruodžio mėnesį pamokos nevyko. Tuo metu imtasi 
įvairiausių žygių mokyklos radiatoriams nuo užšalimo apsaugoti. Buvo įrengta 
cirkuliacinė sistema, todėl mokykla nuostolių nepatyrė. 

Nuo 1994 m. mokykloje atsiradus naujam direktoriaus pavaduotojo etatui, 
direktoriui darbai palengvėjo. Nuo šių mokslo metų pradžios susikūrė nauja orga-
nizacija – mokyklos taryba. Tarybos nariai svarstydavo nedrausmingus mokinius, 
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Pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja V. Kleinienė su savo 
mokiniais

Pakalniškių pagrindinės mokyklos mokytojai. Pirmoje eilėje (iš kairės): A. Varkulevičienė,  
V. Kleinienė, I. Svetikienė, J. Venslovienė, Z. Macevičienė, A. Kryževičienė; antroje eilėje:  
D. Gustienė, R. Malatokienė, L. Lukoševičienė, R. Bušeikienė, V. V. Veliulienė (direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui), V. Kleinas (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams); trečioje eilėje:  
R. Sakalauskaitė, A. Visockienė, Saulius Čepaitis (mokyklos direktorius), A. Dailidonienė.  
2010 m. Nuotraukos iš Pakalniškių pagrindinės mokyklos archyvo
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lankydavosi pas nepažangių mokinių tėvus, organizuodavo šventes bei padėdavo 
mokyklos direktoriui organizaciniame darbe.

Nuo 1995–1996 mokslo metų pradžios Radviliškio rajone eksperimento tvarka 
buvo įvestas dešimtmetis mokymas, mokykla tapo dešimtmete. Nuo kitų mokslo 
metų ji jau vadinosi pagrindine. Tais metais tėvų pageidavimu buvo pradėta mokyti 
anglų kalbos, kuri ilgainiui pakeitė prancūzų kalbą. Šie metai buvo išskirtini tuo, 
kad buvo dirbama mišria sistema: žiemos mėnesiais pamokos vyko šešias dienas per 
savaitę, o rudens ir pavasario – penkias. Žiemos šeštadieniais pakaitomis kas antrą 
šeštadienį vyko pamokos bei kultūriniai renginiai: viktorinos, popietės, varžybos. 

Mokyklos aplinka 1998–2000 m. įvertinta kaip gražiausiai tvarkoma rajone. 
Mokykla nuolat siekė kuo palankesnių sąlygų mokinių polinkiams, gabumams 
ugdyti, tam sudarydama gerą mikroklimatą, saugias mokymosi sąlygas. 

2003–2010 m. mokykla pripažinta sportiškiausia rajono pagrindine mokykla. 
Respublikiniame sportiškiausių mokyklų konkurse 2003 m. pelnė V vietą, 2004 m. – 
III, 2005 – IV, 2006 ir 2008 – VIII, 2010 – X vietas tarp visų pagrindinių mokyklų. 

Mokykla – vienas iš mikrorajono kultūros ir sporto centrų. Mokyklos mokiniai 
2001–2003 m. rajono alternatyvinės mados konkursų dalyviai, nuolatiniai literatūrinių-
kraštotyrinių rašinių laureatai. Mokyklos patalpas puošia daugybė freskų, medienos 
kompozicijos. Visa tai mokyklos mokytojų, mokinių, darbuotojų nuoširdaus darbo 
rezultatas. Už rūpestį gimtuoju kraštu 2000 m. mokyklos bendruomenė apdovanota 
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus Padėkos raštu. 

Per daugiau nei dvidešimt metų mokyklą baigė daugiau kaip du šimtai 
mokinių, juos mokė apie penkiasdešimt mokytojų. 
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Trumpam atsigręžus į praeitį
Albinas Jonas Marcinkevičius

2010 m. atšvenčiau septyniasdešimt penkerių metų jubiliejų. Prieš mane 
nuotrauka, kurioje mano darbo vieta prie kompiuterio, kur rašiau mokslinius 
darbus, ruošiausi paskaitoms, dirbau su studentais ir doktorantais. Daug prie to 
stalo dirbta, svajota ir prisimint turiu ką. Nors trumpai tuo noriu pasidalyti su 
visais, kam buvau reikalingas, artimas, o gal ir įdomus...

Mokslinis ir pedagoginis darbas. Aš, Albinas Jonas Marcinkevičius – profe
sorius, habilituotas elektronikos mokslų daktaras, Lietuvos nusipelnęs konstrukto 
rius, gimiau 1935 m. kovo 12 d. Aukštaitijoje, tuometinio Šeduvõs rajono Baukÿ kai  
mo valstiečio šeimoje. 1954 m. baigiau Šeduvos vidurinę mokyklą (dabar Šeduvos 
gimnazija). 1954 m. įstojau į Kauno politechnikos institutą (dabar KTU), Elektro
technikos fakulteto radiotechnikos specialybę. 1959 m. man buvo įteiktas radijo 
inžinieriaus diplomas su pagyrimu. Susituokiau Kaune 1958 m. su savo pirmąja 
meile bendraklase Onute Stankūnaite (gim. 1936 m.), kuri tuo metu dirbo Kauno 
Romãinių sanatorijoje. 1960 m. susilaukėme dukrytės Aidos. Nuo 1959 iki 1992 m. 
dirbau mokslo tiriamąjį ir konstruktoriaus darbą skaičiavimo technikos ir mikroelek
tronikos srityje (SKB prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos ir 30 metų SSRS 
mikrotechnologijų mokslinio tyrimo institute „Venta“). Dirbdamas MTI „Venta“, 
1967–1970 m. studijavau KPI neakivaizdinėje aspirantūroje, o 1971 m. apgyniau 
technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją. Mokslinių teorinių tyrimų 
rezultatus sparčiųjų integrinių mikrograndynų srityje apibendrinau technikos mokslų 
daktaro disertacijoje (Lietuvoje tai atitinka habilitacinį mokslinį darbą), kurią 1988 m. 
apgyniau Ukraínos mokslų akademijos Kíjevo kibernetikos institute. Parašiau su 
bendraautoriais monografiją rusų kalba „Sparčiosios mikroschemos SAK ir ASK ir 
jų elektrinių parametrų matavimas“ (Радио и связь, 1988, Москва, с. 224).

Nuo 1992 iki 2010 m. dirbau Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Elektronikos fakultete. 1994 m. man buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis 

Albinas Jonas  
Marcinkevičius
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vardas. Dirbdamas universitete parašiau ir išleidau tris knygas, skirtas bakalauro 
bei magistrantūros studijoms ir kursiniam projektavimui: „Dvipolių integrinių 
schemų konstravimas“ (1994 m.), „Integrinių grandynų technologiniai procesai“ 
(1999 m.) ir „Integrinių grandynų projektavimas“ (2004 m.). Nuo 1996 iki 2000 m. 
vadovavau Radijo aparatūros katedrai. Lietuvos ir tarptautiniuose moksliniuose 
leidiniuose paskelbiau per 150 mokslo darbų, perskaičiau per 25 pranešimus 
Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Daug dėmesio skyriau moks
liniam darbui ir jaunųjų mokslininkų rengimui. Kelerius metus buvau mokslinio 
žurnalo „Elektronika ir elektrotechnika“ redakcinės kolegijos narys ir vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas. Mokslinių tyrimų sritis, kurioje dirbau daugelį metų: 
mikroelektronika ir sparčiųjų integrinių grandynų modeliavimas ir projektavimas. 
Universitete pagrindinį dėmesį sutelkiau naujos – nepriklausomos Lietuvos elek
tronikos specialistų rengimui. Savo patyrimą mikroelektronikos technologijų srityje 
bei integrinių grandynų projektavimo ir gamybos žinias perteikiau bakalaurams, 
magistrantams ir doktorantams. 

Vaikystės metai. Mano vaikystė prabėgo pas tėvus vienkiemyje netoli Šeduvos 
miestelio. Tėvas Kazys Marcinkevičius gimė 1905 m. lapkričio 17 d. Kurkliÿ kaime, 
Šeduvos valsčiuje. Mano senelis Jonas Marcinkevičius dirbo Raudóndvario dvare 
kumečiu. Dvaro pastatų ansamblis ir parkas tuo laiku (XIX a.) priklausė Teodorui 
fon Ropui. Mano močiutė Antonina Nakutytė dirbo dvaro virtuvėje. Mirė jauna, 
ir tėvas užaugo prie pamotės. Mano mama Monika Tamošiūnaitė gimė 1906 m. 
spalio 9 d. Baukų kaime, Šeduvos valsčiuje. Mano senelis Mykolas Tamošiūnas 
ir mano močiutė Salomėja Masiulytė susituokė 1885 m. Seneliai Tamošiūnai buvo 
mažažemiai valstiečiai. Jie turėjo 3 ha žemės. Užaugino du sūnus ir dvi dukras. 

Mano tėvai susituokė 1933 m. birželio 5 d. Tėvas buvo stalius. Jis meistra
vo medines spintas, kėdes, dirbo medinių namų statybos darbus. Mama – namų 
šeimininkė, linų verpėja ir audėja. Medinėmis staklėmis ji audė drobines paklodes, 
užtiesalus, staltieses ir rankšluosčius. Tėvai buvo labai darbštūs. Jie nusipirko 1 ha 

Tėvų nuotrauka – 
malonus gražaus 
praėjusio gyvenimo 
etapo prisiminimas. 
1956 m.
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žemės, pasistatė gyvenamąjį namą, kluoną, tvartą, laikė karvę, arklį, turėjo avių, 
augino kiaules, paukščius. Aš ir brolis Aleksas (gim. 1938 m.) lankėme Šeduvos 
pradinę, o vėliau vidurinę mokyklą. Karo ir pokario metais tėvai gyveno sunkiai. 
Juos slėgė vokiečių ir rusų okupacijos, trėmimai į Síbirą, kolektyvizacija. Prisime
nu, kai mano vaikystės draugus, su kuriais lankėme mokyklą, išvežė į Sibirą. Jų 
tėvai – mano tėvų kaimynai buvo ūkininkai, niekuo nekalti žmonės, tik turėjo 
20–30 ha žemės. Labai sunkiai, su ašaromis akyse išsiskyrėme su draugais ir jų 
tėvais Šeduvos geležinkelio stotyje. 

1949–1953 m. Šeduvos valsčiuje vyko kolektyvizacija. Visus varė į kolūkį, 
atėmė turtą. Mama įstojo į kolūkį „Tautų vienybė“. Tėvas dar dvejus metus 
nestojo ir dirbo statybose Raudondvario tarybiniame ūkyje. Padirbęs porą metų, 
tėtis buvo priverstas taip pat įstoti į kolūkį. Tuomet kolūkis skyrė daugiau pie
vos ganyklai, žemės daržui ir bulvėms, davė arklį 60 arų žemės aparti, nuėmė 
kitus apribojimus.

Prisiminimai apie Šeduvos vidurinę mokyklą. Dirbdamas universitete ir 
dabar jau būdamas pensijoje su malonumu prisimenu Šeduvos vidurinės moky
klos laikus. Mokykla man labai brangi dar ir dėl to, kad čia pamilau bendraklasę 
Onutę Stankūnaitę, su kuria vėliau susituokėme ir kartu pragyvenome keturias
dešimt aštuonerius metus. Tai buvo darnaus ir laimingo gyvenimo laikotarpis. 
Onutė buvo puiki namų šeimininkė, gera medicinos darbuotoja, smagi ir nuoširdi 
moteris. Ją mylėjo šeimos draugai ir bendradarbiai. 2006 m. po nesėkmingos dėl 
gydytojų aplaidumo planinės operacijos išėjo Anapilin. Netekau idealios žmonos, 
gyvenimo draugės, patarėjos ir puikios šeimininkės. Netekau brangiausio Žmogaus 
gyvenime. Gyvendami Vilniuje mes su Onute dažnai lankydavomės Šeduvoje. 
Atvažiuodavome pas tėvus padėti prie ūkio darbų ir tuo pačiu paatostogauti. 
Aplankydavome klasės draugus ir Onutės gimines. 

Dažnai prisimenu savo klasės draugus ir mokytojus. Po mokyklos baigi
mo kas penkeri metai mes susitikdavome Šeduvos vidurinėje mokykloje, klasėje, 

A. J. Marcinkevičiaus 
šeima: duktė Aida, 
anūkas Adomas,  
žmona Ona. 2005 m.
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kurioje atsisveikinome ją baigę. Mes, 
vienuoliktos abiturientų laidos absol
ventai, buvome aktyvūs ir kūrybin
gi. Dauguma moksleivių dalyvavome 
mokyklos užklasinėje veikloje. Tada mokykloje dirbo jauni, puikūs mokytojai: 
A. Šėmytė (Prūsienė), D. Kazakevičiūtė, K. Žilėnas, A. Bukauskas, G. Žilėnienė ir 
kt. Man ypač patiko 1951 m. į Šeduvos vidurinę mokyklą paskirtas dirbti jaunas 
specialistas – matematikas Kęstutis Žilėnas. Jis ne tik puikiai dėstė matematikos 
disciplinas, bet mėgo ir lietuvių liaudies šokius, nes keletą metų buvo šokęs 
valstybiniame dainų ir šokių liaudies ansamblyje „Lietuva“. K. Žilėnas tuomet 
dar visai nemokančius šokti mokyklos moksleivius subūrė į liaudies šokių būrelį, 
kuris po metų tapo žinomas visoje Lietuvoje kaip profesionalus šokių kolektyvas. 
Nuotraukoje matome gražų Šeduvos vidurinės mokyklos lietuvių liaudies šokių 
moksleivių kolektyvą, kuris scenoje koncertavo per du šimtus kartų. Jame šokau 
ir aš. Tada Šeduvos šokėjams plojo ne tik Šeduvos rajono, bet ir Radviliškio, 
Pånevėžio, Šiauliÿ ir Kėdãinių žiūrovai. Toks pripažinimas buvo ne tik didelis 
džiaugsmas, bet ir stimulas mokslui.

2009 m. Šeduvos gimnazija minėjo savo 90ies metų jubiliejų. Suvažiavo 
visų mokyklą baigusiųjų laidų abiturientai. Mūsų, vienuoliktąją laidą baigusiųjų, 
abiturientų gretos buvo žymiai praretėjusios. Iš 42 1954 m. mokyklą baigusių ben
draklasių į susitikimą atvyko tik 17. Dalis per tą laiką išėjo Anapilin, kiti negalėjo 
atvykti dėl ligos. Malonu buvo visiems kartu prisiminti prabėgusius mokykloje 
metus, tuo metu dirbusius mokytojus, pakalbėti apie gyvenimą, vaikus bei anūkus. 

Nusifotografavome prie naujo gimnazijos pastato.
Tada į bendraklasių susitikimą aš atvažiavau su dukra Aida.
Jubiliejiniame susitikime pasimatėme su puikiais gimnazijos pedagogais, 

smagiai pabendravome su anksčiau bei vėliau mokyklą baigusiais draugais. 

Šeduvos vidurinės mokyklos tautinių šokių 
būrelis su vadovu Kęstučiu Žilėnu (viduryje). 
1952 m.
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Šeduvos vidurinės mokyklos XI laidos  
abiturientai mokyklos jubiliejuje. 2009 m.  
Nuotraukos – iš str. autoriaus albumo

2010 m. atšvenčiau 75 metų ju
biliejų ir nuo rudens išėjau į pensiją. 
Dabar, būdamas pensijoje, daug skaitau, 
dar rašau straipsnius. Mėgstu dirbti 
sodyboje prie Vilniaus, lankau tapybos parodas, sportuoju ir taip pasisemiu ener
gijos bei sveikatos. Esu laimingas, kad po žmonos mirties likau ne vienas. Kartu 
su manimi gyvena duktė Aida, kuri mokytojauja Vilniaus Senvagės gimnazijoje, 
ir anūkas Adomas (gim. 1988 m.), Vilniaus dailės akademijos magistrantas.

Optimizmas, aktyvus poilsis, bendravimas su savo artimaisiais ir draugais 
padeda man džiaugtis gyvenimu. Tik vis mažiau laiko lieka užbaigti dar nepa
darytus darbus ir įgyvendinti savo svajones.
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Misionierius iš Pakalniškių
Petras Juknevičius

Petras Urbaitis gimė 1911 metų kovo 15 dieną 
Pakalniškių kaime, dabartiniame Radviliškio rajone, 
Kazimiero Urbaičio ir Anelės Remeikytės šeimoje. 
Tėvai buvo gyvenę JAV, daugiausia Čikagoje. Grįžę 
į Lietuvą, apsistojo šiame kaime. Šeima užaugino 
aštuonis vaikus: šešis sūnus ir dvi dukras.

P. Urbaitis mokėsi Šeduvos progimnazijoje. Čia 
aktyviai veikė ateitininkų ir sporto organizacijose. 
Baigęs penktą gimnazijos klasę ir pajutęs Dievo pašau-
kimą kunigystei, 1928 m. išvyko į Perosą – Argentinos 
miestą Šiaurės Italijoje. Ten įstojo į jaunųjų pašaukimo 
jaunuolyną ir jame išbuvo iki 1930 m. Nuo 1930-ųjų 
rugsėjo mėnesio iki 1931-ųjų rugsėjo 9-osios buvo 
„Villa Miglia“ naujokyne, kur įgijo pirmąją religinę 
profesiją. Tų pačių metų gruodžio mėnesį P. Urbaitis 
buvo pasiųstas į Honkongą misijoms. Ten iki 1934 m. studijavo filosofiją. 1935–1937 
metais Kinijoje, Šanchajaus mieste, tobulinosi ir atliko praktiką. Buvo paskirtas 
seminaristų kūno kultūros mokytoju.

1937-ųjų rugpjūčio 8 dieną Makau mieste P. Urbaitis pradėjo teologijos 
studijas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir japonų okupacijai, 1940 m. 
persikėlė į Honkongą, kur tęsė mokslą. 1940 metų vasario 15 dieną Honkongo 
katedroje P. Urbaitis buvo įšventintas kunigu.

Tapęs kunigu, tautietis pradėjo dirbti misijoje. Tuo metu japonai, užėmę 
Šanchajų, saleziečių mokyklą pavertė sandėliu. Daug saleziečių ir mokyklos 
tarnautojų buvo išžudyti. P. Urbaičiui pavyko išsigelbėti, pasislėpus vienoje baž-
nyčios dalyje.

Gerai išstudijavęs sunkią kinų kalbą, kunigas P. Urbaitis mokė vaikus 
mokyklose, lankė ligonius, atversdavo į katalikybę inteligentus. 1940–1941 m. pri-
žiūrėjo, globojo ir saugojo daug vaikų: surasdavo jiems valgio, pastogę, gindavo 
nuo japonų kareivių. 1942-aisiais jis išvažiavo į Makau. Ten iki 1946 metų dirbo 
katechetu ir buvo atsakingas už prieglaudas bei vaikų namus. 1946 m. išvyko į 
saleziečių misiją į Schinchovą pas vyskupą Migelį Arduino. Darbas buvo sunkus: 
prižiūrėjo keturias parapijas, mokyklas, misionierių centrą ir 40 kaimų.

Misionierių situacija pablogėjo, atėjus į valdžią Mao Dzeduno komunistams. 
1949 metais pradėti persekioti katalikų ir kitų religijų pasekėjai. 1950 m. kunigas 
P. Urbaitis komunistinės Kinijos valdžios buvo suimtas. Komunistai siekė, kad 
jis prisipažintų esąs Vatikato šnipas. Pusantrų metų praleidęs kalėjime, bado ir 
ligų iškankintas, mūsų kraštietis 1951 m. išgintas iš tos šalies, kurioje nuveikė 
daug gerų darbų.

Grįžęs į Italiją P. Urbaitis prisidėjo prie kunigo Juozo Zeliansko pastangų 
rūpintis, kad būtų įkurta kolegija lietuviams pabėgėliams. Kolegija atidaryta 1952 m. 

Petras Urbaitis
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kunigo Bosko gimtinėje – Kastelnovoje 
(Castelnuovo). P. Urbaitis rinko aukas 
kolegijai išlaikyti, užsiėmė socialiniais 
ir filantropiniais darbais. Ten darba-
vosi iki 1967 m. Po to dvejus metus dirbo parapijos darbus Pijaus XI saleziečių 
institute Romoje, nuo 1970 iki 1976-ųjų – lietuvių saleziečių centre Fraskačio 
(Frascati) mieste Italijoje.

1977 m. lietuvis apsigyveno Brazilijoje, dirbo šv. Kazimiero lietuvių parapijoje 
San Paule, redagavo ir leido esperanto kalba trimėnesinį leidinį „Brazila“. Nors 
jis buvo pasaulio pilietis, visada daug dėmesio skyrė lietuviškoms tradicijoms 
išlaikyti ir jaunimo religingumui stiprinti. Parapijai nupirko namus, kuriuos pava-
dino Antano Perkumo vardu, nes šį tautietį misionierių visada laikė pavyzdžiu.

Karakaso mieste, Venesueloje, susipažinęs su saleziečių moterų draugijos 
veikla, panašią draugiją jis įsteigė ir San Paule, Brazilijoje.

Kunigas P. Urbaitis mirė po sunkios ligos 1994 metų liepos 10 dieną San 
Paule, sulaukęs 83 metų, 63 savo metus paskyręs religiniam gyvenimui, ketverius 
iš jų – kunigystei. Šv. Mišiose ir P. Urbaičio laidotuvėse dalyvavo daug saleziečių 
ir draugų, nemaža San Paulo lietuvių delegacija, vadovaujama tautiečio kunigo 
Petro Rukšio.

Kunigas P. Urbaitis buvo kilnus, nuoširdus ir malonus visiems. Aplinkiniams 
jis teikė ramumą ir pasitikėjimą. Apie jo šviesią asmenybę galėtų byloti, daugeliui 
prasminga pamoka būti ši jo nuostata: 

„Šiandien viską turime daryti iš meilės – paprastai, nuoširdžiai. Visi 
mes, matę tiek neapykantos ir gudravimo, pergyvenę tiek skriaudų 

P. Urbaitis (ketvirtas antroje eilėje) ir jo  
bendražygiai dvasiškiai Bombėjuje, pakeliui  
į Kiniją
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ir apgaulės, turėtume įsitikinti, kad žmogus dar gali būti laimin-
gas tik per meilę ir nuoširdumą. Taip elgdamiesi, patys dvasiškai 
pakilsime ir kitų gyvenimą praskaidrinsime.“

Misionierius P. Urbaitis bendradarbiavo spaudoje, ypač 
religinėmis ir socialinėmis bei lietuvybės temomis. Darbavosi su „Universala Espe-
ranto Asocio“, kovojančia už žmonijos suartėjimą ir taiką. Išvertė ir išspausdino 
J. Keller „Šiai dienai ir rytojui“. Yra parašęs knygas: „Kinija – Azijos milžinas“ 
(1974), „Dvasinio idealo keliu“ (1979), parengęs iliustruotą lietuvių almanachą (1981). 
Svarbiausias iš šių darbų, be abejonės, yra Kinijai skirta knyga. Tai 400 puslapių 
studija, iliustruota 300 nuotraukų. Knygoje aprašoma Kinijos istorija, filosofija ir 
papročiai. Nemažai vietos skiriama krikščionių misijoms šioje šalyje, pasakojama 
apie lietuvių saleziečių darbus Kinijoje, apie Antaną Perkumą Honkonge ir savo 
paties veiklą Makau bei Schinchovo miestuose, suėmimą ir ištrėmimą.

Iš P. Urbaičio tėvynės prisiminimų*
Mano tėviškė. Niekur nėra brangesnės vietos, kaip gimtinė. Niekur nėra mielesnės 

pastogės už gimtinį namą, vis tiek, ar tas namas būtų princo, ar bakūžė samanota. Juk 
su tokia pat pagarba lankomas šv. Jono Bosko gimtinis daržinės kambarėlis ir pasitu-
rinčios Montini šeimos vasarvietėje daug patogesnis Pauliaus VI-ojo gimtasis kambarys.

Neturiu tikrų žinių apie 1928 metais paliktą savąjį gimtąjį namą, seniau buvu-
sį stambių ūkininkų Pakalniškių kaime, prie Šeduvos miesto, dabartiniame Radviliškio 
rajone. Dažnai vaizduotėje grįžtu ten, kur gal niekuomet nebegrįšiu. Tokia tai skaudi 
tremtinių dalia!..

Ačiū Dievo Apvaizdai, ir aš turė-
jau šiltą, jaukų šeimos židinį, su švelnia, 
pamaldžia motule – Anėle Remeikyte ir 

Atvykus į Italiją. 
Kraštietis – penktas 
iš dešinės trečioje 
eilėje. 1928 m. 

* Prisiminimų ištrauka iš P. Urbaičio knygos Kinija – 
Azijos milžinas, Roma, 1974.
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darbščiu, tvirtu tėveliu – Kazimieru. Tiesa, jiedu daug vietų praėjo, gyvendami JAV-bėse, 
kol pagaliau apsistojo Chikagoje, o vėliau grįžo Lietuvon. Iš šešių mano brolių pirmasis, 
Pranukas, palaidotas Chikagoj, Domininkas ir Povilas paliko našles ir našlaičius Argen-
tinoje. O brolis Jonas ir tiek daug man gera padariusi sesutė Elzbieta ilsisi drauge su 
tėveliu ir mamyte Šeduvos kapinėse. Dar tebėra gyvi atspariausieji grįžusieji iš Sibiro 
brolis Juozas ir Venclovos našlė sesuo Emilija ir brolis Stasys, kadaise su manim studija-
vęs Italijoj. Tai ir viskas, kas liko po tiek išsiskyrimo metų. Tačiau tą liūdnoką kapinyno 
vaizdą prasmingai atsveria kelis kartus gausesnis mano brolių ir seserų užaugintasis 
lietuviškasis atžalynas Sibire, tėvynėje ir užsieniuose. <...>

Du kartus gimęs. Ne per seniausiai atėjo iš Lietuvos ilgai laukti mano gimimo 
metrikai. Pagal juos, esu gimęs vasario 15 dieną, o ne kovo 15, kaip iki to laiko buvo 
rašoma mano dokumentuose.

Nelengva bus išaiškinti tikrąjį gimtadienį. Tikriausiai nebūsiu du kartus gimęs, kaip 
kažkas juokaudamas išsitarė. Gal antroji data bus buvusi krikšto diena. Be to, ar tik ne 
krikštu mes antrą kartą gimstame? Iš tiesų krikštu gimstame Dievo Malonei ir Bažnyčiai.

Buvau pakrikštytas didžiulėj, gražioj Šeduvos šv. Kryžiaus Atradimo parapijos 
bažnyčioj su neužmirštamais tėvuku Stumbriu ir močiute Pranskėtiene, pakalniškiečiais 
kaimynais, kaip krikštatėviais. Duok, Dieve, ir jiedviem amžiną atilsį! <...>

Ne kartą girdėjau iš mamytės ir kitų mane mažytį pažinojusių, kad ir aš buvęs 
lopšyje marinamas, degant žvakėms ir meldžiantis susirinkusiems. Manoma, kad taip buvo 
atsitikę dėl mano širdies įgimtos disfunkcijos, ypač pavojingos susijaudinimo momentais. 
Gal dėl to defekto mane daug kas atsimena – anksčiau kaip „užsispyrėlį ir piktą iki 
pamėlynavimo“, o vėliau – kaip „peštukų karalių“... Ir šiandien, medikų tvirtinimu, tas 
fiziologinis trūkumas nėra išnykęs, nors ir pasitaisęs. Tas ypatingas širdies jautrumas 
ir nereguliarus plakimas kartais sunkina save sukontroliuoti ir kitus pakęsti. O vis tiek 
kiekvienam reikia gyvent ir dirbti bendram žmonijos labui, kol Dievulis pašauks pas save. 
Būtina juk, kad žmogus gimdamas atsineša ar gyvendamas įsigyja kokį nors fiziologinį 

Petras Urbaitis  
(dešinėje) su motina,  
broliu Juozu ir 
seserimi Emilija. 
Nuotraukos – iš  
str. autoriaus archyvo
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pakrikimą, su kuriuo jis nori ar nenori, būtina jam sugyventi. Reikia ir pasiguosti, kad 
visos mūsų fizinės ir dvasinės silpnybės kaip tik susilaukia Visažinančiame Dieve, o gal 
ir žmonėse pateisinimo ir atlaidumo lengvatos.

Sakoma, kad ne visa auksas, kas auksu žiba. Taip pat ne visa bloga, bjauru, žiauru 
ar desperatiška, kas iš pirmo žvilgtelėjimo gali taip atrodyti. Pagaliau gyvenimas ir mir-
tis, sveikata ir liga yra to paties Dangaus Tėvo dovana. O kad išvengtume beviltiškumo 
nuotaikos, reikia dar labiau įsidėmėti štai ką: „Diligentibus Deum omnia cooperantur 
in bonum“ – Dievą ir žmones mylintiems viskas išeina į gerą. Taigi nėra ko per daug 
nusiminti net ir nesėkmingiausiomis gyvenimo valandomis. Reikia tik iš naujo pasiryžti 
ir eiti pirmyn.

Sudiev, brangi tėvyne Lietuva! Mylėjau ir myliu savo motulę, taip pat ir savo 
tėvelį sengalvėlį. Apie jo mirtį sužinojau tik po dvylikos metų. Mirė jis Stalino laikais. 
O tik po Stalino mirties buvo galima susirašinėti su savais.

1931 metų lapkričio mėnesį paskutinį kartą mačiau tėvynę ir savuosius. Motina 
mirė 1929 metais, taigi vos vieneriems metams praėjus po to, kai aš išvykau Italijon. 
Atsimenu, buvo šalta lapkričio diena. Vienui vienas nuėjau į Šeduvos kapines, susiradau 
kapą. Ant jo atsiklaupęs meldžiaus, verkiau, palaimintą žemę bučiavau... Man atrodė, 
kad mamytė buvo patenkinta manim ir mano apsisprendimu važiuoti į misijas. Jaučiau, 
kad ji mane laimino. Atsiminiau kadaise jos pasakytąją mintį:

– Kunigo motinos siela išeina iš skaistyklos, kai jos sūnus – kunigas ją prisimena, 
primicijas laikydamas. Dėl to aš trokštu turėti vieną sūnų kunigą...

Tai žodžiai, kuriuos ji keletą kartų kartojo giminėms ir kaimynams ir kuriuos 
nugirdęs aš, dar vaikas, pasidarydavau prislėgtas. Ne kartą, kur nuošaliai būdamas ir 
niekieno nematomas, apsiverkdavau vien tik dėl tos minties, kad mūsų mamytė turės 
mus palikti...

Namuose poros savaičių viešėjimosi laikas prabėgo labai greit. Atėjo paskutinio 
atsisveikinimo momentas. Tėvelis garsiai verkė. Apkabindamas mane ir graudžiai kūkčio-
damas, jis sakė:

– Paskutinį kartą matau tave, sūnau! Tu važiuoji į Kiniją, ir jie ten tave nukan-
kins! – Verkšleno ir kiti.

Matydamas tiek ašarų, stengiaus būti tvirtas, nors ir man buvo sunku širdyje. 
Priėmiau tėvelio palaiminimą dėkingai, bet šaltokai. Jie gal nė nepagalvojo, kad tai buvo 
išraiška mano reakcijos prieš save, ne prieš juos...

Broliai ir keli mano jaunystės draugai apie vidurnaktį palydėjo mane iki Šeduvos 
geležinkelio stoties. Pakeliui vienas jų užtraukė savanorių išleidimo dainą. Kažkas subarė:

– Čia ne savanorį išleidžiam, ką čia!.. Jis yra misininkas!..
Širdy buvau patenkintas ano truputį „linksmo“ jaunystės draugo gestu, nes gal-

vojau, kad misininkas yra savanoris karys. Bent aš tokiu norėjau būti to lemtino ir 
skaudaus savo atsisveikinimo su tėviške ir savo mylimiausiais žmonėmis proga. Sudiev ir 
tau, saulėtoji Italija ir mieloji Europa, – aš išvykstu į Tolimųjų Rytų Kiniją...
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Visuomenės veikėjas advokatas  
Rapolas Skipitis
Petras Juknevičius

Tarpukario Lietuvos visuomenės 
veikėjas advokatas Rapolas Skipitis 
gimė 1887 m. sausio 31 d. Baukÿ kaime, 
Šeduvõs parapijoje. Iš mažens ligotas 
vaikas nelabai tiko ūkio darbams, todėl 
tėvas nutarė jį leisti į mokslus tikėda-
masis, kad sūnus taps kunigu. 1904 m. 
R. Skipitis baigė Palangõs progimnaziją 
ir mokslą tęsė Šiauliÿ gimnazijoje, ją 
baigė 1909 m.

Dar mokydamasis Palangojê jis 
įsitraukė į visuomeninę veiklą: priklau-
sė slaptai lietuvių mokinių kuopelei, va-
dovaujamai kunigo J. Jasienskio, tvarkė 
kunigo slaptą lietuviškų knygų sandėlį. 
Per atostogas gimnazistas R. Skipitis 
kaime platindavo lietuvišką literatūrą. 
Aktyviai dalyvavo 1905–1907 m. įvy-
kiuose. Jis užsiėmė anticarine propa-
ganda Šiaulių apylinkėse, 1906–1908 m. 
Šiauliuosê organizavo politinių kalinių 
šelpimą. 1907 m. Rinkos gatvėje, Dobu-
žinskienės namų pogrindyje, R. Skipi-
tis įrengė kovos būrių ginklų ir pasų 
blankų slėptuvę. Naujų pasų reikėjo asmenims, kurie po 1905 m. įvykių buvo 
priversti slapstytis. Slėptuvėje buvo per 150 pasų knygelių, pagrobtų iš Gruzdžiÿ 
ir Meškùičių valsčių, buvo pagaminti 18 valsčių ir 3 miestų antspaudai. Tuos 
pasus išdavinėti teko pačiam R. Skipičiui. Pajamos, gautos už nelegalius pasus, 
buvo panaudojamos kalinių šalpai. Tris kartus policija darė nuodugnią kratą jo 
bute, bet nieko draudžiamo nesurado. Vis dėlto po trečios kratos 1908 m. lap-
kričio mėnesį jis buvo suimtas, bet užtarus gimnazijos tėvų komiteto pirmininkui 
įtakingam valdininkui Bliumentaliui, po kelių dienų iš kalėjimo paleistas.

Mokydamasis VII ir VIII klasėse R. Skipitis vadovavo mokinių kuopelei, 
nagrinėjusiai politinės ekonomijos, lietuvių literatūros ir kitus klausimus. Kaip 
tos kuopelės atstovas, 1908 m. jis dalyvavo Vilniuje vykusioje slaptoje lietuvių 
moksleivių konferencijoje. Įsitraukęs į aktyvią pogrindžio veiklą, R. Skipitis atsisakė 
stoti į kunigų seminariją. Dėl to jis prarado namiškių paramą.

1909–1910 m. R. Skipitis Maskvos universitete studijavo mediciną, o 1910–
1914 m. – teisę. Universitetą baigė 1916 m. Tik atvykęs į Maskvą, 1909 m., 
R. Skipitis aktyviai ėmė dalyvauti studentų visuomeninėje veikloje. 1909 ir 1911 m. 

Rapolas Skipitis. „Lietuvos albumas“, Berlynas, 
1921, p. 101
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atostogų metu jis steigė kaimo knygynėlius Žåslių, Šiaul¸nų ir Padubysio valsčiuo-
se, 1911 m. vasarą Šiauliuose sukvietė slaptą moksleivių aušrininkų konferenciją. 
Pradėjus 1910 m. leisti „Aušrinę“, tapo aktyviu jos bendradarbiu. 1911–1915 m. 
R. Skipitis buvo Maskvos lietuvių studentų draugijos pirmininkas. 1911 m. orga-
nizavo švietimo kursus prie Maskvos lietuvių šelpimo draugijos, buvo tų kursų 
mokytojas. Studentiškų atostogų metu rinko tautosaką, mokė suaugusiuosius skaityti, 
rengė vakarus, gegužines, rašė straipsnius ir rinko žinias ne tik „Aušrinei“, bet ir 
„Lietuvos žinioms“, „Lietuvos ūkininkui“. Pirmojo pasaulinio karo metais talkino 
renkant aukas tremtiniams ir Peterburge. Įsikūrus „Santaros“ partijai 1916–1917 m. 
įstojo į ją, buvo išrinktas centro komiteto nariu. Jam teko redaguoti ir partijos 
laikraštį „Santara“. Beje, jį redagavo ir jo kraštietis Stasys Naginskas (1891–1955).

1917 m. R. Skipitis išrenkamas į Lietuvių tautos tarybą Petrograde, o vėliau, 
tais pačiais metais, į Vyriausiąją Rusijos lietuvių tarybą. Taryba paskyrė jį atstovu 
prie Ukrainos (Hruševskio – Viničenkos) vyriausybės Kijeve. Šias pareigas R. Ski-
pitis ėjo tol, kol bolševikai užėmė Kijevą. Po to jis važinėjo po lietuvių kolonijas 
Ukrainoje ir organizavo Tautos tarybas Jekaterinoslave, Charkove.

1918 m. R. Skipitis buvo pakviestas grįžti į Lietuvą. 

„1918 m. gegužės 3 d. grįžau į karo nudegintus ir sugriautus 
Šiaulius. Čia visus grįžtančius varė į Frenkelio odų fabriką, tuomet 
neveikiantį, į vadinamąjį karantiną. Buvo sakoma, kad tame karantine 
sunaikinami visi iš Rusijos atsivežti insektai, žmonės išprausiami, 
drabužiai dezinfekuojami. Iš tikro gi tose Frenkelio fabriko patalpose 
buvo ne apsivalymo, o tikra utėlių perykla. Pamatęs tikrovę, iš to 
karantino su visa šeima pabėgau. Taip galėjau padaryti be didelių 
sunkumų, nes sargybiniai, daugiausia senyvi vokiečių kareiviai, 
už mažas dovanas atidarydavo vartus ir leisdavo išeiti su visais 
daiktais, [...] 40 kilometrų į savo ūkį – Kalpokùs grįžau pėsčias. 
Ūkyje gyveno nuomininkas. Nuomininko arkliais parsigabenau iš 
Šiaulių savo šeimą, ir džiaugėmės vėl esą namie“, – vėliau savo 
atsiminimų knygoje rašys R. Skipitis. 

Nuo pasirodžiusių „plienščikų“ jam teko slapstytis kaimyniniame Vaitkãičių kaime.
Kurį laiką R. Skipitis Šiaulių gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir istoriją, 

bet bolševikams užimant Šiaulius jis pasitraukė į Kauną. Besikuriančiai Lietuvos 
valstybei labai trūko aukštąjį mokslą baigusių žmonių. R. Skipitis neatsisakydavo 
jokių pareigų ir dirbo ten, kur reikėdavo. 1919–1920 m. jis buvo Kauno taikos 
teisėjas, apygardos teismo valstybės gynėjas. Šeštojoje Lietuvos Vyriausybėje (1920 
06 19–1922 02 02), pakviestas Ministro Pirmininko K. Griniaus, R. Skipitis ėjo 
vidaus reikalų ministro pareigas. 

1923 m. R. Skipitis išrinktas II Seimo, o 1926 m. – III Seimo atstovu.
1925 m. „Santara“ buvo organizuota į Ūkininkų partiją. 1926 m. vasario 

14 d. įvyko I Lietuvos ūkininkų partijos (LŪP) suvažiavimas. Į LŪP centro komi-
tetą buvo išrinkti J. Aleksa, J. Fledžinskas, P. Leonas, T. Naruševičius, R. Skipitis, 
P. Šalčius, V. Zubovas. Centro komiteto prezidiumo pirmininku tapo R. Skipitis.
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1926 m. gruodžio 17-osios perversme LŪP nedalyvavo, bet buvo tarpininkė 
(R. Skipitis, V. Sidzikauskas) tarp perversmo organizatorių ir nuverstos vyriausybės.

1927 m. lapkričio 28 d. keturių opozicinių partijų vadai aplankė preziden-
tą A. Smetoną ir ultimatyviai pareikalavo suvienyti politines jėgas, kurios gintų 
Lietuvos nepriklausomybę, sudaryti didelę vyriausybės koaliciją ir numatyti naują 
ministrą pirmininką. Tokios suvienytos jėgos spręstų ir Vilniaus klausimą. Pa-
reiškimą pasirašė: Mykolas Krupavičius, Leonas Bistras, Aleksandras Stulginskis, 
Vincas Karoblis, Tadas Petkevičius, Rapolas Skipitis, Pranas Dailidė ir Vladas Lašas.

1922–1940 m. R. Skipitis buvo prisiekusysis advokatas, 1932–1940 m. – 
advokatų tarybos narys.

Dar 1919 m. V. Putvinskio, kurį nuo jaunystės gerbė kaip susipratusį lietuvį, 
prikalbintas R. Skipitis talkino kuriant Šaulių sąjungą, kaip jos narys dalyvavo 
kovose su bermontininkais. 1927–1928 m. buvo Šaulių sąjungos pirmininkas.

Nepritapęs prie autoritarinio valdymo, R. Skipitis atsidėjo visuomeninei 
veiklai. 1932 m. vasario 7 d. įkuriama Draugija užsienio lietuviams remti (DULR). 
Jos pirmininku tapo R. Skipitis. Nepaisant kūrimosi sunkumų, po penkerių metų 
DULR Lietuvoje jau turėjo 14 skyrių, kurie vienijo 700 narių, ir 3 skyrius užsienyje. 
R. Skipitis iškėlė mintį sušaukti viso pasaulio lietuvių kongresą. Tuo klausimu jis 
vyko į JAV ir Pietų Ameriką, aplankė didesnius lietuvių centrus. Kelionė davė 
rezultatų: 1935 m. rugpjūčio 11–17 d. Kaune vyko Pasaulio lietuvių kongresas. 
Jame įkurta Pasaulio lietuvių sąjunga (PLS), kurios rezoliucija nebuvo priimtina 
valdančiajai tautininkų partijai. R. Skipitis buvo išrinktas PLS valdybos pirmininku. 
Labiau išplėtoti PLS veiklą sutrukdė 1940 m. įvykiai.

Be to, R. Skipitis buvo Kauno lietuvių namų savininkų draugijos ir visos 
Lietuvos namų savininkų draugijų pirmininkas, kovos su belgų bendrove dėl per 
brangios elektros energijos organizatorius. Dėl jo energingos veiklos 1933 m. ši 
kova buvo laimėta: elektros energijos kainos vartotojams buvo sumažintos daugiau 
kaip trečdaliu.

Turėjo R. Skipitis ir aktoriaus gabumų. 1919–1920 m. kartu su režisieriumi A. Sut - 
kumi ir B. Sruoga Kaune organizavo humoro teatrą „Vilkolakis“ ir pats vaidino. 

1940 m. vasarą R. Skipitis pasitraukė iš Lietuvos ir apsistojo Berlyne. 
1941–1945 m. jis buvo Berlyno lietuvių sąjungos pirmininkas. Naciai jam neleido 
grįžti į Lietuvą, todėl nors 1941 m. sukilėlių jis ir buvo paskirtas užsienio reikalų 
ministru, šių pareigų eiti negalėjo. Liko visuomeninė veikla: Berlyne suorganizavo 
bažnytinį chorą ir kiekvieną sekmadienį per mišias pats jame giedodavo, o kunigas 
Stasys Yla sakydavo patriotinius pamokslus.

Nuo 1946 m. gavęs prieglobstį R. Skipitis apsigyveno JAV. Ir čia aktyviai 
dalyvavo lietuvių veikloje: 1947–1948 m. buvo Čikagos lietuvių tremtinių draugijos 
pirmininkas, 1949–1955 m. – Lietuvių teisininkų draugijos pirmininkas. Dalyvavo 
VLIK‘o veikloje. 

Plati visuomeninė R. Skipičio veikla dar tebelaukia tyrinėtojų dėmesio.
1957 m. R. Skipitis vedė Lidiją Malvičaitę.
Rapolas Skipitis mirė 1976 m. vasario 23 d. Čikagoje.
Sovietmečiu R. Skipitis Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo už akių buvo 

nuteistas mirties bausme.
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Gyvendamas emigracijoje išleido 2 tomus atsiminimų: „Nepriklausomą Lietuvą 
statant“ (1961), „Nepriklausoma Lietuva“ (1967). R. Skipitis bendradarbiavo „Lietuvos 
žiniose“, „Aušrinėje“, „Naujienose“, „Drauge“, „Lietuvių dienose“, „Užuolankoje“, 
„Santaroje“, „Nepriklausomoje Lietuvoje“, „Dirvoje“, „Lietuvyje“, „Teisininke“, „Tei-
sininkų žiniose“, redagavo „Ūkininko balsą“, „Namų savininką“, „Pasaulio lietuvį“, 
bendradarbiavo leidžiant „Lietuvių enciklopediją“. Spaudoje jis pasirašinėjo: Pagrandis; 
R. S.; R. Sk. Išvertė į lietuvių kalbą O. Sorgino „Dėl ko kilo Didysis Europos karas“.

GRIGALIŪNAS Antanas (1893 09 08 Kleboniškiuose–1960 07 01 
Panevėžyje), kunigas, prelatas. Mokėsi Panevėžio berniukų g-joje, 
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1948 05 01. Tais 
pačiais metais buvo paskirtas Linkuvos bažnyčios vikaru, gimnazijos 
kapelionu. 1923–1924 gilino studijas Kauno universitete. Po studijų vėl 
grįžo į Linkuvą ir ten kunigavo iki 1934, kol buvo paskirtas Biržų 
klebonu ir dekanu. Čia dirbo ir Antrojo pasaulinio karo metais. Po 
karo buvo ištremtas iš Lietuvos. Iš Sibiro grįžo 1956. Trumpai yra 
klebonavęs Rozalime, buvo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
altarista, o nuo 1958 tapo tos bažnyčios klebonu. Buvo pakeltas ka-
pitulos prelatu, numatytas kandidatu į vyskupus, bet tam sutrukdė 
mirtis. Jo rūpesčiu sutvarkyta per Antrąjį pasaulinį karą nukentėjusi 
Biržų bažnyčia, 1943 jo ir vietos gyventojų pastangomis Pelaniškių 
kapinėse buvo pastatyta stilinga koplytėlė. Padėjo išmokyti ir išleisti 
į kunigus jaunesnįjį brolį Mykolą. 

JUKNEVIČIUS Petras (1952 06 29 Grūžiuose, Pasvalio r.), 
istorikas, kraštotyrininkas. Mokėsi Pakalniškių pradinėje, Dambavos 
aštuonmetėje mokyklose, 1970 baigė Šeduvos vid. m-klą. Atlikęs pri-
valomąją karinę tarnybą Tarybinėje armijoje, studijavo istoriją Vilniaus 
universitete. Baigęs studijas 1979, dirbo universiteto administracijoje. 
Nuo 1981 dirba Panevėžio rajono kultūros paveldo apsaugoje: vyr. me-
todininku kultūros paminklų apsaugai, vyr. paminklotvarkininku, 
dabar – vyriausiuoju specialistu. Lygiagrečiai yra dirbęs pedagoginį 
darbą Panevėžio miesto m-klose, Kauno technologijos universiteto 
Panevėžio institute. Respublikinėje ir vietinėje spaudoje yra paskelbęs 
per 1 200 publikacijų istorijos, paminklosaugos ir aplinkosaugos klau-
simais, organizavęs keliolika mokslinių konferencijų, parašęs mokslinių 
straipsnių, keliolikos knygelių autorius ir bendraautoris. Reikšmingesni 
leidiniai: „Kultūros paminklai ir jų apsauga“ (1984), „Po Panevėžio 
kraštą“ (1996), „Panevėžio rajono kultūros vertybės“ (2001), „Pane-
vėžio rajonas: iš praeities į dabartį“ (2002), „Kiršinas“ (2003, 2012), 
„Napoleonmetis Panevėžio krašte“ (2007), „Jais garsus Daugyvenės 
kraštas“ (2008), „Panevėžio rajono mitologinės vietos“ (2012) ir kt.

KLIORĖ Petras (1900 Vėriškiuose–1978 04 22 Šeduvoje), 
valstietis, tarnautojas, savamokslis. 1918–1919 – Pirmosios Tarybos 
Šeduvoje narys ir Vėriškių kaimo Tarybos pirmininkas. 1920–1923 

Antanas Grigaliūnas
Petras Juknevičius
Petras Kliorė
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tarnavo savanoriu Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje Radviliškyje. 
1924 kaip savanoris gavo 9,99 ha žemės iš dvarininko Ropo Mažulių 
kaime. Ten vedė ir ūkininkavo. Priklausė socialdemokratų kuopelei, 
buvo kairiųjų pažiūrų. 1940 buvo paskirtas pirmuoju sovietinio Še-
duvos valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku. Vokiečių okupaci-
jos metais ūkininkavo, dalyvavo partizaninėje kovoje su fašistiniais 
okupantais. 1944–1948 vėl pirmininkavo valsčiaus tarybai. 1948–1952 
pirmojo Radviliškio apskrityje „Pirmyn“ kolūkio, įkurto Mažulių 
kaime, pirmininkas, nuo 1952 – Pakalniškių apylinkės pirmininkas. 
1962 išėjo į pensiją. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, 
politikoje, mėgo bendrauti su žmonėmis, buvo jautrus ir paslaugus 
valsčiaus ir apylinkės tautiečiams, daug skaitė, švietėsi savarankiškai. 
Apdovanotas sovietiniais ordinais ir medaliais.

KUKURAITYTĖ-KLIMAITIENĖ Antanina (1923 10 16 Mažu-
liuose), mokytoja, poetė. 1938 baigė Pakalniškių prad. m-klą, 1948 – 
Šeduvos vid. m-klą, 1951 – Šiaulių mokytojų i-tą, 1956 – Vilniaus 
pedagoginį in-tą, įgydama lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
specialybę. 1951–1954 dirbo Šakių r. Griškabūdžio, o 1954–2001 – to 
paties rajono Sintautų vid. m-klos mokytoja. Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos narė, kuriai suteiktas „Šviesuolio“ vardas. 1998 Sintautų vid. 
m-kloje įkūrė valančiukų organizaciją, kuri ir dabar veikia, aktyviai 
dalyvavo Sintautų Sąjūdžio veikloje. Išleido eilėraščių rinkinius: „Ra-
munių laukas“ (2001), „Laiko tėkmė“ (2002), „Rudens voratinkliai“ 
(2006), „Prie namų slenksčio“ (2011), jos sukurtais tekstais kompozi-
torius V. Malinauskas sukūrė ir išleido giesmių rinkinius „Sidabriniai 
varpai“ (2005), „Padėkos giesmė Viešpačiui“ (2007) ir šv. Mišias. 
Šakių r. savivaldybė A. Klimaitienei suteikė „Aitvaro“ nominaciją.

PLUNGĖ Jonas Mečius (1910 10 29 Pakalniškiuose–1979 09 28, 
palaidojimo vieta nežinoma), karininkas. Baigė Šiaulių mokytojų 
seminariją. 1935 09 18 Panevėžio aps. komendantūros pašauktas į 
Lietuvos kariuomenę. 1938 05 10 baigė Karo m-klą (XIX laida) pus-
karininkio laipsniu, pasiųstas į 5 pėst. pulką. 1938 12 31 suteiktas 
jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 kuopos būrio vadu. 1939 09 17 
paskelbus mobilizaciją laikinai perkeltas į 11 pėst. pulką, paskirtas 1 
kuopos vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1939 10 07 grąžintas 
į 5 pėst. pulką, paskirtas 5 kuopos būrio vadu. 1940 07 pab. NKVD 
suimtas, kalintas Kaune, 1940 08 05 iš kariuomenės atleistas. Kilus 
Vokietijos–SSRS karui išlaisvintas. 1941 06 23 paskirtas Kauno m. ir 
apskr. komendantūros apsaugos v-bos karininku, 07 03 – TDA bataliono 
1 kuopos būrio vadu. 1941 08 25 perkeltas į 2 PPT batalioną (nuo 
1941 10 08 – 2 apsaugos batalionas, nuo 1942 02 25 – 12 batalionas), 
10 06 01 išsiųstas į Baltarusiją kovai su sovietiniais partizanais. 1943 
01 01 pakeltas į leitenantus. 1943 pab. vokiečių suimtas, nuteistas 3 
metams, kalintas Minsko kalėjime. 1944 06 perkeltas į Kauno kalėjimą, 
vėliau į Karaliaučiaus kalėjimą. 1944 pab. paleistas, priimtas eiliniu į 

Antanina Kukuraitytė-
Klimaitienė
Jonas Mečius Plungė
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vokiečių policijos batalioną. 1945 Karaliaučiuje pateko į rusų nelaisvę, 
pasivadino svetima pavarde. 1946 06 25 paleistas, su dokumentais 
svetima pavarde gyveno Kaliningrado sr. Polesko m., dirbo darbinin-
kų valgykloje. 1947 07 19 apkaltintas bandant pavogti maišą miltų, 
suimtas, 1948 01 23 nuteistas 10 metų. 1953 05 27 pagal amnestiją 
paleistas, iki 1969 gyveno Frunzėje, Kirgizijos SSRS. 1969 persikėlė į 
Tavričanskos mstl., Pamario kr., 1978 – į Gelendžiką, Krasnodaro kr. 
1978 12 06 LSSR valstybės saugumo komitetas iškėlė baudžiamąją bylą, 
1979 01 19 suimtas. 1979 07 23 LSSR Aukščiausiojo teismo nuteistas 
mirties bausme, 1979 09 28 sušaudytas, palaidojimo vieta nežinoma.

 (Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VI, Vilnius, 
2006, p. 141.)

PLUNGĖ Stasys (1912 07 29 Pakalniškiuose), karininkas, inži-
nierius. Mokėsi Šeduvos prog-joje, 1931 06 20 baigė Panevėžio vyrų 
g-ją. 1931 įstojo į VDU Technikos fak. Statybos skyrių. Nuo 1933 
dirbo Panevėžio savivaldybėje. 1935 05 01 pašauktas į Lietuvos ka-
riuomenę. 1936 09 15 baigus Karo mokyklą (asp. laida) suteiktas ryšių 
jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į inžinerijos karininkų atsargą. 

(Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VI, Vilnius, 2006, 
p. 142.)

STANKEVIČIUS Jonas (1901 05 17 Prastavoniuose–1961 07 29 
Gudmiškyje), žemdirbys. 1919 04 01 savanoriu įstojo į Lietuvos ka-
riuomenę. Tarnavo Vilniaus batalione, vėliau 5-ojo pėstininkų Kęstučio 
pulko pirmojo bataliono trečioje kuopoje. 1919 dalyvavo mūšiuose 
su bolševikais prie Daugpilio, 1919–1920 – su bermontininkais prie 
Baisogalos, 1920 – su lenkais Suvalkijoje ir Utenos rajone. Karo tar-
nybą 1921 baigė 5-ajame Kęstučio pulke eiliniu. 1922 kaip savanoris 
iš Raudondvario gavo 12 ha žemės ir įsikūrė Mažuliuose. 1923 už 
narsą, parodytą kovojant prieš lenkus, apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio 
Kryžiumi. 1931 jam pripažintas kūrėjo-savanorio statusas ir įteiktas 
Savanorio medalis. Buvo viengungis, susižalojęs ranką skaldydamas 
akmenis statyboms, apsiskaitęs, domėjosi literatūra apie žemės ūkį, 
prenumeravo daug spaudos. Mažuliuose 1948 įkūrus kolūkį, išsikėlė 
į jo pakraščio Gudmiškio kaimelį. Garsėjo kaip braškių augintojas, 
išaugintomis uogomis vertėsi parduodamas jas Šeduvos turguje. Du 
kaimynai valkatėlės jį nužudė tikėdamiesi turint daug pinigų. Še-
duvos kapinėse po antkapiu be užrašo palaidoti savanorio palaikai. 
Nusikaltėliai buvo išaiškinti ir nubausti.

Stasys Plungė
Jonas Stankevičius
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siaupriekeliokerojusiaukštuolėeglė.ĮPaežeriųpusętęsėsivalakininkųžemės,
įKurklių–pusvalakininkiųirsmulkesniūkeliai.Perkaimąišrytųįvakarusėjo
Panevėžio–Šiauliųrespublikinėsreikšmėsvieškelis.IšjoatsišakojoįPaežeriusve

KeliuįPavartyčius
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dantisrajoninis,žmoniųvadinamaslygumkeliu.Rytinėjekaimopusėje,užVartyčios
upelio,buvoŠeduvosvienkiemiųžemė,pietuose–Puipių,vakaruose–Paežerių
kaimai,pietvakariuose–Kurklių,ošiaurėje–Šklagųmiškai.

Pavartyčiai–lygumųkaimas.Vakarinėjeiršiaurinėjepusėsekerojonedideli
pavieniaikrūmokšniai,telkšančiosbalosvasarąišdžiūdavo.Pietuose,Puipiųpusėje,
taippatbuvokrūmokšniaisapaugusiųbalingųpelkių.Einantnuokaimoįvakarus,
vieškeliodešinėje–nežymuspakilimas,vadintasRaguokalniu.Senoliųpasakojimu,
čia1812m.prancūzaivirėišmiltųraguolius,nuotoatsiradęstokspavadinimas.
AnttoRaguokalnioiki1937m.stovėjoJonoŠtarovėjomalūnas.Nusileidusnuo
Raguokalnio,pasitikdavoGirelevadinamasalksnynas,vieškeliokairėje–krūmy
nasMigalbalis.RytuoseišvakarųįšiauręsruvenovasarąišdžiūnantisVartyčios

Pavartyčiųk.
1910–1928m.
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upelis,nuokuriokilęskaimopavadinimas.Tasupelis,virtęsmelioracijosgrioviu,
tebevinguriuojaikišiųdienų.NetoliVartyčiosdriekėsižemuma–Pūkė.

IkibaudžiavospanaikinimoPavartyčiųkaimožmonėsiržemėpriklausė
dvarobaronuifonRopui.Jamkaimasturėdavokasmetpristatyti15dvidešimtme
čiųjaunuoliųpenkeriųmetųtarnybaicarokariuomenėje.Kaimuitekosubaronu
bylinėtisdėlServituto(Šklagų)miško.Byląkaipieškovasvedėkaimoišrinktas
seniūnasKazimierasNavickas,vadinamasatašė.Kaimasturėjospecialųfondątei
siniamsreikalamstvarkyti.BylabuvolaimėtaKaunoteisme.AtgautameServitute
eigulysleisdavopasikirstimalkų.

Senojokaimoulyčia[gatvė]buvoatitvertagaradų[supintųkarčių]tvora,
reikalingatam,kadjaįganyklągenamigyvuliaineišsiskirstytųpokiemus.Kai
masjuosganydavovienojebandoje,prižiūrimojekerdžiausirpenkiųpiemenukų,
einančiųganytipagalgrafiką,priklausomainuokiemokarviųskaičiaus.Avis
ganydavokartusuraguočiais,žąsis–atskirai.Ankstyvąrytąkerdžius,eidamas
gatve,dūdašaukdavogintigalvijus.Tuojpovakarienės,sauleinusileidus,vy
raiišjodavonaktigonėn.SujodavoŠklagųmiškanneiškarto,ovienaspokito.
Gražiaidainuodavosusėdęprienaktigonėslaužo...Nutilusdainai,nuoPaežerių
atsiliepdavoaidas...Taipgyvenokaimas,kurįsudarėperpenkiasdešimtiskiemų.

Tar pu ka rio me tai.ĮvažiuojančiusįkaimąišpagrindinėsmagistralėsŠiau
liai–Panevėžyspasitikdavokryžkelė.Šivietamatėlinksmybiųiratsisveikinimo
ašarų.Jojebuvoatsisveikinamasutais,kuriekeliavoįkariuomenę,įAmerikąar
šiaipkurtoliauišvykdavo.Tojepačiojekryžkelėjesuišpuoštubromuirdainomis
pasitikdavopravažiuojančiussavusarkitųkaimųvestuvininkus.

1927m.vasarąšiojekryžkelėjepavartytiečiaisutikoLietuvospreziden
tąAntanąSmetoną.Išgirdę prošiąkryžkelęvažiuosiantprezidentą,kaimiečiai
ąžuolovainikupapuošėbromąirkryžių,priebromopastatėgražialininestal
tieseužtiestąstalelį.V.Vaičiūnasatnešėgardausnaminioalausąsotį,gaspadinės
[šeimininkės] parūpinosūrio,duonos,druskos.Prezidentąlydėjodvilengvosios
mašinossupalyda.Išgėręsstiklinęalaus,paragavęssūrio,prezidentaspadėkojo,
vaikusapdalinosaldainiais.TarpsusirinkusiųjųpastebėjęsgausiąDumšienėsšei
mą,A.Smetonapaklausęs,arvisivaikaijos.Pažadėjoparūpintipašalpą,deja,
niekasneatsiminė,arpažadątesėjo.

1928m.kaimąišskirstėįvienkiemius.Kuriegavodaugiauhektarų,tiems
kliuvoprastesnėžemė,balos,krūmynai.BuvoįkurtaPavartyčiųseniūnija,kuriai
priklausėPavartyčių,KurkliųirVelžiųkaimai.PirmasisseniūnasbuvoJonasŠi
pulskis.Kaikuliamojijamnutraukėranką,jisšiųpareigųatsisakė.Seniūnutapo
kurklietisPranasMonkus,kurisšiaspareigasėjoiki1944m.

Kaimegyvenolietuviųtautybėsgyventojai.Anųlaikųšeimosbuvogana
gausios.AntaidviejųsantuokųStasiulaičiųšeimojegimėdvidešimtvienaskūdikis,
Nacickaisulaukėaštuoniolikos,Motekaičiai–šešiolikos.Daugelyješeimųaugopo
penkis,šešis.Oficialiomisžiniomis,1920m.Pavartyčiuosegyveno262gyventojai
(116vyrųir146moterys),išjų–119nepilnamečiųiki20metų(LCVA,f.379,
ap.2,b.410,p.39).Gyvenimasbuvosunkus.Nemažavaikųmirdavo.Išmažes
niųūkiųpaūgėjusiemsvaikamstekdavotarnautipasturtingesnius,daugžmonių
išvykdavo,kartaisišvienosšeimospokelis,uždarbiautiįAmeriką,Argentiną.
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Darbščiospavartytiečiųmoterysnetikauginogausiasšeimas,betturėjoir
daugybęįvairiųkitųnamųūkio,laukodarbųrūpesčių.Daugelionamuosestovėjo
dariraudimostaklės.Darbštuolėsverpė,miląausdavožiemai,čerkasą–vasarai.
Austimokėirdukras,kuriomskraičiuireikėjoprisiruoštistaltiesių,lovatiesių,
rankšluosčių,raštuotųdrobuliųirpaprastųdrobių.Ojaugėlynais,gėliųdarželiais
kaimomoterysgarsėjovisamevalsčiuje.Auginobijūnus,razetas,mirtas,karkliu
kus,nasturtas,rūtas,kuriųturėdavoištisusmetus.

Pavartytiečiaimokėjoūkininkauti,gebėdavoužaugintigerąderlių.Daugelis
auginocukriniusrunkelius,linus,užkuriuosgaudavonemažųpajamų.Jųtarpu
saviosantykiaibuvodraugiški,vienikitiemspadėdavotalkose.

Ištyrus,kadK.irL.Urbaičiųžemėjeesamašlynodirvožemio,irnustačius,
kadtasmolžemis–gerosrūšiesžaliavaplytųgamybai,buvopastatytaplytinė.
Didelėjedegimokrosnyjevienumetutilpdavopo30000plytų.Daugiausiamū
rijimodarbams,namųstatybaitinkamasplytasparduodavočiapatkaime.Šedu
vosŠauliųnamai,Žičkionamas,kuriamebuvoįsikūręssenasispaštas,pastatyti
išPavartyčiųplytinėjepagamintųplytų.Planuotašįpelningąversląpraplėsti,
betpasikeituslaikamsplytinęperėmėkolūkis.Pastačiusnaująkrosnįpokelerių
metųtąplytinęuždarėdėlneekonomiškumo–krosnissunaudodavodaugkuro.

DaugelisPavartyčiųkaimožmoniųbuvodarbštūs,stengėsisodybasužlaikyti
tvarkingas,rūpinosiaplinkosgrožiu,stengdavosibūtiten,kurlabiausiaireikėjo
jųgebėjimųirišmonės.Vienasiškiliausiųūkininkų–ilgaamžisJonasZdanavi
čius.Išsikėlęsįvienkiemį,jistuojėmėsisododarbųirspėjodaugnuveikti,kol
1931m.buvopašauktasatliktikarinėstarnybos.Tarnybosmetupusantrųmetų
budėjoPrezidentūroje.Grįžęsįtėviškęvedėtojepačiojeulyčiojegyvenusią Salo
mėjąSkačkauskaitę.Zdanavičiųsodybavienkiemyje–kaipreta:tvarkingiūkiniai
pastatai,gyvenamojonamokamarojeįrengtapirtis.Statiniųtvorossaugo,kadsode
irdarže,darželiuose,ypačdidelėjegėlių,kuriaslabaimylėjonamųšeimininkė,
klombojenešeimininkautųnaminiaipaukščiai.Gyvatvorėtęsėsinuodarželioiki
tvarto.Vissvajojopastatytikryžių,betnespėjo.Perketuriasdešimtmetųsuaugo
sodas,sūnusVytautasValentinasirduktėVidabaigėKaunopolitechnikosins

JuozasPranckėtis
susūnumiAlfonsu
šienaujasavopievą.
1929m.
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titutą,įsikūrėKaune–mielažiūrėti!
Betprasiautėsovietinėsmelioracijos
uraganas,sunaikino,sutrypė,ekska
vatoriaisužrausėžydinčiasobelis,už
pylėžemėmisšulinius,rūsius,išbaidė
gandrusišsodybų,pempes–išlaukų.
1970m.vėlišvienkiemiųtekokeltisį
tąpačiąkaimoulyčią.PasirinkoJonas
savonaujaisodybaikitąvietą,kitoje
keliopusėje–tensaulėžaidžialanguo
seperdieną...Pasistatėgražų,erdvų,
šiuolaikiškąmūrinįnamą–jukpats
statybininkas.Vėlstojoserdvūsūkiniai
pastatai,sulapojobrandussodas,bir
želįsužydębijūnųkeraivirstasaulėje
priešlangus.Kitojekeliopusėje–šei
mosnumylėtinisišlakusąžuolas.Gražų,
prasmingągyvenimąnugyvenogarbus
pavartytietis.Sulaukęsdevyniasdešimt
šešerių,likęsnašliu, jisdarįstengė
išlaikytivienątvarkingiausiųsodybų
kaime.Mielasjambuvogimtasiskai
mas.Čiajis,susikūruskolūkiui,atsi
sakėbrukamospirmininkokėdės,bet
daugprisidėjostatantūkiuireikalingus
pastatus.Jambuvopavestaužsodinti
naujojegyvenvietėjesodą,iršiamširdžiaiartimamtriūsuijispaskyrėketverius
metus.Amžinybėnišėjosulaukęsąžuolųamžiaus.Likoiššiosšeimosvienduk
tėVida–visaįtėvą.GyvenatarpKaunoirPavartyčių,stengdamasiišsaugoti
gimtųjųnamųjaukumąirnenutrūkstamąryšįsutėviške.

Mokėdavopavartytiečiaiirlinksmintis:Velykas,Sekminesšvęsdavopotris
dienas,vardadienius–Petrines,Jonines,Kazimierines,JuozinesbeiJurgines–švęs
davotaippat.Vardadienioišvakarėsevarduvininkodurispuošdavovainiku,o
jissukviesdavovisusvaišių.Rudenįprasidėdavokūlimotalkos,įkuriassueidavo
artimesnikaimogyventojai.Pabaigękūlę,talkininkaivaišindavosi,linksmindavosi.
Vasarąkaimogalulaukėsskambėdavonuodainų.Giesmininkų,dainininkųbūdavo
apstu.Gegužėsšiokiadieniaisvienakaimopusėeidavogiedotimojų[gegužiniųpa
maldų]pasSimonaičius,kitarinkdavosipasI.Motiekaitį,vasarosšeštadieniovakarą
arsekmadienįpopamaldųdraugėnsugužėdavojaunimas,vosišgirdęsPetroOžalo
armoniką.Pavartyčiuose1922m.buvosurengtapirmojikaimogegužinė.Kurio
norsūkininkokiemearprieprieklėčiosusirinkusjaunimui,prasidėdavovakaruš
kos.1930m.visaskaimojaunimassusibūrėįpavasarininkųkuopą,jaivadovavo
ŠeduvosfelčerioduktėE.Sarapaitė.Darveikėreliginėtretininkųorganizacija.

Kaimebuvokelikryžiai.Patsseniausias,išlikęsikišiųdienų,vadinamasJau
nimokryžiumi.Statytasšisaukštasąžuoliniskryžiusapie1882m.kaimopradžioje,

JonoZdanavičiausšeima:(stovi)Jonassu
žmonaSalomėja,duktėVida,sūnusValentas,
(sėdi)žmonosmotinaMarcijonaSkačkauskienė.
1946m.IšV.Samulienėsalbumo
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beveikuž200metrųnuosankryžos,
einantsenuojukeliuKurkliųlink.Ten
buvojaunimomėgstamasusirinkimų,
gegužiniųvieta.Antrasdidelissenojo
kaimokryžiusstovėjopriešaisdabartinį
kaimokryžių,t.y.kitojeulyčiospusėje.
Vėliaujisbuvoperkeltasįdabartinęvie
tą.AtkūrusNepriklausomybę,1994m.
šiskryžiusJonoZdanavičiausinicia
tyvabuvopašventintas,prižiūrimas,
puošiamas.Paminėtiejiirkitikryžiaiir
dabarpuošia,saugokaimąnuonegan
dų.KryžiaireliginguosePavartyčiuose
buvogerbiami:praeidamivyresnikai
možmonėsnusiimdavokepures,nu
silenkdavo,moteryspersižegnodavo,
neretaiirpoterįsukalbėdavo.Pertris
pavasariodienaspriešŠeštineskaimo
giesmininkaiapeidavovisuskryžius,
priekiekvienopagiedodavo„PoneKa
raliau“,prašydamiAukščiausiojogero
oro,gausausderliaus,sveikatos.

Kapinaitės,stovėjusiosantnedi
delėskalvelės,kuriribojosisuŠeduvos
miestolaukais,manoma,atsiradusios
labaiseniai,prieš413metų,kartusu
kaimuardaranksčiau.Spėjama,kad

Pavartyčiųpavasarininkaisuvadove 
M.Sarapaite(viduryje).Apie1935m.

Vienasiškaimoistorijąmenančiųkryžių
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čiabaudžiavosmetaispalaidotadaugnuplaktųbaudžiauninkų,atvežtųišRau
dondvarioirRadviloniųdvarų.Tarpukariubuvolaidojamabekunigo,daugiausia
neturtingikaimožmonės.Paskutiniejiįšiaskapinaitesatgulė1946m.Sovietmečiu
josiškeldintos,palaikaiperlaidotiŠeduvoskapinėse,1975m.pastatytaspaminklas.
Kapinaičiųvietojepastatytoskailiniųžvėreliųfermospavėsinės.

Neaplenkėkaimoirdidesnėsnelaimės.Priešišsikeliantįvienkiemiusvaikai
žaisdamisukėlėgaisrą.Sudegėseptynikiemai.Kaippasakojožmonės,1928m.buvo
labailietingavasara,paskendojavai,bulvėsirdaržovės.Nederliuslabaisukrėtė
gyventojus,beto,darnebaigusiusvienkiemiuosestatytitrobesių.1938m.P.Šta
roirV.Puodžiūnovienkiemiaiužskolasvalstybeibuvoparduotiišvaržytinių.

IšPavartyčiųkaimoNepriklausomybės metaiskeletasjaunuoliųbaigėviduri
niąsiasaraukštąsiasmokyklas.KaimaspadovanojoLietuvaidukunigusA.Ožalą
irP.Dočkų.AntanoOžalobrolisVincentas,baigęsŽemėsūkioakademiją,dirbo
Dotnuvojeagronomuselekcininku.PetroOžalosūnusJuozapasbaigėDotnuvos
žemėsūkioakademiją,įgijoagronomospecialybę.Nuojaunystėsištiktanegaliosir
negalintivaikščiotiIgnacoOžaloduktėKazimiera,visųvadinamaKazyte,sulaukusi

IgnacoOžalošeima.Pirmojeeilėje(iškairės):IgnacasOžalas,duktėKazimieraOžalaitė, 
EleonoraJurpalytė-Ožalienė,AntaninaOžalaitė-Urbaitienė;antrojeeilėje:VincentasOžalas, 
BronislavaOžalaitė,AntanasOžalas.1920m.

KazytėOžalaitė.1924m.
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garbausamžiaus,paėmėįrankasteptukąir,negalėdamanatūrojepajustigamtos
grožio,tapėpuikiuspeizažus,norsjokiosdailėsmokyklosnebuvolankiusi.Išgau
siosJuozapoirDomicelėsMotiekaičiųšeimosinžinieriumitaposūnusKazimieras
(karometupasitraukėįVakarus),sūnusJonas–garsiudailininkuirrašytoju.Prano
irDomicelėsNavickųsūnusStanislovastapokarininku,1941m.,būdamaskapi
tonas,išvežtasNorilskolagerin,kurpometųmirė.JosūnusJuozapasDotnuvos
žemėsūkioakademijojeįgijoagronomospecialybę,duktėPetronėlėmokėsiŠiaulių
mokytojųseminarijoje.GasparoNavickosūnusAleksandrasyraišleidęseilėraščių
rinkinį„Pirmosiosvagos“irknygelę„Gandromirtis“.Nepakeičiamivadinamieji
kaimo,,kantoriai“buvoJuozasirJonasMotiekaičiai.Bejųgiedojimoneapsieida
vokaimelaidotuvėsarmetinės.NenugalimaskaimostipruolisbuvoJonasŠtaras.

Okupacijųirkarometai.1941m.birželio15d.Lietuvąužgriuvosovieti
nėokupacija.Pavartytiečiaijąsutikosantūriai,beentuziazmo.Rudeniopįkaimą
atvykoirpriePavartyčiųkaimoribos,jauPaežeriųSereikoskrūmuose,palapinė
seapsigyvenobatalionasLietuvoskareiviųirgaltiekpatraudonarmiečių.Buvo
pradėtasstatytiaerodromas.Abiejosevieškeliopusėse,prieŠeduvos,iškeldinę
ūkininkusI.ValantinąirJ.Ožalą,kareiviaipradėjožemėsdarbus.Kasėrankomis,
pylėįpalutarkasirvežėįžemesnesvietas.Priešžiemąkareiviaiišvyko,likociviliai
lietuviaimatininkai,darętopografiniusaerodromobrėžinius.Atėjuspavasariui,
daugeliskaimosodybųturėjokeltisįRaudondvariodvarožemę.Išsikėlimąsu
trukdėbirželio22ąjąprasidėjęsAntrasispasauliniskaras.Birželio26d.vieške
lyjenuoRadviliškiopasirodėvokiečiųmotociklininkai.Chaotiškaibesitraukiantys
raudonarmiečiaipadegėJ.Puodžiūnoklojimą.PersusišaudymąpriePavartyčių
irPuipiųkaimųparibiožuvokeletasraudonarmiečių.Netolinamųaptiktasnu
šautasstudentasI.Nacickas,buvožiauriainukankintasJ.Ožalas.

PirmąjįvokietmečiolieposmėnesįįPavartyčiųgetą–duspecialiaipasta
tytusbarakus–buvosuvarytiŠeduvosžydai.Getąsaugojoginkluotisargybiniai.
Geraširdžiaipavartytiečiai,daugiausiamoterysirvaikai,žydųvaikamsnešdavo
pieno,dalydavosižaislais.Ikirudens,baigiantisrugpjūčiui,barakailikotuštiir
buvonuversti.Niekasiškaimožmoniųneprisidėjoprienaikinamostautosgeno

Taigražijaunamartė
savovestuviųdieną–
išgelbėtaVaškių
šeimosnarių
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cido.VežantžydusišgetomirčiaiįLiaudiškiųmišką,Goldyteisumamapavyko
paspruktinuomirties,josatbėgopasI.Vaškį.Šišeimarūpinosipabėgėlėmis,jas
slėpė,padėjoišvyktiįIzraelį.GoldytėpalaikėryšiussuVaškiais,1992m.aplankė
išSibirotremtiesgrįžusiussavoišgelbėtojus.1944m.liepos26d.,peršv.Oną,
bemūšiųvėlatidardėjoraudonojikariauna.Pokeliųdienųįaerodromąpradėjo
leistislėktuvai,kurieriaumodamikildavobombarduotiŠiaulių.Kartaissunkiai
sužeistaslakūnassugrįždavonumirti,irbūdavopalaidojamasPaežeriųkaiman
vedančiokeliokairėjepusėje,prieVartyčios.

Sugrįžussovietams,buvopaskelbtavyrųiki35metųmobilizacija.Penkiišėjo
kariuomenėn,daugelispradėjodirbtiprieatstatomogeležinkelio,kiti,beginkliai,
slapstėsinamuose,ovėliauužsiregistravo.1944m.pabaigojeėmėburtispartiza
nai.ĮkaimąužeidavokapitonoI.Pucevičiausvadovaujamos„Žaliosiosrinktinės“
vyrai.Vienintelispartizanaspavartytietis–JuozasSkačkauskasStrausas,tačiauir
jissenokaičianebegyveno.Tuopačiumetuimtaformuotivadinamuosiusliaudies
gynėjų,liaudyjevadintųstribais,būrius.TokiųPavartyčiuoseneatsirado.

1944m.vietojseniūnijosįkurtaapylinkė,išrinktaliaudiesdeputatųtaryba,
sudarytasapylinkėsvykdomasiskomitetas.JopirmuojupirmininkutapoStanis
lovasRumčikas(nevietinis).1947m.partizanamsjįlikvidavus,įtaspareigas
buvopaskirtasišarmijosdemobilizuotaspavartytietisJonasDočkus,vėliauiš
ŠeduvosatkeltasprastosreputacijospartijospatikėtinisBalkevičius,vadinamas
Balkiu.Jisprisidėjopriekaimožmoniųtrėmimo,jųturtogrobstymo.

1948m.LKPCKpriėmėnutarimądėlžemėsūkiokolektyvizavimo.Ko
lektyvizacijosišvakarėseekonominėir
politinėpadėtiskaimebuvosudėtinga,
pilnasusipriešinimo.Pavartyčiuosetas
nutarimaspradėtasvykdyti1949m.
pavasarį.Žmonėslabainenoriaisutiko
šiąreformą.Nacionalizavopastatus,
gyvulius,inventorių.Pradžiabuvola
baisunki.Greitsenasiskaimasneat
pažįstamaipasikeitė.1965m.prasidėjo
melioracijosdarbai.Vienkiemiusvėl
suvarėįkaimą–gyvenvietę.Skaudu
irgaila,kadsovietmečiubuvosuarti
palangėseaugęrūtųdarželiai,išnyko
sodai,buvosulygintisužememiške
liai,sodybos.VienintelisJ.Motiekaitis
užprotestavo:„Užmuškite,ašišsavo tė-
viškėsniekurnebeisiu...“Valdžiosvyrai
matė:tokioužsispyrėlioneįveiks,ir
palikovienkiemįramybėje.

PirmasisPavartyčiųkolūkisbuvo
pavadintas„Gruodžio5osios“vardu.Jį
likvidavus,susikūrėŠeduvostarybinis
ūkistechnikumas.Nuo1963m.lapkri

KasparasOžalassumamaSibireprienamelio,
kurįnusipirkosukitutremtiniu.1953m.
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čio30d.jisperorganizuotasįLGMTIŠeduvoseksperimentinįūkį.1975m.buvo
pradėtoskailiniųžvėreliųfermosstatybos.1979m.atvežtišvelniakailiaižvėreliai.
Pagaliau1991m.gruodžio31d.eksperimentinisūkisišsiskirstėįbendroves.

DideliusirskausmingusrandusPavartyčiuosepalikosunkiaipaaiškinamos
tremtys,vykdytos1948,1949ir1951m.Ištremtadešimtšeimų.Kaikurietremia
miejibėgonuojųtremtiatvykusiųbaudėjų,kiti–išvagonų,ištremtiesvietų.
Pabėgėliaibuvogaudomi,teisiami.Dėlatšiauriųgyvenimosąlygųnevienastrem
tinysperankstiatgulėįsvetimąšaltąžemę.Bemaitintojųlikusiusištremtųjų
šeimųnariusrėmėirglobojojųgiminėsirartimieji,aplenktitremties.Gėdingas
faktas–1951m.tremtinėA.Urbaitienė,Sibirepalaidojusivyrąirsūnų,grįžusi
įPavartyčiussusūnausAntanošeima,Pavartyčiuosenebuvopriimta,jaiteko
ieškotiprieglobsčiokitur.SeserysElzbietairVeronikaMotiekaitytėsbuvonuteis
tosdešimtįmetųkalėtiKomijoslageriuose.Pasiligojusi,išsekusiVeronikamirė
pirmąmėnesįposugrįžimo.

Sovietinėsokupacijosdešimtmečiusšvelninokaimokultūriniogyvenimo
plėtra,galimybėsiektimokslo.1948m.buvoįsteigtaklubasskaitykla.Skai
tyklapradžiojeturėjonedaugliteratūros,oirskaitytojųbuvo20–30.Jaunimą
pritraukdavodalyvavimassaviveiklosrenginiuose,priešpastatąbuvusipieva
paverstajaunimofutboloaikšte.1982m.baigtasenojoadministraciniopastato
rekonstrukcijasu150vietųsale.Turtėjobibliotekosfondai,gausėjoskaitytojų,
plėtojosisaviveikla.

1962m.likviduotaPavartyčiųapylinkėbuvopriskirtasustambintaiŠedu
vosapylinkei.

Atkūrusnepriklausomybę.Atgimimas–Nepriklausomybėsatkūrimopranašas
iržadintojas–atėjoirįPavartyčius.KaimesklandėišŠeduvosateinančiosidėjos,
viliojopašonėjevykstantysrenginiai,prasidėjoirnaujųreformųmetas.1991m.
pirmąjįadministracijospastatoaukštąsusaleūkisperdavėŠeduvosapylinkei.
Darprieštaijamebuvoįkurdintikultūrosnamai.Šiopastatoantrajameaukšte
1992m.pradėjoveiktikaimobiblioteka.Jaupirmaisiaismetaisbibliotekosfondą
sudarė6583knygos,kuriomisnaudojosi272kaimoskaitytojai.

Atkūrusnepriklausomybę,atsiėmętėvųarseneliųžemę,J.Poznanskis,
A.Ožalas,L.Sviatikevičienė,V.Durapradėjoūkininkauti,kitipavartytiečiaidar
buojasitrijuosehektaruose,nuomojamoježemėje.

Įsimintinasdidžiausiasirgeriausiaipavykęsrenginys–Pavartyčiųkaimo
410ųjųįsikūrimometųjubiliejus,prasidėjęsšventomisMišiomisŠeduvosbažny
čioje.PomišiųsusirinkusiejiaplankėartimųjųkapusŠeduvoskapinėse.Šventėje
dalyvavo126žmonės,seniaiišėjęiššiokaimoirdartebegyvenantysjame.

Pavartyčiųžmonėsirpravažiuojantysprokaimą,žiūrėdamiįnetoliesekelio
stovinčiusavyno,žvėreliųfermospastatus,sako,kadpaskutinisuraganas,praėjęs
prokaimąjaunepriklausomybėsmetais,prasiautusprivatizavimui,vietojpastatų
palikovaiduokliškasgriuvenas.

DabarPavartyčiai–didelisgyvenvietėscentras.Jameyravaikųdarželis,
šaliamokykla,maistoparduotuvės,medicinospunktas,biblioteka.Porąkartųper
dienątapačiagatvevažiuojaautobusaiįŠeduvą,Radviliškį.1989m.pirmąkartą
autobusaspradėjovažinėtipopatįkaimą.
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Trobeliųnėženklo–dabarčiabaltųmūreliųeilė,jaunivešlūssodeliai.
NebėraLygumkelio,Urkiškio,Migelbalio.Gyventidabargera,nėrkąsakyti.Se
noliaigaunapensiją.Vaikaivažinėjalengvosiomismašinomis,aplanko.Irdirbti
taipsunkiaikaipseniaunebereikia–technika,mašinoskeliskartdarbąpalengvina.

DaugpermainųPavartyčiuose.Seniainebegirdėtiskerdžiauspavasarinio
rago,piemenėliųragelių.Tikprienamųošiašimtamečiaiąžuolai,liepos–nelie
čiamos,mylimos,šventos,menančios,kadjassodinoirpuoselėjomūsųsenoliai...
Yrairproblemų.Pastaraisiaismetaisjaunimaspradėjolengviaužiūrėtiįdarbąir
mokymąsi.Daugelisniekurnesimokoirnedirba,nesnebėrakur.Išardžiuseks
perimentinįūkį,susikūrėbendrovės,kuriosnepajėgėišgyventiirlikvidavosiarba
sunkiaiverčiasi.Darboirdainųkaimevismažiau.

Mokyklairmokytojai.Apie1880m.kaimovaikusmokėkaimodaraktorius
PranciškusVarvuolis,topatieskaimošviesuolis,gimęs1846m.Jisbaigėnamų
mokyklą,vėliauŠiauliųgimnazijojebaigėtrisklases.Grįžęsmokėkaimiečiųvai
kus.1913m.jammirus,vaikusmokytinuosavodvigalionamoseklyčiojeėmėsi
OnaVelbutienė,vadinamaCioce.Čiaįsteigtojedviejųžiemųmokyklojejimokė
tikskaityti,nespatilietuviškairašytinemokėjo,orusiškainenorėjomokyti.Kiek
vienasmokinys,ojųbuvoikiketuriasdešimties,atsinešdavoįklasęmaldaknygę
arkitokiąknygą.Paskutiniaijosmokymometai–1921ieji.

Podviejųžiemų,jaupramokęskaityti,PavartyčiųvaikailankėūkininkoJo
noŠtaronamuoseįsikūrusiątrijųskyriųmokyklą.Ten,1922m.įsteiguspradžios
mokyklą,mokytojavoŠtaraitė,OnaOlšauskaitė,ištekėjusiužištopatieskaimo
kilusiodailininkoirrašytojoJonoMartinaičio.Jibuvusiganareikliirgriežta.
MokiniailabiausiailaukdavokunigoM.Lumbės,linksmo,įdomiaiaiškinančio
tikybosdalykuskapeliono.O.Olšauskaiteiišvykus,mokytojavoM.Masiliūnaitė,
kuri1944m.pasitraukėįVakarus.VėliaumokyklabuvoįkurtaKurkliųkaimo
pradžioje,ūkininkoPranoBokonamuose.ČiamokytojavodarcarolaikaisSankt
PeterburgeketurklasębaigęsJuozasŠipulskis,vėliauketurklasėje–AnelėKepe
nytėBaltrušaitienė.

AdelėsirJuozo 
Motiekaičiųauksinės
vestuvės.1991m.
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Pavartyčiųpradžiosmokyklosmokiniaikartusu 
mokytojaisStasiuButkumiirMonikaMarozaite 
1949m.IšV.Samulienėsalbumo

Pavartyčiųdarželio-mokyklosdarbuotojųmoterų 
ansamblismokyklosdvidešimtmečiokoncerte. 
1999m.IšD.Briedienėsalbumo

Nuotraukos–išL.Dimavičienėsknygos 
„Senojokaimoveidas“
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1937m.valstybėslėšomisbuvopastatytatipinėketurklasėPavartyčiųpra
dinėmokykla.Pastatytatolėliaunuokaimo,kadKurkliųbeiVelžiųvaikamsbūtų
arčiau.Mokyklospatalpospagaltometosąlygasbuvoganaerdvios,dviklasės
paruoštosaštuoniasdešimčiaimokinių,antramepastatoaukšteįrengtibutaimo
kytojams.Taispačiaismetaismokyklosteritorijaapsodintaeglaitėmis,pasodinta
obelaičių.Taibuvokaimopasididžiavimas.Rudenįįmokykląatvykonaujasmo
kytojasStasysMockaitis.

1941–1944m.mokyklojeįkurdintivokiečiųkareiviaiapgadinopatalpas.Tais
metaismokyklojemokytojavoišŠeduvosatkeltamokytojaZofijaBartuškienė.

PokariometaiskurįlaikąmokytojavoG.Šutas.Jamstaigamirus,trumpai
dirbomokytojaiJuozasLiutkus,MonikaMarozaitė,StasysButkus,kiti.1948m.
paskirtasmokytojasLeonasGasiūnasmokyklojedarbavosiketvirtįamžiaus.

1989m.,kaippriestatasprievaikųdarželio,kurisiškilo1979m.,Pavartyčių
naujosgyvenvietėscentrepastatytamūrinėketuriųklasiųmokykla.Jojemokėsi
69mokiniai,dirbošešimokytojai.PirmojimokyklosvedėjabuvoInaMikutienė.
2002m.mokėsitiekpatmokinių,dirbovienuolikapedagogų.

Nuo1994m.–mokykladarželis.JaivadovaujaDanutėGriebienė.2010–
2011m.veikėketuriospradinėsklasės,vienaikimokyklinėirvienadarželinė
grupės.Mokosi34mokiniai,dirba10pedagogų.Mokiniaidalyvaujaužklasiniuose
būreliuose,respublikiniuoseirrajonorenginiuose,konferencijose.

***
Esamemažatauta,mažavalstybė.Kadneištirptume,turimepuoselėtiir

tęstigimtosioskultūrostradicijas,papročius.Turimeperimtitai,kasbuvo,vyko
gimtinėskaime:giesmes,dainas,meilęžemei–visataiyramūsųpaveldas,kul
tūrinė,dvasinė,istorinėatmintis.Didžiausiaviltis–patiesžmogausatsitiesimas.
Turimegyventi,turimeištvertikovodamisublogiu,neprarastivilties,kadišsi
sklaidysdvasinėtuštuma,–savožemėsnegalimeprarasti...
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Dailininkas ir rašytojas – šeduvis
Irena Dobrovolskaitė

1998 metais dailininkui akvarelininkui, grafikui 
ir rašytojui Jonui Martinaičiui sukako 100 metų. Lie-
tuvos dailės muziejus iškilmingai paminėjo šią svarią 
datą. Iki tol buvusi nepelnytai primiršta, J. Martinaičio 
pavardė tapo artimesnė net tiems, kurie su daile nėra 
glaudžiau susiję. 

J. Martinaitis gimė 1898 m. birželio 26 d. Pane-
vėžio apskrityje, Šeduvos valsčiuje, Pavartyčių kaime. 
Jo tėvai Eleonora (Leonora) Zdanauskaitė (kai kuriuose 
šaltiniuose – Zdanavičiūtė) ir Antanas Martinaitis kilę 
iš mažažemių valstiečių. 

Martinaičiai susilaukė trijų sūnų – Vinco, Pe-
tro, Jono – ir dukros Paulinos. Visi vaikai, išskyrus 
Joną, baigė tik pradžios mokslus, vėliau ūkininkavo 
tėvo nupirktoje žemėje. Šeima buvo šviesi, visi mėgo 
skaityti knygas ir laikraščius, buvo raštingi. Jonukas 
savo mokslus pradėjo kaimo daraktoriaus mokykloje, kurią lankė ilgais žiemos 
vakarais. Vaiką kaime visi mylėjo. Jis būdavo nuolatinis senolių pasakojimų 
klausytojas ir stropiai dėjo viską savo mažon galvelėn. Daraktorius Pranciškus 
Varvuolis Pavartyčiuose turėjo dvigubas pareigas: vasarą – vyriausiojo piemens, 
o žiemas skyrė vaikams mokyti. Būdamas įžvalgus, netruko pastebėti Jonuko 
gabumų, imlų būdą, smalsumą, ragino Jonuko tėvus leisti vaiką mokytis toliau. 
Tuo metu kaime retas galėjo leisti sau mokslo prabangą. Laimingai susiklosčius 
aplinkybėms, Jonukas baigė Šeduvos keturmetę mokyklą, vėliau mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje. Jo meniniai polinkiai išryškėjo vos tik jam paėmus į rankas pieštuką. 
Tačiau galimybė tobulinti savo gabumus, mokytis piešimo dar gana ilgai atrodė 
tik šviesi ir, regis, nepasiekiama svajonė.

Gausi šeima, sunkus gyvenimas, nepritekliai, nenumaldomas noras išmokslinti 
vaikus šeimos galvą privertė ryžtis vykti uždarbiauti svetur. Apie 1913–1914 m. 
Jono tėvas atsisveikino su šeima, tikėdamasis ilgai neužsibūti anapus Atlanto. 
Tada niekas nė nenujautė, kad tėvai matosi paskutinį kartą...

Planuotas trumpas išsiskyrimas užsitęsė apie 15 metų, visą tą laiką sunkiai 
dirbant anglių kasyklose. Į Tėvynę išvykėlis grįžo tik po žmonos mirties, apie 
kurią būdamas Amerikoje net nežinojo. Martinaitienė mirė 1918 m., sulaukusi vos 
45-erių. Pargrįžus tėvui namo, sūnūs Vincas, Petras ir dukra Paulina pasididino 
turimos nuosavos žemės plotus (tėvas nupirko 37 hektarus). Tik vienam Jonui 
žemė visai nerūpėjo, jo galva buvo pramušta kitais dalykais.

1915 m. kaizerio kariuomenei artinantis prie Šeduvos, Jonas Martinaitis ir 
dar keli Pavartyčių kaimo berniokai išvyko į Petrogradą. Peterburgiškasis Jono 
laikotarpis mažai žinomas net ir artimiausiems jo aplinkos žmonėms. Būdamas 
toli nuo namų, jaunuolis išgyveno tėvo remiamas. Pastarasis ne tik siuntė pinigų 

Jonas Martinaitis
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sūnaus maistui, drabužiams, bet ir palaikė jį moraliai, 
ragino tvirtai siekti tikslų, dėl kurių išvyko į Rusijos 
didmiestį. Sunkus gyvenimas svetur neužgožė Jono 
noro mokytis. Likimas jaunąjį emigrantą suvedė su 
Kajetonu Sklėriumi. Jau tais laikais šis lietuvių daili-
ninkas Peterburge buvo gerai žinomas kaip kūrėjas ir 
pedagogas, dirbęs barono Štiglico techninio piešimo 
mokykloje, į kurios suolą atsisėdo ir J. Martinaitis. 
Joje akvarelę ir dėstė K. Sklėrius. Visai skirtingo am-
žiaus ir patirties lietuviai susibičiuliavo, kartu tapė 
iš natūros, bendravo. Ši bičiulystė iš dalies užpildė 
Jonui namų trūkumą, šildė vienišą sielą, o dėstytojas 
tapo tarsi antruoju tėvu. 

Balta dėmė J. Martinaičio biografijoje – įstojimas 
į Raudonosios armijos gretas, ne ką daugiau žinoma 
ir apie dalyvavimą kovose su baltalenkiais Baltarusi-
jos miškuose. Būtent ten jis buvo sunkiai sužeistas. 
Vėliau ši sudėtinga trauma tapo ankstyvos dailininko 
mirties priežastimi. 

Ilgokai blaškęsis po svetimus kraštus, 1922 m. 
J. Martinaitis grįžo į Lietuvą. Deja, gimtinėje jį pasitiko 
tuščia troba, o motina, palikta, rodos, 
trumpam, jo jau nebesulaukė. Netikėta 
motinos mirtis jaunuolį labai paveikė, 
sunkiu akmeniu prislėgė kaltės jaus-
mas ir gailestis dėl neišsakytų švelnių 
žodžių, neatiduotos vaikiškos šilumos. 
Kurį laiką pasisukiojęs po kaimą, jis 
išvažiavo į Kauną. 

Dailė Joną toliau traukė tarsi liū-
nas. 1922–1926 m. jis mokėsi Kauno 
meno mokykloje. Ir vėl lemtingas likimo 
vingis – akvarelę čia dėsto K. Sklėrius. 
Garsaus akvarelininko vardas, matyt, 
padėjo apsispręsti Jonui pasirinkti bū-
tent šią dailės sritį.

Jau studijuodamas Kaune, 1924 m.  
J. Martinaitis gavo iš Pavartyčių pra-
dinės mokyklos mokytojos Onutės Oli-
šauskaitės pirmąjį laišką. Pedagoginį 
išsilavinimą įgijusi Panevėžio mokyto-
jų seminarijoje, santūri, itin religinga 
(kadaise svajojo tapti vienuole), rimtai 
į gyvenimą žiūrinti mergina patiko 

J. Martinaitis.  
Kaunas. 1923 m. 

Ona ir Jonas Martinaičiai. 
Kaunas. 1933 m. 
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visai kitokio būdo Jonui. Ilgus metus 
jie susirašinėjo lyriškais, romantikos 
kupinais laiškais. Onutė dar iki ves-
tuvių suprato, kad ramaus ir saugaus 
šeimyninio gyvenimo su gražiu, lais-
vu, bohemiškos sielos jaunuoliu nebus. 
Bet, nieko nepaisant, 1933 m. Juozas 
Tumas-Vaižgantas sutuokė jaunuosius. 
Atmintina, kad ši tuoktuvių ceremoni-
ja buvo paskutinė kunigo biografijoje.  
Su jo palaiminimu pora pradėjo šei-
myninį gyvenimą. Nuo pat pirmos 
bendro gyvenimo dienos jaunieji apsi-
gyveno atskirai: Jonas išvyko į Kauną, 
o Onutė liko kaime, Vandžiogaloje, 
kur dirbo vietinėje mokykloje pradinių 
klasių mokytoja. 

Kaunas J. Martinaitį įtraukė į bo - 
hemiško gyvenimo, kuris čia virė ir 
kunkuliavo, verpetą. Supratusi, kad šei-
mai gyventi atskirai nėra gerai, Onutė 
atsiviliojo Joną į Vandžiogalą. Jai sun-
kiai sekėsi suvaldyti meniškos sielos 
vyrą, nors jis ir derinosi prie žmonos. Taigi dailininkui teko gyventi ir kaime, ir 
Kaune. Ona Martinaitienė, galutinai persikėlusi į Kauną, šiame mieste praleido 
visą likusį savo gyvenimą. 

Martinaičiai susilaukė trijų sūnų: pirmagimio Rimtauto, antras į pasaulį 
pasibeldė Ignas Adakris, trečias – Antanas, vėliau tapęs garsiu tapytoju. Atrodo, 
trys sūnūs šeimoje – didelė laimė ir paguoda senatvėje, tačiau užauginti vaikus 
nebuvo lengva, nes ši našta teko vienai Martinaitienei. Be tėvo likusius mažus vai-
kus Ona ir užaugino, ir išmokslino pati viena. Teko patirti ir vargo, ir pusbadžio. 

To meto Lietuvos kultūrinis gyvenimas buvo gana aktyvus. Dailininkai 
ieškojo savo kelio, būrėsi į įvairias kūrybines organizacijas. Pastarosios suvaidino 
svarbų vaidmenį jų gyvenime, vienijo juos pagal interesus. Dailininkai daugiausia 
būrėsi vedami vienijimosi idėjos, skilo į grupeles ir vėl jungėsi. Nors ir neturė-
dami aiškios meninės platformos, ypač stengėsi telktis draugėn jaunieji Lietuvos 
dailininkai. Ši nedidelė jų grupė tuometinę dailę laikė sustabarėjusia ir neįdomia, 
todėl 1930 m. įkūrė „nepriklausomųjų“ dailininkų draugiją. Aišku buvo tik vie-
na – visi jie vengė dailinti tikrovę, ieškojo savitų plastinės raiškos būdų. Būtent 
tuo jaunieji ir buvo įdomūs Lietuvos visuomenei.

Organizacija gyvavo penkerius metus (1930–1935). Pirmasis naujosios orga-
nizacijos žingsnis buvo 1930 m. kovo 23 d. atidaryta dailės paroda. Joje darbus 
eksponavo devyni Kauno meno mokyklos auklėtiniai – Rimtas Kalpokas, Antanas 

Martinaičių šeimos Kalėdos Kaune. 1941 m. 
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Samuolis, Bronius Pundzius, Liudas Truikys, Stepas Žukas, Ona Draugelytė, Ha-
lina Naruševičiūtė, Antanas Kairys ir J. Martinaitis. Minėti dailininkai tarsi prisi-
statydami visuomenei pademonstravo savo kūrybą ir debiutavo kaip dailininkai.

Kaip pažymėjo Lietuvos spauda, „nepriklausomųjų“ dailininkų paroda buvo 
gausi. Joje eksponuota per 200 įvairios technikos dailės kūrinių, daugiausia – tapy-
bos. Toji paroda ir parodė, kad susibūrę jaunieji kūrėjai neturėjo bendro kūrybinio 
kelio, kuriuo eidami siektų vieno tikslo. „Nepriklausomųjų“ dailininkų draugija 
per savo gyvavimo metus iš viso surengė tik dvi dailės parodas. 

1930 m. įkurtoje kūrybinėje organizacijoje J. Martinaitis dalyvavo nuo pat  
pirmo jos žengto žingsnio ir buvo aktyvus narys, kol „nepriklausomieji“ įsiliejo 
į Lietuvos dailininkų sąjungą, susikūrusią 1935-aisiais. 1940 m. jis tapo šios są-
jungos nariu. Didžiausias naujos kūrybinės organizacijos nuopelnas buvo tas, kad 
kiekvienam kūrėjui buvo sudarytos sąlygos rengti autorines parodas. Per trejus 
metus (1937–1940) savo kūrybinius darbus demonstravo daugiau kaip dvidešimt 
įvairių specialybių dailininkų. Tokia galimybe pasinaudojo ir J. Martinaitis. 

J. Martinaitis tarpukario Lietuvos visuomenei labiau buvo žinomas kaip 
tapytojas, akvarelės meistras, o ne kaip grafikas. Dailininką nuo pat kūrybinio 
kelio pradžios traukė įnoringa, bet įdomi akvarelės technika. Už pasiektus šioje 
srityje rezultatus jis turėjo būti ypač dėkingas K. Sklėriui ir, žinoma, likimui, 
suvedusiam jį su šiuo mokytoju.

Jonas mėgino jėgas daugelyje kūrybos barų, labai daug ir aktyviai piešė. 
Apie to meto dailininkus mažai tebuvo girdima. Tačiau, pasak to meto lietuviškos 
spaudos, tada buvo toks dailininkas, 
kurį pažinojo visa Lietuva, – Jonas 
Martinaitis. Apie jį vaizdžiai buvo sa-
koma – po viena kepure ir dailininkas, 
ir poetas...

Negausi buvo ir to meto inte-
ligentija. Tačiau išsilavinusių žmonių 
ryžtas dirbti tekėjo per kraštus, ir Jonas 
visa galva pasinėrė į kultūrinę švie-
tėjišką veiklą. Jis sugebėjo rasti tokią 
veiklos sritį, kurioje dar niekas nebuvo 
įsitvirtinęs, – nuo 1927 m. rašė humo-
ristinius eilėraščius, taiklias epigramas, 
satyrinius vaizdelius, jis pats ir kūrė, ir 
iliustravo juos šmaikščiais piešinėliais. 
Šiuos jo eiliavimus mielai spausdino 
to meto laikraščiai bei žurnalai, ku-
riuos skaitė ir vaikai, ir suaugusieji. 
Jo eiliuoti tekstai buvo paprasti, bet 
taiklūs ir kryptingi. Siužetai kvietė pa-
dėti neturtingam draugui, ragino ir 

Dailininko akvarelių katalogas



1077

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

skatino globoti vargstančius žmones, žiemą skurstančius paukščius bei žvėrelius. 
Labiausiai Martinaitį ir išgarsino tie piešinėliai su tekstais, kurių pagrindinės 
temos buvo kaimo žmonių gyvenimo aktualijos, jų buitis, charakterio savybės, 
linksminimosi ypatumai, o ypač ydos bei viskas, ką tik buvo galima apdainuoti ir 
žodžiais išreikšti. Tokie J. Martinaičio personažai kaip šaulys Tijūnaitis, ūkininkas 
Algis Tumpa, dėdė Anupras, Bernabas Dūlis rodė visuomenei teigiamą ir sektiną 
pavyzdį. Jie barė ir gėdino girtuoklius, tinginius ragino dirbti ir tvarkytis savo 
namuose bei ūkiuose. Tokie piešiniai turėjo ir švietėjiškų, ir propagandos elementų. 
Jie supažindino gyventojus su technikos naujovėmis, šaipėsi iš Lietuvos priešų. 
Žodžiu, vargu, ar būtų atsiradusi tema, kurios nebūtų pastebėjusi žvitri Jono akis. 

Gyvendamas atskirai nuo šeimos, Jonas prirašė daugybę laiškų namiškiams 
ar savo artimiems žmonėms. Juose jis ir dejavo, o gal greičiau džiaugėsi, kad turi 

Vienas iš daugelio 
komiksų  
„Mūsų laikraštyje“.  
1940 02 01
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labai daug darbo ir naktimis tenka nemiegoti, kad visus užsakymus spėtų pada-
ryti laiku. Darbus J. Martinaičiui užsakydavo ir „Karys“, ir „Aidas“, ir „Vapsva“. 
Ko gero, kur kas lengviau būtų išvardyti ar suskaičiuoti tuos tuo metu Lietuvoje 
ėjusius leidinius, kuriuose J. Martinaitis nebendradarbiavo, negu tuos, kuriems 
piešė ir rašė. Vien tik 1939 m. spaudoje aptikta per 300 dailininko J. Martinaičio 
piešinių su tekstais. Neoficialiai būtent J. Martinaitis buvo tituluojamas kaip lie-
tuviško komikso pradininkas. 

Jam rūpėjo išsiveržti į platesnį pasaulį. 1933 m. Stokholme, Lilevalcho meno 
salėse, buvo organizuota tarptautinė karikatūrų ir šaržo paroda. Lietuvos dailei 
kartu su dailininkai Levu Koganu, Telesforu Valiumi, Adomu Varnu, Petru Kal-
poku atstovavo ir J. Martinaitis. Prestižinėje Švedijos meno galerijoje jis pristatė 
septynis savo kūrinius. 

Jonas Martinaitis – daugialypė asmenybė. Jis viskuo domėjosi, viskas jam 
rūpėjo. Nuošalyje neliko ir liaudies meno lobyno studijavimas. Jis nutapė pa-
veikslų ciklą, kuriame užfiksavo senais rūbais apkarstytas lauko baidykles, piešė 
ir domėjosi lietuviškais margučiais, tapė garsiuosius Vinco Svirskio kryžius. 

Turėjo dailininkas ir kolekcininko talentą. Kartu su dailininku Petru Kalpoku 
rinko liaudies skulptūrėles. Šią kolekciją vėliau padovanojo Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės muziejui Kaune. 

Lietuvos dailės istorijoje J. Martinaitis labiausiai žinomas kaip puikus 
akvarelininkas, portreto meistras. Jis minimas kaip produktyviausias dailininkas, 
gerai išmanęs ir nuosekliai dirbęs būtent akvarelės technika. Kaip ir jo kolega 
Česlovas Janušas, J. Martinaitis kūryboje stengėsi vadovautis meniniais savo 
mokytojo K. Sklėriaus principais. Daugumą akvarelių jis nuliejo 1936–1940 m., 
bet ir vėliau prie jų nuolat grįždavo. Akvarelė dailininkui buvo tartum sielos 
atgaiva. Būtent šioje sferoje jis pademonstravo nepaprastą darbštumą, kuris 
padėjo pasiekti gerų rezultatų. Įžvalgiesiems meno kritikams kartais užkliūda-
vo vieningumo stoka ar margokas akvarelių koloritas, „bet visiems buvo aišku, 
kad savo nuoširdžiais, lakoniškais darbais Martinaitis tęsia akvarelės klasiko Kajetono 
Sklėriaus tradicijas“. 

Nuo ankstyvos vaikystės Jonas žavėjosi gamta, sėmėsi iš jos stiprybės ir 
išminties, dažnai piešė iš natūros. Tad daugelio žmonių atmintyje J. Martinaitis 
išliko per pievas traukiantis su etiudininku ant peties. Gamtos tema, metų laikų 
kaita dominavo J. Martinaičio kūryboje. Visi gamtoje patirti įspūdžiai ir matyti 
vaizdai vėliau popieriuje ar drobėje išsiliejo skaidriomis, vaiskiomis, kartais ir 
prislopintomis spalvomis. Pasak to meto dailės kritikų, J. Martinaitis sugebėjo 
taupiomis priemonėmis, sidabriniais tonais išgauti ryškią formą ir giliai atskleisti 
lyrinę peizažo prasmę ir nuotaiką. 

Mėgstamas žanras buvo ir natiurmortas. Gamtos vaizdus menininkas kom-
ponavo tarsi iš nieko. 1943 m. nulieti „Natiurmortas su obuoliais“, „Gėlių puokš-
tė rudame ąsotėlyje“ ir panašūs pasižymėjo santūrumu, pastelinėmis spalvomis, 
margumu. 
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J. Martinaičio  
akvarelės kaimo 
aplinkos ir gamtos 
temomis
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J. Martinaičio  
akvarelės kaimo 
aplinkos ir gamtos 
temomis
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Kalbant apie J. Martinaitį, negalima 
nepaminėti dar vienos labai svarbios sri-
ties, kuriai menininko buvo paskirta daug 
dėmesio ir energijos. Tai knygų rašymas 
ir iliustravimas. Dar mokydamasis Kau-
no meno mokykloje, 1925 m. jis išleido 
knygelę „Blaivėk“. Joje eilėmis ir pieši-
nukais smerkė girtuoklystę. Iš kitų po-
puliarių dailininko knygelių pažymėtina 
„Žemės vaikai“ (išleista Kaune 1940 m.). 
Eiliuotas tekstas iliustruotas keliais šim-
tais piešinėlių. Pagrindinės šios knygos 
temos – kaimo žmonių gyvenimas, jų 
darbai, kaimiečių ydos, ypač tinginys-
tė. Pirmaisiais pokario metais pasirodė 
knygelė „Jaunųjų talka“, pasakojanti apie 
jaunuosius talkininkus. Dailininkas taip 
pat išvertė ir iliustravo Jano Hašeko „Šau - 
nųjį kareivį Šveiką“ (piešinius saugo sū-
naus Antano šeima), išvertė Levo Tols-
tojaus „Vaikystę“. 

1945 m., jau sunkiai sirgdamas, Jo-
nas ėmėsi rašyti autobiografinę apysaką 
„Nuo dūminės pirkelės iki caro rūmų“. 
Deja, spėjo užbaigti tik pirmąją jos dalį, 
kurią pavadino „Auksinė vaikystė“. Ti-

J. Martinaičio natiurmortai

Autobiografinės apysakos  
„Auksinė vaikystė“ viršelis
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kėjimas žmogumi – tai pagrindinė gija, besidriekianti per visą apysaką. Džiugi 
žinia: J. Martinaičio giminaitė Vida Samulienė iššifravo ir perrašė painų ir sun-
kiai perskaitomą autoriaus rankraštį, o Radviliškio rajono savivaldybės biblioteka 
pasirūpino jos išleidimu (2012).

Atrodo, kad dailininko talentams nebuvo ribų. Jis bandė rašyti ir operų bei 
operečių libretus. Viename laiške žmonai pasakojo, kad jiedu su kompozitoriumi 
Baliu Dvarionu galutinai nutarę rašyti operą. Iš pradžių buvo kilęs sumanymas 
rašyti libretą istoriniais motyvais, bet galiausiai apsistota ties psichologine tema. 
Taip atsirado „Užkeiktų pinigėlių“ pradžia. Apie šį kūrybinį procesą žinojo ir 
autorių namuose lankė kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša. Belieka tik apgai-
lestauti, kad sunki ir sparčiai progresuojanti liga bei ankstyva mirtis nutraukė 
gražius sumanymus. 

Tuo metu, kai gyveno ir kūrė J. Martinaitis, Lietuvos visuomenė retai turėjo 
progos pasigėrėti dailininkų rengiamomis parodomis. Jonas tesuspėjo savo kūrybą 
pademonstruoti žiūrovui vos kelis kartus. 1940-aisiais tapytojas dalyvavo bendroje 
šalies dailininkų parodoje Vilniuje, o 1942 m. – ir Kaune. Kitos J. Martinaičio 
darbų parodos buvo surengtos po labai ilgo laiko, jau po dailininko mirties. 
1941 m. Jonas sunkiai susirgo, tad aktyvus kūrėjo gyvenimas priblėso. Tuo metu 
jis tyliai gyveno ir tapė ar liejo akvareles ramiame savo kaime. Tačiau, nepaisant 
blogėjančios fizinės būsenos, 1945 m. kreipimesi į Lietuvos dailininkų sąjungą 
Jonas prašė ir toliau laikyti jį savo organizacijos nariu. 

Šeduvos apylinkėse esantis Žilionių kaimas buvo J. Martinaičio šeimos 
priebėga. Čia, palikę kunkuliuojantį Kauną, jie apsistodavo visai vasarai. Dai-
lininko brolio Petro, ūkininkavusio tame kaime, sodyba buvo ir ta vieta, kur 
Jonas praleido paskutiniuosius septynerius savo gyvenimo ir kūrybos metus. Liga 
jį negailestingai kamavo ir progresavo taip sparčiai, kad jėgos gyventi, o ypač 
kurti, kasdien mažėjo. Dailininkas labai skaudžiai išgyveno brolio Petro tremtį 

J. Martinaitis  
Žilionių kaime  
su giminėmis  
ir artimaisiais.  
Iliustracijos parinktos 
straipsnio autorės



1083

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

ir niekada negalėjo su tuo įvykiu susitaikyti, pats nuolat grįždavo į tuos laikus, 
kai jo šeimai grasino sodyboje nuolat besilankantys baudėjų būriai. Visa tai labai 
alino jautrią dailininko sielą, vertė kentėti nesibaigiančius fizinius ir dvasinius 
skausmus. Retomis nusiraminimo valandėlėmis dailininkas blaškėsi po sodybą, 
nors trumpam sustodamas ir žvelgdamas į tolį tarsi nematančiomis akimis.

J. Martinaitis mirė žvarbią 1947 m. lapkričio 29 d. Jį pažinojusiųjų atmintyje 
jis liko linksmas ir energijos bei gyvenimo džiaugsmo kupinas žmogus, visada 
būdavęs svarbiausių įvykių verpete ir niekada nevertinęs materialinių gėrybių. 
Gyvenimo kelią pradėjęs Šeduvoje, ten jį ir užbaigė. Palaidotas šalia savo tėvų 
ir brolių. 

1968 m. Lietuvos dailės muziejus minėjo darbštaus meistro 70-ąjį gimtadienį 
ir priminė kultūrinei visuomenei apie jo talentą. Įdomią pomirtinę parodą Kauno 
paveikslų galerijoje surengė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus 
1993 m. rudenį. Čia pirmąsyk vienu metu buvo eksponuotos J. Martinaičio akva-
relės, jo sūnaus Antano pastelės bei Igno Adakrio grafikos lakštai. Kaip rašė 
spauda, naujoji tikrai dramatiško likimo kūrybos ekspozicija leido kitaip pažvelgti 
į gausų, nors ir išblaškytą kūrybinį Martinaičių palikimą.

Iškilmingai buvo paminėtas ir J. Martinaičio 100-asis gimtadienis Vilniaus 
miesto Rotušėje. Beveik mėnesį lankytojai turėjo galimybę pakvėpuoti to laiko 
dvasia ir pasigėrėti menininko sukurtomis akvarelėmis. Toje ekspozicijoje Lietuvos 
dailės muziejus pristatė 26 akvareles, apimančias autoriaus kūrybos dešimtmetį. 
Parodos atidarymo metu vyko ir dailininkui atminti skirtas vakaras, į kurį su-
sirinko draugiška ir darni Martinaičių giminė, kultūrinė Vilniaus bendruomenė, 
žmonės, pažinoję šį neeilinį žmogų ar jo šeimos narius. Nedaug kas iki tol žino-
jome apie pedagoginę Martinaičio veiklą – piešimo mokytoju jis dirbo Baisogaloje. 
Buvo apžvelgtas ir dailininko kūrybos kelias, prisimintas lemtingasis susitikimas 
ir bendravimas su K. Sklėriumi. Į vakarą susirinkusieji turėjo retą progą išgirsti 
apie aplinkybes, formavusias šio menininko asmenybę bei kūrybos raidą, jo pa-
saulėžiūrą ir galimybes kurti.

Po dailininko mirties artimieji ėmėsi tvarkyti kūrybinį Martinaičio palikimą. 
Šeima darniai sutarė, kad J. Martinaičio kūriniai turi būti saugomi vienose pa-
tikimose rankose. 1966 m. O. Martinaitienė ir jos sūnus tapytojas A. Martinaitis 
perdavė Lietuvos dailės muziejui 96 akvareles, 56 iliustracijas, taip pat ir 16 tušu 
bei kitomis technikomis atliktų satyrinių piešinių, kurie puošė „Karį“, „Trimitą“, 
„Mūsų laikraštį“. Kūrybiniam palikimui patekus į Lietuvos dailės muziejaus fon-
dus, Lietuvos visuomenė ir dailės istorikai bei tyrinėtojai turi patogią galimybę 
studijuoti šio dailininko kūrybą bei rengti jo darbų parodas. 
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DOČKUSKostas(1916Pavartyčiųk.Radviliškior.–2003Či
kagoje)–įvairiapusisinžinierius, išradėjas.Šeduvosprogimnaziją
baigė1933m.1944m.pasitraukėįVakarus.1949m.apsistojoČi
kagoje(JAV).Studijavometalurgiją,inžineriją,chemiją.Dirbdamas
BorgWomenkompanijoje,ėmėsimoksliniodarbo, įgijomagistro
laipsnį,dvylikosišradimųpatentus,kuriųsvarbiausias–aliuminio
suvirinimasnenaudojantrūgščių.BuvoaktyvusAmerikoslietuvių
visuomenėsveikėjas.AtkūrusNepriklausomybę,daugkartųlankėsi
Lietuvoje,dalyvavopirmajameSąjūdžiosuvažiavime.

MOTIEKAITISKazys(19051218Pavartyčiųk.Radviliš
kior.–19790816Čikagoje,JAV)–karo(ginklavimo)inžinierius.
1927baigėŠiauliųgją,studijavoLUMatematikosgamtosfte.1932
paskirtaKAMstipendijairpasiųstasmokytisužsienyje.193409baigė
AukštąjąoptikosmkląParyžiuje.19340915pašauktasįLietuvos
kariuomenę.19350915baigusKaromklą,suteiktasginklavimo
ats.jaun.leitenantolaipsnis,priimtasįGinklavimovbąArtilerijos
dirbtuviųšaudyklosvedėju.19381013pakeltasįleitenantusirpo
metųpaskirtasGinklavimovbostyrimųlaboratorijostechnikosdalies
vedėju.SovietųSąjungaiokupavusLietuvąirlikviduojantLietuvos
kariuomenę,paskirtasRAatskirojozenitinėsartilerijosdivizionoko
vinioaprūpinimovku,tačiaunetrukusįsakymasbuvoatšauktasir
iškariuomenėsatleistas.DirboVDUTechnologijosfte.1941suteiktas
fizikosmokslųdaktarolaipsnis.1944sušeimapasitraukėįVokie
tiją.1949emigravoįJAV,gyvenoČikagoje.ApdovanotasVytauto
Didžiojoordino3laipsniomedaliu(1935).

NACICKASStasys(19041212Pavartyčiųk.Radviliškior.–
19440409Unžlage,Gorkiosr.)–karininkas.BaigėŠiauliųgją,
poto–19301025Karomklą.BaigusKaromklą,suteiktaspėst.
leitenantolaipsnis,19331120pakeltasįleitenantus,19371123–
įkapitonus,19390708baigusVytautoDidžiojoaukštosioskaro
mklosGen.štaboskyrių,suteiktosaukštojokaromoksloteisėsir
gen.štabokarininkovardas.Kariuomenėjepradžiojetarnavo4pulko
mokomosioskuoposjaun.karininku,vėliau–5kuoposkarininku,
kuoposvadu,kariuomenėsštaboIIIskyriauskarininku.Likviduo
jantLietuvoskariuomenę,buvopaskirtasRA179šauliųdivizijos
259šauliųpulkoštabovkopadėjėju.19410619suimtasįtarus
dalyvavimuLAFVilniausštaboveiklojeirįkalintasGorkioNKVD
kalėjime,vėliauUnžlage,Gorkiosr.Ypatingojopasitarimonuteistas
10metų.Žuvolageryje.

SKIPSKIENĖSenulytėBirutė(19310315Velžiuose),moky
toja,poetė.1939–1943mokėsiPavartyčiųprad.mkloje,1951baigė
Šeduvosvid.mklą.1951–1954mokytojavoPociūnėlių7ėjemkloje,
1954–1956–Smilgiųvid.mkloje,1956–1964–Šiaulėnųkult.namų
instruktorėtautiniųšokiųvadovė,1964–1972–Skėmių8ėsmklos

Kostas Dočkus
Kazys Motiekaitis
Stasys Nacickas
Birutė Skipskienė- 
Senulytė
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pradiniųklasiųmokytoja,nuo1972ikipensijosPakalniškiųprad.
mklosvedėja.MokėsineakivaizdžiaiŠiauliųped.itoprad.klasių
pedagogikosirmetodikosfak.Pirmiejiliteratūriniaibandymaipasireiš
kėvid.mkloje,įRadviliškiorajonoliteratųgretasįsiliejo1966.Eilė
raščiaispausdintialmanachuose„Takaipriešaltinio“(1999)ir„Rudens
spalvos“(2007),išleidopoezijosrinkinį„Lauknešėlisgimtinei“(2008)
irgimtojoVelžiųkaimoistoriją„ŽvilgsnisnuoBažnyčkalnio“(2012).

ZDANAVIČIUSVytautasValentas(19400629Pavartyčiųk.
Radviliškior.–19731216Pamaskvėje,Karačiarovok.)–inžinierius,
technikosmokslųkandidatas.1957m.baigėŠeduvosvidurinęmo
kykląirįstojoįKaunopolitechnikosinstitutoMechanikosfakultetą
(automobilizmospec.).Institutąbaigė1962m.supagyrimu.KAK
buvopatikėtosmeistro,paskuivyriausiojomechanikoirgaliausiai
vyriausiojoinžinieriauspareigos.Norsgamybojesekėsi,puoselėjonorą
dirbtimokslinįdarbąir1969m.įstojoįaspirantūrąKPIVibrotech
nikoslaboratorijoje.Šiojelaboratorijojedirbomoksliniubendradarbiu,
vykdėsutartissuUralokarinėmisgamyklomis.1973m.pradžioje
apgynėtechnikosmokslųkandidatodisertacijątema„Greitaeigioro
toriaus,veikiančiovakuumeiraukštosetemperatūrose,dinamika“.
1973m.kartusukitaistrimisKPImoksliniaisbendradarbiaisjamuž
preciziniųrotoriniųsistemųsvyravimųtyrimą,jųpašalinimobūdų
nustatymąbuvopaskirtasąjunginėpremija.19731216vakarąjis
išskridoįgamykląUraleatsiskaitytiužpagalsutartįatliktusdarbus.
ŽuvolėktuvoavarijojePamaskvėje.

Vytautas Valentas 
Zdanavičius
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Prastavonių keliu
Juozas Butkevičius

Tuo keliu, nuo gimtųjų namų miško apsuptoje sodyboje (eigulijoje), per 
garsųjį visoje plačioje apylinkėje pušyną, per visą gražėjantį senovinį Prastavónių 
kaimą, prakutęs kasdien vaikščiojau į pradinę mokyklą, o ją baigęs – į Šeduvõs 
gimnaziją. Nuo to kaimo padangės man vėrėsi platesni Nepriklausomos Lietuvos 
horizontai, prasidėję pažintimi su gimtąja upe, paprastais nepaprastų, vis skirtingų 
sodybų prastavoniečiais, augau, brendau kartu su to kaimo vaikais ir po daugelio 
metų jų, gyvų ir mirusių, nepamiršau ir jau nebepamiršiu. Gražus ne tik man 
tas kaimas. Turėti tokią gimtinę, kuri garsėjo Prastavonių pušynu ir Daugôve
ne, – didelė Dangaus ar likimo dovana! Ypač gyvas pušynas traukė pavasariais 
ir vasaromis. Jame nuolat skardėjo seniau populiarių gegužinių aidai, įvairiomis 
progomis čia lankėsi valsčiaus jaunimas, mokslo metų pabaigą švęsdavo Šeduvos 
progimnazijos, vėliau – gimnazijos mokiniai, sovietiniais metais vykdavo rajono 
dainų šventės, mokytojų, turistų dienos. Ir pastaraisiais metais, ypač švenčių 
dienomis, lankytojų pušyne netrūksta. O upė! Gal kokių trijų kilometrų kaspinu 
perjuosusi kaimą ji puikavosi abipus plačiai žydinčiomis pievomis, pasižymėjo 
žuvingumu, kuris, kaip rašoma 1928 04 15 „Panevėžio balso“ korespondencijoje, 
buvo „įvairiais būdais naikinamas Šeduvos „bedarbių“. Kitoje tų pačių metų to paties 
laikraščio korespondencijoje apie Daugyvenę – „Prastavoniečiai pasakoja, kad tokio 
potvynio, koks neseniai Šeduvos valsčiuje buvo, dar nesą matę“ (1928 06 15, nr. 25).

Prastavonių kaimo jaunimo veikliųjų grupė. Antroje eilėje iš kairės – P. Lukoševičienė,  
trečias – V. Lukoševičius. Apie 1936 m. Iš Panevėžio muziejaus archyvo
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Prastavoniuose, 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 39 
sodybose gyveno 236 gyventojai, 1942 m. – 199, 1986 m. – 264, 2011 m. – 200 
gyventojų. 

Prastavonių kaimas mylėjo savo upę, savo žemę. Derliai būdavo neblogi, 
chemizacijos nežinojo, tai svėrėmis ištisi laukai geltonavo – nemažam bičių ir biti
ninkų džiaugsmui: šiltą vasarą iš varšuvinių avilių po 50 kg medaus kopinėdavo. 

Linksmesni prastavoniečiai džiaugėsi, esą kaimas toks šaunus todėl, kad 
pusė kaimo arba Lukoševičiai, arba Krilavičiai. Kitokios pavardės – užkuriomis, 
kaip antai Misiūnai, Pakalenkos, arba darbo tikslais atkeliavę – Butkevičiai. Tačiau 
ir jie prastavonietiškai galvoti ir elgtis išmoko ir neblogai prie kaimo pritapo. 

Labiausiai Prastavoniams pasisekė, kad 1935 m. į vienkomplektę pradinę 
mokyklą, kuri glaudėsi seniūno Petro Lukoševičiaus didžiausiame kambaryje („ge
rajame gale“), buvo atkelta mokytoja Paulina ŽitkevičiūtėLukoševičienė (1894–1984). 
Talentinga, aukštos kvalifikacijos pedagogė greitai kaime įgijo tokį didelį autori
tetą, kokio čia iki tolei niekas neturėjo. Mokytojos P. Lukoševičienės suformuotas 
pasaulėvaizdis išliko nepakitęs visam gyvenimui kelioms prastavoniečių kartoms. 
Karo audros, okupacijos, valdžių kaita, rodos, nepalietė Prastavonių autoriteto. Kai 
1941 m. jos vyrą Vytautą, Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanorį, prieškario 
Šeduvos valsčiaus viršaitį, suėmė ir be teismo išvežė į Petropavlovską (Kazachsta
nas), kur jis po trijų mėnesių mirė, mokytojos neišdrįso liesti; matyt, pabūgo, kad 
prastavoniečiai gali ateiti su šakėmis mokytojos vaduoti. Žuvusio vyro atminimui 
mokytoja kieme pastatydino koplytstulpį, ir jo sovietiniai valdininkai nedrįso ki
binti. P. Lukoševičienės autoritetas buvo toks nepaprastas, kad ji buvo pagerbta 
kaip reta sunkiaisiais okupacijos metais: politinio kalinio našlei buvo suteiktas 
Nusipelniusios mokytojos vardas, ji buvo apdovanota Darbo raudonosios vėliavos 
ordinu. Likusi viena mokytoja užaugino du sūnus ir dukterį. Sūnus Algimantas – 
inžinierius, Jurgis – mokytojas, duktė Benedikta – namų šeimininkė. Deja, visi mirę. 

Puikus mokytojos pavyzdys paskatino didesniems siekiams nemažą jos 
mokinių būrį. Visų jų siekių ir darbų pradžia – mokytojos pamokos Prastavonių 

Paulina ir Vytautas 
Lukoševičiai  
jaunystėje.  
Iš Panevėžio  
muziejaus archyvo 
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pradžios mokykloje. Visus juos išvardyti – nelengvas darbas, 
bet paminėti keletą svarbiausių – būtina. Pirmiausia – mo
kytojos pavyzdžiu tapusieji garsiais pedagogais. Iš tokių – 
mokytojos sūnus Jurgis, ilgus metus mokytojavęs Baisógaloje, 
Vytautas Barkauskas, mokytojavęs ir direktoriavęs Nemunºlio 
Radvíliškyje, Kazys Zupkus – Žåsliuose, Alfonsas Žičkus, 
mokytojavęs Maže¤kiuose. Docentas Romas Butkevičius visą 
gyvenimą susiejo su buvusiu politechnikumu, dabar – Vilniaus 
kolegija. Suprojektavo ir pats įrengė dvi mokymo klases su 
veikiančiomis schemomis ir modeliais mokymo vietose, skirtas 
radioelektroninių detalių charakteristikų tyrimams, automobilių 
elektrinės dalies įrengimų demonstracijai ir tyrimui. Už juos 
ir docento vardas suteiktas. 

Ignas Barkauskas, vienas iš gabiausių P. Lukoševičienės 
mokinių, nepalūžo ir atsidūręs tremtyje. Jis 1954 m. baigė vi
durinę mokyklą ir įstojo į Irkùtsko kalnakasybos ir metalurgijos 
institutą, kur studijavo mašinų technologiją. Mokydamasis ins
titute, susipažino su Irkutskê gyvenusių lietuvių bendruomene, 
įsijungė į jos veiklą, aktyviai dalyvavo saviveikloje. Jis, trem
tinys, sugebėjo atlikti gamybinę praktiką Vilniaus „Žalgirio“ 
staklių gamykloje, kurioje grįžęs iš tremties su inžinieriaus 
diplomu dirbo technologu, meistru, cecho viršininku, biuro 
viršininku. Tuo pat metu Vilniaus mechanikos technikume 
dėstė mašinų gamybos technologiją, staklių automatinių linijų 
projektavimą. 1971 m. pakviestas dirbti į Vilniaus žolės ir 
šiaudų perdirbimo mašinų konstravimo institutą sektoriaus 

P. Lukoševičienė su dukra Benedikta ir sūnumis Algimantu bei Jurgiu 
„po trylikos metų netekus tėtuko“. Iš Panevėžio muziejaus archyvo

Romualdas  
Butkevičius

Ignas Barkauskas 
jaunesnysis
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vedėju, vėliau tapo skyriaus viršininko pavaduotoju ir 
galiausiai – skyriaus viršininku. Nuo 1990 m. iki pen
sijos 1997 m. dirbo Vilniaus biotechnologijos instituto 
Projektavimokonstravimo biuro viršininku. Visuose 
darbuose jį lydėjo sėkmė ir pripažinimas. 

Rimtai mokytojai, savo brolienei, talkino jau 
minėtas P. Lukoševičius, mokyklos patalpos savininkas. 
Mums, vaikams, jis atrodė rūstus, net baugus. Jo pasa
kytas žodis buvo svarbus ir nepriekaištingai vykdomas. 
Neteko girdėti, kad kas iš kaimynų būtų ginčijęsis su 
seniūnu. Iškilus reikalui Petras pasirodydavo visu ūgiu. 
Kai 1945 m. kaime vyrų katastrofiškai sumažėjo, jis, 
pasikinkęs porą stiprių arklių į javų kertamąją, pasi
kvietęs kelias patyrusias rišėjas, per dieną kaip vėjas 
suguldė visų Kurkliÿ pamiškės ūkininkų Valkavičių, 
Jasiūnų, Misiūnų, Plungės, Butkevičių rugių laukus, 
suguldė pėdais ir nuvažiavo pas Navickus. Liko tik sustatyti gubas ir pagrėbstyti. 
Bebaigiant kirsti Plungės rugius, lūžo kertamosios sparnas. Laimė, pavyko greitai 
sutaisyti sutvirtinant jį storu faneros lapu. Darbas nesusitrukdė. 

Kokiu keliu ar keliuku tekdavo eiti, matydavau, kaip visoje apylinkėje 
tarpukariu plėtėsi vienas už kitą pavyzdingiau tvarkomi mažesni ar didesni 
ūkiai. Be abejonės, agrokultūra išsiskyrė Igno Barkausko ūkis. Gimęs gausioje 
daugiavaikėje šeimoje, darbštuolis Ignas savanoriu kovojo dėl Lietuvos nepri
klausomybės, o jos sulaukęs nuskubėjo į agronomijos studijas Dotnuvõs žemės 
ūkio akademijoje. Nors besimokant paskutiniame kurse teko nutraukti studijas, 
1934 m. vedęs ir įsikūręs tėvų žemėje Šeduvos vienkiemyje (vėliau – Prastavonių 
kaimas), ūkininkavo kaip tikras agronomas. Ūkininkaudamas palaikė glaudžius 
ryšius su Baisogalos dvaro savininku V. Komaru, su kuriuo susibičiuliavo studijų 
metu atlikdamas augalininkystės ir gyvulininkystės praktiką, dalyvavo darbuose 
gerinant Lietuvos juodmargių veislę. I. Barkauskas ne tik pavyzdingai tvarkė 
ūkį, jis buvo kaimo švyturys, išrinktas kelių aplinkinių kaimų seniūnu, aktyviai 
dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje, jo elgesys sunkiausiais seniūnijoje metais buvo 
pavyzdingas, nuomonė įvairiausiais klausimais – autoritetinga ir veiksminga. 
Tai ypač išryškėjo kruvinaisiais okupacijų ir pokario metais. Fašistinės okupaci
jos metais, kaip mena I. Barkausko sūnus, taip pat Ignas, tėvukui vadovaujant 
Šeduvojê buvo sudaryta žydų ir čigonų tautybių žmonių gelbėjimo grupė, ku
rioje aktyviai reiškėsi A. Jasiūnas, J. Krilavičius, A. Misiūnas, P. Lukoševičius. 
Jie išgelbėtus žydus perduodavo į pamiškes, kurių vokiečiai privengdavo. Kaip 
prisimena sūnus Ignas jaunesnysis, 

„Mūsų sodyboje buvo įrengta nedidelė patalpa laikinam apgyvendi-
nimui: ten tilpo iki trijų žmonių. <...> 1942 Kūčių vakarą tėvukai 
parvežė į skarą suvyniotą gal 13–15 metų amžiaus žydų tautybės 
mergaitę. Mergaitė, vardu Rachelė, buvo sušalusi ir labai silpna. 

Petras Lukoševičius,  
Prastavonių seniūnas.  
Apie 1980 m.
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Namuose jau buvo paruošta karšta vonia. Visus jos senus drabužius 
sumetė į krosnį, išmaudė, aprengė švariais drabužiais. Visas jos 
kūnas buvo apleistas, galva pilna utėlių. Mama jai nukirpo plaukus 
ir ištepė žibalu. Rachelė mūsų namuose gyveno iki 1943 m. vasaros. 
1943 m. vasaros pradžioje dviračiu atvažiavęs žmogus perspėjo, 
kad apie jos slėpimą skundiko pranešta vokiečiams. Mergaitė buvo 
skubiai aprengta, įdėta maisto, ir partizanų ryšininkas A. Jasiūnas 
ją naktį išvežė. Kitą dieną atvažiavo trys motociklai, prisėdę vo-
kiečių. Mama, pamačiusi į kiemą įvažiuojančius vokiečius, jų labai 
išsigando. Ji skubiai griebė po suolu likusias mergaitės basutes ir 
sukišo į krosnį. Bet vokiečiai neužėjo į trobą ir, pasikalbėję su tėvu 
kieme, išvažiavo.“

Kaimynai grįžusiems iš tremties Barkauskams pasakojo, kad 1957 m. vasarą 
į kaimą atvykusi jauna žydų tautybės moteris klausinėjo apie savo išgelbėtojus. 
Tikriausiai tai buvo Rachelė. Tarp Barkauskų išgelbėtųjų – ir tarybinis karys be
laisvis gruzinas Jelisejus Devize. Po karo jo duktė Nana Devize, vertėja iš lietuvių 
kalbos, Lietuvos valstybės apdovanota. 

„1944 m., prasidėjus antrai sovietų oku-
pacijai, – kaip rašo savo atsiminimuose 
Ignas jaunesnysis, – tėvas įsijungė į 
partizaninį judėjimą. Pas mus namuo-
se pastoviai vykdavo Žaliosios apygardos 
partizanų būrių vadų pasitarimai. Mama 
buvo partizanų ryšininkė. Mus lankydavo 
partizanų ryšininkas Petras Novogrodskis 
ir moteris, kurią informatoriui įskundus 
suėmė, nukankino ir jos kūną išniekino 
išmesdami NKVD būstinės kieme Šedu-
voje. Mūsų daržinėje buvo įrengta ginklų 
slėptuvė. 1945 04 05 tėvas buvo suimtas 
ir įkalintas Šeduvoje, po to išvežtas į Le-
ningrado srities Balagojos koncentracijos 
lagerius. Buvo žiauriai kankinamas, išmušti 
visi dantys, susprogdinti ausų būgneliai, 
atmušti kojų kulnų nervai. <...> 

1946 02 26 stribų ir NKVD ope-
racijos buvo sunaikinta partizanų stovykla 
Kauleliškių miške. Gyvi liko trys partiza-
nai. Jie glaudėsi mūsų pastatuose. Mama 
kasdien nešdavo jiems kibirus su maistu 
ir tvarsliava. Po kurio laiko buvo anu-
liuotas ginklų sandėlis. Aktyvus partizanų 
priešinimasis slopo. 1947 m. ar 1948 m. 

Igno Barkausko šeima: tėvai Ignas ir Marija, 
sūnūs Algirdas ir Ignas. Iš Igno Barkausko 
jaunesniojo albumo 
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vasarą trys vyrai slėpėsi daržinėje. Jie buvo užklupti įskundus 
netikėtai. Du iš jų spėjo pasislėpti bunkeryje, o trečiam pradurta 
šlaunis. Jį pernešė į klojimą, sutvarkė žaizdą, ir sužeistasis buvo 
partizano A. Jasiūno išgabentas vežimu. Kitą dieną atvažiavo jau 
du sunkvežimiai. Vėl ieškojo, badė, bet nieko neradę išvažiavo. Iki 
bunkerio buvo likę apie metrą.“ 

Iš Igno Barkausko jaunesniojo rašinio žinome, kad 1949 04 11 šeima, motina 
Marija su sūnumis Ignu (gim. 1936) ir Algirdu (gim. 1939), buvo ištremta į Sibirą, 
tėvą, sunkų ligonį, paliko pas brolį. Jis persikėlė į Šeduvoje esantį tėvų namą. 

Šeima atsidūrė Irkutsko srities Tulùno rajono Putílovo kolūkyje. 1950 m. 
persikėlė į Ust Udos miestą. Motina dirbo pramonės kombinate, sūnūs mokėsi. 
Motina 1958 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno savo namuose. Iš pradžių dirbo 
laukininkystėje, vėliau fermoje šėrė jaučius. Tėvai palaidoti Šeduvoje. 

Geriausiai tvarkomu ūkiu Prastavoniuose buvo pripažintas dar vieno – Do
minyko Lukoševičiaus ūkis. Jo sūnus Kazimieras, tarpukariu aktyvus pavasarinin
kas, globojo kaimo angelaičių kuopelę, pokario metais tapęs agronomu, augino 
obuolius Tauj¸nų, Ukmergºs r., sodininkystės ūkyje. 

Daug metų pagrindiniu Prastavonių keliu keliaujančiojo akis traukė kaimo 
pradžioje besipuikuojanti stipraus ūkininko Domo Masiulio sodyba. Apie jos šei
mininkus, Apoloniją ir Domą Masiulius, 1999 m. vasarą sulaukusius devyniasde
šimt vienerių metų ir atšventusius šešiasdešimt septynerių metų vestuvių sukaktį, 
pradinės mokyklos mokytoja J. Aukštikalnienė Šeduvos parapijos biuletenyje 2000 
02 27 rašė: 

„Gyvenimas nelepino Masiulių. Visus sunkumus nugalėjo savo 
darbštumu, atkakliu darbu. Dabartinė sodyba yra pastatyta seno-
lių rūpesčiu ir pastangų dėka. Didžiulį sodą ir egles apie sodybą 
pasodino jie patys. Šie žmonės yra užsigrūdinę darbu, o senolis 

Apolonija ir Domas 
Masiuliai su anūku  
Mindaugu. Apie 
1996 m. Iš Masiulių 
šeimos albumo
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Domas jaunystėje sau jėgas kaupė sportuodamas. Visa tai suteikė 
jam stiprybės iškęsti sovietiniame lageryje patirtus kankinimus ir 
kitus sunkumus. Užaugino Masiuliai tris sūnus ir dukrą. Sulaukė 
dešimt vaikaičių ir penkių provaikaičių. Dukrai ir sūnums tėvai 
įskiepijo meilę darbui. Auga senolių kelių kartų graži pamaina. 
Senoliais rūpinasi vidurinysis pagal amžių sūnus Stasys su šeima. 
Marti Stasė ir dukraitė Justė, talkinant vaikaičiui Mindaugui, rū
pinasi, kad darželyje žydėtų rožės ir kitos gėlės, puošiančios ir 
džiuginančios senolių dienas.“

Sklandė Prastavoniuose įsiminę pasakojimai apie prastavonietį Juozą Kurk
linską. Vieną iš tokių papasakojo E. Bartkevičiūtė, o užrašė ir su mumis pasidalijo 
kraštotyrininkė E. Brajinskienė. Taigi tas 

„Kurklinskas, gyvenęs su broliu ir dviem seserimis, turėjo žemės ir 
didelį sodą. Prastavonių pušyne vasarą vykdavo gegužinės. Jaunimas 
šokdavo iki saulei patekant ir eidavo namo pro Kurklinsko sodą. 
Kad bernai nelįstų į sodą obuoliauti, jis pats sekmadienio vakare 
pririnkdavo pintines obuolių ir sustatydavo prie kelio. Galėjo imti 
ir valgyti, kiek nori. 

Rusų laikais ūkininkai turėjo valdžiai atiduoti pyliavą grū-
dais. Kurklinskas pyliavą buvo atidavęs ir turėjo kvitus. Atvažiavo 
stribiteliai ir atėmė dar aruode likusius grūdus, nors šeimininkas 
ir priešinosi. Tada jis nusipynė iš liepos karnos patogias vyžas ir 
pėsčias išėjo į Vilnių teisybės ieškoti. Kas ten žino, gal pakely pavežė 
kas, bet Kurklinskas pasiekė Vilnių. Išsiaiškino, parodė kvitus, ir 
Šeduvos stribai gavo nuobaudas, turėjo grąžinti Kurklinskui grūdus. 
Grįžo žmogus patenkintas. Vilniečiai padėjo jam grįžti į Šeduvą.“

Turėjo Prastavoniai ir porą savo stipruolių, bet šie savo jėgą sau laikė ir 
kaimui jos nerodė. Tačiau reikalo prispirtas Juozas Krilavičius, kai po eilinės 
kiaulystės Domas Masiulis, treniruotas boksininkas, dar ir glėbiais persiimti su
manė, taip energingai jį ant menčių paguldė, kad tas, ir neprilaikomas, pagulėjo, 
pagulėjo, atsikėlė ir nepadėkojęs nuėjo. Bet pamoką gerai išmoko: kol gyvas, 
daugiau Juozui skersai kelio nesipainiojo. 

Apie Prastavonių stipruolio Pakalenkos šeimą – vėlgi iš tos pačios E. Bart
kevičiūtės lūpų užrašė E. Brajinskienė. 

„Jonas Pakalenka, baltarusis ar rusas, kalbėjo lietuviškai su akcentu. 
Su žmona prastavoniete Dalangauskaite jis sugyveno tris sūnus: 
Benjaminą, Ričardą ir Jaceką. Stipruolis milžinas buvo aukštas, 
stambus, labai stiprus ir labai ramaus būdo. Sodyba graži, gyveno 
gerai. Sykį baloje įklimpo karvė. Vyrai ir šiaip, ir taip bandė ją 
ištraukti, bet neįstengė. Pasikvietė į talką Pakalenką. Tas čiupt karvę 
už ragų ir ištraukė. Važiuodavo į mišką malkų. Būdavo prisikrauna 
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vežimą, kad blogame kelyje užklimpsta ir arklys nebeištraukia. Jis 
iškinkydavo arklį, pats ištempdavo vežimą su malkomis į sausesnį 
kelią, vėl pakinkydavo arklį ir grįždavo ratuotas namo. Sykį, sako, 
užpykęs ant arklio, taip trenkė ranka jam per ausį, kad arklys 
krito negyvas. Kaimiečiai sakydavo, kad gerai, jog jis ramaus būdo, 
ne mušeika. Juk jei būtų kam uždavęs, tas jau nebūtų atsikėlęs. 
O priežodis buvo: „Tegi tegi“. Vaišėse, prieš pakeldamas stiklą, 
pagalvojęs sakydavo: „Tegi tegi, ar čia gerty, ar čia ne.“ Jo sūnus 
Jacekas tapo dantų gydytoju, Ričardas – A. Sniečkaus vairuotoju, 
jauniausias mokėsi Šeduvoje. Uošvė Dalangauskienė gydė žmones 
nuo rožės.“ 

Prastavonių keliu visus du dešimtmečius išeidavau ir grįždavau į gimtuo
sius namus, į nusipelniusio miškininko Prano Butkevičiaus (1898–1981) šeimą. 
1945 m. gegužę tėvą, girininkijos techniką, perkėlė girininkauti Vilniaus urėdijon. 
Rudamínos (dabar Gegužínės) girininkijoje 1949–1950 m. jis pastatydino spygliuočių 
kankorėžių džiovyklą ir sėklomis, ypač eglių, aprūpindavo didelę dalį Lietuvos 
miškų. Šalia girininkijos, arčiau nei kilometro atstumu, Rudaminos upelio šlaite, 
buvo vilkų irštva – keli urvai su prie jų ištrypta aikštele. Girininkas per du de
šimtmečius neleido nė vienos medžioklės (tam jis turėjo teisę). Tuometinio miškų 
ūkio ministro A. Matulionio klausiamas kodėl, aiškino: 

„Medžiotojai pažais kartą ar du per metus, o girininkijai teks su 
kaimynais gyventi greta metų metus. O visi miško treliavimo, 
kvartalinių mineralizacijos darbai tada buvo atliekami tik arkliais...“ 

Vilkai šią nuostatą gerbė, girininkiją pagarbiai apeidavo. 
Paulina ir Pranas Butkevičiai užaugino šešetą vaikų. Tėvas amžinai žūdavo 

miškuose, mama su būriu vaikų sukosi namie. Mokėjo, mėgo ir surasdavo laiko 
sau, vaikams ir net kaimynėms kai ką gražaus pasiūti ar siuvimo meno pamokyti. 

Paulina ir Pranas 
Butkevičiai. 1952 m. 
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Todėl kaime gerų draugų nestokojo. Privatizuoti sodybą ar sklypą jokių vilčių 
nebuvo, vaikai ėjo savais keliais. Be atskirai minimų Romo ir Juozo, vyriausias 
Henrikas (gim. 1922), karo nublokštas Kanådon, po darbo „General Motors“ ga
mykloje ėmėsi statybų: be namo ir dviejų vasarnamių sau, dar ir kitiems puskapį 
vienbučių namų pastatė. Pranas (gim. 1927), baigęs Leningrådo prekybos institutą, 
Vilniuje 36 metus didžiausiai universalinei parduotuvei vadovavo. Zigmas (gim. 
1935), transportininkas, baigęs VISI, pradėjo darbą sandėlininku MT autoūkyje, 
dirbo vyr. inžinieriumi, baigė viršininku. Duktė Janina (gim. 1937), baigusi Vilniaus 
medicinos mokyklą, ilgus metus dirbo felčere Lavóriškių ambulatorijoje, kurį laiką 
jai vadovavo. Baigė darbą Vilniaus rajono poliklinikoje vyr. akušere. Dar ir dabar 
kaimuose dažnai prisimenama.

Prastavonių pradžios mokykla daug metų buvo apylinkės švyturys. Apie ją 
plačiai papasakojo straipsnyje „Neblėstantys prisiminimai“ („Mūsų kraštas“, 2005 
11 12, p. 7) mokytoja Janina Aukštikalnienė, išdirbusi šioje mokykloje keturiasdešimt 
trejus metus. Kai kuriuos faktus ir skaičius verta priminti ir šiame straipsnyje.

Vieno komplekto su trim skyriais Prastavonių pradinė mokykla įsteigta 
1922 m. Šios mokyklos kūrimasis buvo ilgas ir nelengvas. 1922 m. Prastavonių 
kaimo gyventojams skirstantis į vienkiemius, mokyklai buvo paskirta 1,5 ha že
mės, kuri įkainota 900 litų, bet nauja mokykla joje tepastatyta po penkiolikos 

Mokytoja Ona Čepkauskaitė su savo mokiniais ir mokyklą vizitavusiu 
valsčiaus švietimo skyriaus vedėju Juozu Liutkumi. 1948 m. 
Iš O. Čepkauskaitės albumo
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metų. Tuos metus teko glaustis erdvesnėse kaimo gyventojų seklyčiose, kurios 
buvo nepritaikytos tam darbui. Per penkiolika metų pasikeitė kelios mokytojos, 
kurios turėjo apleisti mokyklą dėl nepakankamo cenzo. Mokykla atsigavo, kai 
nuo 1927 09 01 jos vedėju buvo paskirtas mokytojas Juozas Žemaitis, turėjęs 
reikalaujamą cenzą ir patirties. Jį po aštuonerių metų pakeitė jau mūsų minėta 
Paulina Lukoševičienė, dirbusi Prastavonių keturių skyrių pradinės mokyklos 
vedėja dvidešimt ketverius metus. 1947 m. buvo paskirta antra mokytoja Ona 
Čepkauskaitė, kuri mokytojavo ketverius metus. Kai P. Lukoševičienė 1959 m. 
išėjo į pensiją, mokyklai vadovauti ėmė V. Bajoriūnas, antrąja mokytoja pradėjo 
dirbti J. Aukštikalnienė. 1970 m. mokyklą perorganizavus iš keturmečio pradinio 
mokymo į trimetį, mokyklai vadovauti liko J. Aukštikalnienė. Mokykla veikė iki 
2005 09 01. Uždaryta sumažėjus mokinių. 

Prastavoniečių kultūrai nemažos reikšmės turėjo čia 1955 m. įsteigta bibli
oteka. Atrodo, ir įvairių renginių, ir skaitytojų, kaip rodo kasmetinės ataskaitos, 
užfiksuota bibliotekos metraštyje. Jau pirmaisiais metais turėta 1 171 knyga, 150 
skaitytojų, buvo sudaromi rekomenduojamų knygų sąrašai, vedamos literatūri
nės apžvalgos, vaikų rytmečiai, rengiamos parodėlės. Pirmoji vedėja – Apolonija 
Banaitytė. Darbui, aišku, trukdė dažna vedėjų kaita – pirmą dešimtmetį vedėjos 
keitėsi kasmet. Kaip rašoma 1988 m. ataskaitoje, biblioteka aptarnavo Prastavonių, 
Kauleliškių, Pakuteniÿ ir Baltósios kaimus (visą seniūniją!). Atkurtos nepriklau
somybės metais, pasikeitus visuomeniniam gyvenimui, bibliotekos darbas keitėsi, 
knygų fondai kasmet mažėjo, keitėsi bibliotekos darbo turinys. Biblioteka organizavo 
valstybinių švenčių, rašytojų jubiliejų minėjimus, kraštotyrinės medžiagos rinkimą, 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, gedulo ir vilties parodas. Daugiausia buvo 
skaitoma grožinė ir vaikų literatūra. Paskutiniosios darbuotojos – B. Daniškevi
čienė, B. Samaliokienė, A. Tamošiūnienė. Skaitytojų skaičius po truputį mažėjo, 
nes mažėjo ir gyventojų. Kauleliškiuose ir Pakuteniuose liko tik senyvo amžiaus 
žmonės. Prastavonių biblioteka uždaryta 2001 m.

Mokytoja Janina 
Aukštikalnienė su 
vieninteliu ketvirtos 
klasės mokiniu Vidu 
Šerpyčiu jo pradinės 
mokyklos baigimo 
proga. 1999 m.
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Minėtinas ir Prastavonių seniūnijai priklausęs Kauleliškių kaimas. 1923 m. 
surašymo duomenimis, jo 24 sodybose gyveno 135 gyventojai, 1942 m. visuotinio 
gyventojų surašymo duomenimis, Kauleliškiuose 32 sodybose gyveno 150 gyven
tojų, 2011 m. – 19 gyventojų. 

Kaimas buvo įsikūręs abipus senojo kelio Šeduva–Baisogala. Per kaimą te
kančių Daugôvenės ir Kutenos upelių santakoje buvo Pukynės kalnelis, ant kurio 
vykdavo didžiulės gegužinės. Onos Zubienės (gim. 1868) prisiminimu, kaimo 
žmonės ėjo lažą į Čelkiÿ ir Raudóndvario dvarus, po tris dienas per savaitę. Kai
me gyventa ir žydų, net smuklę turėjo. 1925 m. kaimas išsiskirstė į vienkiemius. 
Kryžbaloje (1 ha niekam nepriklausančios žemės, durpingas miškelio gabalėlis) 
vasarą kauleliškiečiai rinkdavo avietes, mėlynes, net spanguolių būdavo. Bartkaus 
žemėje buvo žvyrynas. Kasdami žvyrą kaimiečiai rasdavo žmonių kaulų, juos 
tvarkingai surinkdavo ir palaidodavo kaimo kapinėse. Kaimas turėjo apie 0,5 ha 
molyną. Jis buvo Žičkaus miško pašonėje. Čia kaimiečiai, keldamiesi į vienkiemius, 
mindavo molį, veždavo ir drėbdavo tvartus, gamino karščiui atsparias plytas. 
Tuo metu tai buvo pati pigiausia ir kiekvienam prieinama statybinė medžiaga. 
Vakariniame kaimo šone – Trirågio miškas. Vienu ragu jis rėmėsi į Prastavonių 
kaimo palaukę, antru – į Žiliónis, trečiu – į Vaidulónis, ketvirtu – į Kauleliškius. 

Prastavonių ir, žinoma, Kauleliškių kaimo seniūnai buvo Juozas Zupkus, po 
to – Simonaitis ir galiausiai Petras Lukoševičius, pritampantis prie visų valdžių. 
Kaimo maršalka buvo Mykolas Žičkus. Jis palaikė ryšius su bažnyčia. Kauleliškių 
kaimo vaikai mokėsi Prastavoniuose. 

Iš Kauleliškių ištremti: P. Masiliūno šeima (5), Navickai (3), Žičkai (2). 

AUKŠTIKALNYTĖ Ingrida (1962 08 14 Prastavoniuose–2001 
08 11), dailės pedagogė, keramikė. 1979 m. baigė Šeduvos vid. mklą, 
1987 m. – Kauno taikomosios dailės technikumą, 1996 m. – Vilniaus 
dailės akademijos vaizduojamosios dailės ftą, 1999 m. – Kauno 
Vytauto Didžiojo uto Menų ftą. Dirbo: 1981–1983 m. – V¸riškių 
eksperimentinio ūkio dailininke, 1987–1989 m. – Jõniškio meliora
cijos valdybos dailininke, 1989–1992 m. – Kauno „Perkūno“ namų 
dailininke, 1999–2001 m. – Šakiÿ meno mklos dėstytoja, Siesartėnų 
pagrindinės mklos mokytoja. Yra surengusi personalinių parodų 
Kaune, Radviliškyje, Šakių rajone, Palubių bažnyčioje, dalyvavo gru
pinėse parodose Vilniuje, Šakiuose, Kaune, Aukštaitíjos nacionalinia  
me parke, tarptautiniame plenere „Kalbanti žemė“ (Šakiai, Marijãm
polė), Kauno „Eglės galerijoje“. Dirbo keramikos, tapybos ir tekstilės 
srityse. Domėjosi senosios keramikos technologijomis, archajine kera
mika. Siekė atgaivinti ir išsaugoti senąją baltų kultūros ir lipdybos 
technologiją, savaip interpretavo ilgaamžes senųjų dirbinių formas. 
Mirtis nutraukė gyvybės siūlą pačiame jėgų žydėjime. 

PETKEVIČIŪTĖBANDZAITIENĖ Zita (1942 01 01 Šeduvoje), 
botanikė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė. 1966 m. baigė 
Vilniaus pedagoginį institutą, įgydama vidurinės mokyklos mokytojos 

Ingrida Aukštikalnytė
Zita Bandzaitienė
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biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybę. 1966–2008 m. dirbo 
Botanikos institute vyr. laborante, aspirante, vyresniąja moksline 
bendradarbe, moksline sekretore (1982–1994). 1999 m. apgynė habili
tacinį darbą „Bruknė, dauginimo ir auginimo pagrindai“. Yra knygų 
„Vaistiniai augalai“ (1969), „Lietuvos laukiniai vaistiniai augalai“ 
(1981), „Retesnieji sodo augalai“ (1990) bendraautorė, „Bruknės“ (2002). 

BARKAUSKAS Ignas (1896 11 23 Šeduvoje–1968 09 13 Prasta
voniuose), žemės ūkio specialistas. Mokėsi Šeduvos progimnazijoje, 
tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje kavalerijos (ulonų) daliniuose, 
dalyvavo mūšiuose su bermontininkais. Kovose su lenkais patyrė 
sunkią kontūziją ir netekęs sąmonės pakliuvo į nelaisvę. Apsikeitus 
belaisviais grįžo į Lietuvą ir įstojo į Dotnuvõs žemės ūkio akademiją. 
Paskutiniame kurse mokslus turėjo mesti, nes žuvo jo tėvai. 1934 m. 
vedė ir įsikūrė ūkininkauti tėvų žemėje Šeduvos vienkiemyje (dabar 
Prastavonių kaimas). Ūkininkaudamas palaikė glaudžius ryšius su 
Baisogalos dvarininku V. Komaru, su kuriuo susipažino atlikdamas 
augalininkystės ir gyvulininkystės praktiką, tobulindamas lietuviškų 
juodmargių (raguočių) veislę. 1934 m. buvo išrinktas seniūnu, aktyviai 
dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje. Vokiečių okupacijos metais gelbėjo 
žydus. 1949 03 25 žmoną Mariją ir sūnus Igną bei Algirdą ištrėmė. 
Tėvą kaip sunkų ligonį paliko pas brolį. Jis įsikūrė Šeduvos mieste 
buvusiame savo name. Likęs Lietuvoje iki 1950 m. dirbo lentpjūvėje. 
62jų išėjo į pensiją. Mirė 1989 m., palaidotas Šeduvos kapinėse.

BUTKEVIČIUS Juozas (1928 09 23 Šeduvos geležinkelio sto
tis), chemikas. 1935–1938 m. mokėsi Prastavonių pradžios mkloje, 
1938–1944 m. – Šeduvos vid. mkloje, 1951–1953 m. – Vilniaus 
8ojoje darbo jaunimo vid. mkloje, 1953–1958 m. studijavo VU che
mijos fte. 1956–1957 m. – J. Vito fko pamainos chemikas, meistras,  
vyr. meistras, 1957–1958 m. – VU Chemijos fto vyr. laborantas, 
1958–1965 m. – MA Chemijos ir cheminės technologijos ito jaun. 
moksl. bendr. Prisidėjo projektuojant ir įrengiant Chemijos ite Radio
aktyviųjų izotopų lją (1965–1966). Darbo su izotopais apmokė per 
100 šio ito ir VU darbuotojų, konsultavo ir kontroliavo jų atlieka
mus darbus. Apie 70 iš jų gynė disertacijas. Per 100 str. autorius. 
Populiarindamas chemijos ir radiologijos žinias perskaitė per 2 000 
paskaitų vyresniųjų klasių moksleiviams, studentams, paskaitininkams 
Lietuvos miestuose ir rajonuose. Studijuoja urano chemiją, žmonių 
ir aplinkos radioaktyvumą.

PETKEVIČIŪTĖKORKUTIENĖ Leona (1934 08 10 Kauleliškiuo
se), gydytoja, rašytoja, fotografė. 1965 m. baigė VU medicinos ftą. 
Nuo 1967 m. dirbo gydytoja Vilniaus klinikinėje ligoninėje, vėliau – 
prekybos laivyne, 1986–1987 m. – P. Jemene. 1990–1992 m. gyveno 
Čikagoje. Išleido eil. rink. „Etiudai“ (1988), kelionių apybr. „Sveika, 
jūra“ (1989), J. Basanavičiaus gyvenimą vaizduojančią dramą „Vade 
mecum“ (1992, past. 1993), meninės fotografijos albumus „Kolegos“ (1992, 

Ignas Barkauskas
Juozas Butkevičius
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apie Vilniaus klinikinės ligoninės gydytojų darbą), „Maestro, Lietuvos 
dirigentai“ (1994), „Sanus“ (1998, apie Lietuvos gydytojų atkuriamąjį 
suvažiavimą), „Žvilgsnis“ (2000). Surengė 20 individualių meninės 
fotografijos parodų (Vilniuje 2004, 2005, Čikagoje 2004). Daugiausia 
kuria medikų, menininkų, visuomenės veikėjų portretus, kelionių po 
pasaulį vaizdus. Fotografijų ciklai: „Moteris moters akimis“ (1986–1987, 
apie Jemeno moteris ir vaikus), „Čikaga – po Sausio 13osios“ (1991).

(Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. X, 2006, p. 621.)

VONSAVIČIUS Bronislavas (1935 01 02 Kauleliškiuose), istorikas. 
1942–1945 mokėsi Prastavonių pradžios mkloje, 1945–1963 – Šeduvos 
vid. mkloje, 1962–1968 studijavo Maskvos valst. istorijos archyvų ite, 
1976–1980 – šiame ite aspirantūroje. 1953–1956 – Vadaktų (Radvi
liškio r.) 7ės mklos mokyt., 1956–1957 – Šeduvos kūno kultūros ir 
sporto kto pirm., 1957–1962 – Šeduvos r. valst. archyvo ved., 1962 
Radviliškio r. valst. archyvo ved., 1962–1964 – Šiaulių mst. valst. 
archyvo moksl. darb., 1964–1969 – vyr. mokslo darb., 1969–1973 – 
Alytaus valst. archyvo dir., 1973–1981 – Archyvų vbos prie Lietuvos 
MT sk. virš., 1981–1990 – Vyriausiosios archyvų vbos prie LR MT 
(Lietuvos archyvų generalinės direkcijos) virš., 1992–1997 – Lietuvos 
valstybės istorijos archyvo vyresn. archyvistas, nuo 1997 – LTU vyr. 
asist., docentas. Nusipelnęs kultūros ir švietimo darbuotojas, archyvų 
darbo žymūnas. Darbo tematika išspausdino per 40 straipsnių, da
lyvavo moksl. konferencijose, redagavo leidinį „Lietuvos archyvai“. 
Rūpinosi dokumentų, esančių užsienio valstybėse, kaupimu, sudarė 
tarpvalstybines archyvų bendradarbiavimo sutartis su Rusija, Ukraina 
ir Baltarusija. Dirbo Lietuvos raštvedybos organizavimo tobulinimo 
srityje. Parengė pirmąjį Lietuvos raštvedybos standartą (1975), pato
bulintus jo variantus, rengė ir leido raštvedybos instrukcijas. Padėjo 
rengti ir recenzavo knygas „Raštvedyba“ ir „Raštvedyba ir tekstų 
apdorojimo sistema“. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato 
narys, Legitimacinės tarybos pirmininkas. Vilniaus apskrities tarybos 
ir Legitimacinės komisijos narys, Karaliaus Mindaugo kolegijos narys.

Bronislavas  
Vonsavičius
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Pro mo kyk los lan gą
Po vi las Ka li naus kas

Pui piai – kai mas Rad vi liš kio r. sa vi val dy bė je, 7 ki lo met rai nuo Še du
vos. 1920 m. ja me gy ve no 146 gy ven to jai, 1942 m. Pui pių ir La bu čių 
kai muo se – 342, 1961 m. – 149, 1990 m. – 87, 2001 m. – 104.

Pui piuo se pra gy ve nau nuo 1935 m. rug sė jo iki 1979 m. sau sio, gra žiau
sią sa vo gy ve ni mo da lį. Ir iki šiol ry šių su sa vu ta pu siu kai mu ne nu trau kiau, 
kas met ap lan kau jį ir mo kyk lą, nors da bar ne bė ra bu vu sio kai mo, o mo kyk lą 
be pri me na tik iš li kęs jos pa sta tas. Ap si lan kęs su sto ju prie mo kyk los lan gų, pro 
ku riuos ke lis de šimt me čius žvel giau į pla čią apy lin kę, tar si 
juo se kaip veid ro dy je re giu da bar tį...

2011 m. at šven čiau sa vo šim tą jį gim ta die nį. Nuo ju bi
lie ji nės aukš tu mos žvelg da mas į Pui pius, pri si me nu bu vu sias 
so dy bas, žmo nes, ku rie anks čiau čia gy ve no. De ja, ne bė ra bu
vu sio kai mo. Da bar ti nį su pa di de li lau kų plo tai be gy ven to jų, 
o anks čiau juo se bu vo daug so dy bų, pa tys lau kai iš raiz gy ti 
ke liu kais (da bar – di džiu liais grio viais). Ir žvel giant į tuš čius 
lau kus, pri si me nant iš gy ven tus „so dy bų tuš tė ji mo“ me tus, 
ap ima ne nu sa ko mas grau du lys. Apie tai pa ra šiau ir 2001 m. 
iš lei dau kny ge lę „Pui piai. Mo kyk la ir kai mas“. Kai ku riuos 
tos kny ge lės epi zo dus ir sa vo ap mąs ty mus no riu pa skleis ti 
ir pla tes niam skai ty to jų ra tui.

Povilas Kalinauskas 
(1911–2012)

A. Kalinauskas jubiliejinio susitikimo su artimaisiais šventėje. 2011 m. 
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Iš Pui pių kai mo is to ri jos. Kai mas iš da ly tas vien kie miais 1914 m. (prieš 
ka rą). Da lis gy ven to jų sta tė ar ba per kė lė tro bas į sa vo skly pus ir iš kai mo iš si
kė lė – li ko tuš ti tar pai su pa ma tų lie ka no mis. Tie gy ven to jai, ku rių skly pai bu vo 
ar ti, li ko se no se so dy bo se. Se nie ji pri si mi nė, kad ne vie nas pa li ko sa vo gim tą sias 
vie tas aša ro da mas.

Po Pir mo jo pa sau li nio ka ro Lie tu vos ūkis bu vo su griau tas, eko no mi nė pa
dė tis bu vo sun ki. Ku rį lai ką pa skel bus ne pri klau so my bę dar vy ko ko vos, ne leng
vas vals ty bi nės san tvar kos for ma vi ma sis. Eko no mi kos rei ka lais ša ly je pa ste bi mai 
pra dė ta rū pin tis tik nuo 1922 me tų, kai at si ra do žmo nių ir ins ti tu ci jų, ga lin čių 
tvar ky ti vals ty bę, bu vo įves ta pa sto vi va liu ta – li tas. 

Tar pu ka rio me tais, kar tu su vi sos Lie tu vos ūkio ki ti mu, pa ste bi ma pa žan ga. 
Kei tė si ir Pui pių kai mo gy ve ni mas, pa laips niui iš se no viš ko ūki nin ka vi mo bū do 
bu vo per ei na ma į pa žan ges nį, ra cio na les nį ūkio tvar ky mą. 

Pir mą jį ne pri klau so my bės de šimt me tį ir pui pie čiai že mę ar da vo vie no ar 
dvie jų ar klių trau kia mais plū gais, su ar tą akė jo pa pras to mis ir spy ruok li nė mis akė
čio mis. Ja vus pjau da vo il ga ko čiais dal giais. Pas kui pjo vė ją ei nan ti mo te ris rink da vo 
nu kirs tus ja vus ir riš da vo į pė dus. Žie mi nių ja vų pė dus su neš da vo į krū vas ir 
sta ty da vo gu bas. Va sa ri nių ja vų pra dal ges su ko čio da vo į pė dus, juos su riš da vo, 
su ne šio da vo ir su sta ty da vo ei lė mis. Iš džiū vu sius ja vus vež da vo į klo ji mus ir gra žiai 
su krau da vo. Jei iki ru giap jū tės ūki nin kas pri trūk da vo grū dų duo nai, ru gių pė dus 
klo ji me blokš da vo. Ki tas bū das grū dams gau ti bu vo kū li mas spra gi lais. To kiu 
se no viš ku ja vų kū li mo bū du nau do ta si tol, kol, jau ant rą jį de šimt me tį, at si ra do 
ma ši nos ja vams kul ti. Pra džio je ar kli nės, o vė liau ga ri nės, su ka mos skys tu ku ru 
va ro mais mo to rais. Kar tu su to mis ma ši no mis at si ra do ir iš kul tiems ja vams va ly
ti ar pai ir fuk te liai, ar klių trau kia mos 
ker ta mo sios ja vams ir pjau na mo sios 
žo lei, ar kli nės sė ja mo sios. Ku lia mų jų 

Alfonso Kliorės sodyba Puipiuose. 1939 m.  
Iš D. Kliorytės-Šipulskienės albumo 
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ma ši nų bu vo ma žai. Pui pių kai me kul
da vo Sta sys Švagž dys iš Mar ga vo nių. 
Jo ma ši ną suk da vo ga ro ka ti las. Ją ir 
ga ro ka ti lą ve žio da mi iš ūkio į ūkį kin
ky da vo 4–6 ar klius. Kai ma ši na per kū li mą su de gė, jos sa vi nin kas pir ko nau ją ir 
jai skys tu ku ru va ro mą dy ze li nį mo to rą. Kū lė jo iš Še du vos ma ši ną ve žė ir su ko 
trak to rius. Kū li mo se zo nas su tal ki nin kų pa gal ba ir pa baig tu vė mis už si tęs da vo 
iki vė ly vo ru dens.

Že mės ūkio mi nis te ri ja tar pu ka rio me tais sky rė di de lį dė me sį že mės ūkio kul
tū ros kė li mui. Per spau dą (laik raš tis „Ūki nin ko pa ta rė jas“) ir že mės ūkio specia lis tus 
(Že mės ūkio rū mai ir kt.) bu vo sklei džia mos ži nios apie že mės dir bi mą, pa ša rų, 
gy vu lių au gi ni mą ir kt. At si ra dus dau giau ge rų pa ša rų, pa dau gė jo ge res nių ar klių, 
pie nin ges nių kar vių. Pa grin di niu pa ja mų šal ti niu ūki nin kams ta po pie nas. 1930 m. 
Pui piuo se įsteig tas pie no su pir ki mo punk tas. Pie no pri ėmė jas pa pras tai bū da vo 
tos so dy bos sa vi nin ko šei mos na rys, Pui piuo se – pri ėmė ja Ve ro ni ka Ku niu ty tė, po 
jos – se suo Mor ta. Kai mo gy ven to jai pie ną į punk tą at neš da vo ar ba at vež da vo ar k 
liais. Kiek vie nas sa vo at vež tą pie ną iš se pa ruo da vo ir par si vež da vo na mo. Tik grie ti
nę, su pil tą į bi do nus, kas dien vež da vo į Še du vos pie ni nę. Už au gin tus gy vu lius nuo  
1923 m. pri sta ty da vo į ak ci nės ben dro vės „Mais tas“ su pir ki mo punk tus. Pra džioj 
su pirk da vo be ko nus, la ši ni nes kiau les, ra guo čius, vė liau – paukš čius ir triu šius. Iš  
se no vės pui pie čiai ver tė si ir li ni nin kys te (li nų pluoš to rei kė jo ir mo te rims, ir 
vy rams). Li nų pir mi niam ap dir bi mui ūki nin kas Vin cas Sta ne vi čius tu rė jo jau ją 
li nams džio vin ti ir min ti. Pui piuo se cuk ri nius run ke lius pra dė ta au gin ti tik su si
kū rus ko lū kiui. 

Pui pių kai mo gy ven to jai. 1940 m. Pui piuo se gy ve no aš tuo nio li ka šei mų, iš 
vi so 92 gy ven to jai. Šei mos ne bu vo gau sios. Tik Nor ber to Za bie los šei mo je bu vo 
dvy li ka na rių. Ta ry bi niais me tais pats kai mas gy ven vie te ne vir to, nors apie tai 

Kūlimo arkline kuliamąja Kliorių šeimos  
jėgomis epizodas. 1933 m. Iš D. Kliorytės- 
Šipulskienės albumo 
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ir bu vo šne ka ma. Ir „val diš kų“ sta ty bų ne daug at si ra do – tik kiau lių fer ma, trys 
gy ve na mie ji na mai ir vie nas ūki nis pa sta tas, o La bu čių kai me – kar vių fer ma.

Tais me tais Pui pių kai me na mus pa si sta tė šie La bu čių gy ven to jai: Fe lik sas 
Mo tie jū nas, Juo zas Liau dans kas, An ta nas Mor kis, pui pie čiai: Kat ri na Ža roms kie
nė, Juo zas Tom ke vi čius, Ve ro ni ka Glie bie nė, Sta sys Ši puls kis, Vy tau tas Šlio ge ris. 
Tro bos su se nais gy ven to jais li ko šios: Žič kaus, Lep šie nės, Sa ra pi no, Mon čiaus ko, 
Juo če pio, Kle mo Še rei vos, Pra nio, Stoš kie nės, Ma siu lio, K. Še rei vie nės, Ši puls kio, 
V. Šlio ge rio, S. Va la vi čiū tės, V. Pa luc ko, S. Na gu le vi čiaus.

Kai mi rė nu se nę A. Mo tie jū nas, Liau dans kas, Mon čiaus kas, o Glie bie nė iš
si kė lė į Rad vi liš kį, jų pa sta tus nu pir ko ta ry bi nis ūkis. Se ni Pui pių gy ven to jai li ko 
tik šie: E. Šlio ge rie nė, I. Gu žas, J. Breikš tas, B. Ja ra šiū nas, P. Juo če pis, S. Va la vi
čiū tė, J. Tom ke vi čius, ku rie gy ve no sa vo so dy bo se. 

Tai gi Pui pių gy ven to jai be veik vi si yra ne vie tos gy ven to jai, o at vy kė liai. 
Už ėjus me lio ra ci jos va jui, bu vo nu šluo ti vien kie miai. Gy ven to jai bu vo pri vers ti 
pa lik ti sa vo so dy bas, ga vę už jas ko mi si jos ap skai čiuo tą at ly gi ni mą, tu rė jo ieš ko tis 
nau jos gy ve na mo sios vie tos. Re ko men duo ta na mus per si kel ti ar sta ty tis nau jus 
Pa var ty čių ir Vė riš kių gy ven vie tė se. Per ke le tą me tų tų so dy bų Pui piuo se – kaip 
ne bū ta, li ko tuš ti lau kai. Grio vė jai, at ėję vieš pa čiais į mū sų že mę, tu rė jo lai ko ir 
sa vo nu ma ty tą dar bą pa da rė: vien kie mių ne bėr, se nų gy ven to jų – ne bėr. Tai gi 
kai mo gy ve ni mas bu vo su griau tas iš pa čių pa ma tų. O gy ve no tuo se lau kuo se 
daug žmo nių. 

Pra ėjus me lio ra ci jai sa vo so dy bo se li ko gy ven ti V. Vin ce vi čius, V. Sta se vi
čius, K. Pa luc kas, O. Do mei kie nė, ne su ti kę kel tis ki tur ir at si sa kę kom pen sa ci jos. 

Gy ven ta Pui piuo se ir na gin gų ama ti nin kų. K. Juo če pis bu vo pui kus ra čius, 
K. Mon čiaus kas ir K. Še rei va – pa gir ti ni kal viai, vi siems rei ka lin gas siu vė jas Dai
li do nis, pui kus puo džius D. Di gi mas.

Te ko pui pie čiams iš gy ven ti ir tra giš kų, ne lai min gų at si ti ki mų. Nuo dar bi
nių trau mų nu ken tė jo J. Vai te ku tis, vai kų bu vo su kel ti du gais rai, Ne mu ne nu
sken do J. Klio rė, Bal ti jos jū ro je – J. Si nic kas, trau ki nys su va ži nė jo J. Gri ga ra vi čių 
ir J. Ma tu ze vi čie nę, mo to cik lo ava ri jo je žu vo jau ni pui pie čiai V. Mon čiaus kas ir 
V. Na gu le vi čius, nuo elek tros sro vės žu vo V. Šlio ge ris, V. Va lan ti nas. 

Melioracijos kaimo 
laukuose išraustas 
riedulys – Puipių  
naujokas. 2011 m.  
A. Linčiaus nuotr.
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Di džiau sia ne tek tis – re zis ten tų 
bro lių Ig no, Ka zio ir Pet ro Dauk šų žū tis.  
Ypač ko vo se pa si žy mė jo Ig nas: ei li nis 
par ti za nas greit ta po žval gy bos vir ši
nin ku, va do pa va duo to ju. Jam bu vo 
su teik tas lei te nan to laips nis. Ko vų sū
ku ry je iš si lai kė iki 1953 m.

Vyk dant me lio ra ci jos dar bus, nu
ties tas pir mos rū šies vieš ke lis iš Pui pių 
į Še du vą per Mar ga vo nius. Pas kui toks 
ke lias pra tęs tas iki Gi re lės (1971 m.). 
Da bar ti niai gy ven to jai, ūkio dar bi nin kai, 
tik nau jo kai – at vy kė liai. Blo giau sia, kad 
tie „kad rai“ la bai ne rim ti dar bi nin kai. 

1990 m. Pui piuo se gy ve no 35 šei
mos (iš jų se nų gy ven to jų ar ba jų pa li
kuo nių – 6 šei mos), iš vi so 87 žmo nės.

Pa mi nė siu ir vie to var džius, ku rių jau greit nie kas ne be at si mins. Miš kai bū da vo 
va di na mi taip: Apu šo tas – šiau rė je, Stu kai tarp Pui pių ir Mar ga vo nių, Gi re lė – prie 
La bu čių. Ba los (Pui piuo se): Du bur ba la, Ruo ne na, Juod val kis, Ver den ba la, Degs nė, 
Liek nas, Ag lin ba la, Šin ka ry nė. Upe lis – Šiekš tu ma. Ba los (La bu čiuo se): Ta bols kis, 
Ru dė, Ka tin ba la. Ke liu kas – Šar ka ke lis, kal ne lis – Aukš ta kal nis. Šie pa va di ni mai 
iš nyks iš žmo nių at min ties, nes 1965–1970 m. įvyk dy ti me lio ra ci jos dar bai di de
lius plo tus pa ver tė dir ba mo mis že mė mis, Šiekš tu ma vir to me lio ra ci jos grio viu. 

Pui pių kai me bū ta dvie jų ka pa vie čių. Ka ziu liš kių ka pe lių (prie Dauk šos 
so dy bos) vie to je se niau im da mi žvy rą ras da vo žmo nių kau lų. Se ni žmo nės at si
mi nė, kad čia sto vė jo trys kry žiai. Ki ti ka pe liai – La bu čių kai me, prie K. Pa luc ko 
so dy bos. Čia taip pat bu vo pra dė tas vež ti smė lis ke lio sta ty bai, bet šis dar bas 
nu trauk tas, kai pa si ro dė smė ly je žmo nių kau lai. 

Baig da mas „is to ri ją“ no riu pri dur ti, kad Pui piuo se ras ta se nų pi ni gų. 1960 m. 
juos ra do Pet ro Šlio ge rio duk te rys ant ke liu ko (ne to li vieš ke lio), ei nan čio nuo 
vieš ke lio pa miš ke pas Po vi lai tį, Sa ka laus ką. Mer gai tės bliz gan čias mo ne tas pa ste
bė jo iš raus to je pro vė žo je, ku rią pa da rė trak to riaus tem pia mas be to ni nis elek tros 
stul pas. Tą vie tą ge rai iš krapš ti nė jo ir pri rin ko daug mo ne tų: 7 auk si nes ir per 
60 si dab ri nių mo ne tų. Si dab ri nės mo ne tos šve diš kos ir prū siš kos XVI I–X VI II am
žiaus. Jų da tos: 1668, 1682, 1691, 1693, 1757 me tai. Iš to ra di nio ga li ma da ry ti 
iš va dą, kad to je vie to je anais lai kais bu vu si smuk lė, nes ūki nin ko (bau džiau nin ko) 
so dy bo je toks tur tas var gu ar ga lė jo bū ti su kaup tas. Tai pa tvir ti na ir se no Pui pių 
gy ven to jo An ta no Ma siu lio pa sa ko ji mas apie tai, kad Pui piuo se bu vu si smuk lė, 
tik ne aiš ku, ku rio je vie to je. 

Ka ras ir so vie tų oku pa ci ja. Dra ma tiš ki įvy kiai ne tru kus su krė tė vi są ša lį – 
So vie tų Są jun ga da li jo si su Vo kie ti ja ka ro pri blokš tą Len ki ją, o ne tru kus ir Lie tu vą. 
Net ir op ti miz mas so vie tams grą ži nus Vil niaus kraš tą, kai tuo pa čiu me tu ša ly je 

1953 m. sušaudytas mokytojas I. Daukša, buvęs 
Vyčio apygardos „Žaliosios“ rinktinės štabo  
viršininku. Iš A. Anušausko kn. „Lietuvių  
tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 m.“,  
V., 1996, p. 353
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dis lo kuo ta „ge ra da rių“ ka riuo me nė, ne bu vo tik ras: sklan dė po sa kis „Vil nius mū sų, 
o mes ru sų“. O 1940 m. bir že lio 15 d. įvyk dy ta mū sų kraš to oku pa ci ja su kė lė 
di džiu lį su si rū pi ni mą at ei ti mi. Gi liai dra ma tiš kų per mai nų skaus min gai iš gy ve no 
ir Pui pių kai mo žmo nės. Pir mo ji že mės re for ma, pa lie tu si stam bes nių pui pie čių 
ūkius, ne bu vo sklan di. Nors ma si nis gy ven to jų trė mi mas bir že lio 14ąją, so vie tų 
rep re si jos tie sio giai ne pa lie tė kai mo, nie kas ne si jau tė sau gus. 

Pir mų jų ka ro die nų su iru tė Pui piuo se kė lė di džiu lę ner vi nę įtam pą. Nors 
bir že lio 23iąją Kau no ra di jo pra ne ši mas apie nau ją Lie tu vos vy riau sy bę bu vo 
vil tin gas, bet nuo la ti nis lėk tu vų gau de sys, Lin kai čių prieš lėk tu vi nės tra tė ji mas, 
va ka ruo se pa dū ma vęs dan gus, gais rai Rad vi liš ky je, Še du vo je, pa ga liau ne to li Pui
pių vyks tan čios kau ty nės kė lė ne ri mą. Šau dy mas, bom bų spro gi nė ji mai, ka rei vių 
šūks niai vis ar tė jo. Lan gų stik lai dūž ta, by ra... Mes rū sy je su lin dę dre bam... Pui pių 
kai mas de ga... Jei bir že lio 26 d. vo kie čiai ne bū tų bu vę ap šau dy ti ir su lai ky ti, tai 
kai mas fron to kaip ir ne bū tų ma tęs. Vo kie čiai sa vo ka rius lai do jo prie vieš ke lio 
į Še du vos pu sę, prie me di nio kry žiaus. Ant su pil to ka po kau bu rio bu vo iš dė lio ti 
žu vu sių jų šal mai, iš ku rių vie nas bu vo sky lė tas ir kru vi nas. Šal mų bu vo 16, iš 
jų vie nas – lei te nan to. An trą ar tre čią die ną, va do vau ja mi se niū no Ka zio Vin ce
vi čiaus, kai mo žmo nės kau ty nių lau ke ra do 23 so vie ti nių ka rių la vo nus. Jie bu vo 
pa lai do ti per šim tą met rų nuo vieš ke lio į pie tų pu sę. 

Pui pių kai mo gy ven to jai nu ken tė jo ši taip: su de gė Na vi ko gy ve na ma sis na
mas ir klė tis, Žič kaus gy ve na ma sis na mas ir kiau li dės, Lep šie nės gy ve na ma sis 
na mas ir ki ti tro be siai, Prons kė ty tės tro ba. Kai me žu vo vie nas gy ven to jas – Si
mai tis. Jis slė pė si kar tu su ki tais duo bė je. Kai kul kos ėmė švilp ti virš gal vų, jis 
pa ki lo bėg ti, at seit, į sau ges nę vie tą, bet greit bu vo kul kų pa kirs tas. Nu šau ta ir 
lau ke be si ga niu sių gy vu lių. 

Pir mai siais vo kie čių oku pa ci jos me tais Še du vos ka nau nin kas M. Ka ro sas be
sai kę vo kie čių pro pa gan dą apie did vy riš ką žy gį ir grei tą per ga lę taip api bū di no: 
„Kas da bar lai mi – ka rą pra lai mės.“ Ne bu vo ra mu ir fa šis ti nės oku pa ci jos me tais, 
ypač fron tui nuo Sta ling ra do pa kry pus į Va ka rus. Gim bo ga los kai me, at ro do, vei kė 

Klėtelė. XIX a.  
Puipių k.,  
Radviliškio r.



1105

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

po grin dis, su si bū rė kom jau nuo lių gru pe lė. 1944 m. ko vo mėn. Pui piuo se nu vers tas 
trau ki nys. Pil dė si ka nau nin ko pra na šys tė. Fron tui ar tė jant re gė jo me ne ma žai be si
trau kian čių į Va ka rus. Lie pos 26 d. pa va ka ry Pui piuo se pa si ro dė so vie tų ka riai. 

Grį žo val džia, ku rią jau pa ži nom ir ge ru žo džiu ne mi nė jom. Tai gi „iš va duo
to jai“ ne bu vo lau kia mi. Va sa ra bu vo šil ta, sau sa. Ap lan kė mus dvi žy dai tės, mū sų 
pa žįs ta mos. Jos at ėjo pa si džiaug ti, kad iš li ko gy vos, ir pa dė ko ti, – kai ka da ir mes 
joms pa dė jom. Vie na nuo fa šis ti nio te ro ro bu vo pri sig lau du si mū sų kai me pas 
K. Va lan ti ną (bu vo ge ra siu vė ja), ant ro ji – pas Šiau lė nų kle bo ną kaip dar bi nin kė. 

Siau bą Pui piuo se, kaip ir vi so je Lie tu vo je, kė lė jau nuo lių šau ki mas į ka ri
nius ko mi sa ria tus, ku riuo se trum pai ap mo ky ti bu vo siun čia mi į fron to pra ga rą. Iš 
kai mo iš ėjo pen ki ir nė vie nas ne grį žo. Vie ni kai mie čiai bu vo pa vers ti buo žė mis, 
ki ti li ko pa pras ti vals tie čiai. Vi siems už dė tos prie vo lės, ku rios kas met bu vo di di
na mos. Par duo tu vės tuš čios, ne vi sa da už ten ka duo nos. Į ei les prie par duo tu vės 
gy ven to jai sto ja iš va ka ro. Jie de juo ja, kad ne gau na nu si pirk ti ba tų, dra bu žių. 
Pui piuo se ima ro dy tis re zis ten tų, va di na mų miš ki niais, bū re lis, va do vau ja mas Al
gir do Žit kaus. 1945 m. bir že lio mėn. bu vo nu žu dy ti apy lin kės pir mi nin kas Po vi las 
Ado mai tis ir liau dies gy nė jas Ka zys Sa ra pi nas. 

Ir Pui piuo se ko lū kis. 1948 m. pra dė tas ko lū kių or ga ni za vi mas. Kai mo žmo
nės, nu si tei kę prieš ko lek ty vi za ci ją, ne sku bė jo ra šy ti pa reiš ki mų. Le mia mą po vei kį 
pa da rė trė mi mai į Si bi rą. 1949 03 25 iš kai mo bu vo iš trem tos ke tu rios šei mos. 
1949 m. ru de nį su kur tas ko lū kis, ku rį su da rė Pui pių ir La bu čių kai mai. „Rau do
no sios vė lia vos“ var du pa va din to ko lū kio pir mi nin ku iš rink tas Ka zys Va lan ti nas, 
ge le žin ke lio bri ga di nin kas, tu rė jęs 7 ha ūkį. Pir mie ji ko lū kie čiai – tik ma ža že miai 
ar ba dar bi nin kai. Pra džio je ko lū kis tu rė jo tik vie ną kar vę ir ke lis ar klius. Vė liau 
gy vu lių ir in ven to riaus kie kis žy miai iš au go. Rei kė jo jiems pa tal pų. Pa si nau do ta 
iš trem tų jų tro be siais.

Ko lū kiai su kur ti per prie var tą, to dėl ir ko lū kie čiai dir bo ne no riai, ap grai bom. 
Vi suo me ni niai gy vu liai ga nyk lo se bu vo lai ko mi iki vė ly vo ru dens. Pa sė lių plo tai 
ma ži, der liai men ki, dar ba die niai lie si. So dy bi nis skly pas, sa vi gy vu liai – pa grin di nis 
pra gy ve ni mo šal ti nis. Pir mi nin ka vo ko lū kiui par ti jos pa ti kė ti niai, ak lai vyk dan tys 
in struk ci jas ir nu ro dy mus, abe jo ti nų su ge bė ji mų ir mo ra lės. Jie ne bu vo rim ti, ne
ga lė jo rim tai va do vau ti. 1952 m. su stam bi nus ko lū kį, pri jun gus jį prie Pa var ty čių 
„Gruo džio 5osios“, val dy bos pir mi nin ku ta po ag ro no mas Jur gis Dru tys. Bet ir 
jam pir mi nin kau jant ko lū kis ne pa jė gė iš dirb ti di de lių že mės plo tų, va di na ma sis 
ko lek ty vi nis dar bas ne at ne šė nei nau dos, nei džiaugs mo.

1963 m. Pui piai ati te ko Še du vos eks pe ri men ti niam ūkiui, o 1965 m. at si dū rė 
Vė riš kių ta ry bi nio ūkio su dė ty je. Pui piuo se ir La bu čiuo se pra dė ti sta ty ti di džiu liai 
fer mų pa sta tai. Į juos, į ap lin ki nius kai mus, į mo kyk lą at ves ta elek tra. Tai bu vo 
di de lės reikš mės įvy kis var ga no je pa dan gė je. Šyp so jo mės žiū rė da mi vie ni į ki tus, 
ste bė jo me, kaip at ro do me ryš kios švie sos nu tvieks ti.  

Kaip žinoma, kai mo val džios at sto vas anuo met – apy lin kės pir mi nin kas. Žu
vus pir mam apy lin kės pir mi nin kui P. Ado mai čiui, iš ren ka mas Alek sas Ra dze vi čius, 
1949 m. – Vac lo vas Vin ce vi čius. Dar bas ne su dė tin gas, ta čiau ri zi kin gas – rei kė jo 
la vi ruo ti tarp „po zi ci jos“ ir „opo zi ci jos“, rei kė jo tar nau ti val džiai ir iš veng ti re zis
ten tų per se kio ji mo. V. Vin ce vi čius mo kė jo ras ti ben drą kal bą tiek su vie nais, tiek 
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Puipių ir Pavartyčių jaunimo jungtinis tautinių 
šokių ratelis. Vadovė – Čepaitytė. 1957 m. 

Puipiečių Danutės Kliorytės ir Adolfo Šipulskio 
vestuvės. 1962 m.  
Nuotraukos – iš D. Šipulskienės albumo 
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su ki tais. Nors val džiai jis ne la bai ti ko, bet ge res nio apy lin kė je ne ma tė, to dėl ir 
ne kei tė. Pats pir mi nin kas pa šne kė da vo, kad ne no ri tų pa rei gų, kad daug prie kaiš tų, 
pa ba ri mų nuo lat su si lau kia, kad nuo jų gen da ner vai. Bet, ma tyt, ta tar ny ba jam 
ti ko, dir bo ke le tą me tų, ma no nuo mo ne, to dėl, kad mė go stik le lį, o dir bant šio se 
pa rei go se iš gė ri mų (ypač ieš kant) ne trūk da vo. Sa vo ka den ci ją jis bai gė 1954 m., 
kai Pui pių apy lin kė bu vo pri jung ta prie Pa var ty čių apy lin kės. 

Nuo sė dų at min ty je pa li ko va di na mie ji „de mo kra tiškiausi“ so vie ti niai rin ki mai, 
kai vie nas de pu ta tas bū da vo ren ka mas iš vie no kan di da to. To kie „bal sa vi mai“ už 
par ti jos iš rink tus ir pa siū ly tus bu vo dau giau ne gu juo kin gi. Tie rin ki mai, kaip ir 
pa ti san tvar ka, bu vo pri mes ti.

Tik siau čian tis te ro ras (areš tai, „liau dies prie šų“ teis mai, trė mi mai) pa da rė 
sa vo: žmo nės ėjo į rin ki mus, bet ėjo tik po dau gy bės ra gi ni mų, net gąs di ni mų. 
Ir ėjo vos ne šim tu pro cen tų...

Ir vėl at ga vo me ne pri klau so my bę. 1988 me tai – mū sų tau ti nio ir vals ty bi
nio At gi mi mo pra džia, ga vu si gra žų Są jū džio pa va di ni mą, greit apė mė vi są kraš tą. 
Są jū džio įkvė pė jai – tau tiš kai ir po li tiš kai su si pra tę sos ti nės in te li gen tai sa vo veik
lą plė tė vi sais ga li mais bū dais: or ga ni za vo mi tin gus su gra žio mis pa trio ti nė mis 
kal bo mis, įvai rių įvy kių mi nė ji mus, Su va žia vi mą, bet svar biau sia – per pe ri odi nę 
spau dą ir vi sas ki tas ži niask lai dos prie mo nes. Po pu lia rių žmo nių (pir miau sia – 
Vy tau to Land sber gio) jau di nan čios kal bos, kvie čian čios kur ti lais vą, be oku pan tų 
gy ve ni mą, ža vė jo vi sus, ku rie to kių žo džių se niai lau kė. 

1989 m. įvy ko di din ga tri jų Bal ti jos res pub li kų – Lie tu vos, Lat vi jos ir Es ti
jos – vie ny bės ir ne pri klau so my bės sie kių de monst ra ci ja – Bal ti jos ke lias. Pa ga liau 
1990 me tų ko vo 11 die ną Aukš čiau sio ji Ta ry ba pa skel bė Lie tu vos Ne pri klau so
my bės at kū ri mo ak tą. Ypač skau džiai iš gy ve nom 1991 me tų sau sio 13ąją, ka da 
ko la bo ran tai mė gi no su si grą žin ti val džią. Pa si ro dė, kad į lais vę žen giam per kan
čias ir krau ją. Ne pai sant skau džių pra ra di mų mū sų Vy riau sy bė iš si lai kė ir skel bė 
nau jus įsta ty mus, kū rė sa vus vals ty bės tei si nius pa grin dus, dir bo eks tre ma lio mis 
są ly go mis. Ne nuos ta bu, kad ne vi si įsta ty mai iš ėjo to bu li, o kai ku rie su kė lė net 
žmo nių su si prie ši ni mą, už vil ki no re for mas. Se na jai tvar kai griau ti di de lio moks lo 
ne rei kė jo, o nu ma ty ti to les nę že mės ūkio re for mos vi zi ją ne si se kė.

Pa si do mė jau, ko kia pa dė tis že mės klau si mu yra Pui piuo se. Su ži no jau, jog 
žmo nės pas ta ruo ju me tu jaut riai iš gy ve na, kad Vė riš kių že mės ūkio ben dro vė, 
ku riai pri klau so ir Pui piai, prie ban kro to ri bos. Jei ji bus lik vi duo ta, tai lau ko 
dar bi nin kų ne be rei kės. Kiau lių fer ma jau anks čiau su nai kin ta, ne be bus ir kar vių 
fer mos, ku rio je dar te be dir ba ke li žmo nės. 

Še du vos Že mė tvarkos sky riu je in for ma vo, kad že mę su si grą ži no vi si pre
ten den tai (į 34 že mės sa vi nin kų skly pus pre ten da vo 70).

Da bar Pui piuo se sa va ran kiš kai ūki nin kau ja tik pen kios šei mos. Vi sos įsi kū ru
sios iš li ku sio se so dy bo se. To kių so dy bų (vien kie mių) tė ra trys. Nau jų so dy bų nie kas 
ne kū rė, ir nau jų ūki nin kų su grą žin to se že mė se ne at si ra do. Keis ta pa dė tis kai me: 
lais vos že mės di de li plo tai, o ją dirb ti no rin čių (ge riau pa sa kius – ga lin čių) nė ra. 
Iš ei tis tik vie na – iš nuo mo ti su si grą žin tą že mę ben dro vei, bet ir ben dro vė lai ki na.

Ma no nuo mo ne, rei kė jo iš pra džių kur ti ne di de lių ūkių so dy bas, skir ti že mę 
ga lin tiems ją dirb ti (ne bū ti nai sa vi nin kams), pa dė ti jiems įsi kur ti. Tar pu ka rio Lie
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tu vo je to kių ūkių bu vo daug. Bu vo dar bo ir duo nos. Ko dėl pir me ny bė tei kia ma 
stam biems ūkiams? Ar smul kūs ūkiai at gy ve no sa vo am žių? To kie ūkiai su teik tų 
dar bą ir pra gy ve ni mą dau gu mai kai mo gy ven to jų, su ma žin tų be dar bys tę. O Pui
pių per spek ty vos ne links mos. Kai mas mū sų val džios vy rų už mirš tas, o mies tų 
gra ži ni mui ski ria mi mi li jo nai... Ar ne at virkš čiai tu rė tų bū ti? Mies tai ga lė tų pa
lauk ti eko no mi nio pa ki li mo. Mū sų kraš tas – že mės ūkio kraš tas, to dėl ir di des nė 
žmo nių da lis tu ri ras ti pra gy ve ni mą kai me. Ieš ko ti dir vo nuo jan čiai že mei pir kė jų 
už sie ny je – nu si kal ti mas tau tai ir vals ty bei.

Mo kyk la. Pui pių pra di nė mo kyk la įkur ta 1922 m. Ją lan kė Pui pių, La bu čių 
ir Beb ru jų vai kai, taip pat ir iš kai my ni nių kai mų (Gim bo ga los, Mar ga vo nių, Vel
žių) pa kraš čių. Pir mo ji jos pa tal pa – kai mo ūki nin ko An ta no Ku niu čio sek ly čia. 
Pir ma sis mo ky to jas – Ka zys Šid laus kas, bai gęs ke tu rias Še du vos pro gim na zi jos 
kla ses. Po me tų jis, kaip ne cen zuo tas, bu vo at leis tas ir jo vie ton mo kyk los ve dė ja 
pa skir ta Liu cė Bart ke vi čiū tė, bai gu si še šias Pa ne vė žio mer gai čių gim na zi jos kla ses. 

1925 m. mo kyk la per kel ta į bu vu sio Pui pių dva ro cen trą, jai skir tas gy
ve na ma sis na mas, du ūki niai pa sta tai su tri mis hek ta rais že mės prie jų. Ki tais 
me tais na mas per sta ty tas ir pri tai ky tas mo kyk los po rei kiams. 1929 m., mo kyk los 
ve dė jui An ta nui Žit ke vi čiui pra šant, tvar tas ir dar ži nė bu vo nu griau ti ir iš gau
tos me džia gos at si ra do nau jas ūki nis, skied ro mis deng tas pa sta tas. A. Žit ke vi čius 
1910 m. bai gė tris Pa ne vė žio mo ky to jų se mi na ri jos kur sus, o 1914 m. – Pet ra pi lio 
te leg ra fų mo kyk lą. Pui pių mo kyk lo je jis dir bo sep ty ne rius me tus. Tais me tais mo
kyk lą lan kė daug vai kų, ta čiau dau gu ma iš jų dėl gy vu lių ga ny mo – ne pa sto viai, 
moks lo me tų pra džio je at ei da vo tik tie vai kai, ku rie ne bu vo už im ti ūkio dar buo se. 
Pa va sa rį lik da vo tik ke le tas, o žie mą, kai su si rink da vo 50–60 vai kų, mo ky to jui 
sun kiai se kė si or ga ni zuo ti dar bą, ir re zul ta tai bu vo men ki. Už tat ne nuos ta bu, kad 
pir mą ją lai dą – tris mo ki nius – mo kyk la iš lei do tik 1929 m. 

1935 m. Pui pių pra di nės mo kyk los ve dė ju bu vo pa skir tas Po vi las Ka li naus
kas, bai gęs Pa ne vė žio mo ky to jų se mi na ri ją. Jis pa kei tė A. Žit ke vi čių ir dir bo šio je 
mo kyk lo je, eg zis ta vu sio je 49 me tus, iki jos už da ry mo 1971 m. 

Ant ro jo mo kyk los gy va vi mo de šimt me čio pra džio je mo kyk la at si ga vo. 1932 m. 
ją bai gė sep ty ni mo ki niai. Bet po tų me tų lie tin go rug pjū čio dau gu mai ūki nin kų 
su dy go ne tik žie mi niai, bet ir dar ne pjau ti va sa ri niai ja vai. Eko no mi nė kri zė 
tu rė jo įta kos ir mo ki nių lan ko mu mui, ne vie nas dėl to ne be iš ga lė jo nu si pirk ti 
va do vė lių, są siu vi nių. 

Aš, mo ky to jas Po vi las Ka li naus kas, Pui piuo se dir bau vos ne vi sus ke tu ris 
de šimt me čius (1935–1971). Už da rius mo kyk lą, iš ėjau į už tar nau tą po il sį. Iš gy ve
nęs dau giau ne gu ki ta tiek, ir šian dien su mei le pri si me nu bu vu sius mo ki nius 
pui pie čius, ki tų kai mų – Beb ru jų, Beb ru jė lių, La bu čių – vai kus, dau ge lį pla čios 
apy lin kės gy ven to jų, su ku riais įvai rio mis pro go mis te ko ben drau ti ir dirb ti. 

Mo ky to jau ti vie no kom plek to mo kyk lo je – ne py ra gai. Vie nu me tu tek
da vo dirb ti su ke liais, daž niau siai tri mis, sky riais, ir bū da vo sun ku ra cio na liai 
pa skirs ty ti pa mo kų lai ką taip, kad su kiek vie nu sky rium ga lė tum pa dir bė ti at
ski rai. Siek ti di des nio pa žan gu mo kliu dė ir per pla čios pro gra mos. O, me nu, 
1936–1937 moks lo me tais są ra še bu vo 72 mo ki niai (mo kyk lą bai gė 9, į aukš tes nius 
sky rius per kel ta 49, pa žan gu mas – 79 proc.). Tų me tų rug sė jį mo kyk lą vi zi ta vęs 
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Pa ne vė žio ap skri ties pra di nių mo kyk lų ins pek to rius J. Si da ra vi čius apy skai to je 
pa žy mė jo, jog „mo kyk lo je gau ta sis įspū dis yra ga na ge ras“. Tais moks lo me tais per 
20 mo ki nių pre nu me ra vo „Šal ti nė lį“, vi sai mo kyk lai iš mo ki nių ko o pe ra ty vė lio 
lė šų „Kregž du tę“ už pre nu me ra vom. Iš kil min gai at šven tė me Va sa rio 16ąją. Ge
gu žės mė ne sį prie mo kyk los so di nom eg lai tes. 

Di džiu lį įspū dį mo ki niams pa da rė 1938 m. bir že lį Pa ne vė žy je vy ku si ju bi
lie ji nė ap skri ties pra džios mo kyk lų spor to ir dai nų šven tė, ku rio je da ly va vo per 
3 000 vai kų, tarp jų bu vo ir 12 Pui pių mo ki nių. Di de lį įspū dį pa da rė spor to 
pra ti mų me tu skrai dę ir gė les bars tę lėk tu vai, ka rių at lik ti pa ro do mie ji pra ti mai, 
pie tums iš vir ta ka rei viš ka ko šė, įvai rios pra mo gos, pats ap skri ties cen tras. Vai kai 

Puipių pradžios 
mokyklos ketvirtokai 
ir egzaminų komisija. 
1937 m. 

Prastavonių, Puipių, Vaidulonių ir Vėriškių mokyklų ketvirtokai  
su mokytojais po egzaminų Vėriškiuose. 1950 m. 
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bu vo la bai pa ten kin ti šven te. Tais moks lo me tais mo kyk lą bai gė 10 mo ki nių. Su 
jais eg za mi nus lai kė ir 6 su au gę as me nys. Bai gu sie ji mo kyk lą ga vo įspū din gą 
Švie ti mo mi nis te ri jos do va ną – K. Bin kio kny ge lę „Jau no ji Lie tu va“.

Ta ry bi niais me tais mo kyk los dar be at si ra do daug per mai nų, vi so se da ly kų 
pro gra mo se pa da ry ta daug pa kei ti mų. Apie Lie tu vą tu rė da vo me kal bė ti daug ma
žiau. Kai mo pra di nių mo kyk lų mo ky to jai bu vo ver čia mi sa va ran kiš kai stu di juo ti 
ko mu nis tų par ti jos is to ri ją, V. Le ni no raš tus. Mū sų lai mei, nie kas tų sa va ran kiš ko 
mo ky mo si re zul ta tų ne tik ri no. 

1950 m. įkur tas Še du vos ra jo nas. Pra dė ta pra di nė se mo kyk lo se dau giau dė
me sio skir ti fi zi nei kul tū rai ir spor tui. Mo ky to jai bu vo ra gi na mi spor to aikš te lė se 
reng ti pra ty boms prie tai sus bei aikš te les krep ši niui, taip pat bė gi mo ta kus, šuo
liams į to lį duo bes su smė liu ir kt. Ne už mirš tos ir ge og ra fi nės aikš te lės su vė ja
ro džiu, sau lės laik ro džiu, me te o ro lo gi ne bū de le. Nors bu vo aiš ku, kad nau dos iš 
to kai mo pra di nė je mo kyk lo je bus ne daug, ne vyk dy ti nu ro dy mų ne bu vo ga li ma. 
Ma žai rei ka lin gas bu vo, ma no nuo mo ne, ir so cia lis ti nis lenk ty nia vi mas ruo šian tis 
nau jiems moks lo me tams. Daug var go tu rė jo me kur da mi rei ka lau ja mas pio nie rių 
or ga ni za ci jas. Ne re tai tek da vo su tė vais aiš kin tis, kad su tik tų vai kui leis ti ry šė ti 
pio nie riš ką kak la raiš tį. Vis ko bu vo per tuos so vie ti nės oku pa ci jos de šimt me čius, 
bet, kiek ga lė jau, sten giau si puo se lė ti tau ti nės mo kyk los tra di ci jas. 

Per vi są mo kyk los eg zis ta vi mo lai ką Pui pių pra di nę mo kyk lą bai gė 242 
mo ki niai ir 6 su au gu sie ji. Iki 1956 m. eg za mi nus pri va lė jo lai ky ti ir bai gian tie ji 
pra di nę mo kyk lą. Tar pu ka rio Lie tu vo je eg za mi nų ko mi si ją su da rė ne tik mo ky to jai, 
bet ir vi suo me nės at sto vai (tė vų ko mi te to, vie tos sa vi val dy bės), ku ni gas, mo kyk lų 
ins pek to riaus at sto vas. Pas ta ra sis pa teik da vo ra šo mų jų dar bų te mas: dik tan tui, at
pa sa ko ji mui ir skai čia vi mui (už da vi nį). Žo džiu bu vo lai ko mi šių da ly kų eg za mi nai: 
ti ky bos, lie tu vių kal bos, skai čia vi mo, is to ri jos, geo gra fi jos, gam tos pa ži ni mo. Vi są tą 
„pro ce dū rą“ rei kė da vo or ga ni zuo ti per vie ną die ną (jei bū da vo di des nis mo ki nių 
skai čius – per dvi). Kol iš eg za mi nuo da vo me, at ei da vo pa va ka rys. Ta ry bi niais me tais 
su lau kėm nau jo vių. Nu ei ta į ki tą kraš tu ti nu mą – eg za mi nai be rei ka lo iš tę sia mi 
iki ke lių die nų, at lie kant per die ną tik po vie ną už duo tį (eg za mi ną) – ra šo mą jį ar 
at sa ko mą jį. Eg za mi nų ko mi si ja su pap ras tin ta, pa lie kant da ly ko dės ty to ją ir asis ten tą. 
Eg za mi nai jau va di na mi ke lia mai siais, o nuo 1957 m. ir vi sai pa nai kin ti.

Aš, kaip mo ky to jas, džiau giuo si tais sa vo mo ki niais, ku rie įgi jo įvai rių pro
fe si jų ir ta po aukš tos kva li fi ka ci jos spe cia lis tais, su lau kė aukš to vi suo me nės įver
ti ni mo. Tik du iš jų – Al gir das Mar ti nai tis, bai gęs li tu a nis ti kos stu di jas Vil niaus 
uni ver si te te, gar sus pe da go gas ir po etas Al ber tas Gu žas – iš si sky rė ga bu mais, o 
dau ge lis ki tų bu vo ge ri ar la bai ge ri mo ki niai – ir vis kas. Ir jie ta po ge rais mo
ky to jais, ag ro no mais, in ži nie riais, me di kais, aukš tų jų mo kyk lų dės ty to jais. Iš jų 
pa mi nė ti ni ge le žin ke li nin kas Al gir das Klio rė, 1991–1995 m. Lie tu vos ge le žin ke lių 
val dy bos ge ne ra li nis di rek to rius, so cia li nių moks lų dak ta ras Ri man tas Ka li naus
kas, kny gos „Ener go en tro pi niai žmo niš ku mo pa grin dai“ au to rių, ag ro che mi jos 
moks lų dak ta rė Ro mu tė Mar ti nai ty tė, Rad vi liš kio sėk li nin kys tės ban dy mų sto ties 
dar buo to ja, ge o lo gė Vi da Šlio ge ry tė, kny gos apie Lie tu vos že mės tur tus au to rė, 
che mi kė Vir gi ni ja Mar ti nai ty tė, Vil niaus PU dės ty to ja, che mi jos va do vė lių au to
rė, bio lo gė, Vil niaus uni ver si te ti nės li go ni nės mik ro bio lo gi jos la bo ra to ri jos ve dė ja 
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Re gi na Ka li naus kai tė, in ži nie rė, Vil niaus in for ma ti kos pa ten to lo gi jos ins ti tu to 
moks li nin kė Da lia Du kai ty tė, po etė Lai ma Plun gai tė. Šį są ra šą bū tų ga li ma tęs ti. 

1998 08 01 įvy ko Pui pių pra di nę mo kyk lą bai gu sių mo ki nių su si bū ri mas. 
Bu vo ma lo nu ir džiaugs min ga su si tik ti. At min ty je iš ki lo daug šio je mo kyk lo je 
pra leis tų me tų, ma lo niai pa ben drau ta. Kal bė da mas pa brė žiau: 

„Jū sų su ma ny mas po daug me tų pa da ry ti su si ti ki mą yra sa vo tiš kai 
įdo mus. Juk su si ti ki mus pa gal da bar ti nes tra di ci jas ren gia bai gę 
aukš tes nes mo kyk las, dau giau sia – vi du ri nes. O jūs da rot be veik 
ne gir dė tą nau jo vę – pa ger biat pra di nę mo kyk lą, la bai ją su reikš mi-
nat, kar tu ir ma ne kaip mo ky to ją. Aš džiau giuo si ju mis ir kvie čiu, 
pa mir šus vi sus rū pes čius, pa gy ven ti gra žiais pri si mi ni mais, pa si-
da ly ti jais, ly dint jau nat viš kai nuo tai kai. Pa ro dy kim, kad šir dy je 
dar ne su te ma.“ 

1962–1963 mokslo 
metus baigus.  
Daugelis nuotraukų –  
iš str. autoriaus 
albumo 
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Ne pri klau so mų ge le žin ke lių va do vas
Jo nas Lin ke vi čius

Šis ra ši nys – apie iš ki lų še du vį 
Al gir dą Klio rę, vie ną iš la biau siai nu si
pel niu sių Lie tu vos ge le žin ke lių va do vų 
ir dar buo to jų, apie ku rį ne leis ti nai ma
žai ži no ma jo gim ta ja me kraš te. O juk 
jis – pir ma sis at kur tų ne pri klau so mų 
ge le žin ke lių ge ne ra li nis di rek to rius – 
va do va vo res pub li kai res pub li ko je, kaip 
ne re tai kal ba ma pa brė žiant šios su si
sie ki mo ar te ri jos svar bą ša ly je, vi sus 
ke tu rias de šimt še še rius me tus pa sky rė 
pa si rink tai spe cia ly bei, spar čiai kaip 
as me ny bė au go pats ir ne pails da mas 
ug dė Lie tu vos ge le žin ke lius ir ge le žin
ke li nin kus. 

Kaip gi mi mo vie ta nu ro dy ta ati
tin ka ma me do ku men te, Al gir das Klio
rė gi mė Še du vos ge le žin ke lio sto ty je 
1937 m. sau sio 3 d. Iš tik rų jų – vie na me 
iš sto ty je ge le žin ke li nin kams skir tų na mų, ku ria me bu vo įkur din ta jau na dar buo to jo 
šei ma, mė ne siu anks čiau ir tu rė jo re tą ga li my bę gim ta die nį kas met švęs ti du kar tus. 

Pir mie ji A. Klio rės vai kys tės pri si mi ni mai su si ję ne su ma mos švel nu mu 
ar žais lų pa sau liu, o su įspū džiais, ku riuos jis pa ty rė tė vo, Še du vos ge le žin ke lio 
sto ties bu dė to jo, drau gė je. Tė tis jį, vy riau sią iš ke tu rių vai kų (šei mo je bu vo du 
bro liai ir dvi se se rys), pa si im da vo į nak ti nius bu dė ji mus, ir ma ža sis pa dė jė jas 
iki so ties pa si dar ba vęs il sė da vo si, kaip ra šė sa vo gy ve ni mo ap mąs ty mų ra ši ny je 
(gai la, pra dė tu per vė lai), ant įvai rių apa ra tų. Jį su tė čiu nuo kū di kys tės iki jo 
pas ku ti nio ato dū sio sie jo dva si nis ar ti mu mas; jis, vie nin te lis šei mo je, pa se kė tė vo 
pė do mis, ta po ge le žin ke li nin ku. 

Klio rių Al giu ko vai kys tė bė go Lie tu vai sun kiais ru dų jų ir rau do nų jų oku pa
ci jų me tais, ypač siau bin gu, klai kiu po ka riu. Vo kie čiai, me na jis, daž nai lan ky da
vo si sto tie čių na muo se, ne ap lenk da vo ir bu dė to jo šei mos. Di de lį įspū dį vai kams 
da rė jų di džiu lis šuo (tur būt avi ga nis), bet ir jis ne bu vo bai sus; ka ri nin kai taip 
pat bu vo vi sai ne bai sūs, ma žuo sius vai šin da vo šo ko la du. De ja, 1944 m. va sa rą 
trauk da mie si jie me to diš kai, vo kiš kai, nai ki no ge le žin ke lį. Kaip tai at ro dė ir kaip 
vė liau te ko at sta ty ti ge le žin ke lį, jo til tus, gi liai įstri go ber niu ko at min tin, ir jis 
tai ap ra šė, ne pra leis da mas nė men kiau sių smul kme nų. O ken tė jo ge le žin ke lis ta
da to dėl ir bu vo taip spar čiai vie nų griau na mas ir ki tų tuoj pat at sta to mas, nes 
lė mė mū šių sėk mę, abie jo se pu sė se tu rė ta net spe cia li ge le žin ke lių ka riuo me nė. 

Nuo 1942 m. Klio rių šei ma jau gy ve no Pui pių kai me, pri sig lau du sia me jo 
šiau ri nė je da ly je vien kie my je, Lin kai čių miš ko pa šo nė je, ne to li ge le žin ke lio Rad

Algirdas Kliorė 
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vi liš kis– Pa ne vė žys, tarp Še du vos ir Lin kai čių sto čių. Pa lik ti Še du vą Klio riai bu
vo pri vers ti dėl šei my ni nių ap lin ky bių: mi rė so dy bos sa vi nin kas, se ne lis iš tė vo 
pu sės, ir li ko vie ni ša, sun kiai pa si li go ju si se ne lė. O ten bu vo erd vi, dar se ne lių 
pa sta ty ta so dy ba: dvie jų ga lų gy ve na ma sis na mas, svir nas, di džiu lis tvar tas su 
vir tu ve ruoš ti gy vu liams pa ša rus, dar ke li ma žes ni pa sta tai, ne ma žas ūkis. Ma
ma, juo da plaukė gra žuo lė, bu vu si po nia, sto ties bu dė to jo žmo na, ku riai gy ve nant 
Še du vo je pa ka ko rū pin tis ma žy liais, ta po juo da dar be ūki nin ke, na mų šei mi nin ke, 
vė liau – ko lū kie te, tė tis – tar nau to jas ir žem dir bys iki pat pen si jos. Ne už mirš ta ma 
vai kys tė kai me, kaip pats Al gir das api bū di no anks ty vą jį sa vo gy ve ni mo tarps nį, 
tė vų švel nu mas, pir mo sios vai ko pa rei gos – akė ji mas, ari mas, šie na vi mas, bai sūs 
ko lek ty vi za ci jos me tai, trė mi mo į Si bi rą grės mė. 

„Nuo Si bi ro gel bė jo, – ra šo ma pri si mi ni muo se, – tė čio dar bas 
ge le žin ke ly je. Šis dar bas bu vo ly gi na mas su tar ny ba ka riuo me nė je, 
be to, tė tis vi sa da ži no jo, ka da trė mi mui kau pia mi va go nai, ir vai-
kus iš siųs da vo pas ne tur tin gas te tas, ku rioms trė mi mas ne grė sė.“

Vi si ke tu ri Klio rių vai kai lan kė ir bai gė Pui pių pra di nę mo kyk lą, kaip Al gir
das ją va di no, mo ky to jo P. Ka li naus ko aka de mi ją. Me tais jau nes nė se suo Da nu tė 
me na, kad bro le lis ma žai kuo sky rė si iš ki tų kai mo vai kų, gal bu vo kiek jud res nis 
už dau ge lį, bet ne iš dy kė lis, mo kė si ge rai ir vis su ko si apie tė vą ge le žin ke li nin ką, 
nors lai kė sa ve mo ti nos vai ku (ge le žin ke lis jam bu vo su mo ti nos (ne tė vo) krau
ju). Mo ky to jas sa vo kny ge lė je „Pui piai. Mo kyk la ir kai mas“, iš skir da mas iš ki tų 
bu vu sius sa vo mo ki nius, ir po dau ge lio me tų su džiaugs mu pri si me na mus, tarp 
pir mų jų pa mi nė jo Klio rių Al gir dą ir ma žiau si ą ją – Mei lu tę Emi li ją.

1948 m. bai gęs pra di nę, Al gir das mo kė si Še du vos vi du ri nė je mo kyk lo je. Pir mai
siais me tais vie nas iš na mų, ant rai siais pri si dė jo se suo Da nu tė, tre čiai siais – bro lis 
Sta sys. Gy ve no Klio rių gim na zis tai Še du vo je sam dy ta me kam ba rė ly je, vy riau sio jo 
pa vyz džiu steng da mie si ne at si lik ti nuo Al gir do, vi si trys mo kė si ge rai, tė vams 
te rei kė jo rū pin tis, kad jie bū tų so tūs ir ap reng ti. Al gir das po pa mo kų žais da vo 
sta lo te ni są. Lauk da vo atos to gų. Jų me tu dar bų ne trūk da vo. Vai kai, kiek ga lė jo, 
sten gė si pa dė ti mo ti nai, gir dė, šė rė ko lū kio ku me liu kus, lai ko mus Klio rių tvar te, 
o Al gir das daž nai suk da vo si ir Lin kai čių ge le žin ke lio sto ty je, kur bu dė to ju dir bo 
tė vas. Ret kar čiais jis pa ti kė da vo pra lei di nė ti trau ki nius pa aug liui, be si do min čiam 
eis mo re gu lia vi mu, net pa ži no ju siam kai ku riuos Šiau lių ge le žin ke lių apy gar dos 
va do vus. Ta da ir nu spren dė, kad bū si mam ge le žin ke li nin kui bus ge riau sia, jei, 
bai gęs sep tyn me tę, stos į tech ni ku mą. 

Iš mo ky mo si Še du vo je me tų vi sam gy ve ni mui li ko ir slo gių pri si mi ni mų. 
Tais stri bų siau tė ji mo die no mis ir nak ti mis lai kais ne re tai mi li ci jos kie me, mies te
lio aikš tė je tek da vo re gė ti nu žu dy tus, nu kan kin tus, su dar ky tais kū nais par ti za nus. 

Kai 1951 m. Al gir das, tė vo ly di mas, nu vy ko į Vil niaus ge le žin ke lių trans por
to tech ni ku mą lai ky ti sto ja mų jų, gru pė, su ku ria jis tu rė jo lai ky ti lie tu vių kal bos 
eg za mi ną, jau bu vo jį iš lai kiu si, ir eg za mi nuo to ja S. Ei džiū nie nė ruo šė si pa lik ti rū
mus. Dės ty to ją su do mi no pa vė la vė liai še du viai, dvie se at ke lia vę šim tus ki lo met rų, 
ati džiai iš klau sė jų ke ti ni mų ir, iš gir du si apie di de lį pa aug lio no rą mo ky tis bū tent 
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šio je mo ky mo įstai go je, pa kei tė sa vo die nos pla nus ir ry žo si 
pa dė ti jam per ženg ti pir mą slenks tį. Ir ne ap si ri ko. Al gir das, 
kaip pri si me na ir šian dien, bu vo la bai stro pus, tvar kin gas, 
net kiek kom plek suo tas, vi sa da sten gę sis pa si ro dy ti ge riau už 
ki tus mo ki nys, ku riam la bai rū pė jo vi si moks lai. Ir tech ni ku
mo auk lė ti nis su dė kin gu mu mi nė jo dės ty to jus Cha ri tus, Ei
džiū nie nę, Čep lev skį, ki tus. Mo ky mo si tech ni ku me lai ko tar piu 
bu vo ap gaub tas tė vų rū pes čiu: tė vas daž nai į pra va žiuo jan tį 
trau ki nį per pa žįs ta mus įdė da vo sū nui jo mėgs ta mo ku ge lio. 

„Gim ta ja me tech ni ku me, kaip pa ra šė pri si mi ni muo se, pra ėjo ne 
tik pro fe si nio au gi mo, bet ir bręs tan čios jau nys tės, jau di nan čios 
ro man ti kos, pir mos mei lės me tai.“ 

Grį žęs iš tech ni ku mo atos to gų, ne ven gė jo kių dar bų, pa dė jo ko lū kio dar
buo se mo ti nai, pa gel bė da vo ir tė vui, Lin kai čių sto ties bu dė to jui. Da bar jie jau 
daug kal bė da vo apie ge le žin ke lio sto ties dar bą, sū nus pa sa ko jo tė vui apie tai, ką 
jis mo ky da ma sis su ži no jo apie kon kre čias bu dė to jo pa rei gas, o šis – apie veiks
mus at lie kant tas pa rei gas, apie pa si tai kan čius ne sklan du mus. Ret kar čiais sū nus 
pa va duo da vo tė vą. 

Pir mū no min tį tęs ti moks lą ati tin ka mo je aukš to jo je mo kyk lo je kurs tė tech
ni ku mo dės ty to jai, apie tai sva jo jo pats Al gir das, ga li my bes svars tė tė vai. O į 
Le ning ra do (da bar Sankt Pe ter bur go) 
ge le žin ke lių trans por to in ži ne ri jos ins
ti tu tą pa te ko vi sai apie šią mo ky mo 
įstai gą ne sva jo jęs, kaip pats tei gė, – 
ne ti kė tai. Ap si spręs ti ir kur tis šia me 
ins ti tu te pa dė jo did mies ty je gy ve nę 
gi mi nai čiai. Klio rių šei ma tais me tais 
ver tė si ne leng vai, vi si vai kai mo kė si, 
ir Al gir das ku rį lai ką stu di juo da mas 
už dar bia vo pra gy ve ni mui. Tė vas pa
ste bė jo Al gį su blo gus ir pri kal bi no bei 
pa dė jo at si dė ti vien mo ky mui si. 

Mo ky mo si Ge le žin ke lių trans por
to in ži ne ri jos ins ti tu te me tai bu vo la bai 
tu ri nin gi spe cia ly bės pa ži ni mo pras me. 
Pro fe so riai – Mel ni ko vas, Kraf tas, Ker
be dis, ki ti – at ski rų spe cia ly bių ko ri fė jai. 
Pra tur ti no smal sų stu den tą ir kul tū ri nė 
mies to ap lin ka, te at rai. Ir vis tiek il
gė da vo si sa vo kraš to, lauk da vo atos
to gų, su si ti ki mų su Le ning ra de ka ri nę 
prie vo lę at lie kan čiais lie tu vai čiais. Kai 
1955 m. lap kri tį ben dra bu ty je gy ve nu sį 

Vilniaus Geležinkelių 
transporto technikumo 
trečiakursis. 1953 m.

Alfonso ir Jadvygos Kliorių šeima: seserys  
Meilutė (balta suknele) ir Danutė, broliai  
Stasys ir Algirdas (dešinėje). 1955 m. vasara



1115

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

stu den tą ap lan kė tė vas, bro lis Sta sys ir pui pie tis ka rei vė lis L. Di gi mas, kuk lia me 
kam ba rė ly je įsi plies kė šven ti nė nuo tai ka. Ins ti tu tą, kaip ir tech ni ku mą, Al gir das 
bai gė gau da mas rau do ną di plo mą.

Lie tu vos ge le žin ke liuo se anuo met sa vų aukš tos kva li fi ka ci jos spe cia lis tų 
bu vo ne daug, ir sėk min gai bai gu sį aukš tą jį moks lą A. Klio rę Lie tu vo je su ti ko 
iš skės to mis ran ko mis. Ir jis pats sku bė jo, ne pa si nau do jęs net pri klau siu sio mis 
atos to go mis, nu vy ko į Šiau lių ge le žin ke lių val dy bą ir ten džiu giai pri ėmė kad
rų tar ny bos vir ši nin kės pa siū ly mą gel bė ti Lin kai čius, ku riuo se dir bo tė vas, – ten 
la bai trū ko sto ties bu dė to jo. Bet to se pa rei go se dir bo ne il gai. Gal po rą mė ne sių. 
Nu vy kęs į Vil nių, ne ga lė jo ne už ei ti į tech ni ku mą. Di rek to rius, tas pats Vik tor 
Iva no vič Čep lev skij, su ti ko jį kaip lau kia mą sve čią ir, ma ny da mas, kad Al gir das 
ga vo jo laiš ką, kvie čian tį dirb ti tech ni ku me, be užuo lan kų pra kal bo apie siū lo mas 
pa rei gas ir dar bo są ly gas. 

Tech ni ku me įstri go il gam. Jam grei tai bu vo pa ti kė tos at sa kin gos di rek to riaus 
pa va duo to jo pa rei gos, ku rio se dar ba vo si tre jus me tus, o nuo 1964 iki 1973 m. 
va do va vo tech ni ku mui.

Pa va duo to jas. Pra džio je sun ku bu vo ir su si vok ti, ko kią naš tą už si kro vė ant 
sa vo jau nų pe čių: va do vau ti ko lek ty vui dės ty to jų, prieš ku riuos dar taip ne se niai 
bu vo tik ma žas žmo gu tis, bū ti reik liam mar gam moks lei vių tūks tan čiui, su pras ti 
vi sus, pa dė ti vi siems ir bū ti tei sin gam. O akys, kas be ko, kry po į gra žiau sias 
moks lei ves. Įsi mi nė pir mo sios pa skai tos, ku rioms stro piau siai, bai min da ma sis ruo šė si. 
Pra džio je gy ve no ben dra bu ty je Tau ro gat vė je, bu vo net jo pir mi nin kas. Ne leng va 
bu vo, bet rei ka lui esant pa dė jo di rek to rius, o ir dės ty to jais, tech ni ku mo pat rio tais, 
ga lė jo pa si kliau ti ir rem tis. Ne vi sa da pa dė jo įgim tas žem dir bio uo lu mas, ne si taiks

Su saviškiais Leningrado (Sankt Peterburgas) instituto bendrabutyje.  
Iš kairės: tėvas Alfonsas, draugas Laimutis Digimas, brolis Stasys  
ir Algirdas. 1955 m.    
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ty mas su blo gy bė mis, truk dė va do vo 
di plo ma ti jos sto ka, ku rios anuo met la bai 
rei kė jo san ty kiuo se su par ti ne or ga ni
za ci ja, tau ti nė mis, par ti nė mis gru puo
tė mis, do rais ir ne do rais, ne at sa kin gais 
dės ty to jais. Jau ei da mas šias pa rei gas, 
kaip pri si pa žįs ta sa vo ran ka ra šy tuo se 
at si mi ni mų ap ma tuo se, pa ty rė, kad yra 
daug ge rų žmo nių, bet ne trūks ta ir pa
vy džių, ne pa kan čių, kerš tin gų egois tų, 
net niek šų. Re ziu muo da mas sa vo ket
ve rių dar bo tech ni ku mo di rek to riaus 
pa va duo to jo pos te re zul ta tus, pa ra šė: 

„dirb da mas tech ni ku me mo kiau ir mo kiau si, 
įtvir ti nau te ori nes ži nias, ku rių pri rei kė 
ga my bo je, su si ra dau daug nuo šir džių, ar ti-
mų drau gų, su ku riais te ko vė liau gy ven ti 
ir dirb ti“. 

Kaip ten bu vo, bet per tre jus dar bo 
me tus jis su si for ma vo kaip pe da go  
gas ir va do vas, kaip brandi as me ny bė, su kū rė šei mą su tech ni ku mo auk lė ti ne 
ir ta po pa gei dau ja mas į at sa kin ges nes tech ni ku mo di rek to riaus pa rei gas.

De vy ne ri A. Klio rės va do va vi mo tech ni ku mui me tai, ga li ma sa ky ti, – vi sa 
epo cha vie no žmo gaus gy ve ni me. Kaip me na jo bu vu si dės ty to ja ir vė liau try li ka 
me tų pa val di nė S. Ei džiū nie nė, A. Klio rė – re tas žmo gus. Jis mė go sa vo dar bą, 
nuo lat gi li no si į vi sas spe cia ly bės sri tis, bu vo ta len tin gas, su gy ve na mo cha rak te rio 
va do vas ir ben dra dar bis. Di rek to rius di de lį dė me sį sky rė jau nų kad rų ug dy mui, 
ko lek ty vo stip ri ni mui, aukš tos kva li fi ka ci jos spe cia lis tų ren gi mui, jų ben dram iš si
la vi ni mui, iš ju di no ug dy ti nių sa vi veik lą, su ge bė jo su vie ny ti daug įvai rių, ne re tai 
skir tin gų žmo nių. Bu vo vi siems la bai jaut rus, nuo šir dus, dė me sin gas. Gai la, bet 
ne vi siems pa ti ko jo reik lu mas, ne vi si jį su pra to, ne vi si bu vo pa ten kin ti, ne iš
veng ta skun di kų prie ka bia vi mo. 

A. Klio rės rū pes tį tech ni ku mo, bū si mų Lie tu vos ge le žin ke li nin kų kal vės, 
pres ti žu ro do jo kva li fi kuo tas ak ty vus tos mo kyk los pro pa ga vi mas per įta kin
giau sią to me to pe ri odi nę spau dą. In for ma ty viuo se straips niuo se Ge le žin ke li nin kų 
kad rų kal vė je, Ge le žin ke lis ir ge le žin ke li nin kai, Ar ge ra ke li nin ko pro fe si ja ir ki tuo se 
jis da ly kiš kai, kiek ro man ti zuo da mas, įtai giai nu švie tė šios spe cia ly bės įvai ro vę, 
svar bų vaid me nį ša lies eko no mi nia me ir kul tū ri nia me gy ve ni me, reikš mę as me
ny bės ug dy mui si, tu ri nin gus mo ky mo si tech ni ku me šio kia die nius ir nau jo ves. Be 
abe jo nės, šie straips niai daug pri si dė jo prie spe cia ly bės pro pa ga vi mo ir sto jan čių jų 
kon tin gen to ko ky bės ge rė ji mo. 

Iš gim to jo tech ni ku mo iš ėjo sa vo no ru, pla nuo da mas di de lį spe cia ly bės ži
nių ba ga žą pri tai ky ti prak ti ko je, bū ti ar čiau ge le žin ke lių, jų dar bų įvai ro vės. Dar

Vestuvinė nuotrauka. 1962 05 19
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bo vie čių pa si rin ki mas bu vo di de lis. Ir ei da mas į nau ją dar bą ne bu vo per daug 
iš ran kus. Kaip me na žmo na Sta sė, bu vo lai min gas kad ir že mes nė se pa rei go se, 
kad tik ge le žin ke ly je. Ėjo ten, kur tuo me tu la biau siai bu vo rei ka lin gas aukš tos 
kva li fi ka ci jos spe cia lis tas. Me tus pa dir bė jęs Pa bal ti jo ge le žin ke lio Vil niaus apy gar   
dos trau ki nių tvark da riu, tre jus me tus to je pa čio je apy gar do je eis mo sky riaus 
vir ši nin ko pa va duo to ju, 1979–1990 m. ėjo vy riau sio jo in ži nie riaus – apy gar dos vir
ši nin ko pir mo jo pa va duo to jo, o 1990–1991 m. – Lie tu vos res pub li kos ge le žin ke lių 
val dy bos vir ši nin ko pa rei gas. Di džiau sia at sa ko my bės naš ta A. Klio rei te ko pa ti kė
jus jam aukš čiau sią – VĮ „Lie tu vos ge le žin ke liai“ ge ne ra li nio di rek to riaus – pos tą. 

„Pir mie ji ne pri klau so my bės me tai ge le žin ke li nin kams bu vo tie siog 
be pro tiš ki, – ra šo jis sa vo at si mi ni muo se. – Ga vo me ap leis tą 
ūkį, ne bu vo rei kia mo ly gio kad rų, te ko kur ti val dy mo struk tū rą, 
var gi no fi nan si niai ne pri tek liai ir ai bė ki tų pro ble mų. Iš gy ve no me, 
ne su sto jo me. Net gi kai ką ir pa sie kė me – pir ko me ke lei vi nius va-
go nus, lo ko mo ty vus, pa lei do me grei tuo sius trau ki nius į Kau ną ir 
Klai pė dą, iki 100–120 km/h pa di di no me trau ki nių grei tį, nuo lat 
di di no me ge le žin ke li nin kų al gas.“

A. Klio rei va do vau jant, bu vo at lik ta ne ma žai bū ti nai rei ka lin gų ir svar bių 
dar bų. Jų są ra šas ne trum pas – pa sta ty tos Vi sa gi no, Dūkš to, Aly taus ge le žin ke lio 
sto tys, Val čiū nų gy ven vie tė, re konst ruo tas Kau no ge le žin ke lio maz gas, mo der ni zuo
tos ke lios sto tys, iš kel tas trau ki nių eis mas iš Aly taus mies to, ati da ry tas eis mas per 
Kau no HES už tvan ką, įreng tas pie ti nis Vil niaus ap va žia vi mas. A. Klio rė va do va vo 
sta tant ir mo der ni zuo jant Ig na li nos AE, Jo na vos ązo ti nių trą šų ir Kė dai nių che
mi jos ga myk las, Vil niaus TE3 pra va žiuo ja muo sius ke lius ir juos ap tar nau jan čias 
sto tis, ki tiems dar bams. Svar bias pro ble mas sėk min gai spręs ti jam pa dė jo di de lė 
dar bo ge le žin ke liuo se pa tir tis, vi sa pu siš kos ži nios bei nuo la ti nės pa stan gos ne at

Algirdas Kliorė.  
1987 m. 
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VĮ „Lietuvos geležinkeliai“ 75-rių metų sukakties proga Algirdą Kliorę  
sveikino ir monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 1994 09 03

Algirdo Kliorės artimieji Puipiuose: brolis Stasys su sūnumi Svajūnu, 
sesuo Danutė su sūnumis Valdu ir Šarūnu bei dukra Jūrate, Meilutės 
sūnus Sabinas, Algirdo dukros Aušra ir Gražina su vyrais ir dukromis 
Greta bei aš (pirmas iš kairės) su broliu ir seserimis. 1993 m.
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si lik ti nuo pa sau li nių stan dar tų. Ir – ne tik. Bu vo la bai ko mu ni ka bi lus, su vi sais 
ras da vo ben drą kal bą, jį mė go ei li niai ge le žin ke li nin kai. 

Tie tre ji A. Klio rės dar bo ge ne ra li nio di rek to riaus pos te me tai dėl jų po li
ti nio ne sta bi lu mo res pub li ko je ga lė tų bū ti su dvi gu bin ti. Ypač sun kūs bu vo blo
ka dos, pir mie ji Ne pri klau so my bės me tai, kai Vil niu je dar siau tė jo omo ni nin kai, 
ge le žin ke li nin kams sa vo „tai syk les“ kai šio jo Mask vos emi sa rai, ir tau ti niu at žvil giu 
mar ga me jų ko lek ty ve pro vo ka ci jų bu vo per akis. Rei kė jo to je dvi ly pė je si tu a ci jo je 
iš si lai ky ti, ne su sto ti, net pro gre suo ti. Pri rei kė la vi ruo ti, im tis ne vi sa da ofi cia liai 
pa tei si na mų vie na reikš mių spren di mų, tarp tau ti nių su tar čių, bris ti į sko las. 1994 m., 
kaip kon sta tuo ta spau do je, dėl sun kios fi nan si nės pa dė ties, ke lių įtar ti nų san dė rių, 
ofi cia lių Su si sie ki mo mi nis te ri jos pa rei gū nų nuo mo ne, A. Klio rei te ko at si sta ty din ti. 

Lie tu vos ge le žin ke lių dar bo, vi suo me ni nės veik los ver pe tuo se ne ra mu sis 
A. Klio rė li ko ir at si sta ty di nęs iš aukš čiau sio pos to: 1994–1995 m. dir bo VĮ „Lie tu
vos ge le žin ke liai“ vy riau siuo ju tech ni kos ins pek to riu mi, 1995–2006 m. va do va vo VĮ 
Ge le žin ke lių pro jek ta vi mo ins ti tu tui, 1997–2002 m. VGTU Ge le žin ke lio trans por to 
ka ted ros stu den tams dės tė ge le žin ke lio eis mo sau gą, 2001 m. su bū rė ge le žin ke lių 
trans por to ve te ra nus į VĮ „Ge le žin ke lių ve te ra nai“ ir jai va do va vo, 2002–2003 m. 
re da ga vo žur na lą „Lie tu vos ge le žin ke liai“. 

A. Klio rės darbš tu mas, Lie tu vos ge le žin ke lių in te re sų nau jo mis są ly go mis ži
no ji mas, su in te re suo tu mas jų ir anks čiau pra dė tų dar bų įgy ven di ni mu ne lei do jam 
ap si ri bo ti vien Ge le žin ke lių pro jek ta vi mo ins ti tu to va do vo pa rei go mis. Jis bu vo la bai 
rei ka lin gas kaip ati tin ka mos pro fe si nės spau dos or ga ni za to rius, anks čiau pa si reiš
kęs to je sri ty je ne abe jo ti nais ge bė ji mais, to dėl kvie čia mas su ti ko už im ti „Lie tu vos 
ge le žin ke lių“ žur na lo vy riau sio jo re dak to riaus pos tą vi suo me ni niais pa grin dais. 
Kad tre čia sis šio žur na lo nu me ris, iš leis tas 2003 m., at spin di jo aki vaiz dų ūg te lė
ji mą pro fe sio na lu mo ir svar biau sių ge le žin ke lio pro ble mų ap im ti mi, gau siu pa čių 
au to ri te tin giau sių au to rių skai čiu mi – di de lis vy riau sio jo re dak to riaus nuo pel nas. 
Ge le žin ke li nin kai di džiu lės šven tės – Min dau go ka rū na vi mo 750me čio iš va ka rė se, 
Lie tu vos in teg ra vi mo si į eu ro at lan ti nes struk tū ras me tais su lau kė in for ma ty vaus 
ir ak tu a laus lei di nio. Iš li ko ja me ir tra di ci nės rub ri kos apie iš ki liau sius Lie tu vos 
ge le žin ke lių dar buo to jus bei va do vus, ju bi lia tus, svar bes nius įvy kius, Lie tu vos 
ge le žin ke lių tarp tau ti nę veik lą, pri im tus svar biau sius spren di mus. 

Į VĮ klu bą „Ge le žin ke lių ve te ra nai“ 2001 m. A. Klio rė su bū rė ar ti šim to 
ak ty ves nių bu vu sių ge le žin ke li nin kų iš di džių jų ša lies mies tų, o jų veik la, kaip 
mi nė ta spau do je, „per pen ke rius me tus sa viš vie tos ir in for ma ci jų kei ti mo si sri ty je pa dė jo 
su kur ti taip rei ka lin gą tei gia mų emo ci jų lau ką“. 

Apie A. Klio rę – dar buo to ją ir as me ny bę – daug pri si mi ni mų jo žmo nos 
Sta sės, tos pa čios spe cia ly bės dar buo to jos, at min ty je. Svar biau siais vy ro bruo žais 
žmo na mi ni jo la bai ge rą sa vo spe cia ly bės iš ma ny mą, ge bė ji mą te ori nes ži nias 
pri tai ky ti prak ti ko je, pui kią orien ta ci ją, nuo vo ku mą, rė mi mą si fak tais ir ar gu men
tais. Prieš pra dė da mas bet ku rį dar bą, jis pir miau sia su si da ry da vo to dar bo pla ną. 
Dės ty da mas ins ti tu te ar ge le žin ke li nin kų kva li fi ka ci jos kur suo se, jis la bai rim tai 
ruoš da vo si kiek vie nai pa skai tai. Su vi sais dar buo to jais grei tai ras da vo ben drą kal
bą, bu vo ko mu ni ka bi lus, mėgs ta mas ei li nių ge le žin ke li nin kų. Dirb da mas at sa kin
go se pa rei go se, bu vo są ži nin gas, at vi ras, nuo šir dus, jam nai viai at ro dė, kad vi si 
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žmo nės yra ge ri, vi sais pa si ti kė jo. Ne mo kė jo pad lai žiau ti, ne nu ty lė da vo trū ku mų 
dar be. Do mė jo si po li ti ka, fi lo so fi ja, mė go gro ži nę li te ra tū rą, kla si ki nę, ope ri nę mu
zi ką. Pats gro jo akor de o nu. Ypač ža vė jo si po ezi ja, la biau siai – dai nin gais Pau liaus 
Šir vio ei lė raš čiais. Tu rė jo auk si nes ran kas ir jo mis ne sun kiai įveik da vo įvai rius 
na mų bui ties dar bus. Jo pa ska tin ta, žmo na ne aki vaiz džiai stu di ja vo Le ning ra do 
ge le žin ke lių trans por to in ži ne ri jos ins ti tu te, jos se si jų me tu A. Klio rė rū pes tin gai 
tvar kė si na muo se, au gi no ma ža me tes duk rai tes. Sa vo ran ko mis jis pa sta tė so do 
na me lį, at li ko jo ap dai lą, įren gė ja me pir tį, pats su si re mon tuo da vo nuo sa vą „Za
po ro žie tį“ ar „Ži gu liu ką“. Daug ke lia vo su šei ma. Ret kar čiais su dar bo drau gais 
pa trauk da vo į me džiok lę.

Per brolio Stasio  
šešiasdešimtmetį. 
1999 07 16

Su dukra Aušra, 
anūkais Goda,  
Greta ir Algirdu. 
1994 12 24



1121

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

Šeduvos jubiliejinėje  
šventėje. A. Kliorė  
pirmoje eilėje  
trečias iš dešinės.  
1994 06 25. Str.                                      
nuotraukos iš Kliorių 
šeimų albumų                    

Daug pa čių ge riau sių pri si mi ni mų A. Klio rė pa li ko sa vo duk roms, vai kai
čiams, vi siems ar ti mie siems. Pa pra šy ta jais pa si da ly ti, duk ra Auš ra pa ra šė ste bė
ti nai tu ri nin gą ir šil tų emo ci jų ku pi ną laiš ką. Vi są kom piu te ri nį pus la pį. Ti kiuo si, 
ji ne rūs taus, jei, ne ga lė da mas pa nau do ti vi so laiš ko, straips ny je iš jo pa ci tuo siu, 
kaip man at ro do, tai, kas svar biau sia.

„Apie tė vą ga lė čiau pa sa ko ti va lan dų va lan das. Vi sas gy ve ni mas 
su ko si apie jį. Net kai jo ne bė ra, jis vi sa da ša lia. Jis bu vo svar bus 
vi siems – šei mai, ar ti mie siems, drau gams, ko le goms. Kai gal vo ju 
apie tė vą, il giuo si jo švie sios, ne pa pras tos eru di ci jos, są mo jin gu mo 
ir be ga li nės ener gi jos. Iki pat gy ve ni mo pa bai gos jis in ten sy viai 
dir bo sa vo mėgs ta mą dar bą, rū pi no si vi sais ke tu riais sa vo vai kai-
čiais, plu šė jo so de, skai tė kny gas, do mė jo si me nu, po li ti ka, ke lia vo. 
Bu vo pil nas no ro gy ven ti ir pla na vo di de lius dar bus. Jis my lė jo 
gy ve ni mą ir sun kiai sirg da mas la bai troš ko gy ven ti. Kai pri si me nu 
tė vą vai kys tė je, iš vie nos pu sės ma tau jį be ga lo darbš tų, pa rei gin-
gą, reik lų sau ir ki tiems, be ga lo griež tą mums, šei mos na riams. 
Bet ko kį dar bą tu rė da vo me pa da ry ti lai ku ir tik la bai ge rai. Ta-
čiau ša lia griež to ir reik laus žmo gaus vi sa da ma ty da vau žmo gų, 
be ga lo my lin tį mus. Jis nie ka da nė ra pri me tęs sa vo nuo mo nės, 
ne nu ro di nė jo pa si ren kant drau gus, stu di jas, nors no rė jo, kad ei-
čiau jo ke liais, stu di juo čiau ge le žin ke lių trans por to ins ti tu te. La bai 
my lė jo sa vo kraš tą, sva jo jo apie ne pri klau so my bės su grą ži ni mą, bet  
mei lė Lie tu vai ne bu vo afi šuo ja ma, reiš kė si per jo san ty kį su kal ba, 
is to ri ja, gam ta. Tė vas bu vo tie siog au to ri te tas, švie su lys, ir mes 
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se kė me jo pa vyz džiu. Daug sun kiai dirb da mas jis vi sa da ras da vo 
lai ko mums, vai kams. Mėg da vo su mu mis pa žais ti, pa si vaikš čio ti, 
lan ky ti te at rus, pa ro das, kon cer tus, iš mo kė mus su pras ti ir ver tin ti 
dai lę, mu zi ką, po ezi ją. Aš dė kin ga jam už daug ką – už cha rak te-
rio ug dy mą, tiks lo sie ki mą, iš ug dy tą op ti miz mą, pa vel dė tą hu mo ro 
jaus mą. Ne ki to kį se ne lį pri si me na ir vai kai čiai, ku riems bu vo toks 
pat reik lus kaip ir mums, vai kams. 

Toks jis bu vo vy ras, tė vas, se ne lis, va do vas. Darbš tus, reik lus, 
są ži nin gas, pa rei gin gas, la bai punk tu a lus, be ga lo są mo jin gas ir la bai 
ge ras. Tas ver ty bes, pir miau sia ti kė ji mą, są ži nin gu mą, pa rei gin gu-
mą, įskie pi jo ir man, o svar biau sia – iš mo kė bū ti do ru žmo gum.“

A. Klio rė bu vo ir sa vo gim to jo kraš to, Še du vos ge le žin ke lio pat rio tas. At
kū rus ne pri klau so my bę, jis da ly vau da vo įvai riuo se še du vių ren gi niuo se, mie lai 
ben dra vo su gim to sios sto ties ge le žin ke li nin kais.

Už dar bą ir veik lą Lie tu vos ge le žin ke liuo se A. Klio rė ap do va no tas Gar bės 
ge le žin ke li nin ko žen klu. 

Pas ta rą jį de šimt me tį į Lie tu vos ge le žin ke lius at ėjo nau ja kar ta. Ar ji de ra mai 
do mi si sa vo vals ty bės vals ty bė je pra ei ti mi, sa vo iš ki liau siais pirm ta kais? Var gu... 
Straips nių, pri si mi ni mų kny ga apie A. Klio rę ga lė tų bū ti iš kal bin gas Lie tu vos ge
le žin ke li jos is to ri jos do ku men tas. 
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Gimbogalos geležinkelio stotis  
1919–1940 metais
Liubomiras Viktoras Žeimantas

1871 m. nutiesus Liepojos–Kaišia
doriÿ geležinkelio liniją, Gimbógaloje 
sustojimo vieta ar stotis įrengta nebuvo. 
Sustojimo vieta čia atsirado kaizerinės 
okupacijos metais1. Į Lietuvos geležin
kelių valdybos žinią ši sustojimo vieta 
perėjo 1919 m. liepos 3–4 d.2 1929 m. 
gegužės 15 d. Gimbogalos sustojimo 
vietai suteikiamos pilnai veikiančios 
techninės stoties teisės su traukinių 
prasilenkimu. Traukinių prasilenkimą 
pareikalauta vykdyti „Traukinių judėji
mo dėsnių“ 34 ir 35 paragrafų nustatyta 
tvarka. Stočiai iš pradžių pripažinta V 
klasė3. Tų pat metų liepos 1 d. Gimbo
galos stočiai leidžiamos visos vietinio 
keleivių, bagažo ir krovinių susisiekimo 
(vežiojimo) operacijos. 1929 m. Gimbo
galoje įrengiamas stoties kelias. Tai tik 
menka atspara, turinti tik vieną iešmą. 
Tam geležinkeliai išleidžia 1 558,21 Lt4. 
1930 m. vasario 28 d. stotis pertvarko
ma į IV klasės stotį5. 1931 m. atlieka
mas stoties keleivių namo kapitalinis remontas. Šie darbai geležinkeliui kainuoja 
12 519,22 Lt.6 1933 m. kovo 21 d. Gimbogala vėl pertvarkoma į komercinę stotį 
be teisės vykdyti traukinių prasilenkimus. Eismą tvarkyti Gimbogaloje pavedama 
Radvíliškio ir Baisogalos stotims.7 1934 m. birželio 15 d. Gimbogala vėl tampa 
pilnai veikiančia technine stotimi su teise vykdyti traukinių prasilenkimus8. Praėjus 
tik keliems mėnesiams 1934 m. spalio 10 d. vėl grįžtama prie komercinės stoties 
modelio be teisės vykdyti traukinių 
prasilenkimus.9 1935 m. spalio 6 d. anks
tesnis įsakymas atšaukiamas, Gimbo
gala vėl pilnai veikianti techninė stotis 
su traukinių prasilenkimais10. 1935 m. 
liepos 22 d. vyr. direktoriaus įsakyme 
Nr. 90 Gimbogala pateikiama kaip IV 
klasės stotis11. Dabar ji 1938 m. gegužės 
15 d. Gimbogala vėl apribuojama tech
ninė stotis, dirbanti ne visą parą. Jos 
darbo laikas nustatomas taip: 1) nuo 

Gimbogalos geležinkelio stotyje. Iš filokartisto  
P. Kaminsko kolekcijos

1 LCVA, f. 1160, a. 4, b. 342, l. 21.
2 Geležinkelių valdybos darbuotės apyskaita 1919–1923 m., 
Kaunas, 1925, p. 3.

3 LCVA, f. 1160, a. 4, b. 442, l. 152, 169.
4 Lietuvos geležinkelių 1929 metų darbuotės apyskaita, 
Kaunas, 1930, p. 84.

5 LCVA, f. 1160, a. 4, b. 446, l. 184.
6 Lietuvos geležinkelių 1931 metų darbuotės apyskaita, 
Kaunas, 1932, p. 68.

7 LCVA, f. 1160, a. 4, b. 455, l. 150.
8 LCVA, f. 1160, a. 4, b. 452, l. 107.
9 LCVA, f. 1160, a. 4, b. 452, l. 171.
10 LCVA, f. 1160, a. 7, b. 599, l. 127.
11 LCVA, f. 1160, a. 7, b. 539, l. 123.
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20 h 00 min. iki 22 h 00 min. praleisti traukinį 102 ir užtikrinti traukinių 922 ir 
11 prasilenkimą, o einant traukiniui 28 jos darbas pailginamas iki 22 h 20 min.; 
2) nuo 16 h 00 min. iki 18 h 00 min. traukinių 27 ir 18 prasilenkimui. Be to, Gim
bogaloje leista prasilenkti prekiniams traukiniams, ne ilgesniems kaip 60 vagonų12. 
1938 m. pertvarkius ją į riboto veikimo techninę stotį Gimbogala neliko pamiršta, 
ji tada susilaukė semaforų, iešmų priklausomybės su semaforu įrengimo13. Po 
visų pertvarkymų 1937 m. stoties keliuose gulėjo 1 ir 6 profilio bėgiai14. 1937 m. 
Gimbogaloje pradedama tvarkyti geležinkelio stoties bagažo ir prekių sandėlis. 
Kitais metais sandėlio tvarkymo darbai baigiami15. Sandėlio funkcijų jungimas, 
taip pat menki tvarkymo darbų tempai liudija, kad stoties dalyvavimas bagažo ir 
prekių gabenime buvo menkas. Tai oficialiai nustatė 1938 m. pavasarinė komisija, 
aplankiusi stotį. Ji konstatavo, kad Gimbogala yra 

„nedidelė stotelė, keleivinis namas statytas geležinkelyje galiojo kiti 
statybos ir gyvenamųjų pastatų nuostatai. Todėl stoties viršininko 
butas nevisiškai atitinka dabartinius reikalavimus. Konstatuota, kad 
jis per mažas. Tuomet komisija priėjo išvados, kad stoties viršininko 
gyvenamųjų patalpų perdirbti nėra įmanoma“.16

Pertvarkius sustojimo vietą į stotį Jonavõs stoties viršininko padėjėjas Me
tardas Domaševičius nuo 1929 m. birželio 10 d. skiriamas Gimbogalos stoties 
viršininku17. Kiek laiko jis dirbo Gimbogaloje, nepavyko išsiaiškinti. Jį pakeitė 
Antanas Tubinas, kuris 1935 m. rugsėjo 1 d., neaiškinant kodėl buvo pažemintas 
pareigose, tapo stoties viršininko padėjėju. Šis pažeminimas, matyt, buvo susijęs 
su sveikata, nes 1937 m. rugpjūčio 10 d. A. Tubinas miršta ir „Geležinkelių žiny
nas”, pranešdamas šią žinią, jį tituluoja stoties viršininku18. A. Tubiną viršininko 
pareigose nuo 1935 m. rugsėjo 1 d. pakeičia Libiškių stoties viršininkas Juozas 
Barauskas19. Jį 1937 m. rugpjūčio 16 d. pakeičia Šeduvos stoties viršininko padėjėjas 
Juozas Lukoševičius, kuris 1939 m. savo pavardę ištaiso į Lukošiūną20. 1939 m. 
gruodžio 12 d. Gimbogalos stoties viršininkai vėl keičiasi. Dabar viršininkauti 
pradeda J. Kulikauskas21. 1940 m. kovo 1 d. Jonas Kulikauskas, iki tol turėjęs 
V kategoriją, gavo VII.22 Šitoks stoties 
viršininko kategorijos šuolis greičiau
siai buvo susijęs su naujai patvirtintais 
Susisiekimo ministerijos, tame tarpe ir 
geležinkelių, etatais. 

Lietuvos geležinkelių stočių ko
mercinės veiklos sąrašuose Gimbogala 
atsiranda 1924 m., bet statistikai nuro
do, kad tada jokių operacijų ji nevedė23. 
Vėlesnė komercinė Gimbogalos stoties 
veikla vykdyta 1925–1937 metais. Šiame 
straipsnyje ji nepateikiama. 

12 Geležinkelių žinynas, 1938, Nr. 17, p. 128.
13 LCVA, f. 1160, a. 5, b. 2562, l. 12.
14 Stotyse gulinčių bėgių profiliai, Manevrams vykdyti 
instrukcija…, Kaunas, Eksploatacijos dir. leidinys, 
1937, p. 51.

15 1937 m. metraštis, p. 182; LCVA, f. 1160, a. 5, b. 1843, 
l. 6.

16 Staskevičius J. Kelionė su pavasarine komisija, 
Geležinkelininkas, 1938, nr. 13, p. 207.

17 LCVA, f. 1160, a. 4, b. 443, l. 174.
18 LCVA, f. 1160, a. 7, b. 599, l. 142; Geležinkelių 
žinynas, 1937, nr. 10, p. 224.

19 LCVA, f. 1160, a. 7, b. 599, l. 140.
20 Geležinkelių žinynas, 1937, nr. 10, p. 223; 1940, nr. 37, 
p. 16.

21 Geležinkelių žinynas, 1940, nr. 37, p. 15.
22 LCVA, f. 1160, a. 7, b. 600, l. 36.
23 1924 m. … apyskaita, p. 218–219.
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CHLEVICKIENĖMartinaitytė Ramutė Marija (1940 12 22 Kazlų 
Rūdoje Marijampolės r.), agronomė. 1947 šeima persikėlė į tuo metu 
Šeduvos r. Mokėsi Puipių prad. ir Šeduvos vid. mklose. 1958 baigė 
Kauno sodininkystės daržininkystės technikumą. 1968 neakivaizdžiai 
baigė agronomiją Žemės ūkio akademijoje. 1973 apgynė daktaro di
sertaciją „Miežių ir žieminių kviečių tręšimas azotinėmis trąšomis“. 
1959–1974 dirbo Radviliškio r. Gražionių tarybiniame ūkyje agrono
mo sėklininko ir vyr. agronomo pareigose. 1974–1975 – Kaltanėnų 
bandymų stoties vyr. mokslinė bendradarbė, 1975–1991 – Radviliškio 
bandymų stoties vyr. mokslinė bendradarbė tyrimų agrochemijos ir 
pašarų konservavimo srityje, 1991–1992 – direktoriaus pavaduotoja 
augalininkystei Gražionių veislininkystės ūkyje, 1992–1996 – ŽŪB 
„Miežaičiai“ pirmininkė (iki pensijos). 

KALINAUSKAS Rimantas (1940 02 26 Panevėžyje–2008 10 18 
Vilniuje), inžinierius elektrikas. 1958 baigė Šeduvos vid. mklą, 1963 – 
KPI Elektrotechnikos fak. 1963–2008 – VISI Taikomosios matematikos 
ir mechanikos katedros vyr. dėstytojas, nuo 1994 – Inžinerinės in
formatikos katedros docentas. Dirbdamas parengė technikos mokslų 
daktaro disertaciją optimalių elektros įrenginių projektavimo klau
simais, kurią apgynė 1993. Gilindamasis į optimalaus projektavimo 
klausimus, susipažino su skaitmeniniais elektrinių ir magnetinių 
laukų skaičiavimo metodais, termodinamika, mechanika, kibernetika, 
sinergetika, domėjosi kultūros klausimais. Įvairiapusės žinios pravertė 
rašant knygą „Energoentropiniai žmoniškumo pagrindai“ (1999, 2008). 
Paskelbė daugiau kaip 40 mokslo straipsnių, padarė 2 išradimus, 
parengė 3 metodikos nurodymus ESM programavimo klausimais. 

ŠIDLAUSKAS Petras (1920 11 26 Gimbogaloje–1988 03 04 
Vilniuje), valstybinis ir partinis veikėjas. Darbinę veiklą pradėjo 1938 
Gimbogalos geležinkelio stoties lentpjūvėje. 1943–1944 – Gražinos par
tizanų junginio partizanas, 1944–1947 – sovietinės armijos karys. Grįžęs 
iš kariuomenės, pradžioje dirbo Šeduvos kultūros namų direktoriumi. 
1948 vasarą išrinktas Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Radviliš
kio apskr. kto pirmininku. 1950–1952 dirbo atsakingą partinį darbą 
Radviliškyje ir Šiauliuose. 1952–1955 mokėsi respublikinėje partinėje 
mkloje, 1962 neakivaizdžiai baigė Vilniaus aukštąją partinę mklą 
prie SSRS CK. 1955–1962 – Radviliškio r., 1962–1967 – Pasvalio r. 
vykd. kto pirmininkas. Nuo 1967–1985 – LKP Radviliškio r. partijos 
kto I sekretorius. 1985–1988 – Respublikos valstyb. agropramoninio 
kto pirmininko pavaduotojas. Nuo 1971 – SSRS AT deputatas, kelis 
kartus buvo renkamas Respublikos AT deputatu, kompartijos CK 
nariu, Respublikos partinės org. revizijos kjos pirmininku. Daug jėgų 
ir energijos atidavė krašto ekonomikos ir kultūros ugdymui. Respu
blikos valst. premija 1976 už rajono ž. ū. išplanavimą. Apdovanotas 
5 sovietiniais ordinais ir daugeliu medalių.

 

Ramutė Marija  
Chlevickienė- 
Martinaitytė
Rimantas Kalinauskas
Petras Šidlauskas
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VALENTINAVIČIENĖMartinaitytė Virgina (1943 01 15 Kazlų 
Rūdoje, Marijampolės r.), chemijos mokytoja. 1961 baigė Šeduvos 
vid. mklą, 1966 – VPI FMF. 1966–1969 mokytojavo Kurkliuose, 
1969–2008 dėstė VPU (iki 1992 VPI). Chemijos mokytoja ekspertė 
(2006). Mokslo darbų sritis – chemijos didaktika. Su kitais autoriais 
parašė pirmuosius eksperimentinius chemijos vadovėlius VIII ir IX 
klasėms, chemijos vadovėlius VIII, IX ir X klasėms, mokomosios 
metodikos knygas „Chemija IX: mokytojo knyga“ (1996), „Mokinio 
žinynas V–XII klasėms“ (2007), sudarė chemijos olimpiados užduočių, 
paskelbė per 60 mokslo straipsnių. Apdovanota DLK Gedimino ordino 
II laipsnio medaliu (1997), premijuota Švietimo ir mokslo ministerijos 
premijomis už chemijos vadovėlius (1992, 1996). 

Virgina  
Valentinavičienė- 
Martinaitytė
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Raginėnų proistorė ir istorijos  
fragmentai 
Petras Juknevičius

Ragin¸nų kaimas buvusiame Še-
duvõs valsčiuje už 8 km į šiaurę, buvęs 
ir seniūnijos centru, gana plačiai žino-
mas archeologinėje literatūroje. XIX a. jį 
išgarsino prancūzas Frederikas Diubua 
de Monperė (Frédéric Dubois de Mont-
pereux), XX a. pradžioje – rusų arche-
ologas Ivanas Abramovas. Labiausiai 
kaimo vardą išpopuliarino didelis pilka-
pynas, kuriuo, be minėtų mokslininkų, 
domėjosi ir mūsų tautos patriarchas 
Jonas Basanavičius, kelionę į Raginėnus 
aprašęs autobiografijoje. Bet kaimui var-
dą davė kairiajame Daugôvenės krante 
stūksantis piliakalnis, vadinamas Råga-
nų kalnu. Dar XVI a. dokumentuose 
kaimas vadinamas Gabógala. Vėliau nuo 
Raganų kalno prigijo Raginėnų vardas.

Pilkapynai. Pirmiausia Raginė-
nus išgarsino pilkapynai. Pušyne, netoli 
Daugyvenės ir Dubulio (šiame upelyje 
laumės kasas velėdavusios) santakos, 
yra vienas didžiausių Lietuvoje pilka-
pynų: būta apie 90 pilkapių. 1829 m. 
F. Diubua de Monperė kasinėjo 4, 1909–
1910 m. I. Abramovas – 33, 1910 m. 
J. Basanavičius – 4 pilkapius. Aptikta žmonių griaučių ir IV–VII a. radinių. 
Šiaurės Lietuvoje pilkapių kultūra buvo išplitusi I–V a., Rytų Lietuvai ji būdinga 
VIII–IX a. Raginėnai lyg savotiška sala. Tyrinėjimų medžiaga davė pagrindą rusų 
archeologui Aleksandrui Spicynui įvesti į mokslinę apyvartą „Raginėnų kultūros“ 
vardą. Didelis šios kultūros šalininkas buvo ir žymusis mūsų archeologas Petras 
Tarasenka. „Raginėnų kultūros“ terminas archeologijos moksle vyravo iki XX a. 
6-ojo dešimtmečio pabaigos. Atsisakyta jo motyvuojant tuo, kad tai nėra išskirtinė 
kultūra. Bet ar nepaskubėta...

Kita pilkapių grupė (keliolika pilkapių) buvo pietinėje Rinkåkalnio dalyje. 
1829 m. F. Diubua de Monperė čia kasinėjo 2, 1909 m. I. Abramovas 3 pilkapius. 
J. Basanavičius teigė perkasęs visus. Šie pilkapiai datuojami II–IV a. Išlikę tik jų 
fragmentai.

Kapupio upelio dešiniajame krante, prie Raginėnų ir Pakalníškių kaimų 
ribos likę 3 pilkapių fragmentai. Vieną pilkapį 1996 m. tyrė archeologai Zenonas 

Kryžius Raginėnų kaime sodyboje kaimui  
išsiskirsčius. 1941 m. S. Ivanausko nuotr.  
Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus
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Baubonis ir Bronius Dakanis. Pilkapiai yra priešais buvusią Urbaičių sodybą. Todėl 
neatmestina tikimybė, kad juos kasinėjo ir J. Basanavičius, nes jis mini, kad jam 
talkinę gimnazistai Urbaičiai.

Archeologinių paminklų gausa tokiame mažame plote (dar būta ir vėlesnio 
laikotarpio kapinynų) rodo, kad Raginėnų apylinkės buvę tankiai apgyventos. 

Raganų kalnas. Mažai Lietuvoje piliakalnių, apie kuriuos nebūtų pasakoja-
ma padavimų, legendų. Taip žmonės mėgino paaiškinti paslaptingųjų piliakalnių 
kilmę, nes tikroji jų paskirtis jau buvo pamiršta. Kartų kartos iš lūpų į lūpas 
perduodavo pasakojimus apie nuskendusius dvarus, prasmegusias bažnyčias, kar-
žygių kepurėmis supiltus kapus. Raganų kalnas priklauso tai piliakalnių grupei, 
apie kuriuos padavimų gana daug. Vietiniai gyventojai pasakodavo, kad naktigo-
nių metu girdėdavę piliakalnyje gaidžius giedant, šunis lojant, mergas verkiant... 
Pasakodavę, kad kalne prasmegęs didelis dvaras. Bet kai kartą bandę atkasti 
dvarą, tai ką kariuomenė dieną atkasdavusi, naktį kildavusi audra ir vėl viską 
smėliu užnešdavusi. O vieniems kasėjams pasigirdęs iš kalno balsas: „Jei iškasit du 
karvelius, laimingi būsit, o jei juodvarnius – žūsit visi!“ Išsigandę žmonės išsilakstė.

Ant kalno neauga medžiai, menka žolė, esą tai dėl to, kad kalnas užkeiktas. 
Išlikęs pasakojimas, kad kitoje Daugyvenės pusėje buvusio Daukonių dvarelio 
ponas norėjęs palei piliakalnį nutiesti kelią, bet jam tai nepavykę padaryti: kas 
dieną buvo iškasama, naktį nežinomos jėgos išlygindavo. Viename pasakojime 
teigiama, kad kartais iš kalno išeina vandens atsigerti smakas...

O Raganų kalnu piliakalnis esąs pavadintas dėl to, kad čia į puotas susi-
rinkdavusios viso krašto raganos. Tuo iš dalies bandomas paaiškinti ir netoliese 
esančio Rinkakalnio vardas. Kiti teigia, kad čia seniau buvo deginamos raganos.

Bene įdomiausius padavimus apie piliakalnį pateikė Liudvikas Kšivickis 
(Ludwik Krzywicki). Jis rašo, kad Raginėnų piliakalnyje gyvenusios deivės ir 
giedojusios. Paskui ėję žmonės to kalno kasti. Tada deivės ėmusios graudžiai 
verkti. Verkdamos jos ir išėjusios į kitoje Daugyvenės pusėje augančią girelę. Iš 
kitų pasakojimų sužinome, kad viena iš laumių buvusi didelė ragana. Ji užkeikusi 
kasėjus ir šie apakę. Pasakojama, kad Raginėnų pušyne yra užkastas deivių aukso 
altorius, bet niekas tų turtų negali rasti.1

Matyt, vėlesniems laikams priskiriamas pasakojimas, kad piliakalnyje gyvenusios  
burtininkės. Kai pakeleivis kunigas kalną pašventinęs, burtininkės nuėjusios į girelę.

Kitame pasakojime užrašyta, jog kartą moteriškė rovusi linus ir pamiršusi 
ant kalno vaiką. Vakare grįždama namo pamatė, kad jos vaiką liūliuoja laumės. 
Išsigandusi parbėgo namo viena be vaiko. Ryte sugrįžusi prie vaiko, rado jį ap-
rengtą. O kai tai sužinojusi kita moteris tyčia nunešė savo vaiką laumėms, šios 
jį negyvai užliūliavusios.

Įdomiausi padavimai, susiję su deivių ir laumių paminėjimais. Tai lyg ir 
liudytų piliakalnyje buvus pagonių šventyklą. Matyt, piliakalnis (beje, jis archeo-
logų netyrinėtas) buvo apleistas tarpgentinių kovų metais. Gal jį net būtų galima 
sieti su vadinamosios „Raginėnų kultūros“ išnykimu. Šalia piliakalnio yra aptik-
ta senovės gyvenvietė. Archeologinių 
tyrimų metu rasta lipdytinė grublėtoji 
bei žiestoji ankstyvoji keramika leidžia 

1 Kšivickis L. Žemaičių senovė, Kaunas–Marijampolė, 
1928, p. 14–15.
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piliakalnio gyvenvietę, kaip ir patį labai apardytą Raginėnų 
piliakalnį, datuoti I tūkstantm. 2-ąja puse–II tūkstantm. pradžia. 

Ilgainiui piliakalnyje galėjo būti įrengta pagoniška šven-
tvietė. Beje, biolokaciniai tyrimai (E. Prascevičius) čia rodo 
buvus deivės Raganos šventyklą. Tuo iš dalies galima būtų 
paaiškinti padavimą apie raganų puotas, juolab kad įvedus krikščionybę pagoniškos 
apeigos buvo laikomos raganavimu. Į vakarus nuo Nevėžio, taip pat ir Raginė-
nų krašte, krikščionybė įvesta po Žalgirio mūšio, 1413 m. Krikštijant gyventojus, 
buvo naikinamos pagonių šventvietės, užpilama vandeniu amžinoji ugnis, kerta-
mi šventi miškai. Bet dar ilgai gyventojai slapta garbino savo senuosius dievus, 
atokesnėse vietose atlikdavo stabmeldiškas apeigas. Ar ne tai norima pasakyti 
padavime, kad deivės verkdamos pasitraukė į kitoje Daugyvenės pusėje buvusią 
girelę? Klebõniškių miškas iki šių dienų vietos gyventojų vadinamas Girelê. O tai 
sietina su šventviete. Istorikas Adolfas Šapoka rašė, kad su šventovėmis susijusios 
tos vietos, kurių vardai turi šakninį skiemenį ram-, rom-, rag-. Pvz.: Romãiniai, 
Raguvâ, Rambônas, Raginėnai. Iš Girìlės išteka Ramôtės upelis. Upelio kairiajame 
krante yra Daukonių akmuo su ženklais, vadinamas Ramytės aukuru. (Pasakojama, 
kad prie Daukonių aukuro akmens vaidilutės kūrenusios šventąją ugnį.) Dabar 
akmuo yra plyname lauke, bet praeityje, be abejonės, jis buvo miške, sunkiai 
prieinamoje vietoje.

Kad Raganų kalnas yra praeityje buvusios tragedijos liudininkas, byloja ir 
toks pasakojimas, jog dar XIX a. Raginėnų kaimo kalviai nuo piliakalnio prisi-
kasdavę anglių ir naudodavę jas žaizdrui. 

Piliakalnį apgadino ant jo stovėjęs trianguliacijos bokštas. Imant žvyrą, dir-
bant laukus, suardyta didelė pylimo dalis. Dabar šiaurinėje dalyje kalnas eroduoja 
dėl lankytojų pramintų takų. 

Raginėnų piliakalnis, 
vadinamas Raganų 
kalnu. 2011 06 29. 
A. Linčiaus nuotr.
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Istoriniai laikai. Nors Raginėnai turi turtingą proistorę, į rašytinius šaltinius 
vietovė pateko tik XVI šimtmetyje. Vykdant valakų reformą karališkajame Upytės 
valsčiuje, buvo sudaryta Pravogalos (dabar Pakalniškiai) vaitija, kuriai priskirtas ir 
Gabogalos (Raginėnų) kaimas. 1556 m. jame atmatuoti 23 vidutinės žemės valakai. 
Juos paėmė: Šiška Jankevičius Žomoitinas, suolininkas Dokšis Jonevičius, suoli-
ninkas Stanas Gimeitovičius, suolininkas Nareišis Stankovičius su broliu Griku, 
Narvidas Dovgilovičius, Bogdanas Adriuškovičius su tėvu Andriuška Chodka ir 
broliu, Tovtila Germanovičius su broliu, Laucis Narkovičius, Rimka Rimeiševičius, 
Grikas Rimeiševičius su broliu ir Motiejum Žodga, Tomas Dobkovičius, Petrikas 
Petkovičius su Macium Romaškovičiumi, Vainius Šetkovičius su Povilu Ivaške-
vičium, Michailas Ivaškevičius, Motiejus Voišvidovičius, Jonas Bernatovičius su 
sūnumis, Tomas Petkovičius ir Paška Jakubovičius, Jurgis Jiteikovičius su broliu 
Rimkumi, Petras Bernatovičius. Nustatytos tokios prievolės ir mokesčiai: 1 kapa 
ir 10 grašių činšo, už pastotes ir kitas prievoles valdovui – 15 grašių, už 2 avižų 
statines su nuvežimu – 20 grašių. 

Aprašytos kaimo žemių ribos: jos prasidėjo galu nuo Daugyvenės, vienu 
šonu ribojosi su ponų Sirpučių žeme, kitame žemių gale buvo to paties pono 
valdinių žemės, kitame gale plytėjo Pravogalos kaimo laukai. Tame šone buvo 
geros žemės 1 valako ir 19 margų užusienis. Jį dar 1555 m. paėmė Daukšnys 
Nekonis, Nereišis Stankūnas, Narvidas Daugelavičius. Jie moka činšo 1 kapą ir 
16 grašių, už pastotes ir kitas prievoles valdovui 15 grašių, už 2 avižų statines 
su pristatymu 20 grašių. Už kiekvieną margą moka 3 grašius ir 7 pinigėlius.

Iš 1580 m. dokumentų matyti, kad vaitystė užstatyta kunigaikščiams Krošins-
kiams. Kadangi paskutinės šios giminės atstovas Petras Krošinskis mirė 1621 m., 
tolimesnė Raginėnų kaimo istorija susijusi su kitais Šeduvos dvaro valdytojais.

XVIII a. kaimas priklausė Šeduvos seniūnijai. 1738 m. Raginėnuose gyveno 
11 šeimų. 

1812 m. Kauno gubernijos parapijų atlase pažymėti du Raginėnų kaimai. Grei-
čiausiai arčiau Rozalímo esantis kaimas vėliau vadinsis Raginėnų (Vokzalo) kaimu. 
Keliu per Raginėnus link Ba÷skės traukė Napoleono armijos X korpuso, vadovaujamo 
maršalo Ž. Makdonaldo, viena iš artilerijos kolonų. Tai matyti iš 1812 m. rugpjūčio 
7 d. Tiµžėje rašyto divizijos dalinio generolo Campredo ir artilerijos generolo Da-
rancey akto nr. 1. Maršrutas nurodytas toks: Jurbarkas...–Raseiniai–...Baisogala–Še-
duva–Rozalimas–Linkuva–Bauskė. Kiekviename nurodytame punkte turėjo būti 300 
vežimų kinkinys, kiekvienas po 4 arklius („Les noms portés sur cet état indiquent les 
lieux de station dans chacune desquelles doit se trouver un relais de trois cents voitures 
attelées chacune de quatre chevaux“). Matyt, iš tų laikų liko senolių pasakojimai apie 
Bačkikalnyje ir Raginėnų pušyne paslėptas statines su Napoleono auksu...

1820 m. dokumentuose nurodyta, kad kaimas priklauso Šeduvos dvarui. 
Tuomet Raginėnuose gyveno 188 žmonės. Carinė valdžia kaimą priskyrė Smilgių 
valsčiui, ir tokioje priklausomybėje jis išbuvo iki Pirmojo pasaulinio karo. 

Spaudos draudimo metais ryšius su knygnešiais palaikė kaimo gyventojas 
Jonas Urbaitis. 

1892 m. Kauno gubernijos gyvenamųjų vietų sąraše yra vienas Raginėnų 
kaimas. 1903 m. kaime gyveno 264 žmonės. 
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1910 m., įgyvendinant P. Stolypino reformą, kaimas išsiskirstė į vienkiemius. 
Tais pačiais metais Raginėnuose lankėsi ir pilkapius kasinėjo daktaras Jonas Ba-
sanavičius. Išlikusi sodyba, kurioje buvo apsistojęs tautos patriarchas. 

1923 m. kaime buvo 45 ūkiai su 270 gyventojų. Kaimo gyventojai Janušauskai 
rengdavo jaunimo gegužines. Už per jas surinktas lėšas jaunimui buvo nupirkta 
futbolo kamuolių.

Tarpukaryje Raginėnuose veikė Martyno Dumšės kalvė, 
Jono Grigaičio siuvykla, Antano Grigaičio avalynės dirbtuvės.

Raginėnų kaimo kultūra imta rūpintis jau pirmą nepri-
klausomybės dešimtmetį. Apie tai rašo Kaimiečiu prisistatęs 
1926 09 09 korespondencijoje „Panevėžio balse“: 

Pasakojama, kad 
šiame, Venclovams 
priklausiusiame name 
buvo apsistojęs  
Jonas Basanavičius.  
Iš P. Juknevičiaus 
albumo

Raginėnų kaimo 
gyventojai  
tarpukario metais.  
Iš V. Vingelio  
rinkinio
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„Nors Raginėnų kaimas dar nekultūringas, bet siekia kultūros. Pa-
vyzdžiui, didesnė jo gyventojų dalis skaito lietuviškus laikraščius, 
stengiasi atprasti nuo dulkėtų pasilinksminimų, t. y. vakaruškų, kas 
dar kituose kaimuose dažnai sutinkama. Vietoj vakaruškų rengia 
gegužines. Iš rugpjūčio 1 d. gegužinės pelno nupirktas futbolas.“

Tarpukario ir vėlesniais metais Raginėnų kaime gyveno trys iškilios Ur-
baičių šeimos. Pasakojimą apie vieno iš jų – Juozo Urbaičio šeimą – aptikome 
V. Petkevičiaus knygoje „Gyvenimo vingiai“. Šios knygos ištraukėlės ar atskiri 
fragmentai apie vieną šio kaimo šeimą byloja ir apie daugelį kitų raginėniečių 
gyvenimą. Kaip rašoma minimos knygos skyriuje „Giminės“, 

„Juozas Urbaitis ūkininkavo iš tėvų paveldėtoje žemėje, piliakal-
nio papėdėje, obelų, kriaušių, vyšnių ir kitų medžių paunksmėje 
skendinčioje sodyboje, kurią sudarė troba, iš molio drėbtas tvartas, 
daržinė, klėtis, pirtis. <...> Juozas ir Teresė Urbaičiai valdė 18 ha 
žemės. Gražiai sutardami, darbštūs, rūpestingi žemdirbiai išaugin-
davo gausius javų derlius, laikė geros veislės gyvulius, turėjo bičių. 
J. Urbaičio išpuoselėti arkliai garsėjo visoje parapijoje. Bėdoje Juozas 
ir Teresė sušelpdavo kaimyną, jų troboje duonos riekę, pastogę rasdavo 
ir pakeleivis, ir elgeta. Pokario metais savo sodyboje priglausdavo 
bolševikų persekiojamus giminaičius. Urbaičiai išaugino tris galingus 
kaip ąžuolai sūnus – Vladą (1928–1993), Algirdą (1931–2010) ir 
Stanislovą (1933–2010), įskiepijo jiems meilę gimtiesiems namams, 
tėviškei, žemdirbio triūsui. Tačiau perimti tėvų ūkį, pratęsti jų 
ūkininkavimo tradicijas sūnums nebeteko. Bolševikai atėmė žemę, 
gyvulius, kaimiečius suvarė į kolūkius.

Juozo ir Teresės sūnūs, atlikę privalomą karinę tarnybą, 
rinkosi savo tolesnio gyvenimo kelią. Pirmasis gimtuosius namus 
paliko Algirdas“, jis tapo vairuotoju, dirbo Pakruojo MTS. 

Mamerto Urbaičio 
sodybos fragmentas: 
iš molio drėbtas  
svirnas su podėliu. 
Str. autoriaus nuotr.
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Vyriausias sūnus Vladas siekė mokslo. Grįžęs iš karinės tarnybos, dirbo mokytoju, 
neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir nuo 1962 m. iki staigios mirties 
mokė matematikos Šeduvos vidurinės mokyklos mokinius. Jaunylis Stanislovas 
1958 m. sukūrė šeimą, pradžioje liko tėvų namuose, dirbo kolūkio vairuotoju, o 
vėliau įsikūrė Šeduvoje. 

„Įsisiautėjusi melioracija pasiekė ir Raginė-
nų kaimą, prasidėjo vienkiemių naikinimas. 
Melioracija gražią, lietuvišką Urbaičių so-
dybą sulygino su žeme“.2

1967 m. staiga mirė jau senelis 
Juozas Urbaitis, 1980 m. amžių bai-
gė senutė Teresė Urbaitienė. Abu jie 
palaidoti Pakruojo naujose kapinėse. 
Nebėra ir visų trijų sūnų. Jų palikuonys 
išsiblaškė kas kur, gyvena ir dirba di-
džiuosiuose Lietuvos miestuose. Graži 
lietuviška sodyba išnyko iš Raginėnų 
peizažo, ji ir jos šeimininkai dyla iš 
kraštiečių atminties.

Antrasis pasaulinis karas ir ypač 
pokaris smarkiai palietė kaimo gyven-
tojus. Rezistencinėje kovoje dalyvavo 
Raginėnų gyventojai Juozas ir Petras 
Abromaičiai, Jonas ir Vincas Butkai, Jo-
nas Laurinaitis, Martynas ir Kazimieras 
Malinauskai, Vytautas Merkys, Pranas 
Razgaitis, Jonas ir Steponas Rimaičiai. 

Teresės ir Juozo 
Urbaičių šeima.  
Apie 1957 m.  
Iš D. Urbaitienės 
albumo

2 Petkevičius V. Gyvenimo vingiai, Klaipėda, 2008, 
p. 15.

Algirdas Urbaitis su žmona Janina. Toliau –  
T. ir J. Urbaičių gyvenamasis namas.  
Iš D. Urbaitienės albumo
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Už ryšius su partizanais buvo represuoti: Jonas Misiūnas, Marcelė Pališaitienė, 
Zofija Stumbraitė, Jonas Urbaitis, Barbora Urbaitytė. Sibiro tremtį patyrė ūkininkai 
Venclovai ir kt. 

Po karo Raginėnuose buvo sukurtas Maksimo Gorkio kolūkis. Archyvuose yra 
duomenų, kad šiame kolūkyje „klasiniai priešai <...> grobstė kolūkių turtą, perduodavo 
jį buržuazinių nacionalistų gaujoms“. Daugyvenės dešiniajame krante, tarp Daukonių 
ir Kleboniškių kaimų, buvo pradėta kurti kolūkinė gyvenvietė. Iki 1959 m. namus 
čia pasistatė Remeikos, Prikockai. Iš tarpukario laikų čia gyveno kalvio Dumšės 
šeima, Prikockai, Juzilaičiai, Vaitiekūnai. Susidarė lyg ir trys Raginėnų kaimai: 
Raginėnai, Raginėnai–Vakzalas ir Raginėnai–Užupis. Stambinant ūkius, kolūkis 
buvo panaikintas, kaimas priskirtas prie Šeduvos žemės ūkio technikumo.

Apleisti Raginėnų 
kapeliai ir apleistas 
knygnešio  
Jono Urbaičio  
šeimos kapas.  
Str. autoriaus nuotr.
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Nuo 1950 iki 1995 m. Raginėnai priklausė Pakalniškių apylinkei, po 1995 m. – 
seniūnijai.

Po karo gyventojų skaičius vis mažėjo: 1959 m. gyveno 167, 1970 m. – 150, 
1979 m. – 92, 1986 m. – 89, 2013 m. – 53 gyventojai.

Iš Raginėnų yra kilęs konsulas Aleksandras Polišaitis (1892–1966), visuomenės 
veikėja Morta Polišaitytė-Babickienė (1897–?), advokatas Ignas Urbaitis (1896–1952).

Šeduvos valsčiaus savivaldybė rašte Panevėžio apskrities valdybai 1937 m. 
kaip įdomiausią valsčiaus vietą nurodė Raginėnus. Pateikiame to rašto ištrauką: 

„Raginėnų piliakalnis dideliu aukštumu nepasižymi, bet savo gražumu 
ir ypatingai išvaizda vilioja kiekvieną keleivį, traukiantį vieškeliu 
pro jį. Žiūrint nuo vieškelio, piliakalnis panašus į balną. Šiaurinis 
jo galas žymiai aukštesnis negu pietinis, o vidurys gerokai įdubęs. 
<...> Rytine Raginėnų puse teka upelis, vadinamas Daugyvene. 
Senesniųjų pasakojimu, upelis tokį vardą gavęs todėl, jog senovėje, 
kai čia buvo miestas ir gyveno daug žmonių, nuo to ir upelis 
pavadintas Daugyvene. Yra ir kitas, mažesnis upelis, vadinamas 
Skardupis, kuris būktai vardą gavęs nuo to, kad prie Raginėnų 
kalno buvęs didelis mūšis, kuriame išžudyta arba išskersta labai 
daug žmonių, kraujo upės tekėjusios, todėl ir kruvinasai upelis 
Skardupiu pavadintas.“3 

Šaltiniai ir literatūra
1. Baubonis Z., Dakanis B. Radviliškio rajono piliakalnių ir  

gyvenviečių žvalgomieji tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1996 ir 1997 metais, Vilnius, 1998, p. 59–61. 

2. Dakanis B. Juknaičių ir Raginėnų senovės gyvenviečių žvalgomieji 
tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais, 
Vilnius, 1988, p. 24–26.

3. Daugudis V. Raginėnai, Mokslas ir gyvenimas, 1974, nr. 7, p. 50–51.
4. Deveikis S. Ką veikė Lietuvoje Fridrikas Diubua? Pakruojo apylinkės, 

Vilnius, 1996, p. 187–190.
5. Kšivickis L. Žemaičių senovė, Kaunas–Marijampolė, 1928, p. 14–15.
6. Kulikauskas P. Raginėnų (Šeduvos r.) archeologinių paminklų  

tyrinėjimai ir „Raginėnų kultūros klausimas“, Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos darbai, serija A, 1958, t. I, p. 65–69. 

7. Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. 
surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 187.

8. Prascevičius E. Raginėnų archeologinių paminklų kompleksas,  
Komunizmo aušra, 1984 02 22. 

9. Prascevičius E. Upytės valsčiaus Pravobalos ir Rokonių vaitystės 
1554–1555, Mūsų kraštas, 1996 06 12; 07 24.

10. Raginėnų kaimui – 460 metų, Mūsų kraštas, 1995 05 11.

3 F. 379, ap. 3, b. 28a, l. 174.
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Advokatas, Sibiro kankinys
Petras Juknevičius

Advokatas, liaudininkas, Sibiro kankinys Ignas 
Urbaitis gimė 1896 m. vasario 16 d. Ragin¸nų kaime, 
Šeduvõs valsčiuje, tuometinėj Pånevėžio apskrityje 
(dabar Radvíliškio r.), knygnešių rėmėjo ūkininko 
Jono Urbaičio ir Tamošaitytės šeimoje. Ignas buvo 
jauniausias vaikas. Vyriausiasis Jonas (1888–1970) pa-
veldėjo tėvų ūkį. Vidurinysis – Kazimieras (apie 1891) 
mokėsi Odesoje, į Lietuvą nebegrįžo, manoma, kad 
po 1917 m. revoliucijos buvo bolševikų nužudytas.

1910 m. pradėjus įgyvendinti P. Stolypino refor-
mą, Raginėnų kaimas išsiskirstė į vienkiemius. Urbaičių 
šeima įsikūrė Kapupio upelio kairiajame krante, prie 
Rozalímo–Šeduvos vieškelio, netoli Pakalníškių kaimo 
ribos. Kitoje vieškelio pusėje, prie Kapupio santakos 
su Daugôvene buvo įkurti Raginėnų kaimo kapeliai, 
kuriuose amžino poilsio atgulė Jonas Urbaitis, sulaukęs 
95 metų amžiaus.

Raginėnų archeologijos paminklus 1910 m. tyrinėjęs daktaras Jonas Basa-
navičius autobiografijoje rašo, kad jam padėję gimnazistai Urbaičiai. Iš trijų Jono 
Urbaičio sūnų gimnazijoje mokėsi Kazimieras ir Ignas, Jonas baigė 6 klases.

Ignas Urbaitis 1915 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą ir tais pačiais me-
tais įstojo į Prekybos institutą Odesoje. 1916 m. jis buvo mobilizuotas į Rusijos 
kariuomenę. Baigęs Kazanės karo mokyklą, dalyvavo kariniuose veiksmuose. 

1918 m. Ignas Urbaitis grįžo į Lietuvą ir netrukus įstojo į Lietuvos ka-
riuomenę, kurioje tarnavo iki 1924 m. Į atsargą jis išėjo turėdamas kapitono 
laipsnį. 1924–1926 m. Ignas Urbaitis ėjo Zarasÿ apskrities viršininko pareigas, 
o 1926 m. buvo paskirtas Šiauliÿ apskrities viršininku, bet buvo juo neilgai.

Kadangi I. Urbaitis atstovavo liaudininkams, po 1926 m. įvykdyto tautinin-
kų perversmo buvo atleistas iš apskrities 
viršininko pareigų. Garsaus muziko Sau-
liaus Sondeckio tėvas Jackus Sondeckis 
prisimena: 

„1926 m. vyriausybę sudarė liaudininkai ir 
socialdemokratai. Tais metais Šiaulių apskri-
ties viršininku buvo paskirtas Ignas Urbaitis, 
buvęs karininkas, ar ne metus jau dirbęs 
Zarasų apskrities viršininku, liaudininkas, 
todėl suradom kalbą be jokio išankstinio 
„apsiuostymo“. Po gruodžio 17 d. perversmo 
jį atleido…“ 

Advokatas Ignas Urbaitis. 
1938 m. 

I. Urbaitis 1915 m. baigęs Panevėžio realinę 
mokyklą (kairėje) ir I. Urbaitis 1919 m.
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1929 m. jis baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą ir buvo priimtas į 
advokatūrą. Iki 1944 m. jis advokatavo Jõniškyje ir Šiauliuosê.

1941 m. birželio 30 d. Lietuvos laikinoji vyriausybė paskyrė I. Urbaitį Šiaulių 
apskrities viršininku. Šiose pareigose jis išbuvo iki 1941 m. rugpjūčio 5 d.

1944 m. spalio 6 d. I. Urbaitis buvo suimtas, kalintas Šiaulių kalėjime. 1945 m. 
sausio 10 d. nuteistas 15 metų katorgos darbų su teisių suvaržymu 5 metams. Po 
teismo buvo išvežtas į Vorkutą, kalėjo Čiesovajos lageryje, Moldovo sr., 1950 m. 
perkeltas į Taišeto lagerį, Irkutsko sr. Ten ir mirė 1952 m. liepos 12 d. (Po avarijos 
darbe I. Urbaitis neteko kojos. Kaip netinkamas darbui buvo nušautas.)

I. Urbaitis buvo aktyvus visuomeninių organizacijų narys. Studijuodamas 
jis priklausė studentų varpininkų draugijai, vėliau – kraštotyros, kultūros drau-
gijoms. 1926–1940 m. buvo Lietuvos valstiečių sąjungos narys, vadovavo partijos 
Šiaulių skyriui. Šiauliuose kartu su kitais suorganizavo Rotary klubo skyrių ir 
jam vadovavo. 1938 m. buvo išrinktas Šiaulių miesto tarybos nariu. I. Urbaitis 
pasižymėjo karikatūristo gabumais: jo šaržų rinkinys saugomas Šiaulių „Aušros“ 
muziejuje. Beje, šiame muziejuje saugomi ir I. Urbaičio laiškai, iš Sibiro rašyti 
šeimai. Jis bendradarbiavo spaudoje: „Teisėje“, „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos 
ūkininke“ ir kt. 

I. Urbaitis buvo vedęs Eleną Bražionytę. Šeima susilaukė trijų vaikų: Ele-
nos, Algio ir Liudo. Algis tapo mokytoju, Liudas – inžinieriumi. Dukra Elena 
(1922 06 04 Kaune–2006 02 17 Niujorke) – dailininkė, skulptorė. Ji 1941 m. baigė 
Šiaulių mergaičių gimnaziją, 1941–1944 m. lankė Taikomosios dailės institutą Kau-
ne. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui su paskutiniaisiais bėgliais pasitraukė 
į Vokietiją. Studijavo dailę Miuncheno meno akademijoje, studijas tęsė Freiburge, 
Paryžiuje. 1950 m. išvyko į JAV. Nuo 1953 m. gyveno Niujorke. 1958–1960 m. 
studijavo Kolumbijos universitete. 1961 m. įgijo magistro laipsnį. Dalyvavo grupi-
nėse ir individualiose parodose. Jos meno darbų paroda buvo surengta ir Vilniuje. 
Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 

Dailininkė skulptorė Elena Urbaitytė (Urbaitis) apie savo šeimos likimą 
parašė atsiminimų knygą „Nubaustieji“ (2007), kurioje didelį dėmesį skyrė tėvui. 
Neužmiršo ir savo senelio: 

Ignas ir Elena  
Urbaičiai su dukra 
Elena. 1926 m.
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„Igno Urbaičio tėvas Jonas buvo pasiturintis ūkininkas, turėjo 
40 ha žemės ir ūkininkauti mokėjo. Po žiemos kaimynai eidavo pas 
jį skolintis grūdų. Senelis buvo artimas menui, mėgo drožinėti iš 
medžio skulptūrėles, rūpintojėlius. Buvo didelis lietuvybės platin-
tojas. Caro laikais knygnešiai jam atnešdavo lietuviškų knygų; tas 
knygas jis išdalydavo kaime.“

Prisimenami ir dėdės: 

„Vyriausias sūnus Jonas perėmė tėvo ūkį ir dirbo žemę. Jis turėjo 
tris dukteris ir tris sūnus. 1947 m. buvo ištremtas į Sibirą 25 
metams kartu su dukra Barbute, partizanų ryšininke. Į Lietuvą 
grįžo 1957 m. Vidurinysis sūnus Kazimieras, baigęs medicinos 
studijas, apsigyveno Jekaterinoslave.“

Daugiausia knygoje rašoma apie tėvą, gimusį ir augusį dorų, darbščių ir 
religingų lietuvių šeimoje:

„Mano tėvas, advokatas Ignas Urbaitis, gyveno Lietuvos nepri-
klausomybės laikotarpiu po Pirmojo pasaulinio karo. Jis buvo tos 
kartos žmogus, kuris jautė ir suprato savo tautos norus išsivaduoti 
iš Rusijos imperijos ir kurti laisvą Lietuvą. Visomis jėgomis buvo 
pasinėręs į kultūrinę, visuomeninę ir politinę veiklą, troško kuo 
greičiau atkurti nuniokotą gimtąjį kraštą. Jis buvo didelis humanistas 
ir demokratas, iškili asmenybė. Jo veidas spinduliavo dideliu vidiniu 
dvasingumu, gerumu ir kuklumu, o mėlynos akys tarsi veidrodis 
atspindėjo intelektą ir dorovingumą. Tėvelio bibliotekoje buvo Rytų 
filosofijos knygų rusų kalba, nemažai klasikinės rusų literatūros 
rusų ir lietuvių kalbomis, įvairiausių kritikų verstų veikalų, rusiškų 
enciklopedijų, daug knygų apie jogą.

(...) nuo jaunystės pradėjo rinkti liaudies išmintį, viską 
surašydavo į nemažo formato albumą. 

Tėvas gerai suprato savo tautos siekius ir rūpinosi būdin-
giausių lietuvio būdo bruožų ugdymu: tolerancija, meile šeimai ir 
Tėvynei, sąžiningumu. 

Garsėjo kaip geras specialistas, priešingybė materiališkumui, 
nestigo naujų idėjų ir sumanymų. 

Jis visada būdavo valstiečio ir apskritai paprasto, sunkiai 
gyvenančio žmogaus pusėje. (...) iš sunkiai gyvenančių savo klientų 
neimdavo pinigų už advokato paslaugas. 

(...) rėmė Šiaulių teatro statybą asmeniniais pinigais.
(...) ir būdamas lageryje kam galėjo, tam padėjo.
(...) pamatęs dukros polinkį menui – pritarė, buvo pirmasis 

patarėjas, kritikas ir vertintojas, dažnai užtarėjas.“
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Urbaičių gimtieji Raginėnai gyvena naują savo šimtmetį. Jų istorijoje Ignas 
Urbaitis – ryškiausia šio krašto asmenybė. 

Literatūra
1. Gyvenimas Lietuvai, Šiauliai, 1993, p. 148, 184, 214.
2. Urbaitis Ignas, Lietuvių enciklopedija, t. 32, Boston, 1965, p. 299.
3. Urbaitis (Urbaitytė) E. Nubaustieji. Igno Urbaičio ir jo artimųjų 
 likimas okupuotoje Lietuvoje, Vilnius, 2007, p. 10, 11, 15, 16, 19, 33, 47.
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Lietuvos konsulas Aleksandras Polišaitis
Petras Juknevičius

Aleksandras Polišaitis gimė 1892 m. spalio 29 d. 
Kajetono Polišaičio ir Saliomėjos Marcinkevičiūtės šei-
moje, Ragin¸nų kaime, Šeduvos valsčiuje, Pånevėžio 
apskrityje. Pakrikštytas lapkričio 4 d. Šeduvos bažny-
čioje kunigo Jono Skirmonto. Beje, krikšto tėvais buvo 
pats kunigas ir Morta Marcinkevičiūtė. Iš Panevėžio 
apskrities archyve saugomos bylos dėl įpėdinystės 
matyti, kad šeimoje augo aštuoni vaikai. Aleksandras 
buvo vyriausias: 1925 m. gegužės 8 d. mirus tėvui, 
jam buvo 33, Bronislavai – 29, Mortai – 27, Stasei – 
25, Elenai – 23, Augustinui – 19, Konstancijai – 16 ir 
Vytautui – 10 metų. 

Kur pradžios mokslų ragavo būsimasis diplo-
matas – šiuo metu duomenų neturime. 1914 m. jis 
baigė Rygos gimnaziją. Prasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui, 1914 m. liepos 19 d. buvo mobilizuotas 
į rusų kariuomenę. 1915 m. vasario 1 d. A. Polišaitis 
baigė Kazanės karo mokyklą gaudamas pirmąjį Rusijos 
kariuomenės karininko – praporščiko laipsnį. Jaunas karininkas buvo paskirtas į 
Rusijos armijos 10-ąjį Sibiro šaulių atsargos batalioną, dislokuotą Irkutske. 1916 m. 
jam buvo suteiktas paporučikio laipsnis. 1917 m. birželio 28 d. A. Polišaitis pa-
skirtas Savanorių bataliono vadu ir su savo daliniu išvyko į frontą. 

1918 m. sausio 25 d. jis buvo demobilizuotas ir persikėlė gyventi į Vladivos-
toką, kur tuo metu telkėsi nemažai lietuvių. Apsigyvenęs Vladivostoke A. Polišaitis 
tais pačiais metais įstojo mokytis į Tolimųjų Rytų valstybinio universiteto Rytų 
fakultetą. Studijuodamas aktyviai dirbo visuomeninį darbą: 1919 m. Vladivosto-
ke suorganizavo Lietuvių karininkų komitetą tautiniams reikalams ginti ir buvo 
išrinktas jo pirmininku. Jis susisiekė su Charbine (Kinija) tuo metu gyvenusiais 
lietuviais ir ten buvo suorganizuotas Charbino lietuvių komitetas. 1921 m. A. Po-
lišaitis leido Tolimųjų Rytų žinias, rūpinosi lietuvių grįžimu į Lietuvą. 1922 m. 
baigė studijas universitete ir persikėlė gyventi į Charbiną. A. Polišaitis užmezgė 
ryšius su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir 1923 m. lapkričio 
23 d. buvo paskirtas Lietuvos konsuliniu agentu Charbine.

1925 m. jis grįžo į Lietuvą ir netrukus buvo paskirtas vicekonsulu Hamburge. 
Vokietijoje A. Polišaitis dirbo iki 1929 m., o tų pačių metų lapkričio 5 d. buvo 
paskirtas konsulu į Daugpilį. Gyvendamas Latvijoje jis dar 1929 m. suorganiza-
vo Latvijos lietuvių sąjungą, pasirūpino, kad būtų įsteigtos aštuonios lietuviškos 
pradžios mokyklos. 

1931 m. diplomatas atšauktas į Lietuvą ir iki 1938 m. dirbo Užsienio reikalų 
ministerijoje. 1938 m. A. Polišaitis paskirtas konsulu į San Paulą Brazilijoje. Išplaukęs 
iš Hamburgo laivu „Cap Arcona“, į San Paulą atvyko 1938 m. balandžio 21 d. Tai 

Aleksandras Polišaitis.  
Iš Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
metraščio, Sån Paulo (Brasilia), 
1951 m.
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buvo paskutinė diplomato kelionė iš Lietuvos, į kurią jau niekada nebebus lemta 
sugrįžti... Tuomet San Paule gyveno apie 40 000 lietuvių, veikė lietuviškų mokyklų. 
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, nutrūko ryšiai su Lietuva. 1957 m. Brazilijos 
vyriausybė uždarė Lietuvos konsulatą San Paule. A. Polišaitis aktyviai veikė Bra-
zilijos lietuvių sąjungoje, 1951 m. suredagavo Lietuvių sąjungos Brazilijos metraštį.

Konsulas A. Polišaitis mirė 1966 m. sausio 9 d. San Paule.
1916 m. A. Polišaitis vedė karininko dukrą Mariją Zauervaid. Gyvenant 

Tolimuosiuose Rytuose jiems gimė sūnus, o Latvijoje – dukra Birutė Irena.
A. Polišaičio sesuo Morta, gimusi 1897 m. rugsėjo 6 d. (rugpjūčio 24), 

1922–1926 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fa-
kultete. Baigusi studijas M. Polišaitytė mokytojavo pradžios mokyklose Jùrbarke, 
Panevėžyjê, Kaunê, Vílniaus suaugusiųjų progimnazijoje. 1944 m. ji pasitraukė į 
Vokietiją. 1946–1949 m. dėstė Viurzburgo lietuvių gimnazijoje. Vėliau emigravo 
į JAV. 1951 m. Čikagoje su S. Oželiene ir M. Tumiene atkūrė kunigaikštienės 
Birutės karių šeimų moterų draugiją, kuri plėtojo kultūrinę veiklą, organizavo 
šalpą kovų už Lietuvos laisvę invalidams, Sibiro tremtiniams; nuo 1963 m. buvo 
jos pirmininkė. Su minėtomis bendradarbėmis parašė knygą „Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštienės Birutės karių šeimų d-ja Nepriklausomoje Lietuvoje ir išeivijoje“ 
(1962), su Z. Juškevičiene redagavo knygą „Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės 
Birutės karių šeimų moterų d-jos dvidešimtmetis“ (1973).

Gyvendama Jurbarke 1925 m. spalio 14 d. Morta Polišaitytė ištekėjo už 
Kazimiero Babicko.

Šaltiniai ir literatūra
1. Aleksandro Polišaičio byla dėl įpėdinystės, Panevėžio apskrities archyvas, 

f. 9, r., ap. 1, b. 759.
2. Polišaitis A. Lietuvos konsulas ir Lietuvių sąjungos Brazilijoje garbės 

pirmininkas, Lietuvių sąjungos Brazilijoje metraštis, Såo Paulo, 1951, p. 6.
3. Polišaitis Aleksandras, Lietuvių enciklopedija, t. 36, Boston, 1969, p. 452.

BABICKIENĖ-Polišaitytė Morta (1897 09 06 Raginėnuose), mo-
kytoja, visuomenės veikėja. 1922–1926 studijavo VDU Humanitarinių 
mokslų fak. Mokytojavo prad. m-klose, Vilniaus suaugusių prog-joje. 
1944 pasitraukė į Vokietiją, 1946–1949 dėstė Viurcburgo liet. gimn. 
Vėliau emigravo į JAV. 1951 Čikagoje dalyvavo atkuriant Kunigaikš-
tienės Birutės karių šeimų moterų d-ją, kuri plėtojo kultūrinę veiklą, 
organizavo šalpą kovų už Lietuvos laisvę invalidams, Sibiro trem-
tiniams, nuo 1963 buvo jos pirmininkė. Su bendradarbėmis parašė 
kn. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų 
d-ja Nepriklausomoje Lietuvoje ir išeivijoje“ (1962), su Z. Juškevičie-
ne redagavo kn. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės šeimų 
moterų d-jos dvidešimtmetis“ (1972).

URBAITIS Ignas (1896 02 16 Raginėnuose–1952 07 12 Oziorlage, 
Irkutsko sr.), teisininkas, karininkas, visuomenės veikėjas. 1914 baigė 
Panevėžio realinę m-klą. Nuo 1915 mokėsi Kijevo komercijos i-te. 

Morta Babickienė- 
Polišaitytė
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1916 06 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1916 12 25 baigė Odesos 
karo m-klą, suteiktas praporščiko laipsnis. Tarnavo 149 pėst. ats. 
pulke Jekaterinburge (Sverdlovskas), 88 pėst. Petrovsko pulke jaun. 
karininku, kuopos vadu, 1917 08–12 dalyvavo Pirmajame pasauliniame 
kare. 1919 01 atvyko į Lietuvą, dirbo vertėju Vilniaus karo komen-
dantūroje. 1919 05 13 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 
3 pėst. pulko adjutantu. 1919 11 15 perkeltas į Gen. kariuomenės 
štabą. 1919 11 18 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1920 08 20 per-
keltas į Armijos teismą, 10 21 – į savanorių pulką (nuo 1921 04 01 
2 ats. batalionas). 1921 09 21 pakeltas į kapitonus. 1922 08 09 per-
keltas į Gen. kariuomenės štabo III (Operacijų) skyrių, 09 25 – į 
2 pasienio pulką, 1923 08 08 – į 4 pasienio pulką, tarnavo pulko 
ūkio dalies v-ku. 1923 10 30 pačiam prašant paleistas į pėstininkų 
karininkų atsargą. 1923 11 20 priimtas į tarnybą VRM, iki 1925 05 
dirbo Zarasų apskr. v-ku. 1925 05–1926 08 dirbo tardytoju Rokiškyje. 
1926 09 15–12 18 tarnavo Šiaulių apskr. v-ku. 1928 eksternu baigė 
Šiaulių g-ją, 1928 10 09 – LU Teisių f-to Teisių skyrių. 1927–1944 
gyveno Šiauliuose, vertėsi advokato praktika. Vokiečių okupacijos pr. 
1941 06–08 dirbo Šiaulių apskr. v-ku. Antrosios sovietinės okupacijos pr. 
1944 11 11 suimtas, kalintas Šiauliuose. 1945 01 10 LSSR NKVD Karo 
tribunolo nuteistas 15 metų lagerio ir 5 metams tremties, išvežtas į 
lagerį Oziorlage, Irkutsko sr. 1952 07 12 žuvo lageryje.

(Lietuvos kariuomenės karininkai, t. VIII, Vilnius, 2008, p. 92–93.)

Ignas Urbaitis
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Po Rokonių dangum
Genovaitė Juknevičienė

Čia, po Rokonių dangum, gimus 
ir užaugus visada malonu sugrįžti į 
gimtinę, o nuo jos nutolus, bent min-
timis aplankyti, sapnuose joje paskra-
joti, menant neblėstančius vaizdus, čia 
gyvenusių ir tebegyvenančių veidus, 
kaimo ir dvaro pervartas krašto istorijos 
verpetuose. 

Tas gimtasis lygumų be kalnelio 
ar daubos kaimas – vienas seniausių 
ir labiausiai nutolusių nuo buvusio 
Šeduvos valsčiaus (dabar Radviliškio 
rajono) kaimų. Jo pavadinimą vietos 
gyventojai kildino nuo dažnų rūkų pri
sisunkimo ir sklaidos šiame tarp miš-
kų įsikurdinusiame krašte. Kalbininkai 
tvirtina, kad kaimo ir dvaro pavadi-
nimas kilęs nuo Roko vardo, pridėjus 
aukštaitišką priesagą -oniai. Vietovės 
pavadinimas ilgai raštų ir šnekamojoje 
kalboje buvo „sudvigubintas“ – su u ir 
ū balsiais žodžio šaknyje. Šnekamojoje 
kalboje dažniau vartotas „Rukoniai“. 
Pastaraisiais dešimtmečiais įsigalėjo 
„Rokoniai“ kaip senesnis pavadinimas, tokia forma minėtas jau XVI a. raštijoje.

Rokoniai įsikūrę 15 km į pietryčius atstumu nuo Šeduvos. Šiauriniu jų 
pakraščiu tekėjo upelis Kurys (kai kur – Kura), kuris laikui bėgant nuseko, iš-
džiūvo, apaugo kiečiais ir kitokiomis žolėmis. Vietovė prigludusi prie geležinkelio 
Šiauliai–Panevėžys ruožo. Artimiausi kaimynai – Labos geležinkelio sotis, Areiniš-
kių dvaras, Būtėnų, Daukantų, Vaižgų, Džiugonių kaimai. Netoli ir Sidabravas, 
didžiausia šio krašto gyvenvietė, 1947–1950 m. tapusi valsčiumi, „pagimdyta“, 
kaip ir Daukantai, tų pačių Rokonių. 

Kaimo žemė buvo suskirstyta rėžiais (valakais), namai pastatyti pagal kelią. Tas  
kelias, kaip 2011 m. aprašė Genovaitė BalnionytėJuraitienė, pasidalijusi savo užrašų 
medžiaga su straipsnio autore, išlikęs, ir dabar žadama jį išasfaltuoti. Dar buvo siauras  
keliukas (ulytėlė), kuriuo viso kaimo karvės būdavo genamos į Saveliškių mišką. 

Kaimo pasididžiavimas – didingai žaliuojantis 50 ha eglynas, išdalytas ro-
koniečiams ir daukantiečiams, kurie didžiavosi savo grybinga giria. 

Kaime, netoli Areiniškių dvaro, šliejosi kapinės. Jau prieš pusšimtį metų jos 
uždarytos. Apie tas kapines apylinkėje sklandė įvairiausių pasakojimų. Vyresnio 
amžiaus rokoniečiai tvirtina, kad ten buvo laidojami maro metų mirusieji.

Pirmiausia – po Rokonių dangum, toje vietoje, 
kur ilgus metus stovėjęs ir nebeišlaikęs metų 
naštos kryžius, – 2000 m. pastatytas naujas
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Senolis Antanas Načėnas (gimęs 1915 m.) prisiminė, kad kaimas turėjo ir 
savo simbolinį kryžių, kuriuo didžiavosi. Deja, sensta žmonės, sensta ir kryžiai. 
Tas pakelėje parimęs kryžius linko linko, kol nugriuvo.

Pirmąjį tarpukario dešimtmetį Rokoniai priklausė Smilgių valsčiui, bet, atrodo, 
ta priklausomybė kurį laiką buvusi nelabai aiški, nes 1923 m. visuotinio gyven-
tojų surašymo sąrašuose bent to buvusio kaimo dalis (Daukantai) neįtraukta nė į 
vieno valsčiaus sąrašus. Rokonių seniūnija – keturioliktoji Šeduvos valsčiuje, buvo 
įkurta praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. Lietuvos centriniame 
valstybės archyve esančių dokumentų žiniomis, 1930 m. sausio 29 d. Rokonių 
seniūnu išrinktas Juozas Valys, pavaduotoju – Juozas Tamošiūnas, atstovu – Bro-
nius Švagždys, Rokonių dvarininkas, valdęs 71,59 ha atsargos karininkas (f. 797, 
ap. 1, b. 1680). Po ketverių metų seniūnijoje, kurios plotas 1 298 ha, gyveno 443 
gyventojai, 1938 m. – 529 gyventojai (f. 379, ap. 2, b. 2779).

Rokoniai gali didžiuotis savo senove. Kraštotyrininkas istorikas Egidijus 
Prascevičius, tyrinėjęs to krašto istoriją, straipsnyje, išspausdintame 1996 m. birželio 
12 d. rajono laikraštyje „Mūsų kraštas“, rašė: 

„Rokonių vaitystė sudaryta 1554–1555 metais. Jai buvo priskirti 
šeši kaimai. (...) Vaitystės kaimai išplanuoti ir įkurti į rytus nuo 
Šeduvos, Daugyvenės ir Kiršino tarpupyje, prie kelio Naujamies-
tis–Šeduva. Vaitu paskirtas Matas Laurinovičius. Vaitystei pava-
dinimas duotas nuo Rokonių kaimo vardo. (...) Kaimas įkurtas 
1554 metais. Kaimui priskirta 26 valakai ir 10 margų žemės. 1555 
metais, revizoriam sudarant kaimo aprašymą, 21 valakas jau buvo 
paimtas žemdirbių. Pažymėta, kad iš 26 Rokonių kaimo valakų 21 
valako žemė priskirta vidutinei. Kaimo gyventojams uždėtos tokios 

Balnionių namas, kuriame dabar gyvena Adelė, Genovaitė ir  
Algimantas Balnioniai



1145

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

prievolės: činšo 1 kapa grašių, už padvadas, sargui – ir kitiems 
„jo karališkos malonybės“ bei „prigulmybėms“ – 15 grašių, už dvi 
statines avižų (su atvežimu) – 20 grašių.“ 

Straipsnyje minimi ir vėliau įsikūrusiems laisvuose valakuose nustatomi mokesčiai, 
kaimo žemių ribos ir kt.

Rokoniai jų gyventojams ne tik vienas seniausių, bet ir vienas gražiausių to 
krašto kampelių. Senolė K. Sirutavičienė „Mūsų krašto“ žurnalistei jį taip prisiminė: 

„Aš, dar pusmerge būdama, vogčiomis lėkdavau į kaimą pasiklau-
syti dainuojančių merginų. O tos jų dainos taip ir aidėdavę per 
visą Rokonių kaimą, mat vietovę supantys miškai toms dainoms 
suteikdavę savotiško žavesio. Kaip dabar smagu būtų kokį vakarą 
išgirsti dainuojant...“ (iš 1996 05 16 numerio). 

O dar – sodai, pavasariais sodybas skandinę žieduose... 
Rokonių kaimo istorija susipynusi su to paties pavadinimo dvaro istorija. 

Rokonių dvaras, įsispraudęs tarp Miškių ir Džiugonių kaimų, stūksojo vienoje 
kaimo keliuko pusėje. Gal pirmiausia iš Rokonių dvaro savininkų minėtinas dva-
rininkas Mastas Tracevskis. 

Jis, „būdamas dievobaimingas žmogus ir, norėdamas pasitarnauti 
aplinkinių kaimų žmonėms, (...) nusprendė įkurti filiją ant savo 
paties žemės. 1829 m. prie Miškių kaimo jis pastatydino bažnytėlę. 
Tai ir buvo Sidabravo pradžia“ (V. Alantas). 

Taigi galima sutikti su rašytojo teiginiu, kad „tas Rokonių dvaras ir Sidabravą pa-
gimdė“. Kitas Rokonių dvarininkas Kazimieras Jankevičius bažnyčią kiek padidino 
ir išrūpino jai parapijos teises. Tas dvarininkas patarė sidabravietį Švagždžių 
Jonuką leisti Mintaujos gimnazijon, rėmė jį besimokantį. Jam mirus, Jonas Švagž-
dys, remiamas dvarininko Aleksandro Boguševičiaus, tapo didžiai nusipelniusiu 
bažnyčiai ir tautai dvasininku. Nors dvare vyravo lenkų kalba, jame tarnaujantys 
kaimiečiai kalbėdavo lietuviškai. Minėtina ir tai, kad, kaip mena senoliai, dvare 
vykdavo klojimo vaidinimai, gegužinės pamaldos, užklysdavo ir cirkas. Dvare 
veikė pieninė, kurioje daug metų dirbo Anelė Butvilaitė.

Susikūrus nepriklausomai Lietuvai rytinė dvaro žemės dalis buvo išdalyta 
savanoriams ir bežemiams iš Baisogalos, Grinkiškio, Rozalimo, bet daugiausia iš 
Smilgių valsčiaus. Šeimoms, kuriose buvo daugiau vaikų ir jaunimo, atmatavo 
kaimo pakraščiuose po 30 ir daugiau hektarų, našlėms, ligotiems – apytikriai po 
15 ha centre. Žemės gavo ir mano dėdė savanoris Jonas Kriščiūnas, kuris per-
leido gautą sklypą mano tėvui Povilui. Naujakurių kaimas Rokonių žemėje buvo 
pavadintas žemę matavusio matininko Daukanto pavarde. Taigi aš esu gimusi 
Daukantuose, bet jaučiuosi rokoniete, nes naujas kaimas taip ir liko po bendru 
Rokonių dangum. 
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Po žemės reformos Rokoniai išsiskirstė į viensėdijas. Dvaro centrą iš dva-
rininko A. Boguševičiaus apie 1932–1933 m. nupirko broliai Bronius ir Justinas 
Švagždžiai. Naujų dvarininkų atsiradimas Rokonyse buvo svarbus visai apylin-
kei, kurios ūkininkams teko nemažai sunkių išbandymų kuriantis, skausmingų 
išgyvenimų išlydint savo artimuosius emigracijon. Švagždžiai tapo ūkininkavimo 
pavyzdžiu, jie niekada neatsisakė padėti artimiems ir tolimesniems kaimynams. 
Su jais artimai bendravęs mano tėvas dažnai minėdavo naujus dvarininkus geru 
žodžiu. Atsargos karininkas Bronius Švagždys 1932 m. sausio 18 d. buvo išrinktas 
Šeduvos valsčiaus viršaičiu, ir, žinoma, 
jo dėmesys seniūnijai buvo svarbus.

Rokonių seniūnijos Daukantų kai-
me, kurio nemažą dalį sudarė naujaku-
riai – buvę savanoriai, vyko intensyvus 
kūrimosi, statybų, naujų ūkininkavimo 
formų diegimas, kūrėsi jaukios sody-
bos, prie kurių buvo veisiami sodai, 
sumirgėjo gėlių darželiai. 

Apie 1925 m. Laboje įsikūrė pra  
dinė mokykla, kurioje mokytojavo mo-
kytojai Balčiūnas ir jį pakeitusi Gri-
galiūnaitė. Mokykla egzistavo neilgai. 
Rokonių vaikai mokėsi netolimam Sida-
brave, su kuriuo siejo artimi apylinkės 
jaunimo ir suaugusiųjų ryšiai, šven-
tadieniais čia jie lankydavosi jaukioje 
parapijos bažnyčioje, čia buvo palaidoti 
ir laidojami jų artimieji, čia buvo net 
keturios krautuvės.

1942 m. visuotinio gyventojų su-
rašymo duomenimis, didžiausias seniū-

Rokonių dvaro  
savininkai  
Boguševičiai,  
pardavę dvarą  
Broniui ir Justinui 
Švagždžiams

Iš kairės: Justinas, Bronius ir Pranas Švagždžiai



1147

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

nijoje buvo Rokonių kaimas. Jame – 52 
ūkiai su 228 gyventojais. Tais metais 6 
ūkiuose turėta samdinių, 4 dirbo prie 
geležinkelio, 4 pas ūkininkus, buvo 3 
bedarbiai, 24 beraščiai. Analizuojant duomenis matyti, kad beraščiai gimę XIX a. 
pabaigoje, o gimusieji XX a. pradžioje – jau baigę pradinę mokyklą ar lankę 
vieną kitą klasę. 

Rokonių dvaras sąrašuose fiksuojamas kartu su Daukantų kaimu. Jame 
du savininkai – Bronius ir Justinas Švagždžiai, turintys po 3 samdinius. Dvare 
veikė pieninė. 

Rokonių dvaro vakarų pusėje prisišliejęs Džiugonių kaimas. Jame 38 ūkiai 
su 181 gyventoju. Iš jų 7 ūkiai su samdiniais, 1 elgeta, 1 verpėja, 7 beraščiai, 3 
Janušauskų, 3 Butvilų, 2 Staškūnų šeimos. Elenos ir Justino Staškūnų šeima buvo 
gausiausia – tėvai, 7 sūnūs ir 1 duktė. 

1942 m. surašymo duomenimis, Daukantuose gyveno 28 šeimos, iš viso 127 
gyventojai. B. Butvilas turėjo vieną samdinį. Visi kiti dirbo žemę be samdinių. 
Kaime gyveno ir dirbo 4 amatininkai – 3 siuvėjai ir fotografas. Kaime gyveno 5 
Butvilų, 3 Kriščiūnų ir 2 Petraičių šeimos. Gausiausia buvo Eleonoros ir Povilo 
Kriščiūnų šeimyna – užaugo 8 dukros.

Antrojo pasaulinio karo metais frontas per apylinkę pasitraukė per vieną 
naktį, ir kaimas, galima sakyti, nenukentėjo. Tačiau į karą buvo pašaukti šie kai-
mo vyrai ir žuvo: Vladas Stalionis, Augustinas Lukoševičius, Karolis Tamošiūnas. 
Sugrįžo: Antanas Lukoševičius, Karolis Mikolaitis, Antanas Nečėnas, Mykolas 
Kudžma, o Dominykas Kulbeckas, sėkmingai slapstęsis, karo išvengė. 

Eleonora Kriščiūnienė su dukromis prie  
gyvenamo namo. Straipsnio autorė Genovaitė – 
antra iš kairės. 1962 m. rugpjūtis 
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Didžiausios nelaimės kaimą užgriuvo pokario metais. Po karo likusieji kaime 
rėmė partizanus, nakvindino juos, slėpdamiesi vieni nuo kitų. Tik nepriklausomybės 
metais pradėjo vieni kitiems pasakoti apie to meto įvykius. Masilionio namuose 
vos neįvyko susišaudymas. Tik dėl Dominyko išmonės išvengta aukų. Prasidėjo 
areštai, trėmimai.

Didžiulis smūgis rokoniečiams – suvarymas į kolūkį. 1949ieji. Visi kaimo 
žmonės buvo sukviesti į Kazimiero Balnionio namus. Ašaromis plūsdami, grasi-
nant Sibiru, rašė pareiškimus stoti į kolūkį. Pirmininku išrinko Kazimierą Balnio-
nį. Kolūkį pavadino „Rokonių vienybė“. Antspaudas pagamintas ir atsiųstas su 
gramatine klaida – „Rūkonių vienybė“. Ginčytis nebuvo galima! Tuomet kolūkio 
valdžią sudarė minėtas pirmininkas, buhalteris Karolis Mikolaitis, brigadininkas 
Antanas Lukoševičius, kasininkė Genovaitė Valienė. Dvejus metus kolūkis gyvavo 
patenkinamai, nes žmonės dirbo sąžiningai. Bet kai sujungė keturis kaimus, kolūkį 
pavadino „Raudonąja vėliava“ ir pirmininku paskyrė jau beraštį komunistą Vladą 
Krikščiūną, iškart viskas ėmė blogėti. Pirmininkas prisidėjo, kad būtų ištremti į 
Sibirą Rokonių dvarininkai Švagždžiai. 

Buhalteris K. Mikolaitis dirbo nebeilgai, nes su beraščiu pirmininku buvo 
sunku, perėjo dirbti į statybas darbų vykdytoju. K. Balnionį paskyrė apylinkės 
pirmininku, vėliau – kolūkio brigadininku. Atsikėlus į kolūkį agronomui, K. Bal-
nionis su Dominyku Kulbecku iki pensijos šėrė jaučius. K. Balnionis buvo linksmas 
ir reto gabumo pasakorius. Jaunimas sakydavo: „Mirs Balnionis, mirs ir kaimas.“ 
K. Balnionis mirė 1983 m. po sunkios ligos, praėjus ketveriems metams po insulto. 
Palaidotas Sidabravo kapinėse.

Baisiausi pokario metai – prasidėjus tremtims. Pirmiausia ištrėmė giesmininko 
Lasausko giminę. Iš Sibiro begrįžo Lasauskienė su dukra Klementina, kuri vėliau 
ištekėjo už Sirutavičiaus. Ištrėmė ir Kulbeckų, Stankūnų, Daukšų ir daugiavaikę 
Stalionių šeimą. 1949 m. kovo 25 d. išvežė Broniaus Švagždžio, mirusio 1942 m., 
žmoną su keturiais vaikais. Sibire šeimą „įkurdino“ Irkutsko srityje prie Tuluno 
miesto miško pramonės barakuose, kur jie išgyveno visus tremties metus, dir-

Kolūkio laikais  
būdavo ir taip
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bo, mokėsi. Apie 1958 m. pavieniui sugrįžę iš tremties įsikūrė: Elena su motina 
Druskininkuose, Veronika – Kaune, Jonas – Klaipėdoje, Bronius – Kėdainiuose, 
dabar Vilniuje. O Justino Švagždžio šeima spėjo pasislėpti ir taip išvengė tremties. 

Kiek prisimena senieji kaimo žmonės, senelis Vytautas Stalionis turėjo daug 
brolių ir seserų – jų buvo 10 vaikų. Vytauto tėvas buvo invalidas, be vienos kojos. 
Turėjo daug žemės, bet ji buvo prasta – pelkės ir krūmynai. Vaikai nedideli, o 
pats invalidas, žmona ligota, todėl gyveno skurdžiai. Nežiūrint to, vis tiek išvežė 
į Sibirą. Kaimynas Karolis Mikolaitis pasakoja: 

„Pamačiau, kad atvažiavo išvežti Stalionių, nubėgau paklausti, kuo 
galiu padėti. Pasakė, kad neturi duonos, ji duonkubily užmaišyta 
kepimui. Sakau, pas mus taip pat. Parbėgęs į namus radau pusę 
kepalo duonos, dar paėmiau lašinių paltį. Tai su tiek maisto ir 
septyniais vaikais išvežė, o trys vaikai tarnavo, jų nebuvo namuose, 
tai tie liko.“

Vytauto Stalionio anūkas Paulius Stalionis užaugo kitokioje Lietuvoje. Jis, 
1993 m. Klaipėdoje pradėjęs muzikinę karjerą, tapo žinomu kompozitoriumi, poetu, 
pop muzikos atlikėju, nuo 2006 m. pradėjo solinę karjerą. 

Šiandieninio kaimo centre gyveno Aglinskų, Kudžmų, Tamošiūnų šeimos. 
Priešais vienas kito buvo Tamošiūnų Dominyko ir Felicijono sodybos. Dominyko 
ir Onos Tamošiūnų šeima užaugino 8 vaikus, iš kurių Salomėja išvyko į JAV, 
Jurgis į Argentiną, o Pranas, Povilas ir sesuo liko Rokonių kaime. Už Kudžmų 

Svečiai pas Bronių Švagždį: Marija Švagždienė (balta apykakle),  
dukra Elena ant tėvo rankų. 1936 m. 
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gyveno Valiai, Žilinskai, Lasauskai, Kulbeckai, Šimkevičiai, Lukoševičiai, Mikolai-
čiai. Daugiausia kaime buvo Tamošiūnų ir Žilinskų. 

Aglinskai išmirę, liudininkų nebelikę.
Kudžmų istorija atkurta pagal senos rokonietės Bogomilos KudžmaitėsMa-

silionienės pasakojimą (iš senelio Ignaco prisiminimų) ir sudarytą giminės gene-
aloginį medį. Prisimenama, kad po švedų karo ir po jo ištikusio maro Rokonių 
ir aplinkinių kaimų suaugę gyventojai išmirė. Likusius gyvus vaikus Areiniškių 
dvaro ponas (pavardė nežinoma) surinko ir apgyvendino dvare. Mokė juos dirbti, 
amato, maitino, rengė. Ignaco Kudžmos senelis buvo pono aludaris ir medžiokli-
nių šunų prižiūrėtojas. Jį suaugusį apvesdino su dvaro kambarių tvarkytoja, davė 
jiems žemės ir padėjo įsikurti Rokonių kaime. Tikriausiai panašiai Rokonyse buvo 
įkurdinti ir kiti gyventojai. Nuo Ignaco Kudžmos pradedamas genealoginis medis. 
Ignaco sūnus Vincentas turėjo 42 ha žemės. Vincento duktė Bogomila ištekėjo už 
Dominyko Masilionio. Tėvas jiems davė 8 ha žemės. Dominykas nebuvo geras 
ūkininkas, bet labai geras veterinaras ir seniūnas. Kaimiečiai jį mylėjo už gerą 
širdį ir humorą. O visą ūkį tvarkė Bogomila Masilionienė. Ji pagimdė 7 sūnus 
ir 2 dukras. Vyresnioji duktė Stasė Masilionytė pokario metais buvo partizanų 
ryšininkė. Kalėjo Magadane. Grįžusi iš įkalinimo apsigyveno Panevėžyje. Ten ir 
palaidota. Mirę ir broliai Stasys, Justinas, Pranas. Jonas gyvena Klaipėdoje, Alfon-
sas – Meldynų kaime Pakruojo r., Elena – netolimame nuo tėviškės Radvilonių 
kaime. Karolis, vienas iš brolių dvynių, – mokslininkas, gyvena ir dirba Kaune. 
Kazimieras, antras iš dvynių, atkūrus Nepriklausomybę, grįžo į gimtąjį kaimą. 

Kazimieras Masilionis po nepriklausomybės paskelbimo, motinos paliepimu, 
atsiėmė Rokonyse 8 ha tėvų žemės ir pradėjo ūkininkauti. Gabus organizatorius, 
talentingas ir darbštus, Kazimieras, pradėjęs ūkininkauti, netruko iškilti, tapo kaimo 
lyderiu. Greitai apsirūpino našia žemės apdirbimo technika, pirko 800 ha žemės, 
tapo turtingiausiu ir įtakingiausiu gimtojo kaimo gyventoju. Kazimiero žmona 
Vitalija – tikra vyro pagalbininkė. Jie abu – pirmieji pagalbos ir labdaros tiekėjai 
kaimo žmonėms. 2000 m. K. Masilionis toje pat vietoje, kur stovėjo ir neatlaikęs 

Veterinarijos  
gydytojas ir seniūnas  
Dominykas Masilionis
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metų naštos nugriuvo simbolinis kai-
mo pasididžiavimas – kryžius, pastatė 
betoninį kryžių, kad tas stovėtų porą 
šimtmečių! Statybos – jo pašaukimas. 
Pasistatė sau gražius namus, visiems – 
autobusų stotelę, net bažnyčią. Jo visur 
pilna. Kazimieras – aktyvus gretimo 
Butėnų kaimo bendruomenės narys, 
armonikierius, be kurio neapsieina ir 
Šeduvos saviveiklininkai. Ne kartą su 
šeduviečiais griežė TV „Duokim garo“ 
laidose. Pastaraisiais metais nusenęs 
kaimas jo dėka pradeda atsigauti. Jau 
trys jaunos šeimos apsigyveno Rokony-
se. Apie Kazimiero pastatytus namus, 
gyvenimo idėjas ir negandas kino re-
žisierius Aleksandras Digimas sukūrė 
du filmus: „Buvo namas ir...“, o kitas – 
„Nevagiu ir nespekuliuoju“.

Karolio Mikolaičio seneliai iš Pe-
terburgo grįžo prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Kaip ir kodėl išvyko – nežinoma. 
Grįžę apsigyveno Panevėžyje. Susipaži-
nę su vokiečiu Rosak, paprašė padėti 

Dominyko Masilionio šeima prie savo namo 
gonkų. 1952 09 18 

Autobusų stotelė atokiame kaime – kad lietuje  
ir pūgoje nešaltų autobuso laukdami vaikai.  
O gegužę čia vyksta gegužinės pamaldos.  
Nuotraukoje – į jas susirinkę rokoniečiai.  
Kairėje pirmas – K. Masilionis
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nusipirkti žemės Rokonių kaime. Už paslaugą jie įsipareigojo kasmet į Panevėžį 
nuvežti vežimą šieno. Karolio Mikolaičio ir Elenos MikolaitytėsValančienės tėvas 
buvo vedęs Kunigundą Žilinskaitę. Po žemės reformos gavęs 30 ha žemės, įsikūrė 
kaimo pakraštyje, kur ir šiuo metu gyvena Mikolaičių ir Valančių šeimos. Karolio 
ir Elenos tėvai mirė jauni, kai Elenai buvo vienuolika metų, o Karoliui – devyneri. 
Grįžęs iš karo, Karolis daug metų dirbo kolūkio buhalteriu, vėliau statybose. Ir 
dabar su seserimi gyvena kaime, sulaukę daugiau nei devyniasdešimties metų. 

Rokoniuose liko ir Kazio Balnionio sūnus Algimantas. Grįžęs iš kariuomenės, 
mokėsi Vabalninko žemės ūkio technikume. Jį baigęs, grįžo į kolūkį, dirbo su 
įvairia technika. Vėliau – pas Kazimierą Masilionį ūkvedžiu. Dabar jau pensinin-
kas, yra kaimo maršalka. Tikras tėviškės patriotas. 

Dominykas Kulbeckas, išsislapstęs nuo sovietinės armijos, žuvo 1972 m., 
važiuodamas dviračiu į darbą, užvažiavęs ant elektros laidų. 

Atskirai prisimintini Rokonių giesmininkai. Kazimieras Žilinskas vedė Elžbietą 
Kazlauskaitę iš Raginėnų kaimo. Jie vaikų neturėjo. Likusi našlė Elena Žilinskienė 
žemę užrašė krikšto dukrai Mortai Kasperavičiūtei, sesers Veronikos dukrai. 1932 m. 
Morta ištekėjo už Kazimiero Balnionio ir atsikėlė gyventi į Rokonių kaimą pas tetą 
Elžbietą, kuri buvo garsi giesmininkė. Be jos neapsiėjo nei vaišės, nei laidotuvės. 
Be to, ji buvo keliolikos kaimo vaikų krikšto motinėlė. Taigi pagrindiniai kaimo 
giedoriai buvo Elžbieta Žilinskienė ir Lasauskas.

Lasausko duktė ištekėjo už Rimaičio ir išvažiavo į JAV. Ten gimė dukterys 
Genovaitė ir Ona. Rimaičiai grįžę nusipirko žemės Rokonyse ir ūkininkavo. Ge-
novaitė turėjo ypatingo grožio balsą. 
Būdama šešiolikos metų ištekėjo už 
Karolio Valio. Jos balsą lavino senelis 
Lasauskas. 

E. Žilinskienei pasenus, Genovai-
tė tapo vedančiąja kaimo giesmininke 
ir dainininke.

Genovaitės sesuo Ona ištekėjo  
už Juozo Stankūno ir ūkininkavo Ri mai  
čių ūkyje. 1951 m. Stankūnai buvo ištrem  
ti į Sibirą su dviem mažais sūne liais –  
Romualdu ir Henriku. Išvežti todėl,  
kad Ona buvo JAV pilietė. Henrikas su  
šei ma ūkininkauja Valių ūkyje. Rimai  
čių–Stankūnų pastatai kolūkių laikais 
nugriauti. 

Antano Žilinsko sūnus vedė Oną 
Tamošiūnaitę, sulaukė sūnaus Juozo 
ir dukros Elenos. Elena gyveno su tė
vais. Jos dukra ištekėjo už Kazimiero 
Masiliūno. K. Masiliūnas ir Valienė, 
irgi gražaus balso savininkai, buvo pa-
grindiniai kaimo dainininkai.

Ona ir Juozas Žilinskai prie jų seno sodo,  
kurio dabar jau nėra. 1953 07 28
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O paskutiniai giesmininkai buvo 
K. Masiliūnas ir Genovaitė Valienė. 

Juozas Valys, kuris gyveno prie 
eglyno, su pirma žmona augino sū-
nus Stasį ir Kazimierą. Mirus pirma-
jai žmonai, su antrąja susilaukė trijų 
sūnų – Jono, Juozo ir Prano. Tėvas mi  
rė nesenas, o motinai auginti penkis 
sūnus buvo labai sunku. Gal ir neno-
rėdami gyventi su pamote, Stasys ir 
Kazimieras išėjo iš namų ir įsidarbi-
no Panevėžyje. Kazimieras buvo labai 
gabus. Dirbdamas savarankiškai baigė 
aukštąjį mokslą, dirbo inžinieriumi. Jo-
nas, baigęs Sidabravo vidurinės moky-
klos septynias klases, įstojo į Klaipėdos 
jūrininkų mokyklą. Baigęs ją, dirbo 
boc manu, o vėliau, dar pasimokęs, ta  
po kapitonu. Taigi kaimas turėjo ir žve  
jybinio laivo kapitoną Joną. 

Kazimiero Valio duktė ištekėjo 
už suvalkiečio Vinco Medelio. Mede-
lių šeima praturtėjo trimis sūnumis ir 
keturiomis dukromis. Du sūnūs, baigę 
mokslus, įsikūrė Vilniuje. Ypač iškilo 
Kazimiero anūkas Algimantas, tapęs žymiu teisininku ir visuomenės veikėju.

Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų viršila Alvydas Tamošiūnas mums 
papasakojo apie rokoniečius savo senelius. O, anot anūko, Rokoniuose gimė ir 
augo visa Tamošiūnų dinastija: prosenelis Felicijonas, senelis Augustinas, tėvas 
Aleksandras, čia gimė ir augo jų broliai ir seserys. Proseneliai ir seneliai buvo 
pasiturintys, pažangūs ūkininkai, samdė mergas ir bernus. Tvirtas senasis namas 
stovėjo viduryje kaimo. Gaila, jis neišliko. O senoviška klėtis, perkelta iš kitos 
vietos, pastatyta nenaudojant jokio metalo. Jau prosenelio Felicijono, vedusio du 
kartus ir sulaukusio penkių atžalų, visi vaikai buvo išmokyti skaityti ir rašyti, 
sūnus Jonas buvo baigęs gimnaziją, o sūnus Ignas, pirmas iš rokoniečių, – KVD 
universitetą. Jo sūnus Augustinas, Alvydo senelis, paveldėjo ūkį. Iš pasakojimų 
anūkas sužinojo, kad senelio Augustino vestuvių įkarštyje 1944 m. pabaigoje ne-
tikėtai pasirodę Lietuvos partizanai prisijungė prie linksmybių. Visiems įkaušus 
nuo naminio alaus kilo konfliktas, vos nepasibaigęs susišaudymu. Jaunasis suslėpė 
tvarte partizanų ginklus, kuriuos ryte grąžino. 

Rokonietis Augustinas Tamošiūnas, skirtingai nuo sesers šeimos, išvengė 
Sibiro, bet neišvengė kolektyvizacijos: buvo atimta žemė, padargai, senoviški iš 
molio statyti klojimas ir didelis tvartas, be to, uždėti sunkūs mokesčiai, atimtas 
retas škotiškas veislinis jautis. Pasak močiutės Stanislavos, šis galvijas buvo stam-
bus, aukštas ir su charakteriu. 

Vytauto Lukoševičiaus seneliai – Adolfo, Augusto, 
Antano, Kosto, Paulinos ir Kaziunės tėvai
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Tamošiūnai buvo gerbiami ir 
reikalingi rokoniečiams kaimo gyven-
tojai. Tamošiūnienė buvo apmokyta 
pribuvėja, turėjo gimdymui reikalingas 
priemones. Ji buvo laikoma geriausia 
dainininke, giesmininke, mokėjo daug 
liaudies dainų. Jos dainuotas dainas 
ne kartą įrašinėjo įvairių institutų stu-
dentai, lankęsi Rokonyse etnografinių 
ekspedicijų metu. Senelis kaime buvo 
pagarsėjęs kaip senovinių tradicijų lai-
kęsis aludaris ir kerdžius, dažnai būda-
vo kviečiamas kaimynų lengva ranka 
paskersti kiaulę ar papjauti veršiuką.

Ir 1985 m. persikėlus į Radviliškį 
nenutrūko Tamošiūnų bendravimas su 
buvusiais kaimynais, jie geru žodžiu 
minėjo Dapkevičius, Leščinskus, Valius, 
Kudžmas, Masilionius, Stalionius, Lu-
koševičius ir kitus.  

Straipsnio pabaigoje – linksmes
nis senolės Elžbietos Žilinskienės pa-
sakojimas apie rokonietį Kazimierą Lu koševičių. Kazimieras buvo kairiųjų pa-
žiūrų. Sidabravo klebonas I. Linkevičius pirmaisiais nepriklausomybės metas 
per pamokslą mokė parapijiečius, už ką reikia balsuoti rinkimuose į Seimą. 

Prie vartų – Kazimieras ir Vitalija Masilioniai su ūkio paveldėtoju 
anūku Juliumi. Tolumoje – K. Masilionio baigiama statyti Rokonių 
bažnytėlė

Nuotraukoje iš kraštų – Alvydo senelė  
Stanislava ir senelis Aleksandras.  
Iš A. Tamošiūno albumo
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Senelis K. Lukoševičius balsavo už kairiųjų kandidatą ir pasigyrė dievobaimin-
gai giminaitei, o ši atraportavo klebonui. Klebonas I. Linkevičius, važiuodamas 
per kaimą lankyti ligonio, pamatė ateinantį K. Lukoševičių. Pasišaukė artyn, o 
tam priėjus pradėjo mušti sakydamas: „Bedievi, atskirsiu tave nuo bažnyčios, jei 
tarnausi raudoniukams!“ Senelis atsiprašinėjo, žadėjo daugiau taip nedaryti. Visgi 
jo sūnus Augustinas 1940 m. priklausė komunistų kuopelei. Per karą jis žuvo. 
Kiti broliai buvo sąmoningi. Vienas iš jų – Antanas irgi buvo kare, bet grįžo 
gyvas ir sveikas. Užaugino du sūnus – Vytautą ir Algirdą. Algirdas jaunas mirė, 
o Vytautas su šeima gyvena kaime.

Jeigu tie, kurie gimė ir augo žaliame Rokonių krašte, vieną dieną sugrįžtų 
į gimtinę, sunkiai joje sutilptų. Ta diena, palyginti su tuo, kas čia vyko prieš 
kelis dešimtmečius, būtų neatpažįstama. Kiek turėtume sąmoningų ūkininkų, 
aukštuosius mokslus baigusių specialistų, kuriems kaime būtų per ankšta, kaip 
būtų pagražėjusios sodybos, nebeprisimenančios šiaudinių stogų! Bet ir tai, kas čia 
šiandien yra gero ir gražaus, nuteikia optimistiškai: po aukštu Rokonių dangum 
nemaža tikrų naujo lietuviško kaimo patriotų!

Nuotraukos ir straipsnio turiniui panaudota medžiaga – iš rokonietės  
Genovaitės BalionytėsJuraitienės archyvo, iš Lukoševičių, Masilionių,  
Mikolaičių, Švagždžių ir straipsnio autorės albumų.

MASILIONIS Karolis (1943 07 12 Rokonių k.), inžinierius sta-
tybininkas, kinologas. Pradinę mokyklą baigė Areiniškiuose, dvejus 
metus pasimokęs Sidabravo vidurinėje mokykloje, mokslą tęsė Šedu-
vos darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, ketverius metus dirbdamas 
statybos brigadoje, kur išmoko mūryti, betonuoti, tinkuoti, dažyti bei 
atlikti kitus statybos darbus. Baigęs vidurinę mklą, įstojo į Kauno 
politechnikos institutą (dabar KTU). Jį baigęs, įgijo inžinieriaus sta-
tybininko diplomą. 1977 m. savo rankomis pastatyto namo apsaugai 
įsigijo grynaveislį dogą. Per vienerius metus išdresavo jį ir pradėjo 
vadovauti parodomajai grupei, kuri dalyvaudavo parodose. 1984 m. 
buvo pakviestas vadovauti Kauno tarnybinės šunininkystės klubui. Po 
metų įstojo į Lietuvos veterinarijos akademijos Zooinžinerijos fakultetą. 
1991 m. sėkmingai jį baigė. 1990 m. tapo gyvūnų globos draugijos 
nariu, o 1992 m. buvo išrinktas LGGD Kauno skyriaus pirmininku. 
1995 m. išvyko į Prancūziją studijuoti Liono universitete kinologijos. 
Jo diplominis darbas „Tarptautinė kinologija“ apdovanotas didžiuoju 
prizu ir pinigine premija. Grįžęs iš Liono, buvo pakviestas dėstyti 
kinologiją Lietuvos veterinarijos akademijoje ir Lietuvos teisės uni-
versitete, Policijos fakultete, pradėjo vadovauti LGGD Kauno skyriaus 
gyvūnų prieglaudai. Įspūdingiausias kaip statybininko, kinologo ir 
gyvūnų mylėtojo darbas – jo suprojektuotas ir pastatytas didžiulis 
šuns pavidalo pastatas, skirtas jaunimo švietimui ir pavadintas „Tobu-
čiu“. 1997 m. tarptautiniame konkurse „Aukso širdis“ tapo pirmuoju 
jo nugalėtoju. 2001 m. apdovanotas Kauno mero įsteigta „Gerumo 

Karolis Masilionis
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plyta“ už meilę gyvūnams ir jų globą. 2011 m. Lietuvos kinologų 
draugija suteikė tarptautinę kinologo eksperto kategoriją. Bibliogra-
fija: „Tarnybinė šunininkystė“ (1987 m.), „Tarnybinė ir dekoratyvinė 
šunininkystė“ (1991 m.), „Tarnybinė ir dekoratyvinė šunininkystė“ 
(1992 m., mažoji enciklopedija, rusų k.), „Mūsų katės“ (1992 m., pa-
ruošta kartu su Jurgita Šventoraityte), „Kinologija, I dalis“ (2002 m. 
vadovėlis), „Kinologija, II dalis“ (2005 m., vadovėlis).

ŠVAGŽDYS Bronius (1895 01 04 Sidabravo k. Radviliškio r.–
1942 05 22 Rokoniuose), karininkas. Baigė Utenos m. mklos 4 klases. 
1919 08 31 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1919 12 16 baigė karo 
mokyklą (II laida) pėst. leitenanto laipsniu, paskirtas Elektrotechnikos 
bataliono 1 kuopos jaun. karininku, 1920 01 29 – ūkio kuopos vadu 
ir ūkio vedėju. 1923 12 01 suteiktas inžinerijos vyr. leitenanto laipsnis. 
1924 01 31 pačiam prašant paleistas į inžinerijos karininkų atsargą. 
1931 01 01 pagal karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto 
laipsnis pakeistas į ats. leitenanto. Kaip karininkas buvo atestuojamas 
pabrėžiant jo aktyvumą, taktiškumą, atvirumą, valstybišką ir tautiš-
ką orientaciją. 1926 07 08 buvo išvykęs į JAV. Priklausė tautininkų 
sąjungai. 1932 01 18 išrinktas Šeduvos valsčiaus viršaičiu. 1932 su 
broliu pirkęs Rokonių dvarą, ūkininkavo. 

Bronius Švagždys
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Šileikoniaiiršileikoniečiai
GražinaVengrienė

Šileikoniųkaimasįsikūręs8km
įšiauręnuoŠeduvospriekelioŠedu
va–Pakruojis,Šakosupeliopakrantėje.
Apiesenuosiusšiosvietovėsgyvento
jusliudijaarcheologiniairadiniai:7,5cmgeležinisietigalis,pagamintasVI–IXa.,
šlifuotiakmeniniaikirvukaisupragręžtaskylekotui,rastiŠileikoniųlaukuose.
Taineolito(IVtmetispr.m.e.)įrankiai,naudotigyvulininkystėsiržemdirbystės
vystymosipradžioje.(VienaskirvukassaugomasAlksniupiųkraštomuziejuje.)
1943m.archeologėM.AlseikaitėGimbutienė,tyrinėjusisenkapiusprieŠileikonių
kaimo,gretakitųradiniųVI–VIIIa.datuojabronzosirsidabroantkakliusšaukš
tiniaisgalais.

Apie1kmįrytusnuoŠileikoniųkaimostūksonedidelė,kadaiseledynų
suformuotakalvelė.Taiarcheologinispaminklas–Šileikoniųsenkapiai.Čiadar
pirmykštėjegimininėsbendruomenėssantvarkojegyvenusiosgentysįsirengėsavo
laidojimovietą–plokštinįkapinyną.

XVIa.viduryječiasuformuojamasgatviniskaimas.Jisyravienasišdi
džiausiųŠakosupėspakrantėseįsikūrusiųkaimų.ŠileikoniaibuvoŠakosvaitijos
administraciniscentras–vaitoirjopagalbininkų(suolininkų,varovųirt.t.)gy
venamojivieta.Pagal1554m.Upytėspavietoinventorių,vykdantValakųreformą
Šileikoniamsbuvoskirta30valakųžemės.

1798m.Šileikoniųkaimoinventoriausduomenysrodo,kadtuometukai
mebuvo22valstiečiųkiemai,gyvenonemažiaukaip93žmonės.1902m.kaime
gyveno192žmonės.

1909m.buvosudarytasŠileikoniųkaimoišskirstymoįvienkiemiuspla
nas.Dalisgyventojų1910–1911m.pradžiojeėmėkurtijiemsišskirtuosežemės
sklypuosenaujassodybas.Pagal19120926surašytopastatųdraudimožiniaraštį
galimaspręstiapiesodybųpadėtį.Stambiųūkininkųsodybosebuvęiki9pa
statų,osmulkiųjų–iki3.Stambiųjųūkininkųkiekvienasskirtingospaskirties

KelioŠeduva–Pakruojisatkarpa.Priekyje– 
tiltasperŠakosupę,dešinėje–senojokaimo
sodybvietė
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pastatasbuvoatskiras,pvz.,svirnas,daržinės,tvartai
irkt.,osmulkiųjų–visipovienustogu.

Kaimasskendėjožalumoje.Jaupakelėnuopat
tiltoperŠakosupelįbuvoapsodintamedžiais.(Pasku
tiniusilgaamžiusmedžiusnupjovė2011m.,keisdami
tiltąperŠakąirtiesindamikelią.)Gatvėišabiejų
pusiųapsodintauosiais.Keletasišlikęikišiųdienų.

Kaip1909–1915m.buvoišsidėsčiusioskaimo
sodybvietės,kuriamgyventojuikurisrėžispriklausė,
kurbuvoįvienkiemiusneišsikėlusiųūkininkųlaukai,
nurodėbuvusiŠileikoniųkaimogyventojamokytoja
ValerijaVaičiūnaitėMorkūnienėpačiossudarytame
kaimoplane.Savoprisiminimuosejilabaivaizdžiai
aprašė,kaipatrodėtuometiskaimas.

„ManogimtojoŠileikoniųkaimoulyčiabuvoilgairplati.Joje
gyvenostambūsūkininkai. Vienojeulyčiospusėjegyvenamasis
namasirkititrobesiai,okitoje–mažytėbakūžėlėnuomininkui,
kurisvietojenuomosprivalėjopadėtiūkininkuidirbtitada,kai
ūkininkassušeimairsamdiniaisdarbymečiometodarbųatlikti
nesuspėdavo.Stambiųjųūkininkųulyčiosgale,lygšuniuiuode
ga,buvoprikabintassiauraskeliukas,kuriopakraščiaibuvotirš
tainusagstytibežemiųarbamažažemių„patogiomis“trobelėmis.
Vienametrobelėsgalegyveno„gaspadoriaus“šeima,kitame–jo
gyvuliai.Trobosirtvartodurys–vienameprieangyjevienosprieš
kitas.Gyvuliamsskirtastrobosgalastruputįužriestas.Taigy
ventojoturtosandėlis.Viskasbuvopovienušiaudiniustogu.Ši
kaimodalisvadinosi„Šnipiškiu“.Gyventojųtrobosčiabuvotaip
artivienakitos,kadnuožmoniųirgyvuliųčiatikraišnibždėte
šnibždėdavo.Kaiaš,mokinėgimnazistė,pasirodydavaugimtajame
kaime,manevadindavo„šnipiškioponia,“,nesašbuvaugimusi
iraugusi„Šnipiškyje“.

Ūkininkųkaimodalisskendėjosoduoseirkituosemedžiuose.Namųpalan
gespuošėdarželiai.Darželiųkampestovėjokryžiaiirlaiminoūkininkųšeimas,
gyvuliusirnamus.Tieskiekvienukryžiumipraeivisnukeldavokepurę,persi
žegnodavo,sukalbėdavomaldą„Kursaiužmuskaltus...“Kryžiaistovėjolaukų
pakelėseirlaiminolaukus.Kaiprasidėdavoilgilietūsarsausros,ankstųrytą
žmonėspulkeliaiseidavonuokryžiauspriekryžiausgiedodamiirprašydami
Dievolietausar„pagados“.

Namai,kuriuoseantpalangėsnebūtųstovėjusi„mūka“(kryželis),būtųbu
vęlaikomivelnioapsėstais.Kiekvienas,kurisdarjoneturėjo,stengėsijįįsigyti
(V.Vaičiūnaitė„BobutėsBarbutėsprisiminimai“).

Šiuometuišlikęstikraudonųplytųkoplytstulpis.PagalRadviliškiorajono
dailėspaminklųsąrašąjisyraįtrauktasįRespublikinėsreikšmėspaminklųsąrašą

ValerijaVaičiūnaitė
Morkūnienė
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Nr.DV2236.Pastatymodatanurodoma1890m.Vie
tiniaisako,jogjįpastatęskunigasGvalda.

OštaikaipapiesavogimtąjįŠileikoniųkaimą
pasakojagarbausamžiaussulaukusiosseserysGriga
liūnaitės:EleonoraVaičeliūnienė,VladislavaKarpavi
čienėirStasėSadauskienė.

„MūsųgimtasisŠileikoniųkaimasbuvoilgasįrytusir
įvakarus.Sodybos buvoabiejosegatvės[ulyčios]pusėse.
Visossodybosbuvoaptvertostvoromis–vienosapvaliais,
apie1,5maukščioperpintaisgaradais[pagaliais],kitos–
plokščiųlenteliųapiemetrąaukščio.Beveikvisitrobesiai
pasenę,tikvienaskitaspastataskaimebuvonaujesnis.

Mūsųsodybojenaujausiasbuvosvirnas,išpjautų
plokščiųrąstų.Jovidujebuvostorosstipriosgrindys,pa
sienyjeskyriaiįvairiemsgrūdamslaikyti.Buvoirstorų
stipriųlentųlubos,laiptaiįantrąaukštą.Tenbuvolaiko
mibaigiamidžiovintigrūdai,pastogėse–verpalai,linai.
Buvovietosobuoliamsiruogienėms,jeigujųtikbūdavo.

Klėtisstovėjokairėjekiemopusėje,priepatulyčios.
Dešinėjekiemopusėjebuvogyvenamasisnamas,truputį
toliaunuogatvės.Trobabuvotruputįaukštesnėjevietoje,priešją
dailikoplytėlėsušventųjųpaveikslaisišvisųketuriųpusių.Gale
namobuvodarželis,kuriameaugonemažaskaštonas.Vešėjomėlyna
alyva,rausvaerškėtrožė,raudonųjųpinavijų.Galeseklyčiosirgi
augodidelisbezdas,buvoirvienasretesnismedis.Jisžydėdavopa
našiaikaipšermukšnis,olapaišiektiekpanašūsįvynuogės.Tokių
medžiųdaugiaunetekomatyti,galbuvogautiiškokiodvaro.Kai
jiežydėdavo,kaimynaiateidavojųvaistamspasiskinti.Pasiruoš
davomeirmestokiosarbatos.Sakydavo,kadstiprinairapsaugo
nuoperšalimoligų.(Galtaibuvoginkmedis.)

Kiemeaugotrysliepos.Galjassavodukterimsbuvopaso
dinęsJonasGrigaliūnas.Vėliauvienaliepaperskilo,taijibuvo
parduotakažkokiamžmogui,kuriamtokiosmedienosreikėjoduk
terųkraitinėmsspintomspadaryti“(Grigaliūnųgiminėsistorija
„Manomočiutėturėjoaštuoniolikasijonų“).

ŠiolaikotarpiosodybųpastataiišsilaikėikiXXa.vidurio.Tuometukaime
buvotrijųtipųgyvenamiejinamai:dviejųgalų,vienogaloatskiriirvienogalo
sujungtisuūkiniupastatu.

Gyvenamiejinamaidažniausiaiištašytųrąstų,pastatytigaluįgatvę.Dvi
galionamoįgatvęžiūrintisgalasbuvovadinamasgryčia,oantrasis–seklyčia.

Įnamąbuvopatenkamapergonkas,esančiastiesnamoviduriu.Taiatvira
patalpasustogu,tvoreleirsuolais.Išgonkųsunkiosdurysvedėįpriemenę–pail
gąpatalpąsukeletudurų,įgryčią,seklyčią,dvikamarasirlaiptaisantaukšto.

Raudonųplytų
koplytstulpis– 
Respublikinės 
reikšmėspaminklas,
pastatytas 
kun.Gvaldos 
1890m.
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Čiastovėjospintarečiaunaudojamiemsnamųapyvokosdaiktams.Priemenėbuvo
tamsi,šviesakrisdavotikpromažusromboformoslangelius.

Gryčiadažniausiaibuvoišilgaidalijamaįdvidalis.Priekinėjedalyjedeši
nėjepusėjebuvostatomasduonkepispečiusirviryklėsuįkitądalįišeinančia
šiltasienele.Priegalinėsiršoniniųsienųstovėjosuolaiirstalas.Priekinėjedalyje
kairėjepusėjebuvodarbostalas.Čiabuvoatliekamivisikasdieniniaidarbai.Ši
patalpakartuatstojokambarį,valgomąjįirvirtuvę.Užpertvarosišilgaisienų
buvostatomoslovos–įrengiamasmiegamasis.Viršlovųįtaisytostvirtoskartys
sukabintkasdieniniamsdrabužiams.Patalynėlaikomaskryniose.

Žiemosmetugryčiojebaldaibuvoperstumdomi,nesreikėjopastatytistak
les.Jomisaudėšeimininkėirjosdukrossaukraitį.

Seklyčiataippatbuvodalijamaįdvidalis–salonąirmiegamąjį.Pertvaro
jeįrengiamastačiamalkė,dažniausiaikoklinėkrosnis.Grindysišobliuotųlentų.
Baldaipuošnesni.Medinė,drožinėtaatkaltesofasupaminkštintasėdyne,aukšto
misatkaltėmiskėdėsirnertaarsiuvinėtastaltiesedengtasstalas.Viršjožibalinė
lempasugaubtu.Čiastovėjopuošniskrynia,komoda.Antgalinėssienoskabėjo
šventųjųpaveikslai.Langusdengėnertosužuolaidėlės.

Vienojekamarojebuvolaikomimaistoproduktai,stovėjogirnosirtarnai
tės(pusmergėsarmergos)lova.Antrojekamarojeišmūrytasįviršųsiaurėjantis
kaminas.Jopalubėjeįmūrytoskelioskartys.Antjųkabindavorūkymuiskirtą
mėsą.Kaminoviduryjebuvonuleistagrandinėsukabliukatiluipakabinti.Jame
šildydavovandenį,šutindavokiaulėmsbulvesirkt.

Langaibuvonamogaluoseirsienojeįkiemopusę.Supaprastomislanginėmis.
Priešais,prieklėčiuįgyvenamąjįnamą,stovėjoklėtis.Jibuvostatomaiš

apvaliųrąstų,šiektiekpakeliantnuožemėsantakmenų.Klėtįsudarėdvipatal
pos.Vienadalisbuvonaudojamakaipsandėlis.Jojestovėdavosūdomosmėsos
kubilai,kabėdavorūkytamėsa,vilnos,šukuotilinai,verpalai.Čiavasarąmiego
davomergos,stovėdavokraičiųskrynios.Kitojedalyje,aruoduose,buvolaikomi
grūdai,stovėjosvarstyklės,mediniaikastuvai,semtuvėsirkt.

Priešingojegatvėspusėjearbatoliaukiemestovėjotvartai.Beveikvisijie
buvokrėstiišsušiaudaissuminkytomolio.Didžiajametvartelaikomoskarvėsir
arkliai,opriejogalųpristatytimažesnitvarteliaikiaulėms.Netolitvartųbuvo
statomosdaržinėsšienui,šiaudamsirvežimamslaikyti.

Svarbiąvietąužimdavoklojimas.Jamebuvodvejosplačiospriešpriešiais
padarytosdurysvežimamssujavaisįvažiuoti.Čiakraudavojavųpėdus.Gren
dimasbuvoplūktomolio,antjospragilaiskuldavojavus,kolnebuvokuliamųjų
mašinų(dampių).Klojimogalebuvopristatytapeludė.

Toliausiaistatomaspavojingiausiasgaisroatžvilgiupastatas–jauja.Joje
džiovindavojavus,linus,aludariaisalyklą.

Pirtįsodybojestatydavoprievandenstelkinio.Jąsudarydavodvidalys–
priepirtisirprausimosipatalpa,kuriojebūdavoišakmenųsumūrytakrosnissu
dideliukatiluvandeniuišildyti.Pasieniaisstovėjosuolai.Šviesapatekdavopro
mažąlangelį,betdažniausiaiapšviesdavoliktarna.Kaikaspirtyjerūkydavomėsą.

Šiepastataibeveikvisiišnykę.PerkeltąirrestauruotąDočkųsodybągalime
pamatytiKleboniškiųbuitiesmuziejujeRadviliškior.
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Sodybaijaukumosuteikdavodarželiai.Jiedažniausiaibuvoįruošiamiprie
gryčiosgaloarbanetikipatgonkų.Buvosukasamosklombos–išilginėpaleisie
ną,okitosįvairiųformų:apvalios,pailgos,pusmėnulioformospagalšeimininkės
sumanymą.Klombasapdėdavoapvaliaislaukoakmenimis,kuriuosnubaltindavo
kalkėmis.Augindavodaugiausiažieminesgėles,jomiskeisdavosi.Prienamosie
nosaugopiliarožės,karkliukai,pinavijos,žieminiaijurginai.Jeidarželisaptvertas
tvorele,taipaleijąauginovasariniusjurginus.Klomboseaugošiurpės,rūtos,
narcizai,tulpės,levažandžiai,našlaitės,lelijos,šimtažiedžiaiirkt.

Darželiaikonkuravosavožiedynais.Betnuo5–6dešimtmečiogėlynųgau
sumuišsiskyrėGedminųsodyba.Jinekartąbuvopripažinta„Gražiausiasodyba
apylinkėje“.IšėjusiįpensijąirgrįžusiįtėvųnamusdukraAldonaGedminai
tėtoliaukartusumamapuoselėjogėlynus.Sodybaapsipylusižiedaisnuopat

ĮKleboniškiųbuities
muziejųperkelta
Dočkųsodyba

Dočkųsvirnas
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ankstyvopavasario.Aldonataippat
garsėjarankdarbiais.Gretagyvenanti
AldonaButkevičiūtė,rodosi,lenkty
niaujarankdarbiųraštais.Jinemažaijų
yrapadovanojusiAlksniupiųmuziejui.

Kiekvienamekiemeaugožydin
tyskrūmai–jazminaiiralyvos.Sodi
novaismedžius–po4–5kiekviename
kieme,taippatirmiškomedžius–
ąžuolą,klevą,liepą,šermukšnį,kad
apsaugotųsodybą.

IkiAntrojopasauliniokaronamų
apyvokosindaibuvomoliniai,puodai
špižiniaiduonkepėjekugeliuiarkopūs
tamsšutintiarbaįleidžiamiįviryklę.
Daugbuvomedinių–pintiindaibi
riemsproduktams,kiaušiniams,deš
romsnuopeliųapsaugoti,sūriamsirkt.Mediniaiįrankiai–samčiai,šaukštai,ližės,
kultuvės,kočėlai.Ūkiodarbamsmetaliniaiarnetmedinėstrišakėsarspragilai.

PriešAntrąjįpasaulinįkarą,oirvėliaukasdieniniaidrabužiaibuvonamie
austilininiaiarbavilnoniai–milas,čerkasas.

„Netikmūsųtėvai,betirkitikaimiečiaitadadėvėjonaminių
audiniųdrabužius,betturėjoirkokįgeresnį.Vyresnėsdukterys
pasirėdydavomamosilgutamsiusijonu,otėtėturėdavoišeiginius
ilgaauliusbatus,juosužsisakydavopasbatsiuvįŠeduvojearba
Radviliškyje“[VladaGrigaliūnaitė].

Apatiniusbaltiniusmoteryssiūdavopačios.Pačiosiraudiniusausdavo,verpa
lusverpdavo.Betkartaisverptinunešdavonuomininkamsarbabežemiųšeimų
moterims.Audinįpatalynei,rankšluosčiamsaudėišlino,vilnąirbovelną(med
vilnę)naudodavokartusulinuaudžiantraštuotusaudinius–lovatieses,sijonus,
margiukąvyrųkelnėms.Audimoraštuskūrėpačiosirdalijositarpusavyje.Žiemą
kiekvienojgryčiojpokšėdavostaklės,nesmoterysturėjoaprengtišeimąirmer
ginossusikrautikraitį.

Avėjovyžomis,naginėmis,medpadžiais.Odinęavalynęavėjotikperšven
tesirįbažnyčią.

„Retądienąįtrobąneužeidavoterbomisapsikabinėjęselgeta.Prie
patdurųslenksčiosustojęspersižegnodavoirpradėdavogarsiai
kalbėtipoterius.„Še,paduokubagėliuialmužnąirteguleinasau
sveikastoliau,“–sakydavomama“[V.Morkūnienė].

Nėišvienokiemoelgetanebuvoišleidžiamasbevalgioarnakvynės.

GėlynųpuoselėtojaAldonaGedminaitė2011m.
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Gyvenimaskaimenebuvolengvas,ypačmažažemiams,arbatiems,kuriuos
spaudėpaskolos.Dažnasturėjopapildomaiuždarbiauti.

„Tėtėžiemąvažiuodavo dirbtiįmišką.Tenkirtimųplotuspirkdavo
žydaiirsamdydavokirtėjus,vežėjus.Visatechnikabuvokirvis,
pjūklasirarkliųtraukiamosrogės.Kelioikimiškosusidarydavo
apie10km,oišjosukroviniuikiŠeduvosgeležinkeliostoties–
galapie20km.Įmiškąišvažiuodavoankstirytą,ogrįždavovėlai,
pavargęsirsušalęs.Mūsųtėvųūkininkavimuireikėjopinigų–sa
vosdalies.Išvienožmogausbuvopasiskolinta100carorublių. 
Smaugėskola,nestėtėssesuoElzbieta1913m.susiruošėvažiuoti
įAmerikąirpasiskolino100rublių.Kaitėteiatitekoseneliona
mai,jamperėjoirbeaugantiskola.Carorubliuskeičiantįlitus,
jaususidarė7tūkst.litųskola.Irgaliausiaižemėbuvoparduota
išvaržytinių“[VladaGrigaliūnaitė].

Bežemiaiirmažažemiaivertėsikokiunorsamatu.JurgisVaičiūnasbuvo
stalius.

„Tėvaseidavoperžmonesstatydamasjiemsmedinestrobas,dirbda
masmediniuskryžius...Retkarčiaistėvasbūdavonamuose.Tadajis
dirbdavoviską,kokaimeirapylinkėseprireikdavo:kubilus,rėčkas,
langamsrėmusirvisakita“[V.Morkūnienė].

ViktorasMažeika,vedęsMarci
jonąGrigaliūnaitę,įsisteigėmažąkrau
tuvėlę Baukuose,dabarten(Alksniu
piuose)stovivėjomalūnas.Jįpasistatė
čianusipirkęs3,28hažemės Jonas
Butkus(1880–1954).Vaikystėjejismatė
daugvargo,Pirmojopasauliniokaro
metaispaimtasįkariuomenę,pakliu
vęsįvokiečiųnelaisvę,laimingaigrįžo
namo.Savodarbštumuiružsispyrimu
pradėjoverslą.Malūnasaplinkiniams
kaimamsbuvolabaireikalingas.Vėjuo
tomisdienomisvežimųeilėnusitęsdavo
apieporąkilometrų.Butkaiužaugino3
vaikus.Jauniausią,Genutę,išleidomo
kytisįPanevėžiomergaičiųgimnaziją,
vėliauįVilniausuniversitetą.Mokytoja
G.ButkutėBeresnevičienėilgaidirbo
Šileikonių,vėliauAlksniupiųmokyk
lose,dėstydamagimtąjąkalbą.

TeklėirJonasButkai.
1920m.
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PagalM.Petronaitienėsprisiminimuskaimedideliųnesusipratimųnebūda
vę,nebentbernaiapsistumdydavopergegužines.Kaimynaisusieidavošvenčių
progomis–religiniųiršeimų,šokiuose.

„DėdėJurgisturėjosmuikelįirmokėjojuogriežti.Josūnuspre
kiaudavosmulkiužemėsūkioinventoriumi,kasdieniniovartojimo
prekėmis–vinimis,žibalu,muilu,silkėmisirkt.IrdabardarMi
kalinaMažeikaitėPetronaitienėlaikotėvožibalopumpavimoįtaisą.

ŠileikoniųkaimoKazimierasirgiturėjogabumųmuzikai,
įsigijęsarmonikąkartusutėvueidavogrotivestuvėse,gegužinėse,
vakarėliuose“[EleonoraGrigaliūnaitėVaičeliūnienė].

Kaimynaitalkininkaudavokūlimotalkoseiršiaipdideliuosedarbuosepa
dėdavovienaskitam.

„Tėtėtardavosisukaimynais.TokiadarbingabuvoPetrauskųšei
ma.Tėtėeidavojiemspadėti,ojosvyraiateidavomumspadėti
prietokiųpatdarbų...ŽuviesŠakosupėje,tekėjusiojeperkaimo
laukus,sugaudavonemažai.Jairgidalydavosi“[V.Grigaliūnai
tėKarpavičienė].

Norsseniejigyventojaidaugumabuvomažaraščiaiarnetberaščiai,savo
vaikusstengėsiišmokinti.Šileikoniečiaipagrįstaigalididžiuotisnevienuiščia
kilusiužymiužmogumi:pulkininkuPetruDočkumi,karininkaisPetruirJuozu
Puodžiūnais,PoviluNavagruckiuirkt.

Pasaulyjevykstantysįvykiaiatsiliepdavoirkasdieniniamežmoniųgyvenime,
jųbendravime,keitėjųgyvenimobūdą.JaumokytojaMikalinaGlemžaitė,grįžusi
poPirmojopasauliniokaroįmokyklą,pastebėjo,jogžmonėspasidarėuždaresni,

Šileikoniųjaunimas
prieButkųmalūno.
Apie1969m.
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mažiaubendravo,didėjoįtarumas.Ypač
taspasireiškėAntrojopasauliniokaro
metais,sunkiaispokariolaikais.

Prasidėjęspartizaninispasipriešini
masįtraukėiršileikoniečius.Vienibuvo
ryšininkai,kitimiške,Navagruckiųso
dybojebuvoįrengtasbunkeris.Čiaper
susišaudymąsustribais,besiverždamiiš
padegtokluonožuvoVladas(1925–1945)
irJonas(1916–1945)Puodžiūnai.Alfonsas
Puodžiūnas(1921–1947)žuvokartusu
ŽaliosiosrinktinėsvaduJ.Skačkausku
BirutėskaimePlungiųsodyboje.Apolo
nijaGvaldaitėVaičiulienėžuvo1949m.

Siaubinga žinia sukrėtė kaimą
1945m.sausio11rytą.Tąnaktįbuvo
išžudytaapylinkėssekretoriausJustino
Maciošeima.Žuvo7tąmėnesįnėščia
V.Macienė,14metųdukraKonstanci
jairlopšyjegulėjusijauniausiadukrelė.
J.Macysatsigaivelėjęssugebėjonušliaužti
ikikaimynų.Norsdalyvaujantiemslaido
tuvėsebuvograsinta,artimiausikaimynai
pašarvojoirpalaidojožuvusiuosius.

Kaimasgyvenobaisiasdienasir
naktis.Nežinia,kaspasibelsirkopa
reikalaus–arstribai,arpartizanai.Ne
vienasbuvosuimtasirtardytas,nevie
naskalintas.

19480522naktįkaimąšiurpino
šunųlojimas.Rytasdaugeliuišeimųsavo
namuosebuvopaskutinis.Atsikėlęšeimi
ninkairadosavonamusapsuptuskariškių.
Buvolieptasusikrautipo50kgmantos
kiekvienam,perskaitytasnutarimas,jog
yraliaudiespriešaiirbusiškeldinti.Toje
baimėsirpanikossumaištyjebuvopasi
imtanetai,kasbūtiniausiaireikalinga.
KaipprisimenaZitaPuodžiūnaitėKlausie
nė,jautresnęširdįparodėrusųkareiviai
neilietuviai.„Kaimamatarppagalviųdėjo
šventųjųpaveikslus,vienaskareivėlispatarė
dėtilašinius,nesjųmumsprireiks“.

Partizanaibroliai
Puodžiūnai– 
Jonas(1916–1945),
Vladas(1925–1945),
Alfonsas(1921–1947),
žuvęnelygiosekovose
suokupantaisirjų
parankiniais

BronislavairKazimierasPuodžiūnaiSibire.
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Buvoištremta,kankinta,kalintaaržuvo54žmonėsiš21kaimošeimos.Kai
kurielikopalaidotiSibirosniegynuose.Likusiejigyviatlaikėlikimoišbandymus
irgrįžoįišdraskytassavosodybas.Dažnašeimaiškartonegalėjoapsigyventi
savonamuose,nesčiagyvenojauiškituratkelti.

Nelengvesnisgyvenimaslaukėirnamuoselikusiųjų.Prasidėjoagitacijair
vertimasstotiįkolūkius.Visągyvenimąsavožemędirbusiemstaibuvotrage
dija.Betkitosišeitiesnebuvo.Šileikoniųkaimesusikūrė„Šešupės“kolūkis.Iš
pradžiųdarbasbuvoboikotuojamas,uždarbadieniusmokamosašaros.Padėtis
pasikeitė,kaiketurikaimyniniaikolūkiai:„Šešupė“,„Mičiurino“,„16osiosdivi
zijos“ir„Draugas“buvosujungtiįvieną„Draugo“kolūkį.Patikėjępirmininko
A.Malinauskopastangomisūkiaiėmėkilti.Atsiradonorasdirbti.Kaimasdidžia
vosiilgametesandėlininkeAlfonseVaičiūnaite,EleonorairZigmuRimkevičiais,
Gedminais,Trapuliaisirkt.

Pradėjoatgimtikarometaisapsnūdęskultūrinisgyvenimas.Šileikoniųkaime
1950m.K.Dočkaussodybojeatidaromabiblioteka.PirmojijojedirboKazimiera
LaucytėButkuvienė,pojos–AldonaŠkikaitė,JadvygaLabunskaitėMisiukevi

Šileikoniųtautinių
šokiųkolektyvas.
1952m. 
Nuotraukosiš
Alksniupiųmklos
muziejaus

Aldonos 
Puodžiūnaitės 
vestuvės 
K.Puodžiūno 
sodyboje.1962m.
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čienė,onuo1952m.jaivadovaujaMikalinaMažeikaitėPetronaitienė.Jisuburia
tautiniųšokiųkolektyvą,dalyvavusįdainųšventėse,organizuojadramosratelius
irkt.DramosbūrelissuvaidinoK.Sajos„Vispergerąširdį“,L.Didžiulienės
„Paskubėjo“,J.Baltušio„Giedagaideliai“,A.Čechovo„Vyšniųsodą“,V.Miliūno
„Kadjąkurtąmeilę“irdaugelįkitųvienaveiksmiųpjesių.

Mažesnipastatymaibuvorodomibibliotekoje,didesnimokykloje.
Pradėjusnaikintivienkiemiusirmokėtikompensacijasdaliskaimogyven

tojųpasirinkolengvesnįkelią–išvykoįmiestusarbapersikėlėįkolūkiocentru
tapusiusAlksniupius.AugantisAlksniupiųkaimastapoirkultūriniucentru.Šilei
konysebuvopastatytikeletasalytnamiųnorintiemsčiagyventi,iškilodviaukštis
dujųtrasosdarbuotojams.

PoNepriklausomybėsatkūrimosenųjųgyventojųpalikuonysatgautoseže
mėseėmėūkininkauti.KazimieroPuodžiūnožemiųpaveldėtojasAlgisKlausa
užsiimaprekinedaržininkyste,KazimieroPlungėsdukraInasušeimairgiverčiasi
prekinežemdirbyste–auginajavusiruogas.KlemensasVaičiūnasbandoatkur
tigiminėssodybą.Mėginimasaugintijuoduosiusserbentusnepavyko.Serbentų
plantacijastekoišarti.

2010m.kelioatkarpanuoAlksniupiųikiŠileikoniųbuvosutvarkytapa
naudojantEuroposSąjungoslėšas.PakeistassenasistiltasperŠakosupelį.

Kaimassumažėjęs,betgyvas.
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Dvaras prie kaimo 
Stanislovas Vozbinas

Kas atsirado pirma – Radvilónių kaimas ar dvaras – tvirtinti nedrąsu, 
gal tam trūkstama žinių, bet iš to, ką turime, pirmiausia žinome apie kaimą, o 
apie dvarą – iš vėlesnių laikų. Todėl ir mintijame apie dvarą prie kaimo, nes 
jie tarpusavy artimai susiję, kaimas po 1922 m. žemės reformos ženkliai išaugo 
dvaro žemių sąskaita. 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo žiniomis, Šeduvõs 
valsčiaus kaimų ir dvarų sąraše minimas tik kaimas su 18 ūkių-kiemų, kuriuose 
gyveno 93 gyventojai. 

Radviloniai – žvaigždės centre: apie 14 km spinduliu į Radvíliškį, apie 10 
km spinduliu į Šìduvą, apie 10 km į Rozalímą, Šakõs, Daugôvenės kairiojo in-
tako, šiauriau Niauduvos ištakose. Kaimas ir dvaras – vaizdingiausioje apylinkių 
vietoje, – iš vakarų ir šiaurės glaudžiasi prie miško juostos, prasidedančios už 
poros kilometrų į šiaurę nuo Šeduvos ir išsidriekusios šiaurės vakarų kryptimi 
apie 15 km iki Vismantų bažnytkaimo. Tai – Radvilonių miškas, užimantis 2 344 
dešimtinių plotą, tapęs, deja, XX a. poligonu tautos genocidui trims sovietinio 
saugumo opričnikų brigadoms. Kiek išrengtų vyrų lavonų buvo išdrabstyta čingių 
papročiu Šeduvos, Radvíliškio turgavietėse ir Rozalímo bažnyčios šventoriaus 
patvory – nesuskaičiuos niekas... 

Žmonių Radvilóniuose gyventa jau neolito epochoje – apie šimto metrų 
atstumu nuo Radvilonių–Žybartų–Amålijos kryžkelės, Ožalýnės pamiškėje, 1965 m., 
ravėdama kolūkio cukrinius runkelius, kolūkietė Uršulė Vozbinienė rado šlifuotą, 
pilko granito kirvuką su skyle. Tačiau iš artimesnių laikų iki 1547 m. karalienės 
Bonos valakų reformos istorinių dokumentų neturima. Pirmas jų – išlikęs 1554 m. 
Upôtės pavieto Šakõs vaivadijos inventorius1, kuriame nurodytos Radvilonių kaimo 
koordinatės – ribos ir plotas, 24 valakai vidutinės rūšies žemės (apie 513 ha). 
14 valakų buvo apgyvendinta, 10 pasiliko tuščių. Sprendžiant pagal to meto 

Radvilonių dvaro 
rūmų fasadinė pusė. 
1990 m.

1 LMA biblioteka, f. 16–
32, inventarz povieta 
Upytskiego 1554 r.
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žemdirbystės pajėgumą, kaimo gyventojų skaičius galėjo būti per šimtą žmonių, 
o pats kaimas iki tol, pasak legendos, vadinosi Pašakia¤s, ir Radviloniais buvo 
pervadintas, matyt, to krašto miškuose medžiojusio Radvilos Rudojo (1512–1584) 
garbei. (Apie Radvilonių kaimą pasakojama, kad kadaise į bevardį sodžių, me-
džiodamas apylinkės miškuose, pirmasis įjojo Radvila. Kaimas buvo pavadintas 
jo vardu. Bėgant metams kaimo ribose įsikūrė dvaras.)

Žinių apie XVII a. Radvilonių kaimą neturima, iš XVIII a. mažai kas žino-
ma. Nerasta dokumentų ir apie kaimo raidą XIX a. Istorijos fragmentų knygos 
„Alksniupių kraštas“ autoriai tvirtina, kad „1902 m. Radvilonių k. gyveno 45 žmo-
nės. Žmonių skaičiumi ir jo užimamo žemės plotu tai buvo mažas kaimelis.“2 Iš savo 
tėvų ir artimųjų žinome, kaip augo ir keitėsi kaimas 1918 m. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę ir 1922 m. Seimui priėmus žemės reformos įstatymą. Žemės iš 
parceliuojamo Radvilonių dvaro gavo 24 naujakuriai. Jie kūrėsi gana sunkiomis 
sąlygomis ir atsitiesė tik baigiantis antrajam nepriklausomybės dešimtmečiui. Bet 
1940 m. raudonoji okupacija, po jos prasidėjusi rudoji ir vėl raudonoji ilgiems 
dešimtmečiams nutraukė jau kylančio kaimo gyvenimą. Nors net „sovietinė žemės 
reforma Radvilonių kaimo nepalietė, nes jame nebuvo nei iš ko žemės atimti, nei kam 
duoti“. O 1942 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, kaime gyveno 22 
šeimos su 105 gyventojais. Daugelis iš jų – mažažemiai ūkininkai, lietuviai, gau-
siausiose šeimose tepriskaičiuojantys iki 7 narių. Kaimas turėjo 1 siuvėją ir 1 stalių.

Taigi iš Radvilonių lauko šimto hektarų per neramumus krito tuzinas vyrų. 
Trys jų negrįžo nuo maršalo Bagramiano Libavos... 1945 05 11 prieš brėkšmą ties 
Amalijos kryžkele, ten, kur dabar stūkso akmuo su dešimties vyrų nukirpto gy-
venimo amžiams datom, žuvo radviloniečiai, vežę sviestą į Šìduvą, kad iš ten jis 
iškeliautų į Revoliucijos lopšį. Ten žuvo ir mano Tėvas, Šileikonių buožė J. Doč-
kus, Radvilonių pienininkas J. Požėla, stiprus vyras, važinėjęs gražiu eržilu, visad 
sveikindavęsis su mokyklos pradinukais, atsakydamas į jų „sudieu“ ir „labas“. 

1798 m. Šeduvõs seniūniją, o kartu ir Radvilonių kaimą, nupirko vokiečių 
kilmės dvarininkas Teodoras fon Ropas. Kadangi kitų dokumentų, padedančių 
nustatyti, kada įkurtas dvaras, neturima, 

„tikėtina, kad jo užuomazga galėjo atsirasti XVIII a. pabaigoje 
<...> 1882 m. Kauno gubernijos žemvaldžių abėcėliniame sąraše yra 
įrašas, kad Teodoro Roppo sūnus Vilhelmas Radvilonių dvarą, kurio 
valdos apėmė 2 334 dešimtinių miško, 1 387 dešimtinių dirbamos ir 
42 deš. nenaudingos žemės, įsigijo pagal pirkimo sutartį (Kupčaja 
krepostj) 1861 m. ir kad jis 1882 m. tame dvare jau gyveno“3.

Dvarą po Vilhelmo Ropo mirties paveldėjo jo sūnus Alfredas, po jo – pa-
skutinis Ropų atžala Ventus Ropas, šeimininkavęs ir po žemės reformos 1922 m., 
palikus dvarui 78 ha. Dvarininkai Ropai, likę amžiams vietos kapinėse, ne visada 
buvo palankūs lietuviams, jiems labiau 
rūpėjo savi tautiečiai, bet jų buvimas 
šiame krašte neliko be pėdsakų. Pasi-
traukus dvarininkams į užsienį, dvaro 

2 Venclovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas, 
Kaunas, 2009, p. 368.

3 Ten pat, p. 282.
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centre 1945 m. įsikūrė Radvilonių tarybinio ūkio cen-
trinis skyrius. 1978 m. jis buvo perduotas „Draugo“ 
kolūkiui. Atkūrus nepriklausomybę, dvaro žemė paimta 
į valstybinį žemės fondą, o sodybvietė parduota privatiems asmenims. Liko prie 
jos apleisti pastatai, nuniokotos kapinės, menkai beprižiūrimas parkas.

Tarpukario metais dvarą nuomos pagrindu valdė latviai Mengotai. Čia 
gyveno ir tikrasis savininkas V. Ropas, vienas iš Radvilonių pieninės statybos 
iniciatorių, matyt, – pirmasis Radvilonių baronas, peržengęs feodalinių santykių 
ribą. Kaip pasakojo kalvis A. Vaišvila, jis 

„važinėdavo į „laikinąją sostinę“ (iki Radviliškio vežikas 
veždavo su „lineika“), kur kažką ten dėstė. 1939 m. vasarą 
patraukė į Vakarus. 1942 m. rudenį grįžo pusmečiui į dvarą 
kaip vermachto hauptmanas“. 

Tarpukario metais ne tik Radvilonių kaimui, bet ir ki-
tiems apylinkės kaimams dvaras tapo nedideliu centru, 
nors ir priklausė Šileikonių seniūnijai. 1935 m. dvare 
baigta įrengti moderni pieninė, pastatyta apylinkės 
kaimų ūkininkų pastangomis, vienintelė tokia visame 
Šeduvos valsčiuje, 1939 m. dvaro kumetyne įsteigta 
Radvilonių pradinė mokykla. 

1928 m. Radviloniuose, prie Šeduvos–Rozalímo 
kelio, pastatytas paminklas Lietuvos Nepriklausomybės 
dešimtmečiui paminėti. Tai buvo mūro obeliskas su 
akmeniniu kryžiumi viršuje. Obelisko su Vyčiu plokš - 
tėje įrašyta: „1918–1928 / Per amžius budėję / laisvę lai
mėjom / Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui / Radvi-

Pieninės atidarymo dalyviai 
prie dvaro rūmų. 1935 m.

Paminklas Lietuvos  
nepriklausomybės dešimtmečiui  
paminėti
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lonių kaimo gyventojai.“ Pokario metais paminklas buvo stribų suniokotas, plokštė 
nuplėšta, kryžius numuštas, tos paminklo dalys pradangintos. 1989 m. vasarą 
paminklo viršuje įtaisytas geležinis kryžius, senosios plokštės vietoje pritvirtinta 
nauja. 1990 02 16 paminklas pašventintas.4

Mokiausi ir 1944 m. baigiau Radvilonių pradžios mokyklą. Pirmoji mano 
mokytoja – gražutė blondinė Apolonija Urbonaitė. Nors griežta buvo, bet vaikai 
ją mylėjo, domėjosi jos įspūdingais piešiniais (turėjo talentą). Ji buvo rūpestinga, 
dėmesinga, rūpinosi ne tik mokslu, bet ir auklėjimo, higienos reikalais (tai buvo 
utėlėti, su niežais karo metai), globojo savo mokinius, rūpinosi jų ateitimi. Buvo 
ir taip. Dviejų smėlėtų hektarų ūkelyje prie pat miško gyveno sunkiai galus su 
galais sudurianti šeima, tėvas – sąmojingas linksmuolis, trys jaunos, gražios duk-
terys ir du paaugliukai. Tėvas (vardu Tadas) šiaip taip vertėsi – buvo meistravas, 
suręsdavo kam pirtį, kam būdą, daržinę ar klėtį ir netgi gryčią. Berniukai buvo 
labai gabūs, ypač jaunėlis Vytukas. Jis per trejetą mėnesių išsprendė trijų skyrių 
Damijonaičio uždavinynų uždavinius. Mokytoja labai norėjo, kad jis tęstų mokslą 
gimnazijoje, tačiau iš šeimos – jokios galimybės. Tada ji pati savo lėšomis ryžosi 
padėti. Bet likimas lėmė kitaip. Buvo tada 1944-ieji. Mokytojos paskutinė darbo 
vieta buvo Stači¿nų bažnytkaimyje. Jos likimas, kiek žinau, buvo dramatiškas. 

Iš ten, kur saulutė virš horizonto šviečia per visą gražią vasarą, parkeliavo į 
Radvilonius mergytė, trys moterys ir du vyrai. Vienas jau nusenęs, bet pilnas ryžto 
pratęsti kovą iš naujo. Kitas – brandaus amžiaus berankis, anksčiau mūsų minėtas 
Vytukas, kurį mūsų mokytoja buvo pasiryžusi išmokslinti. Grįžo humanitarinį 
išsilavinimą lageriuose pasiekęs pats. Kalbėjausi, bendravau su juo. Buvo skaitęs 
Bielinskį, Černyševskį, „Antidiuringą“, perkandęs Komunistų partijos manifestą ir 
kai ką suvokęs iš „Kapitalo“ pirmojo tomo pradžios. Veržlumo užteko siekti to-
liau, todėl, atlikęs nuoširdžiausią išpažintį, kuri buvo išspausdinta Šeduvos rajono 
laikraštyje „Spalio vėliava“, padarė pareiškimą tapti komunistu. Deja, tikruolių 
partijai seniai nebereikėjo. Tad ir toliau valdė galvijų bandą Amalijos laukuose – 
iki mirties... Skaudi šypsena dėl neišsiskleidusio talento... vaikystės draugo, su 
kuriuo tris vasaras ganėme karves, o 
žiemą sėdėjome viename suole. 4 Nukentėję paminklai, Vilnius, 1994, p. 145.

Radvilonių pradinė 
mokykla buvusiame 
dvaro kumetyne
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Pastaruoju metu, Pakalníškių seniūnijos, kuriai priklauso Radviloniai, žinio-
mis, devyniose vienkiemių, dvylikoje gyvenvietės sodybose ir keturiuose dviaukš-
čiuose gyvena 44 šeimos, per 150 gyventojų. Daugelis darbingų gyventojų dirba 
R. Karbauskiui priklausančioje žemės ūkio bendrovėje. Dvaro rūmuose begyvena 
dvi šeimos. Taigi – dvaras prie kaimo...

DOČKUS Petras (1889 12 01 Šileikoniuose–1982 Alksniupiuose), 
karininkas, visuomenės veikėjas. Baigė Mintaujos g-ją ir Sankt Peter-
burgo u-to Gamtos skyrių. 1917 06 01 baigė Sergijaus artilerijos m-klą 
Odesoje. 1919 02 23 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 
į 2 pėst. pulką, 1919 03 25 – į 3 bateriją vyr. karininku. 1919 06 23– 
10 07 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, o 1919 10 05– 
11 27 – su bermontininkais. 1919 11 12 perkeltas į 7 bateriją, paskirtas 
vyr. karininku, 1919 11 30 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1920 04 24 
perkeltas į Generalinio štabo Literatūros skyrių, paskirtas propagandos 
sekcijos vadu. 1920 11 09 paskirtas kariniu atstovu Sovietų Rusijoje. 1920 
11 19 perkeltas į 1 art. pulką ir paskirtas 2 baterijos jaun. karininku. 
1921 01 01 paskirtas 2 baterijos vyr. karininku. 1922 05 01 pakeltas į 
kapitonus. 1922 10 06 baigė Aukštuosius karininkų kursus (II laida). 
1922 10 17 komandiruotas mokytis į Fontenblo artilerijos karo m-klą 
Prancūzijoje. 1924 08 23 baigęs mokslus grįžo į Lietuvą. 1924 10 07 
paskirtas laikinai eiti mokomosios baterijos vado pareigas, 1925 03 02 – 
3 art. pulko vado padėjėju ir mokomosios baterijos vadu. 1925 06 05 
pakeltas į majorus. 1927 08 06 paskirtas 3 art. pulko vadu. 1928 11 23 
pakeltas į plk. leitenantus. 1930 06 19 baigė Aukštuosius kariuomenės 
v-kų kursus. 1933 02 20 pakeltas į pulkininkus. 1936 05 04 perkeltas į 
kariuomenės štabą ir paskirtas artilerijos inspektoriumi. 1936 06 10 iš 
artilerijos inspektoriaus pareigų atleistas. 1937 04 29 grąžintas į 3 art. 
pulką ir paskirtas jo vadu. 1939 05 06 paskirtas laikinai eiti II divizijos 
vado pareigas. 1940 06 15 Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą buvo 3 
art. pulko vadas. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 06 25 paleistas 
į art. karininkų atsargą. 1941 06 22 prasidėjus Vokietijos–SSRS karui 
LLV buvo paskirtas Kėdainių komendantu. Vėliau vokiečių okupacijos 
metais buvo Kėdainių apskr. v-kas. Antrosios sovietinės okupacijos 
metais gyveno Migosyje, Kupiškio r., po to Pupinių k. Dirbo bitinin-
ku. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1919), Vytauto 
Didžiojo 3 laipsnio ordinu (1938), DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu 
(1928), Latvijos Trijų žvaigždžių 3 laipsnio ordinu (1936) ir Latvijos 
išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929), Olandijos Oranje-Nassau 
4 laipsnio ordinu (1926).

(Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. III, Vilnius, 2003, 
p. 67–68.)

KLAUSA Vytautas (1956 06 12 Krasnojarsko kr. Partizansko 
r. Koj gyvenvietė–2012 06 01 Vilniuje), biologas. 1958 kartu su iš 
tremties grįžtančiais tėvais atvyko į tėvų gimtinę Šileikonių k. Mo-

Petras Dočkus
Vytautas Klausa
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kėsi Alksniupių ir Šeduvos vid. m-klose. 1974 įstojo į Vilniaus u-to 
Gamtos mokslų fak. 1979 baigė studijas įgydamas biologo, biologijos 
ir chemijos dėstytojo specialybę ir pagal paskyrimą įsidarbino Bio-
chemijos i-to Vilniuje Genų veiklos reguliavimo laboratorijoje. 1992 
tame pačiame i-te apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją „Dvi 
transkripcijos kryptys bakteriofago T4 bazinės plokštelės genų 25–29 
srityje“. Dirbo šio i-to Genų inžinerijos skyriuje mokslo darbuoto-
ju. Drauge su bendraautoriais yra parašęs ir paskelbęs Lietuvos ir 
tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose apie 20 publikacijų. Buvo 
Lietuvos selekcininkų, genetikų ir biochemikų draugijų narys.

NAVAGRUDSKIS Povilas (1899 10 19 Šileikoniuose–1939 
12 30 Šileikoniuose), žemdirbys. 1919 03 19 savanoriu stojo į 4-ąjį 
pėstininkų Mindaugo pulką. 1919 04 19 pervestas į 3, paskui – į 
4 kuopą, pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius. 1919 03–10 05 
dalyvavo kovose prieš bolševikus, 1919 10 15–12 10 buvo kovos 
su bermontininkais fronte, 1920 01 05–04 23 ir nuo 1920 06 27 iki 
paleidimo iš kariuomenės spalio pradžioje kovėsi su lenkais. 1919 
09 19 už kautynėse bolševikų fronte parodytą narsą apdovanotas I 
laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“. 1920 11 10 vėl buvo pašauktas į 
kariuomenę ir paskirtas į 6 pėstininkų Margio pulko atsargos kuopą 
jaunesniuoju puskarininkiu. 1920 12 20 perkeltas į 5 kuopą. 1921 03 
21 paleistas neribotų atostogų ir išbrauktas iš kariuomenės sąrašų. 
1936 buvo pripažintas kūrėjo savanorio statusas ir įteiktas Savanorio 
medalis su liudijimu Nr. 3144. 1928 apdovanotas ir Nepriklausomybės 
medaliu. Tarpukario metais buvo aktyvus Šeduvos šaulių būrio šaulys. 

PUODŽIŪNAS Juozas (1908 03 08 Šileikoniuose–1943 Kaune ?), 
karininkas. Baigė Panevėžio g-ją. 1930 08 20 priimtas į Karo m-klą. 
1932 10 31 ją baigus (XIV laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis 
ir paskirtas 7 pėst. pulko 1 kuopos būrio vadu. 1934 04 04 – į 6 
pėst. pulką. 1934 06 07 už dalyvavimą voldemarininkų maište pačiam 
prašant paleistas į atsargą, išsiųstas į Biržus. Nuo 1935 01 16 tarnavo 
pasienio policijos Biržų baro Germaniškio r. v-ku. Sovietų Sąjungai 
okupuojant Lietuvą dirbo Šakių apskr. policijoje. 1940 07 16 suimtas, 
kalintas Marijampolėje, vėliau Kaune. Kilus Vokietijos–SSRS karui 
Birželio sukilimo metu išlaisvintas. 

(Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VI, Vilnius, 2006, 
p. 183.)

PUODŽIŪNAS Pranas (1904 07 01 Šileikoniuose–1944 10 07 
Sedoje), karininkas. 1922 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 
1922 10 05 priimtas į Karo m-klą. 1923 01 09–20 dalyvavo Klaipėdos 
išvadavime. 1924 09 28 baigus Karo m-klą (VI laida) suteiktas pėst. 
leitenanto laipsnis ir paskirtas 4 pėst. pulko 1 kuopos būrio vadu. 1925 
03 11 perkeltas į 1 kulkosvaidžių kuopą būrio vadu. 1926 08 12 baigė 
fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų DLK Vytauto karininkų kursų. 

Povilas Navagrudskis
Juozas Puodžiūnas
Pranas Puodžiūnas



1174

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

1927 07 12 paskirtas mokomosios kuopos jaun. karininku, 07 12 – 1 
bataliono fizinio lavinimo instruktoriumi, 1928 01 08 – mokomosios 
kuopos vyr. karininku. 1928 11 22 pakeltas į vyr. leitenantus. 1930 
10 06 paskirtas 2 kulkosvaidžių kuopos vyr. karininku. 1931 01 01 
pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į 
leitenanto. Nuo 1931 10 16 ėjo 2 kulkosvaidžių kuopos vado pareigas. 
1932 11 21 pakeltas į kapitonus. 1933 02 01 baigė Vytauto Didžiojo 
karininkų kursų Kulkosvaidininkų skyrių (I laida), 02 10 patvirtintas 
1 kulkosvaidžių kuopos vadu. 1934 08 29 perkeltas į Karo aviaciją, 
paskirtas priešlėktuvinės apsaugos kuopos vadu. 1934 prie Karo m-klos 
baigė automatinių pabūklų kursus. 1935 09 02 paskirtas 1 kuopos 
vadu, 1937 04 02 – Kauno aviacijos įgulos šaudymo instruktoriumi. 
1937 12 28 eksternu baigė g-ją. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir 
likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 22 iš kariuomenės atleis-
tas. Vokiečių okupacijos metais tarnavo LSD, 1942 11 30 paskirtas 4 
bataliono vadu. Kovojo Rytų fronte, pakeltas į majorus. 1944 09 30 
paskirtas TAR 1 bataliono vadu. 1944 10 07 žuvo Sedos kautynėse. 
Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1933), Lietuvos 
nepriklausomybės medaliu (1928), Klaipėdos išvadavimo medaliu.

(Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VI, Vilnius, 2006, 
p. 183.) 

VOZBINAS Stanislovas (1933 07 05 Radvilonių k.), radijo 
transliacijos ir radijo ryšio inžinierius. Radvilonių pradžios mokyklą 
baigė 1944 m., Šeduvos vidurinę mokyklą – 1952 m., Leningrado 
elektrotechnikos ryšių institutą – 1957 m. Trejus metus dirbo LTSR 
ryšių sistemoje, vienerius – Vilniaus skaičiavimo mašinų Specialiame 
konstravimo biure. 1961–1964 m. mokėsi Mokslų akademijos Radijo 
technikos ir elektronikos instituto tikslinėje aspirantūroje Maskvoje, į 
kurią komandiravo LTSR Mokslų akademijos Matematikos ir fizikos 
institutas. 1967 m. apgynė radijo technikos mokslų kandidato (dabar 
daktaro) disertaciją tema „Signalų su persidengiančiais spektrais 
išskyrimo metodai“. 1964–1991 ir 1994–2001 m. dirbo Lietuvos moks-
lų akademijos sistemoje, taip pat dėstė VU ir Gedimino technikos 
universitete. 1991–1993 dirbo LR Krašto apsaugos mokykloje (aka-
demijoje); kapitonas, savanoris-kūrėjas. Keturių išradimų sudėtingų 
signalų detekcijos srityje autorius, paskelbė per šimtą straipsnių 
radijo ryšio, informologijos, radijo fizikos, sistemos technikos srityse, 
esė istorine tema.

Stanislovas Vozbinas.  
Str. nuotraukos –  
iš Alksniupių  
pagrindinės mokyklos 
muziejaus
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Dievoužmirštamekrašte
AdelėVažgauskienė

Šnikoniai–nedideliskaimas,įsikūręsuž7kmįšiauręnuoŠeduvos.Vardo
kilmėnuožodžio„išnyko“.Etimologija:Išnykoniai–Šnikoniai.

IšŠnikoniųkaimokilusiilgametėŠeduvosgimnazijosdirektorėOnaMarcin
kevičiūtėButkienė(1900–1983)pasakojo,kadjiskaičiusiRaudondvariodvarokro
niką,kuriojeparašyta,jogikiXIXa.ŠnikoniųirBaukųkaimųnebuvę.Dabartinio
Šnikoniųmiškovietojeklestėjęsdideliskaimas,priklausęsRaudondvariodvarui
(2kmįrytusnuoŠeduvos).Visitokaimogyventojaiišmiręper1709–1711m.
marą.KaimasbuvoįsikūręsprienedidelioDubulioupelio(kairysisDaugyvenės
intakas).Dabarmiškoviduryjeaplinkupelįplytipieva,„lunkela“vadinama.Pievos
pakraščiuosevešididžiulėssulaukėjusiosobelys,šimtamečiailazdynai,samanomis
apaugę,gervuogienojaisapraizgytiakmenys–žmogausveiklospėdsakai.Šniko
nietisDomininkasVyčas,ruošdamasiskeltisįvienkiemį,rovėlaukinesobelaites,
kriaušaites,nešėnamo,skiepijoirtaisskiepaisužsodinodidžiulį1hektaroploto
sodą.Dabarpriebuvusioupelio,šiaurėspusėje,antnedidelėsaukštumėlėsrymo
alksniaisapaugusiosišmirusiokaimokapinaitės.Šnikoniečiaisavomirusiuosius
laidojoparapijoskapuoseŠeduvoje.

MiškopievabuvonusausintairupeliukassunaikintasdartarpukarioLietu
vojekastuvais,bejokiostechnikosiškasusdidžiulįmelioracijosgriovį.Naudosiš
togriovioturėjotikK.Grigaliūnas,oVyčųlaukuoseirtoliautyvuliavopavasario
polaidžiovanduo,klykavopempės.

Pusantrošimtometųišnykusiokaimolaukaisniekasnesidomėjo.Nedirbama
žemėapaugomišku,suvešėjoalksniai,karklynai,apsamanojoakmenys.

Apie1845m.,sprendžiantišŠeduvosRKbažnyčiosįrašųKrikštometrikų
knygoje,penkisŽilioniųkaimogyventojus–Tamošiūną,Pranckėtį,Marcinkevi
čių,Palucką,Vyčą–Raudondvariodvaroponassušeimomisiškėlėįapleistą,
negyvenamądvaropakraštį.Kalbėjo,kadjiebuvęponuinusikaltę.Kuo–senoliai
nebežinojo.

Naujakuriaikūrėsiilgam,kapitališkai.PriemažoLonkupelioupeliukosupro
jektavogatvinįkaimą.Ilguosesiauruosesklypuosemediniaiapvaliųrąstųpastatai
statomipagalvienodąplaną:dviejųgalųgryčiosgalaisatgręžtosįgatvę.Užke
liųžingsnių,dešinėjepusėje,klėtis,toliau–tvartas(kūtė).Kairėjepusėjedaržinė
šienuisujaujairtoliausiai,pakluonėje,sklypopabaigoje,klojimassujauja.Tai
apsidraudimasnuogalimųgaisrų.Jaujojedžiovinamijavai,kuliamaspragilais,
pasišviečiantatviraugnimi,visuršiaudai.Menkakibirkštėlė–irklojimassulieps
nos.Dirbtaatsargiai,gaisrųnepasitaikė.Klojimostogasšiaudinis.Vienasšlaitas,
pokuriuoįrengtapeludė,vosmetrasnuožemės.Anttokiostogobernams,grįž
tantiemsišvakaruškos,niekonereiškėužvilktiakėčiasarratus(vežimą).

Kiekvienamekiemebuvošulinys,kaikuriuosedu:gyvuliamsgirdytiir
žmoniųmaistui.Šuliniaiišgrįstistambiaisakmenimisarbastačiaisrąsteliais.Prie
šulinių–svirtys.Sodybosaptvertospinučių,tarpukarioLietuvoje–statinių,tvoro
mis.Darželiai,sodeliaiatskirtinuoūkiniokiemo,šlapio,srutoseišmirkusiodien
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daržio.Kiemaisausi,švarūs,nušluojami.KarpomosgyvatvorėsatsiradotikXXa.
Senajamekaimedarželiuoseaugodekoratyviniaikrūmai:alyvos(bezdos),jazminai,
erškėtrožės,žieminėsgėlės:pinavijos,šalavijai,dviejųrūšiųlelijos,karkliukai,tul
pės,narcizai,jurginai.Šeštadieniaisdarželiusnuravėdavo,takeliuspabarstydavo
smėliu.Kasantramekiemestovėjomediniaikryžiai,kuriuosšeštadieniaisapkaišy
davogėlėmis.Antupeliuko,tiksliau–griovio,tįsojoapvaliųrąsteliųtiltas.Kaiį
pakalnęįsibėgėjęarkliaipertiltąbėgdavorisčia,kaipperkūnasgriausdavo,ypač
ketvirtadieniovakarais,kaivalstiečiai,sėkmingaiturgujesavoprekespardavęir
karčemojemagaryčiasišgėrę,smagūsnamovažiuodavo.

Žemęšnikoniečiaidirborėžiais(šniūrais).Gyvuliusganėmiškeirkrūmuose.
Nakčiaiavis,kiaules,karvesgindavoįtvartus.Naktįganydavotikarklius,su
pančiotusgeležiniaispančiais.Kiemaipilninaminiųpaukščių:vištų,ančių,žąsų.
Vėliauimtaaugintiirkalakutų.

Šnikoniečiaimylėjomedžius.Kiekvienamekiemešaliavaismedžiųsiūbavo
eglės,klevai,ąžuolai,beržai,vinkšnos.Sklypųgale,aplinkjaujas,augouosių
giraitės,Usynevadinamos.Kaimogatvė(ulyčia),apstotadideliųmedžių,klam
pojamagyvulių,niekadaneišdžiūdavo.

1863m.sukilimešnikoniečiainedalyvavo.SukilėliussmerkėirpritarėBau
kųkaimožmonėms,kuriesavovienintelįsukilėlį,popralaimėjimopasislėpusį
jaujoje,įdavėcarožandarams.

Feodalas,apgyvendinęsnaujakuriusDievoužmirštamekrašte,neužmiršo
prievoliųsau.Jųatliktižmoneliaikeliaudavoįdvarąpermišką,Baukųpalaukės
keliuku,vadinamuDvarkeliu.

Dvarininkasneišgerosširdiesapgyvendinožmonesapleistamekrašte–
planavočiastatytipalivarką.ApieponoplanusdažnaipasakodavoDomininkas
Vyčas(1889–1965).Džiaugdavosi,kadžmoniųvienybėirgudrumasišgelbėjokaimą.

Vienąvasarosdienąatjojoįkaimąvagoriusirpareiškė,kadŠnikoniuose
ponassumanėstatytipalivarką,irjisatvykoišrinktijamvietą.Žmoneliaiišsi
gando,betnesutriko.Jielabaimaloniaipasiuntinįpriėmėirsusidėjęėmėvaišin
ti.Okaivagoriusmažaikąbematė,nuvedėįakmenuotą,karklynaisapaugusią
pelkę.Pastarasisgrįžęspapasakojo,kadvietaesantilabaiprasta:balos,akmenys,
karklynai.Ponassakęs,kadakmenysgerai,būsiąiškotrobesiusstatyti,betdėl
karklynaisapaugusiosklampiospelkėtosvietossuabejojęs.Irtaiptrejusmetus
ponassiuntęsvagorių,trejusmetusvalstiečiaijamakisužpylinėjo,kol,panaikinus
baudžiavą,feodalogalybėsužlugo.

PonogalybėsįrodymasšnikoniečiamsbuvoJuozoDočkauspavyzdys.Doč
kaigyvenoRaginėnuose,dideliameūkyje.Neįtikoponui.Irnelauktainetikėtai,
apkaltintiprastuūkininkavimu,baudžiauninkaiišūkiobuvoišvarytiirapgyven
dintigrytelėjeŠnikoniųkaimogale.ŪkįatidavėJonuiUrbaičiui.Dočkuiatiteko
keliaraižemėsirvarganatrobelėpovienustogusudaržineirtvarteliu.Dočkus
tapoamatininku–keliosDočkųkartosmūrijovalstiečiamspečius(krosnis),statė
kaminus.TarpukarioLietuvojeDočkus,irgiJuozas,grytelėskamaraitėjeatidarė
smulkiųprekiųkrautuvėlęirpasidarėturtingesnisužkaimynusūkininkus–ne
turinčiampinigųparduodavo„antbargo“(skolon).Amatonemetė,mūrijoir
toliau,oretuspirkėjusaptarnaudavomotina,gudri,judrisenutė.Kadangirašyti
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nemokėjo,perkantiems„antbargo“brėždavotikjaivienaisuprantamusženklus,
norsskolininkamsšitailabainepatikdavo.

PriešpatAntrąjįpasaulinįkarągrytelėsvietojeišdygonaujinamai,tikri
rūmai,sunegirdėtudalykukaime–vandentiekiuirkanalizacija.Pokaronuo
kariuomenėsJuozasišsislapstėsavonamuosetaipgudriaiįrengtojeslėptuvėje,
kadjisirnamuosegyveno,ojoniekasnematėirnerado.

Panaikinusbaudžiavąžemędirbęvalstiečiaipasidarėūkiųsavininkais.Irčia
išryškėjojųgebėjimasgyventiirtvarkytisbeponokomandos.Kasvienoserankose
kaupėturtą,okasžemędalijo,palikuonispaversdamasskurdžiaisiremigrantais.

Kiekvienamšnikoniečiuitekomaždaug50–60haūkis,irvaikamsdalįpradėjo
atidavinėtižeme.Susiformavodumažažemiųvalstiečiųūkiai–Marcinkevičiaus
irPalucko.Jietrobesiusstatėsivienkiemiuose,Rauginėnųmiškopakraštyje.Gau
siųmažažemiųšeimųvaikamsnebebuvokodalinti,iršiepasklidopopasaulį.
Marcinkevičiaibuvokultūringi,šviesūsžmonės,pažangiaiūkininkavo,vertino
moksląirbepinigų,savojėgomisprasimušėįžmones.Kasmokėsiamato,kasir
aukštuosiusmokslusbaigė.AlfonsasgyvenoKaune,buvogarsussiuvėjas,Petras
tapokunigu,Onastudijavouniversitete,daugmetųbuvoŠeduvosprogimnazi
josirgimnazijosdirektorė.Kazyslikoūkininkauti.Jovisitrysvaikaiirgibaigė
aukštąsiasmokyklas,iškitųišsiskyrėgabumais.

Paluckųšeimynapasklidopopasaulįeiliniaisžmonėmis.Penkiųhektarų
ūkelyjelikęsStasysbuvoprasilavinęs,visuomeniškas,komunikabilus,mėgstamas
žmogus.Prievisųvaldžių–Smetonos,rusų,vokiečių,vėlrusų–buvoseniūnas.
Jonamuosevisadarasdavoprieglobstįvargoprispaustigiminaičiai.Gyvenopas

S.irE.Marcinkevičiųšeima:pirmojeeilėje(iškairės):kunigasPetras,
motinaEleonoraVyčaitė,duktėJulija,tėvasStanislovas,sūnusAlfonsas,
antrojeeilėje:dukterysKonstancijairOna,sūnusKazimieras,dukterys
KarolinairEleonora.Apie1923m.
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Kazimiero 
Marcinkevičiaus
šeima

Daugiametisseniūnas
StanislovasPaluckas
(antrasišdešinės).
1970m.

jįtryssesersvaikai,kaitėvąkomunistąsušaudėvokiečiai,omotinamirė.Au
ginonašlaitęZosę.Vokiečiųlaikaisšeimapriglaudėnuokapoduobėspabėgusią
žydę.ApiešįįvykįpasakojobuvusioŠeduvosbažnyčiosvargonininkoS.Taut
kevičiausžmona.

Buvotaip.
DienąMargavoniųmiškesušaudėbūrįžydų.Kitosdienosrytąvargoninin

kas,užlipęsantviškų,atradoužvargonųužlindusiąturtingopirklio,prekiavusio
audiniais,žmoną.Miestelisnedidelis,visivienaskitąpažįsta,negalirodytis.Pa
sitaręssužmonanusprendėnaktįjąnuvestipasS.Palucką.Gyvenavienkiemyje,
yraseniūnas,niekasneįtars.Taipirpadarė.KeturiPaluckųvaikai,prigąsdinti
tylėti,tylėjokaipžemė.Žinojo,kadvokiečiainejuokauja,kadužžydoslėpimą
gresiamirtis.

Viskasvykosklandžiai,betkartąseniūnassusigundėir„padovanojo“įnamei
vaikelį.Kūdikionepaslėpsi,žydėsneišvarysi,visaisatvejaisliksikaltas,visatavo
šeima,ogalirkaimasstospriekapoduobės.IšgelbėjoseniūnožmonaLiudvika.
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Kaimepasklidokalbos:Paluckienėlau
kiasi.Uogautojos,perseniūnokiemą
grįžusiosišmiško,pranešė:„Anttvoros
vystyklųpridžiauta.“Moteryssuskato
lankyti.Grįžusioskalbėjosi,kadgimdy
vėgražiaiirsveikaiatrodo,kadpenktas
vaikasnelabaireikalingas.Vienkiemyje
gyvenantimoteriškė,pavėluotaisuži
nojusinaujieną,ėjolankytiiratrado
„ligonę“lauke,karvesmelžiančią.Ma
tyt,šiaijauanksčiaukažkasneaišku
buvo.Pareikalavosakytitiesą.Liudvika
papasakojo,kaipviskasyra.Kaimynė
nelaimępusiaupasidalino:pasisiūlė
būtikūma,irabusuvyrukūdikįŠe
duvosbažnyčiojePetrupakrikštijo.Ar
atskleidėklebonuitiesą,kasbepasakys?

Pokaroglobotiniaiišvažiavoį
Izraelį.Šokiruotišnikoniečiaidaugelį
metųstebėjosi:kaipjiegalėjonežinoti!

Vyčai,kuriųpriešPirmąjįpasau
linįkarąjaubuvoketuriūkiai,suskaldė
iržemę,irluominępriklausomybę.

VytautasJonasVyčas(1929–2010)
gimėirvidurinęmokykląbaigėŠedu
voje.JotėvasStanislovas(1879–1953),gimęsŠnikoniųkaime,išsaugojoirsūnui
palikobajorodokumentus.AtgavusLietuvaiNepriklausomybę,istorikėSigita
GasparavičienėpagalturimusVytautodokumentusirNaujamiesčiobeiŠeduvos
RKbažnyčiųįrašusMetrikųknygoseatkūrėbajorųVi(n)cevičiųVyčųgiminėsis
toriją,pradedantXVIa.pabaiga.Užkokiusnuopelnuspirmuojuįrašytasgiminės
pradininkasBaltazarasbuvopakeltasįbajorus,arjisjaujuobuvo,nežinoma.200
metųlaikotarpyjeminimitikvyriškosiosgiminėsatstovųvardai.Neaišku,kąjie
veikė,kaipirkurgyveno.PirmuosiustikslesniusduomenisaptinkameXVIIIa.
pabaigoje.XIXa.jaužinoma,kadVicevičiaigyvenoŠeduvosmieste,Žilionių
beiPakalniškiųkaimuose.ŠnikoniųkaimegimusiejijauvadinosiVyčais.Krikšto
Metrikųknygosenurodomaluominėpriklausomybė:tuokiasibajoras,krikštijamas
bajorosūnus.BajorųVincentoVicevičiaus(18181018–18901118)irKazimiero
JuozoVicevičiaus(18290214)vaikaigimstaŠnikoniųkaime,pradedant1847m.
(pirmasisįrašas).Manoma,kadtaiapytikrėkaimokūrimosipradžia.Vincen
tas,darVicevičius,buvovedęsdukartusirturėjotrylikavaikų.Supirmąja
žmonaDomicėleStaliūnaite(1827–1857)–septynis,suantrąja–OnaPlungyte
(1832–1876)–šešis.Turėtąpusęūkio,apie30ha,jispadalijoįdvidalis:sūnus
išpirmosiossantuokosAugustinaslikogyventikaime,antrosiossantuokossūnus
Kazysįsikūrėvienkiemyje.Augustinas,Kazysirjųpalikuonysatsisakėbajoriškų

Kairėje–S.irL.Paluckųišgelbėtažydė 
SulamitaNol,1946m.apsilankiusipassavo
gelbėtojus.IšV.Pakštokn.„Dvidešimtojo 
amžiausŠeduva“,V.,1997,p.90
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tradicijų,gyvenokaipirkitineturtingivalstiečiai,šaipėsiišpusbroliųbajorų
lenkiškoskalbos,tyčiojosi,girdi,jisbajorastodėl,kadjoužpakalis(necenzūrinis
žodis)juodas.KazimieroJuozopalikuonysdidžiavosibajoriškakilme.Stanislovas,
apsigyvenęsŠeduvoje,išsaugojobajorodokumentusirjuosperdavėsūnuikaip
labaisvarbųdaiktą.VytautasJonas,gyvenęsirdirbęsUkmergėje,buvopriim
tasįKarališkąjąbajorųsąjungą,šešeriusmetusbuvoUkmergėsbajorųvadas,
naudojosiVieniavosherbu.GiminėsistorijąVytautas,garsuskraštotyrininkas,
atkūrėsavolėšomis.

BajoriškųtradicijųlaikėsiirbajoriškaigyvenoStanislovobrolisAlfonsas
Vyčas(18770913),KazimieroJuozosūnus.Vyčusvadinovardais–Martynas,
Kazys,Mykolas,Jurgis,Domininkas–oprieAlfonsopridėdavo:„bajoras“.Bajoras
gyveno„bajoriškai“,poniškai.Žemėsnedirbo,nuomojoišpusės.Vienamegry
čiosgalegyvenobajoras,kitame–pusininkas,kiekvienaismetaiskitas.Alfonsas
buvoragavęsmokslo,lankęsmokyklą,dirbopienoseparavimopunkte.Turėjo
aštrųliežuvį,mėgokituspašieptiirpamokyti.Prieš1940m.pasukoįkairę,ta
pobolševikas.Kuopelėsusikūrėištrijųūkininkų:AlfonsoVyčo,Juozilaičioir
SliekiųŽukausko.SauluteileidžiantiskonspiratoriaitraukdavoįAlfonsonamus.
Sutemus–slaptampokalbiuiįGrigaliūnojaują.JaujojemiegodavoGrigaliūno
bernai,irrytąkaimasjuokdavosiišbolševikiniųpaslapčių.

1940–1941m.šitie„bolševikai“niekonenuveikė,irvokiečiaijųnesušau
dė,palaikęareštinėje„įkrėtėproto“.Žukauskaspraradosveikatą,kiti„pamiršo“
komunizmą.

1944m.grįžustarybųvaldžiai,Alfonsaslaikėsinuošalyje,kaipirvisivargo
kolūkyje.JožmonosVeronikosistorijąžinojovisišnikoniečiai.Pasakojo,kadpo
Pirmojopasauliniokaro,pookupacijųirrevoliucijųįkaimąišVilniauskrašto
ubagaisatėjosenalenkėsumažaanūkėle.Mergytėlietuviškainemokėjo,tiklen
kiškai„barankos“prašė.TurtingiūkininkaiPranskėčiai,neturėjęvaikų,pasiėmę
Verutęaugintine.Sako,dardukartussenelėaplankiusianūkę,irdaugiauapie
jąniekasniekonežinojo.Veronikaužmiršogimtąjąkalbą,kalbėjovietinetarme.
AštuoniolikosmetųištekėjoužAlfonsoVyčo.Užauginoduvaikus–Danutęir

IšŠeduvosVyčų
albumo:antroje 
eilėje–Vytautas
Jonas,josesuoStasė,
priekyje–jųmotina
irjosvaikaičiai
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Kęstutį.DanutėŠerkšnienė–germa
nistė,Baisogalosvidurinėsmokyklos
vokiečiųkalbosmokytojažymūnė.

Alfonsuižemėsdarbusprisiminti
prireikėpriešAntrąjįpasaulinįkarą,kai 
brolisKazys,statybininkas,netekęsdarbo,
sugrįžonamoirpareikalavosavodalies– 
pusėsūkio.Vedė,apsigyvenonuomi
ninkųgaleirruošėsistatytisvienkiemį.
Karassutrukdė.Abubroliaiilgusmetus
gyvenovienuosenamuose,obrolienės
lesinovienarudas,kitabaltasvištas.

Kaziošeimojeužaugopenkivai
kai:dukterysdvynukėsAlmairVanda,
sūnūsJonas,Zenonas,Petras.Šiauliuose
gyvenantisverslininkasJonasdidžiuoja
sibajoriškakilme,remontuoja,gražina
protėviųsodybą,atkuria„bajorųgūžtą“.

„Nebajorai“Vyčai–Augustinas
irKazys–turėjodidelesšeimynas,ku
riomsbuvoankštamažuose12–15ha
ūkeliuose.Abejosešeimoseaugopo
dukterįirbūrelįsūnų.Vaikaibuvo
prasilavinę,mokėjoskaityti,rašyti,betį
didesniusmokslusnesiveržė.Merginos
ištekėjo,vyraivieniišėjoužkuriomis,
kiti,darbininkaibeprofesijų,emigravo.
KaziosūnusStanislovas(1903–1974)įsi
kūrėSanPaule,jopalikuonysnutautėjo.
Kitivaikai–jųbuvoseptyni–pasklido
Lietuvoje.Pamiškėsvienkiemyjelikogy
ventijauniausiassūnusMartynas,švie
susžmogus,vieninteliskaimepirkęsir
skaitęsknygas.VedėAlfonsopusininkės
KielienėsdukterįStasę.Gyventinesi
sekė.Vokiečiamstraukiantispasklido
gandas,kadŠeduvojeparduodamasži
balas.Išėjoišnamųžibalosutuščiu
bakeliurankose,osugrįžogerokaipo
karo–vokiečiaiišvarėįfrontą.Žiba
lasbuvomasalasnaiviemslietuviams.
Sužmonanesutarė.Senatvėjegyveno
AlksniupiuosepasseserįElžbietąGval
dienę.Užaugodvidukterys–Zinair
Angelė.TėvovienkiemyjegyvenaZina.

DanutėVyčaitė-Šerkšnienė

JuozapasirPranasVyčaiČikagoje(JAV)
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Augustinošeimojeužaugoketurisūnūsirduktė.Duišjų–Pranasir
Juozapas–išvažiavoįAmeriką.PranasvisągyvenimąpraleidoČikagoje,dirbo
metalofabrike,užauginodusūnus–gydytojąchirurgąBenediktąirinžinierių
Stenlį.BenediktassužmonaaireMerilin1992m.atvykoįLietuvą,pavaikščiojo
tėvoPranotakais,ojopenkivaikailietuviškainemoka,irLietuvajiemsnerūpi.

JuozapasjaunasžuvoPensilvanijosanglieskasyklose.TrečiasisAugustino
sūnusKazimieras1918m.išėjoužkuriomisįturtingąGrigaliūnųūkįKleboniš
kiuose.AnelėištekėjoįPavartyčiusužVincentoPuodžiūno.Jauniausiassūnus
Domininkasnusprendėeitiįcarokariuomenę.PrasidėjoPirmasispasauliniska
ras,revoliucijaRusijoje,Lietuvaokupuotavokiečių,tadnamobesugrįžotikpo
septyneriųmetų,kainiekasnebetikėjojįgyvąesantį.Grįžopamatęspasaulio,
geraiišmokęsrusiškaikalbėti,rašyti,skaityti,išgyvenęsrevoliuciją,beprasmiškas
žudynes.Frontenebuvo,netarnavoirrikiuotėskareiviu–buvopulkininkopa
siuntinys,pervisąkarąpragyvenęspulkininkonamuoseKryme:Sevastopolyje,
Simferopolyje.Revoliucijąsupratokaipbeprasmiškasžudynes,plėšikųgaujas,
kuriosvaikščiojapoturtingųžmoniųnamusirreikalaujaauksobeikitųbran
genybių.Tie,kuriemsgrobionebeliko,buržujusšaudėvietoje.Buvonušautasir
Domininkoponas.Nebeturėdamaskurdėtis,išėjoįstepę.Draugesukitulie
tuviu,varduJuozas,prisiglaudėpasvokiečius,carovaldžiosatvežtusįRusiją,
kadmokytųrususūkininkauti.Jopasakojimu,ūkininkautatikraipažangiai:javų
kertamosiosmašinosrišopėdus.VedėsulaukęsketuriasdešimtiesOnąRazgaity

KazimieroirDominikoVyčųbeiAnelėsPuodžiūnienėsšeimos.Stovi
trysmergytės(iškairės):AdelėPuodžiūnaitė,BronėVyčaitė,Adelė 
Vyčaitė;sėdi:KazimierasVyčas,BarboraŠvagždytė-Vyčienė,Anelė
Vyčaitė-Puodžiūnienė,OnaRazgaitytė-Vyčienė;stovi:VeronikaVyčaitė-
Margienė,SalomėjaVyčaitė-Jarašiūnienė-Sirutienė,JonasVyčas,Kazys
Vyčas,VincentasPuodžiūnas,DomininkasVyčas.Apie1937m. 
StasioTautkevičiausnuotr.
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tę,jaunesnęužsavepenkiolikametų.Bettaijiemsnetrukdėdraugiškai,ranka
rankonnugyventiilgągyvenimą.

PriešpatAntrąjįpasaulinįkarą,apie1938m.,nusprendėkeltisįvienkiemį.
ŠitolabainorėjoOna.Iki1940m.spėjopastatytiklojimąirtvartą.Gyvenamasis
namasirklėtislikokaime.Perkeltilikusiųtrobesiųnebebuvoiško.Taipirliko
daugeliuimetųneipaleisti,neipakarti,koldidžiulįsodąišrovėirpastatusnu
griovėmelioratoriai.

Po1908m.StolypinožemėsreformosįvienkiemįišsikėlėKazysTamošiū
nas.Susistatėtrobesius.Vedė.Martinesutarėsuuošviu.Šissupykęspusęūkio
užrašėdukteriaiStumbrienei.Stumbraipalikosavosodybąirapsigyvenokitame
Tamošiūnųgryčiosgale.Prasidėjonuolatiniskarasbepergaliųirpaliaubų.Ta
mošiūnaibandėstatytisnaująsodybą.Išmūrijotvartosienas,betstogąuždengti
neturėjokuo.Prasidėjokaras.Dėlprasidėjusiokarotaipirpaliko:mūrasbestogo,
antlubų–šiaudųkrūva.

TamošiūnaitėStumbrienėmirėjauna,likoketurivaikai.Stumbrasvedėantrą
kartą.Seniūnas,norėdamaspadarytigera,pirmąjįantrosiosStumbrienėsvaikąuž
registravokaippirmosiospenktąjį.Jaubuvotarybųvaldžia.Gavodidokąpašalpą.
Tiesaišaiškėjo,kaijaubuvoišmokėtadidelėsumapinigų.Pareikalavogrąžinti,o
pinigėliaiišleisti.Daugelįmetųvargo,kollengvaipriimtuspinigussunkiaiuždirbo.

JuozasirOnaMarcinkevičiai–turtingi,išdidūsūkininkai.Viskaspasjuos
aukščiausiosprabos,viskasturibūtitaip,kaipgaspadinėpasakė.Šeimynanepa
klausė,blogaidirbo–užrakinopieną.Susėdusvakarienės,gaspadoriusaiškinasi:
gaspadinėsupyko,pienelionėra.

Irsamdiniai,irjųpačiųvaikai,irgaspadoriussrebiasausąbulvienę.
Ankštuose,siauruosekaimosodybųsklypuosereikėjolabaisaugotigyvulius,

kadtikjieneįeitųįMarcinkevičiųkluoną.Pamačiusisavokiemesvetimąavįar
veršį,šeimininkėtuojšaukia:„Kadturigyvulį,turėkirvietą!“ 

Savovaikams,jųbuvoketuri,draudėbendrautisubiedniokais.Jauniausioji,
varduMorta,kartąnepaklausėmotinosirnuėjopasgrytelninkąDočkųįvakaruš
kas.Dočkusgrojosmuiku,irpasjįsekmadieniaisrinkdavosijaunimas.Motina,
visrykšteužkirsdama,pervisąkaimądukterįparsivarė.Mortabuvokitokia,ne
tolizdopaukštis,irvisilabaigailėjo,kaimerginajaunamirė.Žiemągrįžovyrai
išmiško.Parsivežėsušalusiosduonos.Mortajossuvalgėirsusirgo.Negelbėjo
jokiedaktarai.Mortosnebeliko.

DukterįLiucijąirsūnųKazįleidoįmokslus.Vaikaiprastokaimokėsi.Mo
tinapyko:„Pertuosubagusirgerųtėvųvaikamsvietosnėra!“

GalvotaapiegrytelninkoAbromaičiovaikus.Tėvasaklas,motinapadienė
darbininkė,otrysjųvaikaimokosigimnazijojeirjiemsužmoksląmokėtinereikia.

PasistatėŠeduvojedviejųaukštųnamą,kuriamegyventineteko:tarybų
valdžiakonfiskavo.

TraukiantisvokiečiamssūnusKazysišvykoįVakarus,LiucijairMečislovas
pasislėpėmiestuose.ĮSibirąiškeliavoduseneliai.Tuščiuosenamuoselikone
įgalusbrolisFeliksas,nesugebantisirneturintisiškogyventi.Vargšopasigailėjo
geraširdėkaimynėLeokadija,ėmusijįmaitinti.
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TurėjoJuozasMarcinkevičiusirdarvienąbrolį–kunigą.KaimynasDomi
ninkasVyčaspasakojo,kaipjiedusuJuozu,pasikinkęarklį,kunigoaplankytiį
Vitebskąvažiavo.Domininkuiįspūdįpalikonepatikelionė,otai,kadjieklebonijoje
becukrausarbatągėrė.Svečiuspasodinopriekunigųstalo.Įsidedakunigascuk
raus,ocukrinęšaliasavęspalieka.Kitaskunigasdarotaippat–cukrinėvėlšalia.
Kaimiečiainedrįstaiškunigopanosėstraukticukrinėsirgerianesaldintąvandenį.

Neįsivaizduojamaskaimiečiogyvenimasbemalūno,javųkuliamosiosmašinos,
linaminės,arkliniogrėblio,šienapjovės,pieninės,kalvės,veisliniobuliausirkitų
svarbiųdaiktų.VisataisukauptaKlemensoGrigaliūnoūkyje.Darnepaminėjau
traktoriausirdvivagioarkliųtraukiamoplūgo.Betšitaireikalingatikšeimininkui.
Žmonėsnenorijavųkūlimuisamdytitraktoriaus–kurasbrangiaikainuoja,jiems
pigiaumalkomiskūrenamaslokomotyvas.Nesantvėjo,traktoriussukamalūno
girnas–ūkininkainepritaria:geriauvėjopalaukti.Perdaugbrangu!Dvivagįplū
gątraukiatrysarkliai.Galirgerai,–svarstokaimiečiai.AntGrigaliūnožemės
pastatytakalvė,grytelėkalviuigyventi.Antjožemėspienoseparavimopunktas,
neišsenkantisšulinys,iškuriopienininkaskasdienišsemiapokeliolikakibirųvan
dens;vandenyješildomipienocilindriukai.Samdodubernus,dvimergas,piemenį.
Gyvuliusganokrūmuose.Vieninteliskaimeneraunakrūmų,neturikultūrinėsga
nyklos.Užtatrudenėjantsėjaropes,kuriassušeriakarvėms,kaipasibaigiaganiava.

Gaspadoriusdemokratiškas,paprastas,bejokiosdidybės.Jonamuosepil
nakaimynų,seklyčiojegiedamosmojavos(gegužinės).Pomaldųšeštadieniaisir
pašokama.Kaikadaradijąirantpa
langėspastato–taijaunimui.Seniai
vidujeklausosi.Jodukterys–Aldona
irPalmyra–subiedniokųvaikaisžai
džia.Sekdamastolaikomada,Šeduvoje
namukąpasistatė.Gyventineteko.Po
tremtiesapsigyvenoRadviliškyje.

AntanasPaluckas,penkiasdešim
tieshektarųžemėssavininkas,pasvajo
davo:Arneateisruskelis,taibusgera
gyventi...

Ruskelisatėjo,oAntanėlisįla
gerįišėjoirnebeparėjo.Žuvosūnus
Petras,dukterysiržmonamiestuose
išsislapstė.Sugriuvonamai.Jųvietą
tikpamatųakmenysbežymi.

Šeimostragedijoskaltininkas–
Petras.1944m.vasarą,gavęsšaukimą
įRaudonąjąarmiją,nusikirpoplaukus,
atsisveikinosukaimynaisirišėjoį
mišką.Tėvąareštavo.Pradžiojevalstie
čiaimiškiniuspalaikė:slapstė,maitino,
rengė.Paskuiprasidėjonegeridalykai.
MažažemisvalstietisVitkussusiarėne

KlemensoGrigaliūnošeimatremtyjeSibire. 
1955m.
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dirbamos,apleistosA.Paluckožemėssklypelįirprapuolė.Pokeliųdienųlavo
nąberžynėlyjelapėsatkasė:voskeliųcentimetrųgylioduobėjepalaidotasbuvo.
DraugeiškariuomenėsgrįžoStasysPaluckasirŽilvytis.Šnikoniųkryžkelėje
persiskyrė.Stasysparėjonamo.Naktįišjoatėmėkareiviouniformą.Žilvytisdin
go.Pamiškėjepiemenukaskarvesganė.Mato,pomedžioišvartamažigrybukai
baltuoja.Pasilenkė–sulenktižmogausrankospirštai–Žilvytisatsirado.Išžudyta
komunistuojančiųRaginėnųŠukiošeima:motina,duktėirdupaaugliaisūnūs.

Dienąstribukaimiškiniųstalčiuosebeiskryniose„ieško“,šeimininkusprie
sienosstato,pasivedėjęįpamiškęnušauna.Jaunų,tikgyventipradėjusiųvyrų
išdarkytilavonaisugulėŠeduvosmiestelioaikštėje.Stribukai,pamatęišpamokų
grįžtančiusgimnazistus,lavonusspardo,antkrūtiniųkazokąšoka.Paaugliaipri
verstistebėtišitąsiauboirabsurdoteatrą,nesaplinkiniokelionėra:viduramžiais
statytamemiestelyjevisosgatvėsįaikštęsueina.

Žmonėspakraupo,susigūžė.Dienąpamatęstribą,naktįišgirdębildesį,stingo
išbaimės.Baisubuvovisiems,betdidžiausiišgyvenimai,kogero,tekoDomininko
Vyčošeimai:pusiaupastatytame,bežmoniųvienkiemyjeviskasnorsapsigyven
davo.Nueinašertigyvulių,oten–nekviestassvečiasslepiasinuokariuomenės,
miškinių,stribų,tremties.Jisčiaprisiglaustrumpam.Perradijągirdėjo,tuojateis
išvaduotojaiamerikonai.Domininkasbeviltiškojepadėtyje:neišvarysi,nepasiskų
si.Visaisatvejaisliksikaltas.Reikiašiltoguolio,reikiamaisto,reikia,kadvaikai
nepamatytų,netikėtaiišmiškostribukaineišlįstų.Daugkoreikia,opirmiausia,
sargausšunspriedurų,kadnelaimėlislaikuįslėptuvęįlįstų.

IkiAntrojopasauliniokaroŠnikoniaibuvošviesus,pažanguskaimas.
1908m.išsiskirstėįvienkiemius,betmiškopasidalintinesugebėjo.Likorėžiai
įdomiaisvardais:Pabaukšalis,Brukas,Treiniukai...Gyvenogryčiosesukaminais.
Senuosenamuosestovėjokapitaliniaikaminai–rūkyklos.Visiūkininkaiturėjo

Stanislovas 
Marcinkevičiussu
anūkais.1946m.
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pirtis.Priešdidžiąsiasšventesišpagrindųsutvarkydavoirišsivalydavonamus.
Baltaiiššveisdavogrindis,nuplaudavosienasirlubas.GyvenopagalDievoir
Bažnyčiosįstatymus.Šventesšvęsdavo,paleisdavosamdinius,nedirbdavojokio
darbo.Gaspadoriaikiekvienąsekmadienįvažiuodavoįbažnyčią.Arkliuspalikdavo
žydokieme.Prievokiečiųžydeliaibrangiusdaiktus–baldus,drabužius–atida
vėūkininkamspasaugotiikigeresniųlaikų.Nebuvovagių,skundikų,išdavikų,
girtuoklių,keikūnų.

Poteismusnevaikščiojo,nesibylinėjo.Konfliktussprendėvietojepasibardami
irčiapatsusitaikydami.Vaikusauklėjorykšteirdiržu.Kiekvienasjautėpareigą
blogaibesielgiantįpaauglįčiapatpamokyti,sudrausti,tėvamspasakyti.Nelaimė
jeužjautė,padėjomoraliaiirmaterialiai.Šeimosšventes–vestuves,krikštynas,
mirusiųjųpaminėjimus–šventėvisaskaimas.Gėrėtiksalyklinįalų,būtinaialu
dario,kaimoseniūnoStasioPaluckopadarytą.ValgėKotrynosDočkienėskeptus
pyragus.Degtinėsnepirkoirnegėrė.Nebuvoprietaringi,betabsurdiškaisgandais
tikėjo.VelykossutampasuMorkausvardadieniu–buspasauliopabaiga.Drebė
jo,ruošėsi.AtėjoVelykos,užtekėjosaulė,viskaskaipbuvę,iržmonėslaimingi
sėdoprieVelykųstalo.Smarkiaikaimožmonesgąsdinovokiečiųpropaganda.
Vokiečiaiišeina,tuojbusrusai.Visuratsiradoplakatai:„Gelbėkitės,mongolai
ateina“.Plakate–azijietiškosišvaizdoskareivisantdurtuvopasmeigęskūdikį.
Fone–liepsnojantysnamai.Kaimiečiaipatikėjoir,pamatęateinančiusrusųka
reivius,įapkasussulindopalikętuščiusnamus.Baimėskaina–kareiviųišplėšti
namai,išneštivertingidaiktai,maistoatsargos.

Tikėjoamerikoniškaišvadavimopropaganda,neslabaišitonorėjo.Bijojo
tremties,kolūkių,svetimostvarkos,skurdo,anarchijos.

Šnikoniečiai,nuoneatmenamųlaikųgyvenęblaiviai,poAntrojopasaulinio
karovarėsamagonąirjuogelbėjosiirnuodieninės,irnuonaktinėsvaldžios
savivalės,taipišvengdamidaugelionelaimių.Girdėstribus,miškinius,brigadinin
kus,pirmininkus,melioratorius,kolirpatiemspatiko.Priemoralėsirdvasinio
gyvenimodegradacijosprisidėjoįkaimąatplūstantysirvėldingstantysneaiškūs
atėjūnai.Nebegrįžotremtiniai.Griuvoseniejipastatai.Jaunimaskūrėsimiestuose
irkaimųgyvenvietėse.Nebelikotikrųjųšnikoniečių.

Šniukonių 
saviveiklininkai. 
Apie1970m. 
Str.nuotraukos– 
išMarcinkevičiųir
Vyčųšeimųalbumų
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Šnikoniųmokykla
AdelėVažgauskienė

PoPirmojopasauliniokaroNepriklausomosLietuvosvalstybėjeįvestasprivalo
maspradinismokslaspasiekėirŠnikoniųkaimą–JuozoMarcinkevičiausseklyčioje
atidarytamokykla.Mokyklaiparinktaūkininkosodybapavyzdingaitvarkoma:trobe
siainauji,didelišviesūslangai,žvyruotaskiemasvisadasausas,aplinkgyvenamąjį
namąstatinetvoraaptvertasgėliųdarželis,yrakurvaikamspalakstyti.Dailiais
mediniaislaipteliaismokiniaikopiaįgonkas(prieangį),prieškambaryjepasikabina
drabužėliusireinaįklasę.Klasėjeankštoka,nespatalpalentinepertvarapadalyta
įdvidalis–mažesnėjegyvenajaunasmokytojas,Panevėžiomokytojųseminarijos
auklėtinisViktorasKuncė.Erdvesnėjedalyjesustatytimokykliniaisuolai,mokyto
jostaliukas,knygųspinta,kuriojetelpavisamokyklos„biblioteka“,kaboklasės 
lenta.Šiltomisrudensirpavasariodienomisperatidarytuslangusvisamekaime
aidigarsusmokytojobalsas–valstiečiaisupratingaišypsosi:mokinukaižodinį
uždavinįsprendžia.Mokykląvisapusiškaiuž,ūkininkoakimis,nemenkuspinigus
aptarnaujaJ.Marcinkevičiausšeima:jieirsargai,irvalytojai,irmokytojąmaitina.
Betšitagerovėtrumpalaikė:AntanasPaluckaspardavėžemėssklypątipinėsmo
kyklosstatybai.DomininkoVyčoseklyčiojeapsigyvenomeistrai,iružvirėdarbas.
Perrekordiškaitrumpąlaikąviršpilkų,šiaudiniaisstogaisdengtųkaimogryčių
iškilodviaukštis,modernus,dideliaislangaisšvytintismokyklospastatas.Antrajame
aukšteapsigyvenomokytojas.Apačioje–dvididelėsklasės,betužimtatikviena. 
Pirmoskyriausmokinukaižiemąnesimoko,jieateinapavasarįirrudenį,peržie
mąsėdinamie,ovisusmetusmokosiantro,trečioirketvirtoskyriausmokiniai.
Mokyklojegriežtatvarkairdrausmė.Neimokytojas,neimokiniainetinginiauja,
nedykinėja,nepraleidinėjapamokų.Nėrabuvęatvejo,kadmokytojasįpamokas
neateitų.Pamokųtvarkaraščiogriežtailaikomasi.Klasėjepakabintassieninislaikrodis
sugegute.Budintisketvirtokas,suspaudęsrankoseskambutį,visąpertraukąpra
stoviįsmeigęsakisįlaikrodįirskambinajaunebeminutės,osekundėstikslumu.
Antrasisbudėtojasparuošiaklasędarbui:išdalijasąsiuvinius,vadovėlius,pakabina
žemėlapius,nuvalolentą.Mokiniųsąsiuviniaitvarkingi,mokytojoperžiūrėti,parašyti
pažymiai.Atėjęįklasęvaikaiiškartoimasidarbo,nėraneišurmulio,neilaukimo.

Įtaiguspatriotinisauklėjimasvykdomasbežodžių.NenukabinamasLietuvos
žemėlapissuryškiaraudonalinijanubrėžtademarkacinelinijairdarryškesniu
užrašu:„LenkųokupuotaLietuvosdalis“.Pamokojevaikoakyskurbuvusios,kur
nebuvusiosviskrypstaįžemėlapį,oįširdįvisamgyvenimuiįsminganemeilės
lenkuirakštis.DainavimopamokojevisadasugiedamasLietuvoshimnas,okarin
gusjausmusžadinavisagerkletraukiamadaina„MesbeVilniausnenurimsim“.

PrieLietuvosžemėlapioirgaubliogeografijosmokomasižaidžiant.Vienas
pasakovietovėspavadinimą,okitilenktyniauja,kasgreičiauparodysžemėlapyje
argaublyje.

Pietusmokiniaiatsinešairperilgąjąpertraukąsuvalgosėdėdamisavosuo
luose.Įdomupenktadieniais,kaiužkrosnies,pasienyje,išrikiuojamiįvairiausių
formųpienobuteliai:penktadieniaispasninkas,mėsąvalgytidraudžiama.
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Žiemątuščiojeklasėjevykstakūnokultūrospamokos.
Perpertraukasžaidžiamokiniai,dažniausiaidainuodamiei
navisokiusratelius.Rudenįirpavasarįžaidimųaikštelėje,
lauke,populiarusžaidimasbuvokvadratas.

Pastoviegzaminųlaikymotvarka:ŠniukoniųirRadviloniųpradiniųmo
kyklųmokiniaiegzaminuslaikoŠileikoniuose.ĮŠileikoniusvaikųneitėvai,nei
mokytojasnelydi.Mokytojasišvažiuojadviračiu,omokiniai,niekadatamekrašte
nebuvę,nežinodami,kurmokykla,išeinapėstute.Būreliaisarpovieną.Nėvie
nasneipaklydo,neipavėlavo.Geraširdžiaikaimynaigeružodžiupalydi,pataria:

–Kaitavęspaklaus,kassunkesnis,svarasplunksnųarsvarasšvino,taitu
atsakyk,kadvisokssvarasvienodaisveria.

GavęketuriųskyriųbaigimopažymėjimusŠniukoniųvaikaipenktąjįiršeš
tąjįskyriuslankydavoPakalniškiųpradinėjemokykloje.

MokytojasViktorasKuncėnedirbojokiovisuomeniniodarbo.Nebuvonei
jaunųjųūkininkųratelių,neimokinių,neikaimojaunimosaviveiklos,neijokių
kitokiųsusibūrimų.Seniaidžiaugdavosi,kadmokytojassaugopastatą,kadten
nesilankopašaliniaižmonės,niekasniekonedaužoirnelaužo.Vasarąsaviveikli
ninkaivaidindavoklojimuose,šokdavogegužinėse.

Įdomusgyvenimaskaimeprasidėjopokaro,kaimokytojasViktorasKun
cėsusikeitėvietomissumokytojuKazimieruPlunge.Mokytojai,vyrasiržmona
Plungės,išPanevėžiosugrįžoįsavoūkįPakalniškiuose,oV.Kuncėišvykoį
Panevėžį.Padaugėjomokinių,dirboabumokytojaiPlungės,kurienesitenkino
vienpamokineveikla:prasidėjovakarėliaisumokiniųprogramėlėmis,sunauja
metinėmiseglutėmisirSeniaisšalčiais,sumokiniųtėvųirjaunimopasibuvimais.

MokytojaiPlungėsgreitaiišvyko.Juospakeitėdvijaunos,pedagoginesmo
kyklasbaigusiosmokytojos–AdolfinaSteponavičiūtėirIrenaKepenytėBlotnienė,
kuri,tapusimokyklosdirektore,pradinęmokykląišauginoįseptynmetę.Mo
kyklakolektyvizacijospradžiossuirutės,anarchijos,vargoirskurdolaikaisbuvo

Šniukonių 
pradinėmokykla.
1948m.
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išsigelbėjimaspradinesmokyklastebaigusiemsjaunuoliams.
Valdžiamokytisnedraudė,dargiskatino,irjie,jauišstypę
paaugliai,sugrįžoįmokyklą.Taibuvomotyvuotijaunuoliai,
turėjętiksląištrūktiiškolūkio,geraimokytis,įgytiprofesiją.
Mokytojai,viduriniųmokyklųabiturientaiarpedagoginiųmokyklųauklėtiniai,
pedagoginiųirdalykiniųžiniųtrūkumąkompensavoentuziazmu,darbštumu,
studijomisaukštosiosemokyklose.

Pedagoginesmokyklasbaigusiusmokytojusartikvidurinesmokyklasabi
turientuskeitėŠiauliųmokytojųinstitutodiplomantai:BirutėKrivickaitė,Jacinta
Devėnaitė,AleksandraŪsaitė,VytautasTvarkūnas.Dirboirnemokytojiškųprofesijų
žmonės.MatematikądėstėfinansininkasAdolfasVažgauskas,biologiją–agronomė
A.Liutkutė.RusųkalbądėsčiusiAdelėMeškonytėLeningradestudijavofilosofiją.
(VėliauŠiauliųpedagoginioinstitutodėstytoja.)

Tolinuokeliųircentrų,mažamekaime,kuriamenebuvoparduotuvės,neva
žinėjoautobusai,kuriamebuvotikgriaunama,jaunimokytojaigyvenoprisiglaudę
priešeimų,laikinai,svajodamiapiegeresnesdarbobeigyvenimosąlygas,ir,su
laukępavasario,pakeldavosparnus.Kiekvienaismetaisišvykdavodidesnėpusė
mokytojų.Juoskeisdavokiti,daugiausiavietiniaiabiturientai,neįstojęįaukštąsias
mokyklas.Padirbęmetusjievėlbandydavolaimę,irjiemspasisekdavo.Ateidavo
vėlkiti.Paminėtini:StasysMarcinkevičius,DainoraSlavėnaitė,DainaBaltrušytė,
IrenaBalnionytė,StasysSadauskas...

Septynmetė,vėliauaštuonmetė,mokyklabuvoapylinkėskultūroscentras.
Įmokykląkartąpersavaitęatvažiuodavokilnojamasiskinas.Mokiniaiįvairių
švenčiųprogomisšokdavo,vaidindavo,deklamuodavo.Jaunimokytojaidrauge
suapylinkėsjaunimuperžiemąsurepetuodavokapitalinįdramosveikalą.Su
dideliupasisekimubuvovaidinamiN.Gogoliokūriniai.KazioSajoskomedija
„Silvastudentauja“buvorodomaŠeduvosirkitųmiesteliųkultūrosnamųsce
nose.Spektakliusrežisuodavomokytojaseruditas,keliaskalbasmokėjęsViktoras

Šniukonių 
septynmetėsmokyklos
mokytojai.1952m.
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Šniukoniųseptynmetė
mokykla.1953m.

Septynmetėsmokyklos
baigiamojiseptinta
klasė.1953m.
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Zarakauskas.AktoriniaisgebėjimaisišsiskyrėmokytojasAdolfasVažgauskas,vai
ruotojasStasysPaluckas,moksleivisOtonasJegnoras,kolūkietisJonasPuodžiūnas,
muzikantasJonasJegnoras,šokėjasJonasPaluckas,OnaPlungytė.

MokytojosMarytėsŽaliauskaitėsvadovaujamasmokiniųpramoginiųšokių
kolektyvaskonkursuoselaimėdavopirmąsiasvietas.

Daugkartųmokyklabuvosocialistiniolenktyniavimonugalėtoja.Sėkmę
lėmėbiologėsA.Pivoriūnaitėspagalvisusreikalavimusįrengtasmokomasisban
domasissklypas,pavyzdingaitvarkomamokyklosaplinka,JacintosDevėnaitės
geografinėmetereologinėaikštelė,tautodailininkoAdolfoVažgauskosukurtasvi
dausinterjeras,apylinkėsradistoFeliksoRadauskoįsteigtasradijocentras,pagal
kukliasgalimybessukauptosmokymopriemonės.

Deja,neviskasbuvosklanduirgera.Mokyklosneaplenkėpolitiniaivajaiir
vėjai.Vienasstipriausių–direktoriausVytautoTvarkūno(dirbusio1954–1959m.)
atleidimasišpareigų.Diplomoneatėmė,paskyrėeiliniumokytojuDambavosaš
tuonmetėjemokykloje,betVytautuitaibuvoperkūnotrenksmas.Sumanų,darbštų
direktorių,giriamąirvertinamąŠvietimoskyriaus,mokytojųrudenskonferencijoje
žaibaisvanojoLKPŠeduvosRKsekretoriusL.Bartoševičiusužtai,kadpastara
sisbuvopiršlysbažnytinėjesantuokojeirvestuvėsesuklebonuprievienostalo
sėdėjo.Kalbąbaigėgrasinimu:kiekvienam,nevykdančiampartijospolitikos,žemė
degspokojomis.

Tarybųvaldžiosmetaispolitikagalėjotaptiirpianinas.
ŠniukonietiskunigasPetrasMarcinkevičiusgimtojokaimomokyklaipado

vanojopianiną.Reikėjotikparsivežti.Rajonovaldžiaužprotestavo:kunigopia
ninasmokykloje!Radoišeitį.SenutėlįinstrumentąatėmėišVėriškiųaštuonmetės
mokyklos,atvežėįŠniukoniusirmuzikosmokytojupaskyrėbuvusįŠeduvos
bažnyčiosvargonininkąS.Tautkevičių.

PostaigausV.Tvarkūnoatleidimodirektorebuvopaskirtavienintelėtoje
mokyklojeaukštąjįišsilavinimąturėjusimokytojašniukonietėAdelėVažgauskie
nė,kuriaiperdešimtšiojemokyklojedarbometų
(1954–1964)buvolemtaišgyventimokyklosklestėjimo
irnykimometus.

Mokyklosklestėjimometaismokiniainetilpotipi
niamemokyklospastate:pradinukaimokėsiištremtojo
JuozoMarcinkevičiausname.5–8klasėsesėdėjopo
keliolikamokinių.Septintajamedešimtmetyjeklasės
smarkiaiaptirpo.Mokykla,buvusiapylinkėscentru,
podaugybėsreformųirpertvarkymųatsidūrėrajono
irŠeduvostarybinioūkiotechnikumomokomojoūkio
pakraštyje.Kūrėsinaujosgyvenvietės.Alksniupiųkai
meatidarytavidurinėmokykla.

Nuomelioruojamųlaukųžmonėskėlėsiįgyven
vietes.Šniukoniuosegriuvoseniejipastatai,įmiestus
išvažinėjojaunimas.Netaisomais,duobėtaiskeliukais
įkaimąnevažinėjoautomobiliai.Klasėsebelikopo
3–4mokinius.

Septynmetėsmokyklosdirektorė
AdelėVažgauskienė.1959m.
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1964m.Šniukoniųaštuonmetėmokyklaperorganizuojamaįvienkomplek
tępradinęmokyklą.MokyklosvedėjapaskiriamamokytojaSofijaJurgutavičienė.
PomokytojosS.JurgutavičienėsmirtiesdirbusiaiMorkieneibuvolemtamokyklą
visaiuždaryti.Niekamnereikalingądidžiulįmokyklospastatąužgrašiuspriva
tizavobuvusimokytojaMorkienė,popastarosiosmirties–verslininkas,gimtinės
patriotasšniukonietisJonasVyčas.

Dabar,2011m.,Šniukoniųkaimenėranėvienovaiko!

MARCINKEVIČIUSStanislovas (19410614Šnikoniuose),
technikosmokslųdaktaras.1955baigėŠnikonių7tęmklą,1953–
Šeduvosvid.mklą,1965–KPIElektrotechnikosfak.,1967–1970–
KPIaspirantas.1959–1960dirboŠnikonių7tėsmklosmokytoju,
1966–1967–KPIVilniaus,1971–filialoasistentas,1971–1973–jaun.
moksl.bendradarbis,1973–1974–mokymomeistras,1974–1978–asis
tentas.1975apgynėtechnikosmokslųkandidato(dabar–daktaro)
disertaciją„Asinchroninėsdažninėstiristorinėspavarosrekuperatyvi
niostabdymorėžimotyrimas“.1978–1979mokslometaisLeningrado
V.Ždanovoutemokėsiprancūzųkalbos.1981–1985skaitėpaskaitas
AnnabosuteAlžyre.1980suteiktasdocentovardas.1978–1993–KTU
dėstytojas,1994–Įrengimųvaldymokatedrosvedėjas.Nuo1995vėl
dirbodocentopareigoseKPI(nuo1990–KTU).2006išėjoįpensiją.

MokytojasStasys 
Sadauskassumokinių 
grupeantRaginėnų
piliakalnio. 
Nuotraukos–iš 
str.autorėsalbumo

Stanislovas 
Marcinkevičius
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Artimi Vaiduloniai ir Žilioniai
Vytautas Vaitiekūnas

Tiedu kaimai buvo arti vienas kito ir artimi, susigiminiavę, susibičiuliavę, 
panašūs savo sodybų pastatais, ūkininkavimo vingrybėmis, pastangomis siekti 
mokslų. Turėjo Vaidulóniai bei Žilióniai ir savo prašmatnių kiemų, kokių nedaug 
buvo Šeduvõs valsčiuje. Didelę įtaką tam kraštui darė vaidulonietis Petras Butkus, 
buvęs ne tik pavyzdingas ūkininkas, bet ir įtakingas Pånevėžio apskrities bei Še-
duvos valsčiaus savivaldybininkas, įvairių organizacijų kūrėjas, narys ir vadovas. 
Patriotinės orientacijos tų kaimų gyventojai tarpukario metais buvo aktyvūs vi-
suomenininkai, šaulių, pavasarininkų organizacijų, jaunųjų ūkininkų ratelių nariai. 
Pokario metais absoliuti gyventojų dauguma stipriai rėmė partizaninį judėjimą. 

Tas Šeduvos valsčiaus pakraštys nepasižymi nei upėmis, nei ežerais, nei 
kitomis gamtos grožybėmis. Kaip apie savo gimtąjį Žilionių kaimą rašė poetė 
Bronė Rinkevičiūtė-Liniauskienė, gimusi to krašto lygumoje, 

„kalnelius ir ežerėlius tekdavo pačiai susigalvoti <...> Gimtinė – ne 
bevardė žemė; kiekvienas dirvos pakraštėlis, panuovalis, laukas, krū-
mynai turėjo vardus: Trakelis, Lieknas, Uosynė, Ašarėlė, Duburys. 

Vestuvinėje O. Marcinkevičiūtės ir P. Butkaus nuotraukoje – 
Šeduvos dekanas kan. M. Karosas (antras iš kairės), jaunosios brolis 
kun. P. Marcinkevičius (antras iš dešinės) ir jaunavedžių artimieji 
bei draugai. 1929 m. Iš K. Plungienės-Marcinkevičiūtės albumo
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Vardus turėjo net medžiai ir akmenys <...> Bet tie, kuriems aš 
dabar pavydžiu gražios gamtos, gal man pavydėtų gražių žmonių – 
kaimynų – pasakorių, melagių, keikūnų, dainininkų, iš kurių kalbos 
turtų semiuosi ir dabar“1.

Man, šio rašinio autoriui, ypač brangūs Žilioniai, vienas seniausių buvusio 
valsčiaus kaimų. Tik už trijų kilometrų nuo Šeduvos, kurioje puikuojasi mūsų 
kaimo vardu pavadinta gatvė, antroji tokia kaimo pavadinimu. Miela man ši ly-
gumėlė, apjuosta Ringužio upelio juosta, prisiglaudusi prie Trirågio miško. 

Atsiliepia Žilioniai iš XVI a. vidurio. Čia anuomet, kaip rodo Upôtės vals-
čiaus Velžiÿ vaitystės inventorius, jau buvę Žilioniai (tada Šėtų kaimas): 

„Kaimelis mažas, jam priskirta 12 valakų, kurie suskirstyti į lau-
kus. Revizoriams tikrinant kaimą visi valakai jau buvo paimti. Iš 
kaimo ribų aprašymo matyti, jog valakai ribojosi su Miciūnų (dabar 
Prastavoniai), Nevidaičių (dabar Margavoniai), Gimbogalos (dabar 
Vėriškiai), Padaugyvenės (dabar Kauleliškiai) kaimais, Šeduvos miesto 
žeme ir Daugyvenės upeliu.“2

Periodinėje lietuviškoje spaudoje Vaidulonių ir Žilionių kaimų vardai pa-
garsinami besibaigiant pirmajam XX a. dešimtmečiui. Kad apie Šeduvos valsčių 
imta spausdinti daugiau korespondencijų, turime būti dėkingi ne kam kitam, 
o veikliam kaip reta tais metais vaiduloniečiui Petrui Butkui. Dvidešimtmetis 
jaunuolis, tebaigęs tik pradinę mokyklą, įsitraukęs į aktyvią blaivybės skleidimo 
gimtajame valsčiuje veiklą, išrinktas Šeduvos blaivybės skyriaus, į kurio vadovybę 
įėjo kunigai Steikūnas ir Kiznis, buvo išrinktas tarybos pirmininko pagalbininku. Iš 
1910 m. „Vilties“ savaitraštyje išspausdintų jo korespondencijų, pasirašytų P. Lie-
tuvaičio slapyvardžiu, penkios apie blaivybės puoselėjimą valsčiuje. Jaunuoliui 
korespondentui maksimalistui atrodė, kad toje veikloje turėtų dalyvauti daugiau 
valsčiaus gyventojų. Apie tai jis užsiminė 1910 06 01 korespondencijoje: „Nors 
Šeduvos skyriaus blaivininkų ir mažai tėra – tik du šimtai su viršum, bet matyti, kad 
jie tvirtai laikosi blaivybės.“ Kitoje korespondencijoje jis pasidžiaugė, kad „Vaidulonių 
ir Užuožerių sodžiai daugiausia prisirišę prie blaivybės.“ 

Iš kitų P. Lietuvaičio korespondencijų sužinome apie ūkio reikalus Šedu-
vos valsčiuje, Vaidulonių sodžiaus Plungės berno netinkamą poelgį, įspūdžius iš 
saviveiklininkų vakaro, šv. Velykų iškilmes Šeduvos bažnyčioje. Žilioniečiams, be 
abejonės, įdomiausia korespondencija iš jų garbingų protėvių laidotuvių: 

„1910 08 06 po gedulingų pamaldų bažnyčioje palydėjom į amžino 
poilsio vietą a. a. senolį tėvą ir jo sūnų Vincentą Vaitiekūnus iš 
Žilionių kaimo. Nabašnikai nepagarsėjo kaipo kokie mokslininkai arba 
karžygiai, bet paminėti dėl to, kad buvo 
blaivūs, dori, mokėjo gražiai ir pavyzdingai 
vesti ūkį. Taip pat mylėjo savo kalbą ir 
kraštą. Kaipo tėvas, taip ir sūnus vienas 

1 Tarybų Lietuvos rašytojai, 1989, p. 78.
2 Prascevičius E. Dvi karčemos pakeliui į Šeduvą, 
Mūsų kraštas, 1997 04 02, p. 5. 
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kitą mylėjo ir dėl to gal lemta buvo jiems į vieną duobę sugulti. 
Nabašnikų palaidoti buvo atvykę sūnūs kunigai Jonas ir Petras 
Vaitiekūnai. Amžiną atilsį duok jiems, Viešpatie. P. Lietuvaitis.“ 

Tų kaimų gyventojai buvo atidūs ir jautrūs krašte vykusioms visuomeninio 
gyvenimo pertvarkoms ir problemoms, gimtosios lietuvių kalbos išlaikymui ir 
puoselėjimui, kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės idėjoms. Paskelbus 1918 metų 
vasario 16 dienos Nepriklausomybės aktą, keli jaunuoliai įstojo į savanorių, gynusių 
gležną krašto nepriklausomybę nuo gausių išorės priešų, gretas. Vienas iš tokių – 
Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris Vaidulonių kaimo ūkininko sūnus 
Kazimieras Mandravickas. Apie jį, savo tėvą, vyriausias sūnus Bronius papasakojo: 

„Mano tėvas, būdamas devyniolikos, 1919 m. kartu su kitais gim-
tųjų Vaidulonių vaikinais, tėvams išvykus į turgų, pabėgo į tada 
besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Jam, raitųjų žvalgų grandiniui, 
teko kovoti su lenkais ties Širvintomis ir kitur. Vieno netikėto 
susidūrimo su priešu metu buvo sužeistas ir paimtas į nelaisvę. 
Lenkų ligoninėje išgydytas, uždarytas į Lukiškių kalėjimą. Iš jo 
vieną naktį su draugais, iš trečio kalėjimo aukšto kameros nusilei-
dus lietaus vamzdžiais, pasisekė pabėgti. 
Laimingai pavyko lenkų užgrobtame Vil-
niaus krašte persikelti per Nerį ir pasiekti 
savuosius. Grįžęs toliau tarnavo Lietuvai. 
Už tai buvo apdovanotas „Savanorio me-
daliu“ (1908–1920), „Lietuvos dvidešim-
tmečio medaliu“. 

K. Mandravickui, kaip savanoriui, 
tuometiniame Påšušvio valsčiaus Balan-
diškių kaime buvo paskirta 11 ha žemės. 
Čia jis tvirtai įsikūrė, buvo gerbiamas, 
išrinktas Ramoškų apylinkės seniūnu. 
Deja, 1944 metais, užgriuvus kraštą 
antrajai sovietinės okupacijos bangai, 

„Grinkiškio enkavėdistas išsivedė tėvą, ir 
nuo tos dienos mes jo jau nebematė-
me. Kelis mėnesius buvo varinėjamas po 
Lietuvos kalėjimus, galiausiai ištremtas į 
Vorkutą. Ten jis 1945 06 07 ir mirė. Po 
arešto nesame gavę iš jo nė vieno laiško; 
žmogus dingo kaip į vandenį. <...> Dau-
gelio nuotraukų su tėvu aršiais pokario 
metais nepavyko išsaugoti. Liko tik ypač 
brangintos jo – savanorio – nuotraukos.“3

Kazimieras  
Mandravickas.  
Nuotrauka iš karo 
lauko. 1921 m. 
Iš B. Mandravicko 
albumo

3 Mandravickas B. Tėvo tiltu, Radviliškio kraštas, 
2010, nr. 2(13), p. 48. 
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Vaiduloniai ir Žilioniai – stambių vienkiemių kaimai. Jie formavosi prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Teko aptikti 1910 02 26 „Viltyje“, Pumpuro korespondenci-
joje „Sodžius ir sodiečiai“, informaciją, kad tais metais Šeduvos valsčiuje „sodiečiai 
sukruto skirstytis į vienkiemius“ ir kad Žilioniai „jau išsiskirstė“. Nepriklausomybės 
metais Lietuvoje vykdyta žemės reforma tų kaimų, atrodo, nepalietė, nes juose 
nebuvo didžiažemių, kuriuos liestų reformos įstatymas. 1919 metais formuojantis 
Šeduvos valsčiui abu kaimai tapo seniūnijų centrais, tačiau stambinant seniūnijas 
1925 12 21 Žilionių seniūnija buvo panaikinta, o kaimas priskirtas prie Vaidulo-
nių seniūnijos. Pagal 1923 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenis, Vai-
duloniuose septyniolikoje sodybų gyveno 148 gyventojai, Žilioniuose keturiolikoje 
sodybų – 115 gyventojų. 

1929 metais Vaidulonių seniūnijoje, kurią sudarė 1 236,36 ha plotas, gyveno 
271 žmogus. Seniūnu buvo išrinktas 25 metų amžiaus Petras Martinaitis iš Žilio-
nių, 36 ha savininkas. 1942 metų gyventojų surašymo duomenimis, Vaiduloniuose 
dvidešimt septyniose sodybose gyveno 145 gyventojai, Žilioniuose trylikoje sody-
bų – 76 gyventojai, interneto duomenimis, 2011 metais Vaiduloniuose gyveno 22 
gyventojai, Žilioniuose – 16.  

Žilionių kaime buvo tik dvi Vaitiekūnų šeimos. Kad nereikėtų tėviškės ūkio 
dalinti, mano dėdės kunigai tėvui nupirko greta esantį nusigyvenusio plikbajorio 
ūkį. Visi vietiniai gyventojai, kad atskirtų vieną Vaitiekūną nuo kito, mūsų tėvą 
vadino Bajoru, o dėdę Pranciškų – tikrąja pavarde. Kadangi anuo metu plikbajorių 
luomas buvo nusigyvenęs ir netekęs visų turėtų privilegijų, žodis „bajoras“ turėjo 
ir pašiepiamąją prasmę. Todėl mūsų tėvą Bajoru, o mus Bajoriukais vietiniai žmo-
nės vadindavo tik už akių, o akyse – atsimindavo mūsų tikrąją pavardę, išskyrus 
dėdės vaikus – pusbrolius ir pusseseres. 

Mūsų ūkis Žilioniuose buvo prie šaltinėlio, netoli Sriauto, mažyčio Daugy-
venės intako. Šeimoje – du sūnūs ir trys dukterys. Tėvas Domininkas – laisvę ir 
nepriklausomybę atgavusios Lietuvos patriotas. Gimiau 1921 04 04. Menu 1928 
metus. Buvo lietinga vasara ir toks pat ruduo. Pro mūsų pirtį tekėjęs Sriauto 
upeliūkštis buvo virtęs mano anuometinėmis akimis įspūdingu upeliu. Tais me-
tais suaugę žmonės dejavo, kad supuvo net tas derlius, kuris buvo šiaip taip 
užaugęs. Ant stalo mama nepadėdavo įprastos duonos. Vietoj jos valgydavome 
susmegusius miežinius raguolius. 

Mano vaikystė tais Lietuvos ūkių stojimo ant kojų metais nebuvo tokia žie-
duota kaip gimtųjų Žilionių pievos. Anais laikais pagrindinis vaikų ir suaugusiųjų 
apavas namie ir prie darbo būdavo naginės ir klumpės. Net pradžios mokyklą 
lankydavau apautas naginaitėmis, kurias pagamindavo namie pats tėvas. Vasara 
mano vaikystės metais būtų buvusi pats gražiausias ir nuostabiausias metų lai-
kas, jei nebūtų buvę perkūnijų. Tėvų namuose nebuvo jokių darbų, kurių būčiau 
nemėgęs labiau, negu ganyti galvijus. 

Apie gimtuosius kaimus mūsų paprašytos šiam straipsniui prisiminimų 
parašė vaidulonietė Aldona Gvaldaitė-Rukšėnienė ir žilionietė Agota Stasiulaitytė-
Dumanienė.

Kai savo mielą sodžių prisimena Aldona, jai sapnuose atgimsta darbštuoliai 
tarpukario metų Vaidulonių žmonės, gimtasis Gvaldų epušotas (taip vadino gim-
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tinės kampelį kaime). Žemės čia derlingos, prižiūrimos, laiku deramai apsėjamos 
ir apsodinamos. Čia nuo seno įsikūrę tvirti ūkininkai Jonas ir Petras Jančiauskai, 
Kazimieras ir Stasys Gvaldos, Petras Butkus, Jonas Bernotas, Antanas ir Vincas 
Šuminai, Jonas Vaitiekūnas, Antanas ir Juozas Lubickai, Jonas Plungė, Valinevičius, 
Vaišvila, Žolpa, Breikšta... Kaimo seniūnas – A. Šuminas, sąžiningas, rūpestingas 
ir nuoširdus valsčiaus savivaldybės atstovas. Kaimas turėjo savo mokyklą, pieninę, 
alyvom, jazminais ir erškėtrožių krūmais apsodintas kapinaites, paeiliui prižiūrimas 
ir tvarkomas visų kaimo gyventojų. Ši pareiga įvesta Butkų. Pieninėje – visų kaimo 
gyventojų sąrašas, kuriame nurodytos kelių, prie kurių šalikelėse bolavo baltai 
išdažyti akmenys su paskirtais atskiriems ūkininkams prižiūrėti prievolių nume-
riais. Netoli Mančausko sodybos, prie žvyrkelio, stiebėsi aukštas kuklus kryžius, 
aptvertas dažyta tvorele. Gegužės mėnesį prie šito kryžiaus vakarais sugužėdavo 
daugelis pagyvenusių, jaunų ir vaikų, giedodavo „Sveiką Mariją...“ 

Žilionietė A. Stasiulaitytė apie šešiolika savo gimtojo kaimo sodybų, kurių 
kiekvienoje buvo po keturias penkias atžalas, rašo: 

„Žmonės čia buvo gana darbštūs, linksmi artojai, kurie mėgo darbą 
ir miežinį alų, mėgo per vestuves padainuoti, per laidotuves – 
pagiedoti. Visose sodybose augo apyniai, laukuose miežiai, kuriuos 
naudodavo alaus gamybai. 

Kaimo pagrindą sudarė penkios sodybos: Breikštų, Rumči-
kų, Stasiulaičių, Vaitiekūnų ir Zubkų. Mūsų artimiausi kaimynai 
buvo Prano Vaitiekūno šeima, su kuria sugyvenome kaip broliai ir 
seserys. Mes turėjome 37 ha žemės, todėl mus nubuožino. Mama 
dar spėjo mus, tris dukras, išleisti į aukštuosius mokslus, o broliui 
nepavyko (neleido) baigti technikumo.“ 

Nepriklausomybės, tarpukario metais Vaiduloniai ir Žilioniai iš pagrindų 
pasikeitė, išaugo, galima sakyti, suklestėjo. Kas dešimtmetį vienkiemių sodybos 

Stasys Gvalda su 
seserimis Elžbieta ir 
Monika bei sūnėnu 
Juozu. Apie 1939 m.  
Iš Gvaldų šeimos 
albumo
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kilo viena už kitą įspūdingesnės, skendo soduose, galvijų bandos tapo produkty-
vesnės, žirgai eiklesni, didelę paramą teikė sudėtingesnių žemės ūkio apdirbimo, 
technikos atsiradimas. Keturi iš penkių mūsų šeimos vaikų išėjo į mokslus. Iš tų 
laikų įstrigo atmintin spaudos korespondencija „Jaujos pašventinimo iškilmės“: 

„Žilionių k. pas p. P. Motiekaitį buvo iškilmė: pašventinta moder-
niška, kultūringa jauja linams minti. Dabar ūkininkai džiaugiasi, 
kad ir malkų mažai reikės, nes linai džiovinami spaliais, kur mašina 
iš linų išbruka. Taigi iš jaujos tiesiai į linų supirkimo punktą ir 
nebereikės gaišti juos išbrukant, nes pati mašina tai padaro.“4

Iš anų laimingų vaikystės metų liko mažai vienmečių, su kuriais teko 
mokytis Vaidulonių pradinėje mokykloje. Buvo ji prisiglaudusi ūkininko Bernoto 
gyvenamojo namo seklyčioje, visai ant dviejų kaimų ribos. Taip jau atsitiko, kad 
tos mokyklos mokytoja Marija Kunskaitė pas mus išsinuomojo butą ir apsigyveno 
mūsų seklyčioje (taigi Žilioniuose!). Vėliau iš Bernotų mokykla buvo perkelta į 
mūsų kaimynės Breikštienės namų seklyčią. Vaidulonių pradžios mokyklą lankiau 
kartu su broliu Jonu. Pamokos mokykloje vyko vienu metu visiems keturiems 
skyriams. Vieno skyriaus mokiniai tuo pačiu metu ką nors užduotą rašė, kiti piešė, 
treti raštu sprendė kokį uždavinį, o likusiems mokytoja ką nors aiškindavo. Kai 
pradėjau mokytis pirmame skyriuje, mokytoja M. Kunskaitė mokytojavo pirmus 
metus. Pedagoginės praktikos neturin-
čiai mokytojai tokiomis sąlygomis dirbti 4 Panevėžio balsas, 1937 11 13, p. 3.

Žilionių Stasiulaičiai: iš kairės pirma – motina Paulina, toliau –  
duktė Konstancija, tėvas Petras; antroje eilėje – dukterys Aniceta  
ir Agota, sūnus Petras. 1938 m. S. Tautkevičiaus nuotr.  
Iš A. Dūmanienės-Stasiulaitytės albumo
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iš karto su keturiais skyriais buvo labai sunku. Mokymo lygis buvo labai žemas. 
Su savo vyresniu broliu pradžios mokykloje mokiausi šešerius metus. 

Nerami buvo 1940 metų vasara, kurią jau būdamas Pånevėžio gimnazijos 
moksleivis praleidau Žilioniuose. Valsčiaus centrui artimoje apylinkėje netruko 
naujų pranašų, įvairaus plauko agitatorių, iškilusių į paviršių okupanto sukeltoje 
suirutėje. Paskubomis buvo vykdoma prievartinė komunistinė agitacija, visiška arba 
dalinė žmonių turėto turto nacionalizacija. Ūkininkai, kurie turėjo daugiau negu 
30 ha žemės, buvo apskelbti buožėmis, liaudies išnaudotojais ir žemės perteklius 
nacionalizuojamas. Kadangi beveik visi Žilionių ūkininkai turėjo apie 37 ha žemės, 
iš jų buvo atimta dalis žemės ir pusė gyvenamojo namo, kitą pusę turėjo užleisti 
naujakuriui. Iš mano tėvų buvo atimta 7 ha žemės. Vyko arši bolševikinių rinkimų 
agitacija, uždraudus bet kokią opozicijos nuomonę ar kritiką. Balsuojant ant pasų 
arba asmens pažymėjimų buvo įspaudžiamas spaudas, kad balsavo „už liaudies 
seimą“. Rinkimai jų organizatoriams vyko „labai sklandžiai“, nes nebuvo jokio 
opozicijos kandidato. Ryškesni valstybės tarnautojai dingdavo naktimis nežinia kur. 

Išaušo vėlyvas 1941 metų pavasaris. Naujakuriai ar į komunistinę valdžią 
sulindę naujieji valdininkai, netikėtai praturtėję, susirietę gyrė naująją sovietinę 
valdžią ir stengėsi atrodyti jai ištikimi. Tik mūsų naujakurys neapsigyveno mūsų 
troboje, nes netoliese turėjo savo namus. Buvo neramios dienos. Nuolat pasiekdavo 
žinios, kad patriotiška veikla pasižymėję tautiečiai naktimis areštuojami ir kažkur 
dingsta. Visa spauda suvalstybinta ir griežtai kontroliuojama. Nors spaudoje buvo 
rašoma, kad jų (sovietų) santykiai su Vokietija esą kuo geriausi, tačiau aerodro-
mų statyba ir bolševikų karo pajėgų telkimas prie vakarinės Lietuvos–Vokietijos 
sienos rodė ką kita. Patriotiškai nusiteikę žilioniečiai ramindavo nusiminusius ir 
įbaugintus tvirtindami, kad vokiečiai taip pat mato bolševikų ruošimąsi karui, 
kuris prasidėsiąs labai greitai.

Buvo birželio vidurys. Sekmadienį po Devintinių šventės plačiai pasklido 
baisi žinia, kad naktimis namus apsupa enkavėdistai su milicija ir taikius gy-
ventojus tremia į Sibirą. Nepaliekami nei senukai, nei moterys su naujagimiais. 
Geležinkelio stotyje stovėję tušti prekiniai vagonai prikimšti įvairiausio amžiaus 
žmonių. Netrukus įsitikinome, kad toks masinis žmonių trėmimas į Sibirą pra-
sidėjo 1941 metų birželio 14-osios naktį. Nuo tos dienos aš ir visi kiek jaunesni 
nakvodavome krūmuose. Tais metais birželis buvo labai šiltas ir sausas. Tėvas 
tuomet jau buvo ligonis. Jis nutarė nepalikti namų. Motina, aišku, likdavo kartu 
su juo. Taip neramiai praėjo savaitė. Vėl atėjo sekmadienis. Prasidėjo karas.

Tikėjomės, kad vokiečiai nugalės, atsižvelgs į draugišką Lietuvos laikyseną 
ir netrukdys mums atkurti Nepriklausomybę. Todėl buvome pasiryžę jiems padėti 
kovoti prieš bendrą jų ir mūsų priešą – komunizmą. Ketvirtadienį, birželio 26 
dieną, sužinojau, kad Šeduvą valdo baltaraiščiai sukilėliai. Žilionių vyrai nutarė 
mane pasiųsti žvalgybon, kad išsiaiškinčiau susidariusią padėtį. Lietuviai vokiečių 
kariuomenę sutiko labai draugiškai, deja, teko nusivilti: nuo karo pradžios iki lie-
pos pabaigos veikė Laikinoji Lietuvos vyriausybė, tačiau Berlynas jos nepripažino.

Pirmosios bolševikų okupacijos pabaiga Vaidulonių ir Žilionių kaimams 
buvo laiminga, nors visiems grėsė dideli pavojai. Jų išvengėme tik dėl Vokietijos 
ir sovietų Rusijos staigiai prasidėjusio karo. 
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Viena iš dramatiškesnių Žilionių 
kaimo istorijų, prasidėjusių vokiečių 
okupacijos metais, – vingiuota suma-
naus narsuolio tetėno Petro Martinaičio 
istorija. Jis sugebėjo sudėtingą politiniu 
atžvilgiu 1941 metų rudenį rizikuo-
damas gelbėti grupę sovietinių karo 
belaisvių, uždarytų Šiaulių belaisvių 
stovykloje, įdarbinant juos Šeduvos 
pieninėje ir pas patikimesnius vals-
čiaus ūkininkus. Jis laidavo už visą 
dvidešimties išsekintų jaunuolių būrį, 
puikiai suprasdamas, kad atkutę jie jau 
negrįš pas vokiečius ir kad už tai jam 
gali tekti atsakyti. Iš vieno tų išgelbėtų 
belaisvių, baltarusio Vladimiro Daneš-
čiko rašto, kuriuo jis stengėsi padėti 
iš tremties sugrįžusiai P. Martinaičio 
šeimai gauti leidimą apsigyventi Lie-
tuvoje (šio rašto nuorašą saugo Ona 
Martinaitytė-Guliokienė), žinome, kad 
tetėnas tiesiog atliko žygdarbį, bet, su-
grįžus okupantams, pokario metais jam 
buvo atseikėta vien lageriu ir tremtimi. 
Kaip liudijo savo rašte V. Daneščikas,  
1942 metų rugpjūtį buvo gautas įsa-
kymas visus belaisvius išvežti į Vokietiją. Jo žiniomis, šešiolika belaisvių pabėgo 
ir grįžo į savo namus. P. Martinaitis išslapstė belaisvį kaip tikrą savo sūnų, rū-
pinosi jo gydymu, o kai pasveiko, 1947 metais išleido į Baltarusiją. Tais pačiais 

P. Martinaičio šeima tremtyje, prie Sajano kalnų.  
Iš O. Guliokienės-Martinaitytės albumo

P. Martinaitis  
„ūkininkauja“  
tremtyje.  
Iš O. Guliokienės-
Martinaitytės  
albumo
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metais geradaris tetėnas buvo suimtas, Ypatingojo pasitarimo nuteistas septy-
neriems metams lagerio. Po metų buvo ištremta į Krasnojarsko kraštą jo šeima 
(žmona, dvi dukterys ir sūnus), jis pats iš lagerio perkeltas į tremtį pas šeimą 
ir į Žilionius grįžo tik 1961 metais. Lietuvos ypatingajame archyve (f. 5, b. 7634, 
l. 54) yra Mortos Martinaitienės, gim. 1906 m., grįžusios iš tremties, pasižadėji-
mas Šeduvos rajono milicijos skyriui „laike 10 dienų, t. y. iki 1959 m. gruodžio 17 
dienos, išvykti su šeima iš Lietuvos TSR ribų ir be leidimo VRM organų į Lietuvos 
TSR nebesugrįšiu“, kadangi uždrausta gyventi LSSR teritorijoje. O. Guliokienės 
žiniomis, V. Daneščiko, dėkingo už gyvybės išgelbėjimą ir rūpinimąsi sveikata, 
raštas padėjo šeimai sugrįžti į Žilionius. 

Vokiečių okupacijos metais, Kaune baigęs gimnaziją, 1942 metų rudenį Vy-
tauto Didžiojo universitete pradėjau studijuoti žurnalistiką. 1943 metais, vokiečiams 
pralaimint Rytų fronte, Lietuvoje labai sugriežtėjo okupacinis vokiečių režimas. 
Buvo uždarytas Kauno VDU, prasidėjo jaunimo gaudynės į karinę Reicho tarny-
bą. Teko grįžti į tėviškę. Čia įstojau į slaptą LLA (Lietuvos laisvės armija). 1945 
metų pavasarį įstojau į Vietinę rinktinę, bet ji buvo likviduota, ir aš vėl grįžau 
į Žilionius. Artėjant frontui, nemaža jaunų vyrų pasitraukė į Vakarus. Pasilikau 
nutaręs partizanauti. Buvau įtrauktas į Šeduvoje įsikūrusį Tėvynės gelbėjimo 
komitetą, kuriame nutarta nedelsiant organizuoti Šeduvos apylinkėse partizaninę 
veiklą. Buvau įpareigotas organizuoti partizanų būrelį. Pradžioje jo „štabas“ buvo 
Žilioniuose, senoje mano tėvų daržinėlėje. Iki bolševikų sugrįžimo tenai buvo 
spausdinami ir platinami lapeliai su patarimais, kaip 
žmonės turi elgtis okupacijos metais. Partizanu tapo ir 
vyresnis brolis Jonas. Žilionių kaime buvo nesaugu, ir 
partizanai persikėlė į nuošalią Ragin¸nų kaimo Abro-
maičių sodybą. Ryšį su Šeduva palaikėme per Šeduvos 
gimnazijos istorijos mokytoją Adelę Abromaitytę ir 
gimnazijos mokinuką Petrą Abromaitį, kuris buvo 
išduotas, nuteistas ir iš kalėjimo nebegrįžo. Greitai 
gimtieji Žilioniai tapo partizanų priebėga. Menu, 1946 
metų pavasarį buvome apsistoję Vaidulonių kaime, 
Bernotų sodyboje. Maloni šeimininkė mums užleido 
seklyčią. Gražiausiame kampelyje – prie Daugyve-
nės upelio ir Triragio miško – mus aplankė Bronė 
Rinkevičiūtė (poetė B. Liniauskienė), nešina krepšiu 
su puikiais pietumis... Maistą partizanams į mišką 
ji nešdavo krepšeliais. Partizanų ryšininkė buvo vai-
dulonietė Stasė Česnakaitė-Bernotienė – Angeliukas. 
Kaimui ir mano šeimai tai buvo sunkus išbandymas, 
atnešęs daug kančių ir netekčių.  

Mūsų šeima labai nukentėjo. Tėvas mirė 1947 
metais, tuojau po brutalaus tardymo, nes sirgo sun-
kia širdies liga. Jį tardydami enkavėdistai laikė mano 
motinos burnon įkištą pistoletą, grasindami ją nušauti, 
jei nepasakys jiems, kur abu sūnūs – banditai. Motinai 

Vaidulonietė Aldona Šurnaitė 
su drauge iš Sibiro tremties 
kriukiete Ona Valerija  
Augustauskaite, grįžusios  
į tėvynę nesiskiria, gyvena 
kartu Kaune. 1960 09 08.  
Iš A. Šurnaitės albumo
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nervinė įtampa dar padidėjo, kai sužinojo esanti įtraukta į Sibiran tremiamųjų 
sąrašus. Todėl ji pabėgo iš namų, suspėjusi pasiimti tik rožinį ir būtiniausius 
daiktus. Po to slapstėsi pas drąsesnius gailestingus žmones. Mano tėviškės name-
liai buvo sulyginti su žeme. 

Pokario metais daugelis žilioniečių ir vaiduloniečių buvo ištremti, kai ku-
riems pavyko išvengti Sibiro, bet vis tiek teko palikti gimtuosius namus, visa, 
ką sukūrė savo darbu ir triūsu. Viena iš tokių – Stasiulaičių šeima. Kaip savo 
prisiminimuose rašo A. Stasiulaitytė, 

„Kol dar nebuvo kolūkių, tai patys žemę dirbome. Rudenį javus 
kuldavome dvi dienas. Į talkas eidavome vieni pas kitus. Pabaigtuvių 
metu ateidavo partizanai, kurie vaišindavosi kartu su visais talkinin-
kais. Vaišių metu – tik miežinis alus. Kartą po tokių pabaigtuvių 
partizanai apsinakvojo mūsų daržinėje, o rytojaus rytą pas mus 
prisistatė stribai. Tik motinos apsukrumo dėka eiti apžiūrėti daržinę 
pasišovęs stribas buvo atkalbėtas pamaloninus alumi, kurį jis labai 
mėgo. Žilioniečiai labai rėmė partizanus, maistą jiems sunešdavo 
pas P. Motiekaitį. Stribų pasalos būdavo ypač sustiprinamos prieš 
didžiąsias šventes – Kalėdas ir Velykas.“ 

Stasiulaičių šeima išvengė tremties tik dėl motinos apsukrumo ir dėl tėvo 
ankstyvos mirties, o vienintelis sūnus buvo nepilnametis. 

„Buvome numatyti ištremti į Sibirą su visais kitais kaimynais, bet 
trėmimo išvakarėse mums pranešė, kad esame sąrašuose, ir patarė 
pasitraukti iš namų. Aš su broliu tuo metu mokiausi Kaune. Man 
pavyko pasislėpti, o brolį buvo suėmę, bet ešelonai buvo išėję, tai 
paleido. Kadangi vežimo metu nelankiau paskaitų, studijavau tuo 
metu Kauno kūno kultūros institute, buvau išbraukta iš studentų 
sąrašų. Tik po kurio laiko, instituto direktoriui padedant, sugalvo-
jus rimtą priežastį dėl instituto nelankymo, buvau priimta atgal. 
Dantų gydytoja sesuo Aniceta 1947 m. baigusi mediciną gyveno 
atskirai, o motina su seserimi Konstancija per audras buvo prisi-
glaudusi Kaune pas brolienę. Konstancija 1952 m. su pagyrimu 
baigė Žemės ūkio akademiją. Tėviškę Žilioniuose palikome 1948 m. 
Mūsų gyvenamąjį namą greitai nugriovė ir perstatė Šeduvoje, 
įkurdindami jame pašto įstaigą. Nuo tų metų nutrūko mūsų ryšiai 
su gimtuoju kraštu.“

Vaidulonietė Aldona Gvaldaitė mums skirtame rašinyje ne kartą mini ge-
ranorišką to kaimo šviesuolio Petro Butkaus ir jo žmonos, ilgametės Šeduvos 
gimnazijos direktorės, Onos Butkienės paramą ir įtaką kaimui ir kaimynams. 
Apibendrinant laiške minimus faktus, galima teigti, kad Butkai, turėję svarbių 
darbų ir pareigų ne tik Šeduvos valsčiuje, bet ir Panevėžio apskrities savivaldy-
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bėje, daug prisidėjo keliant Vaidulonių ekonomiką bei kultūrą, rūpinosi jaunosios 
kartos švietimu. Taip, pavyzdžiui, O. Butkienė, pastebėjusi brolio Kęstučio jau 
vaikystėje pasireiškusius neeilinius gabumus dailei, patarė jam, kaip jis galėtų 
savarankiškai ugdyti savo talentą, o tėvus įtikino būtinumu leisti vyriausiąjį sūnų 
į dailės studijas. Kaimo ūkininkai bet kuriuo klausimu ar reikalu kreipdavosi pa-
tarimų, ir įžvalgus bei autoritetingas kaimynas kiekvienam patardavo, padėdavo. 
Todėl pokario metais įkalinus P. Butkų ir palaužus jo jėgas, o vėliau 1948 metais 
ištrėmus, kaip daugelį vaiduloniečių bei žilioniečių, kurių daugelis šeimų 1948 
05 22 atsidūrė tame pačiame ešelone Šeduvos geležinkelio stotyje, užjautė Butkų 
šeimą, skaudžiai išgyveno jos netektį. 

Aldona laiške daugiausia vietos skiria savo sunkiausiems, su tėviške susiju-
siems išgyvenimams ir prisiminimams apie brolio Kęstučio nelengvą kelią į savo 
svajonių realizavimą, mena tokius brolio gyvenimo faktus, kurie nelabai žinomi 
ir jo biografams. 

„Mūsų šeimoje augo penki vaikai: Vilutis, Julija, Kęstutis, Vytas 
ir Aldona. Brolis Kęstutis gimė 1924 04 24. Nuo pat mažens 
mėgdavo piešti, ir jam sekėsi. Piešė viską. Pažiūrės į arklį, – gra-
žiausiai atkuria piešinyje – tai bėgantį, šuoliuojantį, tai supančiotą, 
besispardantį, tai žiemą tempiantį roges ar vasarą įkinkytą į ponų 
prisėdusią bričką. Jo piešiniuose – Vaidulonių aplinka, eglės, beržas, 
alksnis ar garbingas ąžuolas namo gale. Tiksliai piešdavo portre-
tus, ypač pavykusiu laikėme jo pieštukais nupieštą tėvuką. Lauko 
darbų jam neteko dirbti, nors visi Gvaldžiukai plušo kur kas ką 
sugebėdamas. Aš karves ganiau net tada, kai buvau gimnazistė. 
Jis, vargšelis, antroje klasėje besimokydamas susirgo gripu, paskui 
angina, ir garsus Panevėžio ligoninės chirurgas Marcinkevičius 
pripažino širdies nepakankamumą. Jam dukart daryta širdies opera-
cija, keisti širdies vožtuvai, ir sunkesnio fizinio darbo jis negalėjo 
dirbti. Mokytis jam padėjo gabumais moksle garsėjęs klasės draugas 
Antanas Burkauskas. Paskutinėse klasėse vasaros ir žiemos atostogų 
metu jis Kęstutį, nelankiusį mokyklos, besimokusį savarankiškai, 
mokė namuose, už atskiras klases jis laikydavo egzaminus. Baigęs 
Šeduvos gimnaziją iki tremties dvejus metus mokėsi Vilniaus dailės 
institute. Irkutske baigęs dailės mokyklą, dirbo dailininku įmonėse. 
1960 m. grįžęs į Lietuvą, jis vėl įstojo į Vilniaus dailės institutą, 
kurį 1964 m. baigęs, tapo diplomuotu grafiku, vienu garsiausių 
lietuvių grafikos meistrų.“ 

Tų pačių 1948 metų gegužę, kai Kęstutį iš Vilniaus trėmė į Sibirą, Aldona 
su septynių mėnesių dukryte viešėjo pas tėvuką Vaiduloniuose. 

„Sesuo Julija ir mamytė Salomėja gyveno ir dirbo Vilniuje. Ži-
nojome, kad mūsų laukia tremtis. Broliai Kęstas ir Vytukas jau 
buvo ištremti. Tėvukas ryte ir vakare padėdavo pašerti gyvulius, 
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pavalgydavo namuose, o naktį savame miškelyje nakvodavo. Gegužės 
21–22-os naktį neišėjo iš namų, nors daug kartų prašiau nenakvoti 
namuose. Naktį kieme pasipylė stribai. Vežė mus tris. Manęs sąraše 
trėmimui nebuvo. Kada nuvežė į Šeduvos stotį, tikrino visus pagal 
sąrašą. Ešelono viršininkas rusas sakė, kad be mano pareiškimo 
manęs negali tremti, o kai vienas liko kabinete, pasakė: „Dura 
ty, dura. Zaberi malyšku i jezdžaj domoj. Kogda otec napišet, čto 
jemu tam chorošo, togda poprosiš – uveziom.“ Taip aš grįžau į 
tuščius gimtuosius namus. Gegužės 22-osios vakare ištuštėjusių 
kaimyninių kaimų ganyklose maurojo pertvinkusios karvės, kurių 
nebuvo kam pamelžti, prie namų staugė likę be šeimininkų šunys. 
Gerų žmonių dėka gavau pasogą, kumelę „Bangą“ su kumeliuku, 
keturias avis, kiaulę su dešimčia paršelių, veršingą karvę. Kur 
ėjau, – tuščia, neramu, verkiau apsisukdama. Kaip gyventi? Šeima 
išblaškyta, du broliai ištremti iš Vilniaus, tėvukas iš namų, mama 
ir sesuo Julija liko nežinioje Vilniuje, aš pakibau tarp dangaus 
ir žemės. Gerai dar – netoliese, Januškoniuose, gyveno tėvuko 
sesuo Kanišauskienė. Priglaudė mane su pasoga. Kiaulę papjovėm, 
paršelius pardavėm, karvę su veršeliu laikėm. Rudenį susikroviau 
į sunkvežimį mantą ir išvažiavau į Vilnių. Ten įsidarbinau vai-
kų darželio auklėtoja, mamytė prižiūrėjo dukrą. Darželyje dirbau 
dešimtį metų, iki išvykau pas vyrą, Komijoje atliekantį tremtinio 
bausmę. Mielas gimtasis sodžius buvo atimtas negrąžinamai. Dar 
ir dabar sapnuose matau žvyruotą kelią nuo pat Baltosios, pro 
Žilionius, į mano gimtąjį Apušotą.“ 

Visuomeninių pervartų išblaškyti mano kartos Vaidulonių ir Žilionių vaikai 
prigijo ir įleido šaknis, kaip kuriems likimas lėmė, Lietuvoje ir svetur. Mažai jų 
iki šių dienų beliko ir tarp gyvųjų. Ir brangūs mums, likusiems, neblėstantys 
gimtųjų namų prisiminimai. Kol esame, kol nepamirštame... 
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Au to biog ra fi ja
BronėLiniauskienė

Aš, Bro nė Rim ke vi čiū tė-Li niaus kie nė, gi miau 
1923 m. ko vo mėn. 20 d. Ži lio nių k., Še du vos vls., 
Pa ne vė žio (da bar Šiau lių) apskr. ūki nin kų šei mo je. 
Bai giau Še du vos „Sau lės“ pro gim na zi ją, Pa ne vė žio 
Mer gai čių gim na zi ją, Vil niaus (ta da V. Kap su ko var do) 
uni ver si te tą, lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros spe cia ly bę.

Pir mą jį ei lė raš tį pa ra šiau tu rė da ma de šimt me tų. 
Jį tiks liai at si me nu to dėl, kad, pa ro džiu si jį vy res nei 
se se riai, bu vau įskųs ta ma mai – esą tik riau siai iš kur 
nors nu si ra šiau ir ne pri si pa žįs tu.

Še du vos pro gim na zi jo je įsi jun giau į li te ra tų bū-
re lio veik lą, bet į tik rą ir gy vą li te ra tū ri nį gy ve ni mą 
pa te kau per si kė lu si mo ky tis į Pa ne vė žio Mer gai čių 
gim na zi ją, kur li te ra tū rą dės tė ge ra spe cia lis tė mo-
kytoja S. Jag mi nie nė, ak ty viai vei kė J. Lin dės-Do bi lo 
Me no kuo pa, jun gu si Vy rų ir Mer gai čių gim na zi jų 
kū rė jus. Žvel giant iš da bar ties, rei kia pri pa žin ti, kad 
tai bu vo jau nat viš ka, en tu zias tin ga ir ak ty vi li te ra tū-
ri nė veik la, pa lai ko ma ir glo bo ja ma mo ky to jų. Ten 
jau li te ra tų tar pe ta pau pri pa žin ta po ete. Gim na zi ją 
bai giau 1943 m. Tais me tais į uni ver si te tą ne sto jau, 

BronėLiniauskienė

B.Rimkevičiūtė(paskutinėje
eilėjeseptintaišdešinės)tarp
Šeduvosgimnazijosateitininkų
irjųsvečiokun.A.Sušinsko.
1936m.
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o ki tais jau ne be įsto jau, – net dve jus me tus sto ja muo sius iš-
lai kiau ge rai, ne ti ko ma no „cha rak te ris ti ka“ – buo žės duk tė.

Ma no gim to sios apy lin kės – ly gu mų kraš tas, bet man 
jis bu vo gra žiau sia pa sau ly je vie ta ir įkvė pi mo šal ti nis: so-
duo se pa sken dęs kai mas, va sa ro mis net nak tį švie čian čios 
žy din čios lie pos, gan dra liz džiuo se ka le nan tys gan drai, ne-
nu sa ko mi kva pai ir spal vos – vi sa tai for ma vo gy ve ni mo ir 
gro žio su pra ti mą, bu vo po eti nis įkvė pi mas. Bet 1948 m. nie ko 
ne li ko: vi są šei mą iš trė mė į Si bi rą. Aš trem ties iš ven giau, bet 
am žiams pra ra dau tė viš kę – ji bu vo at im ta, iš dras ky ta, nu-
ma rin ta. Aš nie ka da ne be ga lė jau į ją su grįž ti. O jei ir bū čiau 
ga lė ju si, – ne be no rė čiau, – ten, anot I. Si mo nai ty tės, – jau 
iš ma ro nių že mė: na mų pa ma tai, iš kirs tas so das, už žė lę ta kai... 
Šis pra ra di mas per smel kia vi są ma no kū ry bą, – pra si ver žia 
pri si mi ni mais, liū de siu, ne at sa ko mu klau si mu – už ką, ko dėl? 
Šie ne švie sūs mo ty vai, aiš ku, ke lia šyp se ną ir nuo bo du lį da bar ti nės kar tos skai ty-
to jams ir kri ti kams, ku rių dau gu ma jau ne tu rė jo to kių kai mų, to kių so dų, to kių 
ber žų, o gal ir nie ko sa vo jau ne be tu rė jo, tik val diš ko bu to nar ve lį. To dėl ma no 
gy ve ni me daug kas vy ko pa vė luo tai: tik 1963 m. ga lė jau baig ti uni ver si te tą, vė-
lai pra dė jau pub li kuo tis spau do je, tik 1978 m. iš lei dau pir mą ją kny gą. Į Lie tu vos 
Ra šy to jų są jun gą pri im ta 1983 m.

Mo ky to ja vau Gargž duo se, Skuo de ir be veik vi są gy ve ni mą da bar ti nė je Kre-
tin gos pran ciš ko nų gim na zi jo je, ku ri il gus me tus bu vo vie nin te lė (vė liau I-oji) 
vi du ri nė mo kyk la Kre tin go je. Dės čiau lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą, bu vau mo ky-
to ja-eks per tė. Daug me tų va do va vau mo kyk los vy res nių jų kla sių jau nų jų li te ra tų 
bū re liui, be veik kas met jo na riai (kai ku rie po ke le tą kar tų) tap da vo Lie tu vos 
jau nų jų li te ra tų res pub li ki nio kon kur so lau re a tais, pri zi nin kais. Šian dien du iš 
jų – E. Kar naus kai tė ir J. Li niaus kas – yra Lie tu vos Ra šy to jų są jun gos na riai, iš-
lei dę ne po vie ną po ezi jos kny gą.

Supirmosios 
darbovietėsjaunaisiais
literataisGargždų
progimnazijoje. 
1950m.

B.Rimkevičiūtė–
Panevėžiomergaičių
gimnazijos 
abiturientė.1943m.
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Ma no ei lė raš čiai spaus din ti Kre tin gos ir ki tų ra jo nų, res pub li ki nė je spau-
do je, „Po ezi jos pa va sa rio“, „Me tų“, „Bal ti jos“, „Ne mu no“ ir kt. al ma na chuo se, 
žur na luo se, te mi niuo se po ezi jos rin ki niuo se (mo ti noms, tė vui ir kt.). Kai ku rie 
ei lė raš čiai pub li kuo ti an glų, lat vių, ru sų kal bo mis, yra ta pu sių dai no mis (mu zi ka 
A. Rau do ni kio, J. Ta mu lio nio, J. Ce cha no vi čiaus, R. Nai dzi na vi čiaus, A. Ži lio).
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Ma ma, mo ky to ja, po etė
JonasLiniauskas

Sun ku ra šy ti at si mi ni mus apie gy vą žmo gų, 
ypač apie sa vo bran giau sią žmo gų – Ma mą. Vai kys tė je 
nie kas ne kvar ši no me sau gal vos, iš kur ta ma ma at si-
ra do, nes, kiek at si me na me, ji nuo pat gi mi mo bu vo 
ša lia, die ną ir nak tį. Sa vo pir muo siuo se at si mi ni muo se 
ma mą re giu stu den tę, pa lin ku sią nak ti mis prie sta lo 
kaž ką ra šan čią. Vė liau su ži no jau, kad per ra ši nė da vo 
Lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros ins ti tu to kor te les, taip 
už si dirb da ma ka pei ką cuk rui, nes ska niau sias da ly kas 
vai kys tė je bū da vo „tru pi šius“ – juo dos duo nos tru-
pi niai pa sal din ta me šil ta me van de ny je. Kit kas, ma tyt, 
bu vo ne taip gar du. Tai bu vo grei čiau siai apie 1959 m. 
Vil niu je. Nors yra iš li kę to me to nuo trau kų su ma-
no te to mis – ma mos se se ri mis Vil niu je, Se rei kiš kių 
par ke, prie ki no te at ro „Va sa ra“ ir prie dram bliu kų 
fon ta no, ma no at min ty je tas kaž ko dėl ne už si fik sa vo. 
Še du va, ma mos bro liai ir se se rys, ma no te tos ir dė-
dės, pus bro liai ir pus se se rės, se ne liai at si ran da, kai 
tė vai, bai gę stu di jas, gau na pa sky ri mą į Kre tin gą, apie 1960 m. Tuo met pra si de-
da ke lio nės į Še du vą, tiks liau, Ži lio nių kai mą pas se ne lius. Iš Klai pė dos anks ti 
ry te at va žiuo da vo vy riau sia ma mos se suo, te ta Ve ru tė (Ans kai tie nė). Ji tuo me tu 
dir bo Tri ny čių fab ri ko ge ne ra li ne di rek to re, tu rė jo tar ny bi nį trans por tą – kro vi-
ni nę „Ško dą“ (to kias da bar va di na me „kab lu kais“). Kre tin go je įsi so din da vo mus 
ke tu ris, Šiau liuo se tris Rum či kus – ma mos bro lio šei mą, Še du vo je... Vai ruo to jas 
bu vo keis tas – bi jo jo prie šais at va žiuo jan čių ma ši nų, to dėl už si merk da vo, kar tais 
taip at si tik da vo prieš po sū kį... To dėl ke lio nė į Ži lio nius bū da vo su stab te lė ji mu 
pu sei nak ties lau kuo se tarp Rad vi liš kio ir Še du vos, su pra skel tom lū pom, no sim, 
mė ly nė mis, su vy rais, ieš kan čiais ar klio, kad iš temp tų mus už klim pu sius.

Ži lio niuo se iki ka ro gy ve no 13 ūki nin kų. Vi si tu rė jo po 30–38 hek ta rus že-
mės. Do mo Vai te kū no šei ma, va di na ma Ba jo rais, nes bu vo nu si pir ku si nu si gy ve-
nu sio ba jo ro ūkį, Do mo sū nus Pra nas tu rė jo ūkį kai mo vi du ry je, to liau – Pet ras 
Mar ti nai tis ir jo šei ma, Pet ras But kus, se ne lės bro lis Pra nas Kai rys, du sen ber niai 
Plun gės, di de lė Prans kie čių šei ma, Pet ras Zup kus, Juo zas Zup kus (tė vas), Pet ras 
Sta siu lai tis, My ko las Rim ke vi čius (ma no se ne lis), Ig nas Breikš tas, Ig nas Za kas. 
Ka dan gi Za kai, Plun gės ir Prans kie čiai ne bu vo iš trem ti, tai šiuo me tu Ži lio niuo se 
li ku si tik Za ko anū kė. Ba jo rai bu vo ve ža mi į ka lė ji mus, bet iš si laks tė, iš ėjo par ti-
za nau ti į miš kus. Sta siu lai tie nė (Pet ras jau bu vo mi ręs), iš stri bų su ži no ju si, kad 
veš, pa si slė pė, spė ju si par duo ti vi są tur tą ir gy vu lius (iš mo ti nos pri si mi ni mų).

Ži lio nių vi sai ne pri si me nu, tai ma mos mi ti nis kraš tas su gra žiau siais lau kais, 
miš kais, so dais ir žmo nė mis. Ten ma ma pra dė jo ra šy ti ei lė raš čius, se sers bu vo 
įskųs ta ma mai, kad nu si ra ši nė ja ir gi ria si kaip sa vais. Tai gi, ke lias į li te ra tū rą 

BronėLiniauskienė
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pra si dė jo nuo aša rų. Ada (Adzia) Zup ku tė bu vo ge riau sia 
ma mos vai kys tės drau gė. Kar tu ėjo į Še du vos pro gim na zi-
ją. Ten pri klau sė li te ra tų bū re liui ir at ei ti nin kų drau gi jai. 
Apie li te ra tū rą pir mą kar tą iš gir do iš jau no, ką tik bai gu sio 
uni ver si te tą mo ky to jo An ta no Mi kal kė no. Prieš tai mo kiu si 
di rek to rė But kie nė liep da vo tik pa skai ty ti va do vė lį. Ma mos šei mo je vi si bu vo 
pui kūs dai no riai. Vai kys tė je man at ro dė, kad dė dės sa vo bal sais len kia Kuo dį su 
Gi ri jo tu. Dė dės Pra no sū nus Ed var das pa vel dė jo ab so liu čią klau są, pats iš mo ko 
gro ti vi sais in stru men tais, bu vo pa kvies tas į Čiur lio nio me nų mo kyk lą, bet, vi sų 
nuo sta bai, pa bė go pa si il gęs ma mos sriu by tės. Dė dė My ko las bu vo mū sų – pus-
bro lių ir pus se se rių – ste buk las, pa sa ko rius, špo si nin kas ir pra ma niū gas. Pa sa ko jo, 
kad pa ma tęs mies te pir mą kar tą dvi ra tį, ati džiai jį ap žiū rė jo ir iš si dro žė iš me džio. 
Vei kian tį! Pa si da ręs spar nus mė gi no pa sklęs ti nuo tro bos. Dar ži nė je bu vo įkū ręs 
cir ką su ly no ak ro ba tais ir t. t.

Mo ti ną kaip po etę at ra dau gal bū da mas ket vir to je penk to je kla sė je, ji vi sai 
šei mai pa skai ty da vo sa vo ei lė raš čių, pyk da vo, kad tė vas ne taip su pran ta. Pa si ro dė 
pir mo sios (man ži no mos) pub li ka ci jos ra jo no laik raš ty je ,,Švy tu rys“ ir ,,Ta ry bi nis 
mo ky to jas“, dar kaž kur. Mo ti na ra šė ne vien ei lė raš čius, bet ir va di na muo sius 
„mon ta žus“, da bar tai li te ra tū ri nės kom po zi ci jos, mi nis pek tak liai. Daž niau siai jie 
bu vo skir ti iš leis tu vėms, mo kyk los da toms. Pa si se ki mas bū da vo mil ži niš kas. Ei les 
ra šė ir ma no se suo Aud ro nė. Nuo sep tin tos kla sės ei liuo ti pa mė gi nau ir aš. Po 
ke lių mo ti nos pa sta bų se suo bai gė, nors ra šė ge riau už ma ne. Aš at si lai kiau iki 
šiol, nors pa sta bų su lau kiu po kiek vie nos kny gos. Gal nuo sep tin tos kla sės ma ma 
ta po ma no lie tu vių kal bos mo ky to ja. Pa ma žu pa ži nau vi są še du vių lek si ką – kan-
džią, iro niš ką, ne gai les tin gai ap nuo gi nan čią. Jei gu vai kys tė je už ką nors na muo se 

Sutėvais,broliais,
seserimis,vaikaite
gimtajameŽilionių
kaime
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gau da vau su dir žu, vė liau – sma giai per  
au sį, tai da bar san ty kiai pa si kei tė, iš mo-
ti nos– vai ko ta po mo ky to jos– mo ki nio.

– Kas šian dien no ri prie len-
tos? Ne jau gi ne pa si ruo šėt? Ne spė jo te? 
Bai kit! Va kar Li niaus kė lis fut bo lą spar dė iki tam sos, tas tai tik rai vis ką pa ruo šė!

To dėl no rė da mas pas ma mą-mo ky to ją gau ti pen ke tą, tu rė jau mo kė ti še še tui.
Vi sai ki to kie san ty kiai vy ra vo li te ra tų bū re ly je, ku riam va do va vo ma ma. Ji 

bū da vo šil ta, sva jin ga ir ro man tiš ka. Bū re lį lan kė daug moks lei vių. Ten su si pa-
ži nau su da bar ti ne ki no kri ti ke Ži vi le Pi pi ny te. Man, per skai čiu siam (su ri ju siam) 
tuo me tu vi są ra jo ni nės bib lio te kos lek tū rą, pa ro dė vi sai ki tas kny gas – Ka miu, 
Se lin dže rį, Ap dai ką... Iš ma mos ug dy tų li te ra tų kol kas tik aš ir po etė Ele na Kar-
naus kai tė esa me Lie tu vos ra šy to jų są jun gos na riai. Ki ti bu vę auk lė ti niai ir li te ra tai 
ją lan ko iki šiol. Vi sos ir vi si pri si me na, kad nuo pa sta bų daž nai tek da vo aša ro ti, 
bet lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą iš mo ko vi sam gy ve ni mui. Ma mai bu vo su teik ta 
mo ky to jos eks per tės ka te go ri ja, ji ta po Kre tin gos mies to gar bės pi lie te, Lie tu vos 
ra šy to jų są jun gos na re nuo 1983 m.

Vi sas ma mos kla jo nes ir ke lią į li te ra tū rą ap ra šy ti rei kė tų me tų. Ji sa ko, kad 
kū ry bi nį im pul są ga vu si iš sa vo tė vo – ma no se ne lio gi ri nin ko My ko lo Rum či ko, 
ro man ti ko ir pa sa ko riaus, Ve ro ni kos Če pu ly tės ir Be ne dik to sū naus. Se ne lė – Apo-
lo ni ja Kai ry tė-Rum či kie nė-Rim ke vi čie nė, Ma ri jo nos Puo džiū nai tės ir Pran ciš kaus 
duk tė, bu vo kie ta, tvar kin ga, darbš ti ūki nin kai tė. Iš kur tie Rum či kai? Vai kys tė je 
gir dė jau gal mi tą, gal tei sy bę, kad Rum čik iš Če ki jos at vy ko su Na po le o no ar mi-
ja ir įsi my lė jęs pa si li ko. Lie tu vi nant (1930 m.?) ca ro lai kais su sla vin tas pa var des 
Rum či kas ta pęs Rim ke vi čiu mi. Tik šie met ir tai ne iš ma mos su ži no jau, kad ji 
bu vo par ti za nų ry ši nin kė. Kad mo čiu tė ži no jo daug di des nių pa slap čių, ku rių net 
sa vo vai kams ne sa kė. Ma nau, kad vi si Lie tu vos gi ri nin kai po 1945 m. va žia vo 

Kretingosvid.mokyklosliteratųbūrelis 
atsisveikinasusavonariaisabiturientais.
Centre–būreliovadovėmokytoja 
B.Liniauskienė



1211

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

Trysrašytojų 
kartos– 
B.Liniauskienė, 
J.Liniauskas, 
anūkasA.Kairys– 
Kretingosmuziejuje

su si pa žin ti su Si bi ro me die na. Per trė mi mą ma mos ne bu vo na mie. To dėl gy ve na-
mo ji geo gra fi ja pla ti: Gargž dai, Pa ne vė žys, Skuo das, Vil nius, Kre tin ga. Bet šir dis 
li ko Še du vo je, Ži lio niuo se. Ten ir po ezi jos ver smės, ko ge ro, la biau siai ma to mos 
trip ti ke Rudenįraunalinus (rin ki nys „Pa lei žy din tį lau ką“, 1978 m.), nors Še du vos 
kraš to ir gim tų jų Ži lio nių pa šlo vi ni mo ra si me ne vie na me ei lė raš ty je.

O man Še du va – tai pir mo jo bu či nio kraš tas, su bal to mis tri mi ti nin ko ir 
ožiu kų skulp tū rė lė mis, liep te liais, mil ži niš kais me di niais suo lais, bai gus 9-ą kla sę...

Taip ir gy ve na Kre tin go je ma ma, mo čiu tė, mo ky to ja, po etė Bro nė Rim ke-
vi čiū tė-Li niaus kie nė, pa lai do ju si vy rą, su lau ku si gra žaus 90-me čio, vis to kia pat 
kaip jau nys tė je, še du viš kai „ho no ra va“, už au gi nu si du vai kus: pro fe so rę, psi cho-
lo gi jos moks lų dak ta rę Aud ro nę Li niaus kai tę, bu vu sį Lie tu vos ra šy to jų są jun gos 
pir mi nin ką po etą, vai kų ra šy to ją Jo ną Li niaus ką, su lau ku si ke tu rių vai kai čių: Jo-
no, Gab rie lės, An ta no ir Po vi lo (Jo nas su An ta nu jau moks lo dak ta rai) ir kol kas 
dvie jų pro vai kai čių – Jo kū bo ir Alai nos-Be at ri čės.
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Lai ko at kar pos Bro nės Li niaus kie nės  
po ezi jo je
ŽydronėKolevinskienė

Kal bė ti apie Bro nės Li niaus kie nės kū ry bą no rė čiau pra dė ti ei lu te „Aš sto viu 
at vi ra kaip van de nys“ iš jos po ezi jos rink ti nės „Kregž dės pra au ga dan gų“ (Klai-
pė da, 2008). Į šią kny gą su dė ti ge riau si ei lė raš čiai iš anks tes nių rin ki nių: „Pa lei 
žy din tį lau ką“ (1978), „Ty lūs pa si kal bė ji mai“ (1983), „Pa šauk siu me dį“ (1987), „Taip 
dūž ta lai kas“ (1993), „Ant va ka ro kran to“ (2003) ir pluoš tas nau jau sių ei lė raš čių 
sky riu je „Virš na mų va ka rė ja“ (2003–2007). Vie na me po kal by je „Pa jū rio nau jie-
noms“ (2006 12 08) B. Li niaus kie nė yra iš ta ru si: „Esutos–senosios,klasikinės–po
ezijosatstovė.Manirdabarlabiaupatinkaklasikiniaieilėraščiai.“Apie tas kla si ki nes, 
tra di ci nes, ne kves tio nuo ja mas ver ty bes po etė ir kal ba sa vo po ezi jo je, at ver da ma 
dra ma tiš kas lai ko di men si jas, žmo gaus lai ky se ną is to ri nė se per var to se, žmo gaus ir 
gam tos der mę. Gam tiš ko ji, kai miš ko ji tra di ci ja B. Li niaus kie nės ei les tar si „su ka bi-
na“ su ki tos ži no mos po etės Sta sės Ly gu tai tės-Bu ce vi čie nės ly ri ka. La bai pa na šiai 
įpras mi na ma pa na ši pa tir tis. Re mia ma si į sa vo kar tos pa tir tį, sa vo kar tos po eti nį 
kal bė ji mą (eil. „Sa vo kar tai“). Šian die ni nį skai ty to ją, daž nai jau per var gu sį nuo 
rėks min gų, šo ki ruo jan čių teks tų, B. Li niaus kie nės ei lė raš čiai pa trau kia ra miu, ty liu, 
har mo nin gu kal bė ji mu. Gė rio ir gro žio ty lu mas. Li te ra tū ro lo gė pro fe so rė Vik to ri ja 
Dau jo ty tė, įžvelg da ma B. Li niaus kie nės ei lė raš čių po eti kos ir se man ti kos ry šį su 
Ja ni nos De gu ty tės ly ri ka, šios po etės kū ry bos es mę api bū di no – „ty lių pa si kal bė ji mų 
po eti ka“. Tai gi – pa si kal bė ti ir iš si kal bė ti. Po kal bio svar bą liu di ja ei lė raš tis „Ty lūs 
pa si kal bė ji mai“. Ga li ma tik pri tar ti Eu ge ni jos Vait ke vi čiū tės min čiai, iš sa ky tai „Li-
te ra tū ros ir me no“ pus la piuo se (2003 07 01) ap ta riant rin ki nį „Ant va ka ro kran to“: 

„Neretaiskaitantpoetėseilėraščiussusidaroįspūdis,lygpoetėban
dytųkonorsišklausti.Tačiau,užuotatlapojusiduris,įsiveržusi
sutrenksmais,griausmaisiratsakymusišcypiančiosbūtieslupte
išlupusi,jiatsargiaipraveriaduris,žvilgtelividunirpabandopa
siteirauti.Droviai.“ 

Gal būt dėl to nuo la ti nio ne drą saus ban dy mo už megz ti ry šį su skai ty to ju, ad re sa tu, 
dėl ko mu ni ka ci jos po rei kio B. Li niaus kie nės ei lė raš čiai iš si ski ria krei pi nių, re to ri nių 
klau si mų ir su šu ki mų gau sa, pa vyz džiui: „tuneliūdėk,manovaike“,„laikas,okūdiki
mano“,„O,kiekjaupraėjo!O,kiekdaugateisdar!“ („Ar jau be ma nęs“) ir pan.

Ban dy da ma ap rėp ti B. Li niaus kie nės po ezi jos vi su mą, iš skir čiau ke lis svar-
biau sius, ryš kiau sius da ly kus, ap švie čian čius po etės kū ry bą. 

Pir miau sia tai – po ezi jos šal ti niai, sa vo tiš kai pe nin tys jos kū ry bą. 
Vaikystėspasaulis. B. Li niaus kie nės po eti nė kū ry ba re mia si į tai, kas il-

giau siai iš lie ka, – į vai kys tės iš gy ve ni mus. Tė viš kės re a li jos, įspū džiai, pa tir ti vai-
kys tė je, iš ky la dau ge ly je rink ti nės ei lė raš čių (–––Daršiaudaisapkibęsmanotėvo
švarkas,/pirštąnusimušęs,mažasbrolisverkia,/čiadarmanožodžiai,čiadarmano
pėdos,/darkaimynaišnekasprieklėtysusėdę...).
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Iš vai kys tės pa sau lio at ei na ir ne nu trūks tan tis ry šys su gam ta, nuo lat mai-
ti nan tis šios kū rė jos po ezi ją. Pa vyz džiui, ei lė raš tis „Nak tis tė viš kėj“:

Užmigodidelispaukštis,/nebešnaramedžiai,/išištrauktokibi
ro/ligrytolašnojavanduo,/pilnatistingiairitasviršūnėm,/
putinaišiąnaktkrūmuospražydo,–/nuokvapniosjųšviesos/
taipįšiloasla.

Fik suo ja mas sa vai mi nis lie tu viš ko pei za žo gra žu mas. To dėl dau gu ma rink-
ti nės ei lė raš čių yra itin gam tiš ki, pei za žiš ki. 

Ki tas ne ma žiau svar bus as pek tas – tėvynė(tėviškė,gimtinė)irtauta. 
B. Li niaus kie nės po ezi jo je pos tu luojamas žmo gaus ry šys su gim tą ja že me ir sa vo-
sios tau tos li ki mu. Gi lus įau gi mas į gim tą ją že mę yra vie na iš po eti nės kū ry bos 
šak nų. Šis mo ty vas iš ky la dau ge ly je ei lė raš čių (Duokgėlėsirvandensamžinumą,/
kadirmirusžydėčiau,Tėvyne,/aštau–ištavęs.).

Pa na šus žmo gaus iš au gi mas tar si iš tė viš kės– tė vy nės del nų sklei džia mas ir 
ei lė raš ty je „Bus Lie tu va“ (Ten,kuratrasiusavošaknis–/žemėj,danguj,vandeny,/
žodygyvam,–/busLietuva.).

Ne tik tė viš kė, jos gam ta – po etės įkvė pi mo šal ti niai. Ne ma žiau svar bi ir 
tau tos is to ri ja. Jos kri tiš kiau si mo men tai ypač ska ti na kū ry bi nę min tį. Dva si nis 
tau tos nai ki ni mas so pu liu per ve ria ly ri nio sub jek to sie lą:

šaudėmTėvynęiržodį,–/kraujasįateitįtiško,/keikėmprakei
kėmVorkutą,/verkėmirfronto,irmiško./Renkamirašarom
plaunam,–/jųirsavęsneapgynėm.../Kiekpadaugėjokapelių,–/
tieksumažėjoTėvynė(„Lie tu va, gie dan ti paukš te“).

Skau dūs tau tos is to ri jos mo men tai – trem tis, il gai slėp ta sun ki po ka rio pa-
tir tis („Tadanebuvogalimaverktiirnebuvogalimajuoktis“) – lie ka am ži nai už fik-
suo ti po ezi jo je, bet čia jie, ne te kę sa vo ašt ru mo, nu skaid rė ję ir švie sūs, su tau rin ti 
po eti nio žo džio ga lia: 

Kitųkaltesskaičiuotivisadalengviau,–/patstobuliauirdaug
šauniauatrodai,/ogėlėsžydibejokiospolitikosgražiai–/lyg
pačiossau–taipnekaltai,vienodai./Omesjaubijomeirsau
lės,irvandens./Jaudraugobijome–parduotų?Neparduotų?/
Žmogau,jukžemėjereikėsgyvent/visiemspotuopačiubirželio
stogu.(„Po bir že lio sto gu“).

Tik ne nu trūks tan tis ry šys su skau džiu tau tos bu vi mu lai duo ja ne iš sen kan čią 
kū ry biš ku mo ver smę, pa lai min gą gy ve ni mo pras min gumo ir ne nyks tan čios ver tės 
nuo jau tą(Tikneprakeik,oLietuva,uždviveidystę/irmūsųneatsižadėk./Nepaklai
dinkgenties,kadgrįžti/išdvasiosištremtiesgalėtų,/kadpodangumužtektųvietos/ 
visiems,kaiobelysžydės...).
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Etinės,dorovinėsvertybės,pareigairatsakomybė B. Li niaus kie nės po ezi-
jo je. Ra šo ma iš at si mi ni mo, to dėl pra ras tus, pri mirš tus Lie tu vos is to ri jos, kul tū ros 
pus la pius ban do ma įpras min ti ly ri ko je (ApkabinameNidą,Varnius,/ieškomKernavėj
keliopradžios./Jeineteksimsavošaknų,/kasgimusčiavedžios?).

Mi si ja – bū ti is to ri jos at min ti mi. Tai gi B. Li niaus kie nės po ezi jos ly ri nis sub-
jek tas – is to ri jos liu di nin kas, ku ris, tap da mas is to ri jos at min ti mi, taip įam ži na ir 
sa vo bū tį (Skaičiuojityliai,užlenkuspirštą:/čiabuvosvirnas,tenaugoskirpstas,/
akmuoprisėsti...Nebeištirpsta/ženklaimatyti,tikžemėjuda).

Gerumo,atlaidumo,ramybėsprograma, ve dan ti link Jus ti no Mar cin ke vi-
čiaus ei lė raš čių (Labainorėjauašpasaulįnudažyt/Baltašvytinčiaspalva,–/Nuo
šypsenosligšypsenos/Jisbūtųgerasirjaukus.).

Ge ru mo pro gra mą daž niau siai rep re zen tuo ja ty los mo ty vas: „pabūkimtyliai...
Nekalbėkim“. To dėl ei lė raš čiai iš si ski ria itin in ty miu kal bė ji mu. Ak cen tuo ja mas gė-
rio ir gro žio vie nu mas (Manatrodo–tuojkukuosgegutė,/žirginiaijaudulkesberti
ima,/irprovisąšitąatbudimą/mūsdienaatrodonuostabi.).

Kar tu ryš kė ja ir dva si nė vie nu ma, taip rei ka lin ga su si tel ki mui, ap mąs ty mui, 
per gal vo ji mui.

Po etės ne apei na ma ir kūrybostema – pa vyz džiui, ei lė raš čiai „Ra šyk at min-
ty“, „Po etui“. Po etas pri ly gi na mas gie dan čiam paukš čiui. Jo mi si ja ir tos mi si jos 
pa sek mės pa kan ka mai aiš kios ir daž nai skau džios (Nevaikščioknaktįpogatvę–/
sušalępaukščiaiglausisprietavęs,/irtupavirsigiedančiupaukščiu.../Barstave,kai
giedosi,bars,kaitylėsi...).

Dar vie nas bū din gas kū ry bos as pek tas – žemaitiškiejiiraukštaitiškieji
atspalviai.

V. Dau jo ty tė, sa vo kny go je „Pa ra šy ta mo te rų“, trum pai pri sta ty da ma B. Li-
niaus kie nės ly ri ką, iš sky rė sa vi tes nę že mai tiš ką ją te mą – cik lą „Že mai ti jos etiu dai“, 
ypač at kreip da ma dė me sį į vie ną šio cik lo ei lė raš tį „Že mai čių mo te rys“. Bū tent 
mo te rų pa veiks lais įpras min tas vi sų svar biau sias že mai tiš ku mo as pek tas – kie tu-
mo, ne pa lau žia mu mo ak cen ta vi mas:

Tainuokotaipšiurkščiosjūsųrankos/(švelniaiglostoaugalą
irgyvį),/onuokosugrubojūsųširdys–/jūrosvėjoarnuo
išdavystės?<...>Jūs–išdrožtosRiaubosstatulėlės,/plokščiavei
dės,nualsintoslaiko,/kantriainešatšimtmečiųlikimą,/mirtįir
gyvenimąatlaikot...(„Že mai čių mo te rys“).

Jūs–išdrožtosRiaubosstatulėlės,/plokščiaveidės,nualsintoslaiko,/kantriainešat
šimtmečiųlikimą,/mirtįirgyvenimąatlaikot... 

Kan try bė, kaip že mai tiš kos, mo te riš kos dva sios ap raiš ka, įpras mi na ma šiurkš-
čių ran kų, su gru bu sių šir džių įvaiz džiais. Ta čiau, ma nau, jog dau gu mo je ei lė raš čių 
do mi nuo ja ne že mai tiš kas ko lo ri tas, o Aukš tai ti jos – vai kys tės, jau nys tės kraš to 
il ge sys „Norėčiaukalbėtigimtąjatarme–aukštaičiųrytiečių“.

Po etės kū ry bos ne at sie ja ma di men si ja – laikas.
Pa ti po etė yra iš si ta ru si: 
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„Manoeilėraščiai–tamsūs.Juosemažaipavasario,šviesos.Jie
kupiniliūdnosusimąstymo,irdžiaugsmotikrainėra.Nugyventi
metaiirgyvenimopatirtisgiliauleidžiapasverti,kolauktiišto
gyvenimo,kąjisdavė.Pagrindinėtemayragyvenimasirlaikas.
Ojisatrodotragiškas,skaudusmanopožiūriu.Jisneišvengiamas,
nesulaikomas.Visasgyvenimassutelpaįlaiką.“ 

Ir iš tie sų dau ge ly je ei lė raš čių ve ria si ne pa pras tas da ly kas – ne su sto jan tis, vis ką 
kei čian tis lai kas (messeniainetokieirjaubūsimnetie,/kokiebuvom.Irmūsųme
tus/jaupraaugoirkregždės,rugiaiirvaikai./Iršešėlistrobospašaly.).

Štai toks li ni ji nis gy ve ni mo ir lai ko bėgs mas už ko duo tas ir vie nos rink ti nės 
pa va di ni me „Kregž dės pra au ga dan gų“. La biau siai lai ko tėk mę at spin di ju ti mi nis 
pa sau lis. „Čia ir da bar“ esan ti ar pri si mi ni muo se iš ky lan ti tik ro vė jau čia ma vi so-
mis jus lė mis (re ga, klau sa, ly tė ji mu):

Rašytojųdraugėje:
supoetuEduardu
MieželaičiuKretingos
1ojojevidurinėje
mokykloje

...surašytojaklasike
IevaSimonaityte.
1994m.
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Laikas–paukštistrenkėsįstiklus–/Irdaiktaiparodėsavo
esmę./Kadpamilčiauviskąirvisus,/Nespalikę,–niekone
berasime./<...>Okolsaulėvėleipatekės,/Laukosmilgapaū
gėspersprindį.../Klūpoangelospalvosnaktis,/Irmanasakis
dangusatspindi.

Pa sau lis kei čia si, bet kar tu lie ka ir toks pat. Kei čia si for mos. Žmo gus su au-
ga, sens ta, grįž ta į ka dai se gy ven tas ar lan ky tas vie tas ir ma to: už au gę me džiai, 
už žė lę ta kai... To dėl lai kas žmo gui ga li bū ti ir žiau rus:

Laikopilnikalendoriai,/Laikraščiai,laikrodžiai,/Vaikųdelniukai,
senukųraukšlės,/Laikopilnosknygos,/Namųpamatai,akys,/
Saulėstekėjimas,/Okaivisąlaikąsudedi,–/Tikminusožen
klas(„Žen klas“).

...surašytojais 
klaipėdiečiais 
(iškairės) 
R.Černiausku, 
S.Jonausku, 
A.Žaliuliteratūros 
vakareVilniaus
rašytojųklube.
Nuotraukosiš 
B.Liniauskienės
albumo

...sulietuvių 
irlatviųrašytojais 
P.IntosAkmenų
muziejujeMosėdyje
(trečiaišdešinės)
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Pa na šiai pra bė gan čio gy ve ni mo, ne nu mal do mai te kan čio lai ko mo ty vas 
bū din gas dau ge liui ei lė raš čių. Po etės kū ry bo je lai ko tėk mė sie ja ma su iš ėji mo, 
už ge si mo, per trū kio mo ty vais: 

„Mesviseinamtolynirtolyn–pokilometrą,žingsnį,posprindį“,
„nuriedadienapodienoskaipištrūkęsaslaguzikėlis...“,„kažkas
nemačiomapsižvalgoir...užpučiadagtį...“

Api ben dri nant ga li ma teig ti, kad B. Li niaus kie nės po ezi jos pa sau ly je ryš kiau siai 
ve ria si vai kys tės, tė vy nės ir tau tos, pa rei gos ir at sa ko my bės, ge ru mo ir at lai du-
mo se man ti niai as pek tai. Lai ko at kar pos B. Li niaus kie nės ei lė raš čiuo se – pra ei tis, 
da bar tis ir at ei tis – su da ro vie ną lai ko mat me nį. Nie kas ne iš nyks ta iš at min ties. 
Da bar tis yra ir pra ei tis, ir at ei tis. Ka me ri nis kal bė ji mas apie kin tan čią re gi my bę, 
apie bė gan tį lai ką šios po etės kū ry bo je ke lia mas į ver ty bės ran gą. Ta čiau vis gi 
lie ka kaž kas, ko ne pa jė gia nu si neš ti lai kas, ko ne pa jė gia iš trin ti at min tis: tai – be-
si drai kan tys su ply šę vo ra tin kliai, vais kus ru gių gel to nu mas, pu ti nų, pe ly nų, li nų 
žy dė ji mas, „švilpimassparneliųtilviko“, kregž dė, krau nan ti liz dą ir stai giai šau nan ti 
dan gun... Ir ei lė raš čiai...



1218

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Dailininkas, pilietis, žmogus
Jonas Gudmonas

Lietuvos dailininkų sąjunga pra-
nešė, kad eidamas 84 metus, kovo 1 d. 
mirė vienas garsiausių lietuvių grafikos 
meistrų Kęstutis Gvalda. Plakato žanro 
meistras, prekinių ženklų ir logotipų 
kūrėjas K. Gvalda savo darbais formavo 
Lietuvos taikomąją grafiką. Dailininkas 
buvo Varėnos ir Kybartų miestų herbų 
etalono autorius.

Taip glaustai 2011 m. kovo 1 d. 
įvairiuose naujienų portaluose buvo 
informuojama apie K. Gvaldos mirtį 
ir apibendrintai atskleidžiamas jo vai-
dmuo Lietuvos grafikos raidoje. Tokiose 
žinutėse neįmanoma atskleisti paties 
žmogaus gyvenimo kelio, jo siekių, 
mąstymo, nuostatų, konteksto, kuriame 
formavosi jo kūrybinis stilius, turinys... 
Neabejotina gal viena – tai buvo dai-
lininkas, gyvenimą paskyręs grafikai, 
kūrybai, kuri prasidėjo dar 1945 m., 
kai K. Gvalda, gimęs Šeduvos valsčiuje 
ir baigęs Šeduvos gimnaziją, atvyko į Vilnių ir įstojo į išsvajotą Vilniaus dailės 
institutą. Čia jis sutiko jau garsius dailininkus grafikus: prof. Joną Kuzminskį, 
prof. Vytautą Jurkūną, doc. Mečislovą Bulaką, impozantišką dailės istorijos dės-
tytoją prof. Levą Karsaviną, kuris, kaip rašo pats K. Gvalda, žavėjo visus savo 
apranga, emocingu, puikaus tembro balsu, išsamiu dėstymu, papildytu poezijos 
intarpais įvairiomis originalo kalbomis... Atrodė, kad prasidėjęs dailės studijų kelias 
bus šviesus ir tiesus, bet vos po pirmųjų poros metų su įsimintinomis vasaros 
praktikomis, kur gyveno, piešė ir kartu valgė su dėstytojais savo gamintą mais-
tą, po išvykos į didingąjį Peterburgą su jo dailės muziejų lobynais, jau 1948 m. 
gegužės mėn. K. Gvalda su šeima ištremiamas į Krasnojarsko krašto taigą, kur 
teko praleisti dešimt nelengvų metų. Tiesa, ir ten po Stalino mirties atsiranda 
galimybė lankyti Irkutsko vidurinę dailės mokyklą, tačiau didžioji gyvenimo da-
lis, kaip jis pats vaizdingai prisimena, buvo kupina visai kitų rūpesčių – reikėjo 
sukti galvą, kaip išgyventi kenčiant šaltį, alkį, kaip ką nors užsiauginti, įsigyti 
karvutę – pienelio tiekėją...

Atšilimo laikais, jau sugrįžus į Lietuvą, 1960 m. jis vėl Dailės instituto 
studentas. Įstoti į dailės studijas tuomet, kaip ir dabar, buvo be galo sudėtinga, 
didžiulė konkurencija. Tad K. Gvaldos siekis byloja ne tik apie jo užsispyrimą, 
didžiulį norą, bet neabejotinai ir apie talentą.

Kęstutis Gvalda
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Tokia buvo dailininko K. Gval-
dos kūrybinio kelio pradžia. Dailinin-
ko, vėliau tapusio vienu žymiausiu 
Lietuvos taikomosios grafikos meis-
tru. 1964 m., įgijęs dailininko grafiko 
diplomą, buvo paskirtas dailininku į 
Eksperimentinį meninio konstravimo 
biurą. Biuras buvo ką tik įsikūręs ir 
telkė darbui perspektyviausius grafikus. 
Biuro veikla buvo orientuota į taros, 
pakuočių konstravimą, produkcijos re-
klamą, informaciją įvairiomis formomis. 
Tai iš esmės buvo taikomosios grafi-
kos, dabar vadinamos grafiniu dizainu, 
formavimosi etapas. Pačios taikomosios 
grafikos ribos, kas priklauso taikomajai 
grafikai, o kas ne, greičiau buvo susita-
rimo reikalas, nors, pavyzdžiui, dailėty-
rininkas habil. dr. V. Rimkus apibrėžia, 
kad taikomoji grafika – labai plačios 
apimties dailės žanras. Prekių pakuo-
tės, reklama, įvairūs plakatai, firminiai 
ženklai, atvirukai, bukletai, gairelės, 
vokai, etiketės, blankai, pašto ženklai 
ir kita – tai vis taikomosios grafikos 
sritis, teigia V. Rimkus, pabrėždamas, 
kad priklausomybę šiai sričiai nusako 
ne įvardijimas, o paskirtis, funkcija.

Dėmesio taikomajai grafikai Lie-
tuvoje niekada nebuvo per daug. Ilgą 
laiką nebuvo nė vienos bent kiek plates-
nės ir gilesnės meno teoretikų analizės, 
skirtos taikomajai grafikai, jos raidai, 
pasiekimams. Tas dėmesio ar įverti-
nimo trūkumas jautėsi ir tuometinėse 
meno tarybose, kurios į taikomosios 
grafikos darbus žiūrėjo ne kaip į meną, 
o kaip į produkciją, kuri atsiranda be 
jokių pastangų, kūrybinio polėkio ir 
ieškojimo, tarsi savaime. Reikėjo ke-
lių dešimtmečių, kad tas taikomosios 
grafikos kelias, prasidėjęs nuo atviro 
ignoravimo, nesuvokimo, nevertinimo, 
atvestų iki tarptautinio pripažinimo. 
K. Gvalda – vienas iš nuėjusiųjų visą šį 

Dailininko tėvai Salomėja ir Stasys Gvaldos. 
1944 m.

Kartu su Irkutsko dailės mokyklos bendrakursiu 
Vytautu Ciplijausku (dešinėje). 1956 m. 
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kelią. Jo kelių dešimtmečių darbas Eksperimentiniame meninio 
konstravimo biure atskleidė jį kaip organizatorių, įvairiapusį 
dailininką, dailininką pilietį, kuriam darbas biure buvo ne 
tik būdas užsidirbti algą. Jo nelengva gyvenimiška patirtis 
Sibire, tautiečių susitelkimas sunkiomis akimirkomis išugdė 
savybę rūpintis ne tik savimi, ne tik spręsti pasitaikančias 
problemas, bet ir pačiam rodyti iniciatyvą. Daugelį metų K. Gvalda nuosekliai, 
nuodugniai ir su jam būdingu atkaklumu siekė, kad kolegų, tarp kurių buvo ryškių 
grafikos meistrų: R. Dočkutė, V. Grušeckaitė, I. Katinienė, T. Lekienė, R. Rozytė, 
J. Gelgaudas, ir kitų dailininkų darbai pasklistų ne tik vartotojiškoje erdvėje, bet 
patektų ir į viešą meninę erdvę, į parodas, konkursus. Tikėtis, kad respublikinėse 
grafikos parodose bus priimti eksponuoti ir taikomosios grafikos kūriniai, tuo 
metu buvo beviltiška, todėl aktyviai buvo siekiama dalyvauti plakato parodose 
Lietuvoje, rengiamose Pabaltijo plakato bienalėse, Sąjunginėse parodose. Bet tai 
buvo tik plakatai. Kita biuro dailininkų meninė grafinė produkcija – pakuočių 
sprendimai, prekiniai ženklai ir kt. jokių viešo pristatymo galimybių neturėjo. 
Todėl K. Gvalda ne kartą ir pas save biure, ir grafikų susirinkimuose dailininkų 
sąjungoje siekė, kad būtų imta organizuoti atskiras Lietuvos taikomosios grafikos 
parodas. K. Gvaldos atkaklumas davė rezultatų – pirmosios taikomosios grafi-
kos parodos Lietuvoje įvyko 1967, 1969 metais. Ekspozicijos sulaukė palankių 
atsiliepimų iš įvairių sričių specialistų. Parodos buvo reikalingos ne tik patiems 
darbams eksponuoti, bet kartu tai buvo galimybė projektą pristatyti tokį, koks 
jis turėtų būti nepriklausomai nuo ribotų to meto spaudos galimybių. Tai buvo 
proga atskleisti meninių sprendimų privalumus. Tos pirmosios parodos atkreipė 
spaudos, įvairių žinybų dėmesį. Imta rengti parodas tam tikru periodiškumu. 
Vienos iš tokių – kas 10 metų rengiamos Pabaltijo taikomosios grafikos parodos, 
o apie 1980 m. Vilniaus Prekybos ir pramonės rūmuose suorganizuota Sąjunginė 

Su eksperimentinio 
meninio konstravimo 
biuro kolegomis po 
parodos atidarymo. 
2002 m.
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firminių ženklų paroda. Tai jau buvo pripažinimas ir slenkstis išeiti į tarptauti-
nę areną. Būtent Kęstučio Gvaldos, Ritos Rozytės, Vlado Lisino ženklai 1986 m. 
pirmą kartą buvo eksponuojami tarptautinėje Brno taikomosios grafikos bienalėje. 
Suprantama, tai lėmė ne tik kūrėjų noras, bet, svarbiausia, darbų kokybė. Lietuvos 
dailininkų ženklai buvo apibūdinami kaip saviti, originalūs, funkcionalūs. Gerų 
atsiliepimų sulaukta ir vokiečių taikomajai grafikai skirtame žurnale „Neue Wer-
burg“, daugiau dėmesio atsirado sąjunginėje, Lietuvos spaudoje. Tai rodo, koks 
svarbus buvo K. Gvaldos pradinis postūmis, lėmęs dėmesį, pripažinimą, skatinęs 
gerinti kokybę, ieškoti individualios meninės kalbos ir raiškos. 

Per tuos kelis dešimtmečius subrendo nemažai taikomosios grafikos žanre 
dirbusių dailininkų, išsiugdžiusių savitą stilių. Tarp jų K. Gvalda išsiskyrė ne 
stiliaus savitumu, o požiūriu į darbą, kūrybiniu įvairiapusiškumu, atsakomybės 
jausmu. Jam darbas biure buvo ne mechaninis užsakymo atlikimas, o kūryba, me-
ninio rezultato siekimas, kuris nedarytų gėdos nei respublikoje, nei užsienyje. Jis 
neeksploatavo vieno išbandyto, įvaldyto stiliaus – kiekvienam atvejui, kiekvienam 
užsakymui ieškojo vienintelio, paties tinkamiausio sprendimo. Todėl jo darbai, ar tai 
būtų firminiai ženklai, ar plakatai, ar ekslibrisai, ar iliustracijos, tokie įvairūs savo 
plastiniu, kompoziciniu sprendimu, raiškos priemonėmis. Tai rodo jo atsakomybę 
už savo darbo rezultatą, reiklumą sau ir pastangas siekti visada paties geriausio 
sprendimo. Būtent ta vidinė atsakomybė ir sąlygoja tą pasiektą vienodai gerą 
ir aukštą lygį įvairiose taikomosios grafikos srityse. Jo sukurti firminiai ženklai, 
nors sukurti prieš kelis dešimtmečius, ir šiandien gali būti formos tikslingumo, 
originalumo, informatyvumo, funkcionalumo pavyzdžiu. Daug jo sukurtų firminių 
ženklų dar ir šiandien funkcionuoja, nenusileisdami nūdienos autorių analogiš-
kiems ženklams ar net juos lenkdami. Įsižiūrėję į tokius ženklus kaip Taikomosios 
enzimologijos instituto, Pieno konservų fabriko, vaikų ligoninės, metalo dirbinių 
susivienijimo „Metalistas“ ženklus, matome skirtingas raiškos priemones, skirtingą 
vizualinį charakterį, bet visur ryškus specifikos suvokimas. Pažiūrėkim šiandien į 
bet kurios TV laidos metu pristatomus vienokio ar kitokio renginio rėmėjų firminius 
ženklus ir logotipus ir akivaizdžiai matysime, kad K. Gvalda buvo pasiekęs aukštą 
profesionalumo lygį ir kad šiandien tai tebėra orientyras jauniesiems grafikams.

Bene ryškiausiai K. Gvaldos kūrybiniai ieškojimai ir paties autoriaus cha-
rakteris atsiskleidžia jo sukurtuose plakatuose. Iš viso sukurta per šimtą plakatų, 
kuriuose galima įžvelgti ir subtilaus humoro, ir poetiškumo, ir dekoratyvumo, ir 
tikslingo lakoniškumo. Plakatai eksponuoti visose Lietuvos plakato parodose, Pa-
baltijo plakato būreliuose, Taline, Rygoje, Vilniuje, tarptautinėje bienalėje Varšuvoje, 
taikomosios grafikos bienalėje Brno. Būdinga tai, kad jis išvengė tuo metu Lietuvoje 
vyravusio lakoniškumo, kuris buvo ypač ryškus dailininkų V. Kaušinio, J. Galkaus, 
jų mokinių R. Dočkutės, J. Gudmono, A. Brogos ir kitų darbuose ir apskritai 
būdinga lietuviško plakato mokyklai. K. Gvalda liko ištikimas savo nuostatoms – 
kiekvienai temai ieškoti tinkamiausių priemonių, išraiškos, kompozicijos. Todėl 
jo plakatai tokie įvairūs, bet vienodai brandūs. Plakate „Daug metalo sugadino, 
vieną varžtą pagamino“ labai subtiliai panaudoja patį pavadinimą. Jo pasirinktas 
teksto variantas vietoj, pavyzdžiui, tiesmukiško lozungo „Taupyk“, sušildo patį 
plakatą, įstringa atmintin, verčia mąstyti. Pavadinimui akomponuoja taip pat su 



1222

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

švelniu humoru pateikiamas piešinys. Visiškai kitoks plakatas „Klaipėdos dailės 
galerija“, kur pačios galerijos pastatas, būdingas Klaipėdos senajai architektūrai, 
pateikiamas kaip savotiškas paveikslas. „Puodžių diena“ patraukia dekoratyvumu, 
reklamiškumu, „Mūsų šviestuvai“ – vėl naujas, šiuolaikiškas sprendimas. Plaka-
tas paprastas, bet tikslingos kompozicinės struktūros. Paprastai, tačiau išradingai 
pasiektas plokštumos švytėjimas manipuliuojant komponuojamų taškų dydžiais.

Ir kituose K. Gvaldos plakatuose ryškios pastangos taikliai perteikti turinio 
esmę. Atrodo, gana šabloniškas savo tematika ir sprendimu plakatas „Pilnai išnau-
dok įrenginio galią“. Bet autorius su jam būdingu savotišku žaismingumu labai 
taikliai sugretina pasirinktus simbolius – didžiulis monumentalus krano kablys 
ir balta, tarytum besvorė plunksnelė. Surastas kontrastas paveikus ir vizualiai, ir 
psichologiškai. „Silvos“ produkcijos reklaminiam plakatui dailininkas pasirenka 
tuomet dar retai naudojamą foto koliažo techniką, kontrastuojančią su spalvingais 
dekoratyviais gaminiais, kurie tampa pagrindiniu kompoziciniu akcentu. Lietu-
viškai santūrūs ir pasižymintys saiko pajautimu plakatai. „Jaunimėlis“ (Vilniaus 
universiteto kaimo kapelai) ir „Kovo 8“. „Kovo 8“ – monumentalus, iškilmingas, 
spalvinė gama šventiška, tuo tarpu „Jaunimėlis“ – santūriai ritmiškas, muzikalus, 
su muzikantų figūroms akomponuojančiomis iš liaudies dainų atėjusiomis rūtų 
šakelėmis sukuria jaukią nuotaiką. Plakatuose „Palanga“ ir „Palapinė – žygyje 
namai“ K. Gvalda leidžia sau pažaisti spalvų potėpiais. Ir tai pateisinama, kaip 
ir visi kiti apgalvoti ir pagrįsti dailininko sprendimai. „Palanga“ skirta estradinės 
muzikos festivaliui ir jame spalvoti potėpiai virsta garsais, jų įvairove, jų šventine 
visuma. „Palapinėje“ akcentuojamas įspūdingas, patrauklus gamtos grožis, kviečiantis 
iškylauti, pasigrožėti galbūt tuo, ko sėdėdamas namuose nepamatysi, nepajausi...

K. Gvaldos plakatų plakatu galima būtų laikyti „Respublikinė filatelijos 
paroda, Vilnius '77“. Tai ypač poetiškas spendimas – ant grakštaus žirgo raitelis, 
trimitu skelbiantis šventės pradžią. Tai savaime lyg ir nieko ypatingo, tačiau 
laisva piešimo plastika, centre akcentuotas pašto ženklo įvaizdis, raitelio pagrindu 
tampantis šriftas – visa tai be galo tikslingai sukomponuota – kompozicija tampa 
ir šventiška, ir iškilminga, ir informatyvi, ir emocionaliai paveiki.

Ekslibrisai – dar viena K. Gvaldos kūrybos sritis. Tai lyg ir laisvalaikio me-
nas, neįpareigojantis, nesusaistytas su užsakymais, užsakovų norais. Tai dailininko 
dėmesys Lietuvos kultūrai, reikšmingiems Lietuvai įvykiams, iškiliems Lietuvos 
žmonėms. M. K. Čiurlionio muziejus Kaune, Vilniaus universiteto biblioteka, 
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, muzikologė Jadvyga Čiurlionytė, Jonas 
Linkevičius, Petras, Antanas, Jonas Vileišiai, Vincentas Kuprys, Eduardas Guda-
vičius, Antanas Burkauskas ir daugelis kitų iškilių asmenybių: istorikų, gydytojų, 
mokslininkų – visa tai dailininko dėmesio rate. Ekslibrisų sprendimuose nė vienos 
pasikartojančios kompozicinės struktūros. Dailininkas pasitelkia, atrodo, paprasčiau-
sią raiškos priemonę – liniją, bet ji ir lengva ir sunki, ir griežta ir laisva, virpanti 
ir monumentali ir, svarbiausia, kurianti tą tikslingą simbolį, įvaizdį, turinį. Tai 
ypač išryškėjo K. Gvaldos atskirai surengtoje autorinių ekslibrisų parodoje, kurioje 
atsiskleidė ir dailininko paieškų kelias, tų pačių sprendimų variantai – tai dar 
kartą kalba apie dailininko vidinę atsakomybę, reiklumą sau, pagarbą ir dėmesį 
asmeniui, kuriam skirtas kūrinys. 
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Plakatai:
„Puodžių diena“ 
„Silva“ 

„Respublikinė  
filatelijos paroda 
Vilnius '77“ 
„Palanga“ 

„Jaunimėlis“ 
„Kovo 8“
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Ekslibrisai (iš kairės): „Jadvyga Čiurlionytė“,  
„M. K. Čiurlionio muziejus“, „Jonas Linkevičius“,  
„Lietuvos operos ir baleto teatras“, „Antanas  
Burkauskas“, „Petras, Antanas, Jonas Vileišiai“ 
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K. Gvalda pasižymėjo vidine kultūra, ramiu charakteriu. Nė vienas iš kolegų 
negalėtų prisiminti kokio nors netaktiško jo poelgio, tuo labiau kokio nors įžeidžian-
čio atvejo. Dailininkas, sukūręs daugelį įvairaus pobūdžio darbų, tarp jų ir puikias 
iliustracijas vaikiškai knygutei „Kaip genys eglę kirto“, įsidėmėtinas sodriu spalviniu 
sprendimu, personažų įtaigumu, pasakos situacijų tiksliu, išraiškingu atskleidimu. 

K. Gvalda niekada nekėlė savęs aukščiau už kitus, nereikalavo sau išskirtinio 
dėmesio. Tai jam labai svetima. Jo profesiniai interesai visada siekė toliau negu 
vien sava kūryba ir jos pristatymas. Jam netgi labiau rūpėjo kolegų problemos, 
jų rezultatai, visos Lietuvos taikomosios grafikos problematika – jos suvokimas, 
sprendimai. Dailininkas jautriai išgyveno, kai po didžiųjų visuomeninių pokyčių 
Lietuvos gyvenime Eksperimentinis meninio konstravimo biuras buvo uždarytas, 
fondai išbarstyti, išmesti, sunaikinti. Jis vienas ėmėsi rinkti daugelį metų kaup-
tus biuro darbų fondus. Didžiulę dalį surinko ir, laikydamas pas save, rūpinosi, 
kad kas nors juos išanalizuotų, apibendrintų, išleistų leidinį. Taip jo iniciatyva 
prof. A. Klimas parengė ir išleido leidinį apie Lietuvos prekinius (anksčiau vadintus 
firminiais) ženklus. Jo iniciatyva E. Jaškūnienė parengė daktaro disertaciją apie 
fotografiją Lietuvos taikomojoje grafikoje, panaudodama nemažą dalį K. Gvaldos 
sukauptos medžiagos. Didelę dalį fondinių darbų K. Gvalda perdavė menotyri-
ninkei K. Jakaitei, kuri taip pat rengia daktaro disertaciją. 

K. Gvaldai labai rūpėjo, kad daugelio dailininkų daugelio metų ženkli ir  
reikšminga veikla neišnyktų be pėdsakų, nes tai buvo etapas, kai taikomoji grafika 
susiformavo kaip savitas stiprus žanras, pelnė pripažinimą Lietuvoje, Sąjungoje, 
tarptautinėje arenoje. Šiandieninė situacija, deja, neskatina tokios vieningai sutelktos, 
kryptingos veiklos. Kiekvienas linkęs darbuotis atskirai. Be to, į taikomąją grafiką 
(dabar vadinamą grafiniu dizainu) atėjo naujų technologijų, o su jomis nemažai 
dailininkų, dažnai neturinčių gilesnio suvokimo, atsakomybės, o tik gebančių spau-
dyti kompiuterio klavišus. Todėl ir rezultatai be galo margi ir dažnai silpni, skirti 
privačių užsakovų norams tenkinti. Yra, suprantama, ir išimčių. Tačiau apskritai 
buvusi ir esama situacija akivaizdžiai byloja, kad mes iš tikrųjų netekome vieno 
ryškiausių Lietuvos taikomosios grafikos meistrų. Jis išėjo, bet paliko labai ženklų 
pėdsaką ir kaip dailininkas, ir kaip organizatorius, ir kaip pilietis, ir kaip žmogus.

Iš parodos dailininko 
K. Gvaldos 75-mečiui.  
Nuotraukos –  
iš Gvaldų šeimos 
albumų, ekslibrisai –  
straipsnio autoriaus
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LUBICKAS Pranas (1886 08 23 Vaiduloniuose–1940 11 03 
Kaune), karininkas. Baigė Šiaulių g-os 6 klases, Telšių dvasinės 
seminarijos 3 kursus, Maskvos Šaniavskio u-to Humanitarinio f-to 
8 semestrus. 1916 m. baigė Irkutsko karo m-lą, 1917 m. pakeltas 
į paporučikius. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare Rumunijos 
fronte. Už pasižymėjimą mūšiuose 1917 m. pakeltas į poručikus. 
Denikino armijoje kovojo su bolševikais. Žlugus Denikino armijai 
suimtas, nuteistas mirti. Lietuvos pasiuntinio Maskvoje J. Baltrušaičio 
pastangomis išlaisvintas, sugrįžo į Lietuvą. 1922 m. mobilizuotas į 
Lietuvos kariuomenę, paskirtas karininku į Gen. Kariuomenės štabo 
Žvalgybos skyrių. 1923 m. suteiktas pėst. vyr. leitenanto laipsnis. Tų 
pačių metų pabaigoje pakeltas kapitonu ir paskirtas Gen. Kariuo-
menės štabo II (Informacijų) skyriaus ypatingųjų reikalų karininku. 
1924 m. perkeltas į kariuomenės intendantūrą. 1924 m. įstojo į 
LU Teisių f-tą. 1927 m. pakeltas majoru. 1928–1930 m. redagavo 
žurnalą „Meno kultūra“, daug rašė spaudoje teatro temomis (slap. 
Vikt. Meirūnas, Vikt. Per.). 1932 m. pakeltas administracijos (A) 
plk. leitenantu. 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų 
Administracijos skyrių (I laida). Sovietų Sąjungai okupuojant Lie-
tuvą tarnavo kariuomenės intendantūros Centrinio prekių sandėlio 
v-ku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 11 09 buvo atleistas. 
Apdovanotas LDK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1934), Lietuvos 
nepriklausomybės medaliu (1928); Rusijos kariuomenėje – Šv. Anos 
4 laipsnio ordinu (1917) ir Šv. Georgijaus 4 laipsnio kareivišku 
kryžiumi (1916). 

PLUNGĖ Jonas (1896 07 16 Vaiduloniuose), karininkas. 
1917 baigė g-ją Petrograde, Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą 1919 07 31 
iš Šeduvos komendantūros pasiųstas į Karo m-klą. 1919 12 16 ją 
baigus (II laida) suteikiamas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 
į Joniškėlio batalioną (nuo 1920 02 16 – 9 pėst. pulkas) 3 kuopos 
jaun. karininku. 1920 01 04–08 19 dalyvavo nepriklausomybės 
kovose su lenkais. 1920 08 19 pateko į lenkų nelaisvę, iš kurios 
grįžo 1921 03 16, paskirtas į 2 kuopą. Nuo 1921 07 20 tobulinosi 
minosvaidžių kursuose. 1921 10 19 paskirtas III pėst. divizijos šta-
bo minosvaidžių kuopos jaun. karininku, 11 01 – komandos v-ku. 
1923 11 15 perkeltas į Minosvaidžių batalioną, paskirtas 1 kuopos 
vyr. karininku. Nuo 1924 03 24 ėjo minosvaidžių kuopos vado, 
nuo 07 27 – bataliono vado pareigas. 1924 09 15 pakeltas į vyr. 
leitenantus. 1924 10 02 patvirtintas 1 kuopos vyr. karininku. 1926 
01 01 perkeltas į 3 pėst. pulką, paskirtas mokomosios kuopos vyr. 
karininku. 1926 04 30 išlaikė KAM patvirtintus lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus. 1926 08 15 perkeltas į 1 
pėst. pulką, paskirtas 4 kuopos vyr. karininku, 1927 09 20 – gran-
dininkų komandos v-ku. 1927 12 01 įstojo į Aukštuosius karininkų 
DLK Vytauto kursus. 1928 06 23 dėl netinkamo elgesio iš kursų 
pašalintas, pasiųstas į 1 pėst. pulką 4 kuopos karininku, vėliau 3 

Pranas Lubickas
Jonas Plungė
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kuopos vyr. karininku. 1928 11 15 pačiam prašant paleistas į pės-
tininkų karininkų atsargą. Nuo 1929 09 16 tarnavo Utenos apskr. 
policijos nuovados v-ko padėjėju, vėliau pasienio policijos Trakų 
baro rajono v-ku. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą 
ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto. 1937 11 10 
dėl sveikatos paleistas į dimisiją. Apdovanotas Lietuvos nepriklau-
somybės medaliu (1928).

(Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VI, Vilnius, 2008, 
p. 141.) 
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Butėnų bendruomenė
Jura Baronienė, Rasa Navickienė

But¸nų bendruomenė – naujas darinys Šeduvõs se-
niūnijoje, įregistruotas 2008 m. Butėnų pradinės mokyklos 
patalpose. Jos tikslas – suburti į aktyvų kultūrinį gyvenimą 
kuo daugiau aplinkinių kaimų, tarpukario metais priklausiu-
sių Vaižgų seniūnijai, gyventojų, kurių suvienytomis jėgomis 
būtų sprendžiami aktualiausi šešių kaimų – Butėnų, Rokonių,  
Džiugonių, Vaižgų, Viešvilºs, Vardukšnių – gerovės siekiai, įdomiai ir turiningai 
gyventų bendruomenė. Vienoje gausiausių rajone bendruomenėje 2013 m. – 143 
nariai. Veikliai valdybai, kurią sudaro septyni bendruomenės kūrimo iniciatoriai 
Vita Vorobjova, Regina Ragaliauskienė, Irena Šadbarienė, Vytas Masiliūnas, Rita 
Tamaševičiūtė, Kazimieras Masilionis, vadovauti išrinkta veterinarijos gydytoja 
vaižgietė Rasa Navickienė. Straipsnyje ji pristato bendruomenės veiklą ir savo 
gimtąjį Vaižgų kaimą, kuris buvo seniūnijos centru. 

2013 m. Butėnų bendruomenės patalpose, įvykdžius projektą pagal Leader 
programą „Butėnų bendruomenės pastato remontas ir pritaikymas visuomenės po-
reikiams“, džiaugėmės metų pradžioje galėdami pristatyti bendruomenei renovuotas 
patalpas ir jose kovo mėnesį surengti ataskaitinį susirinkimą, Raséinių r. Kalnumų 
kaimo kapelos linksminami atšvęsti bendruomenės penkerių metų gimtadienį. 
Turiningi veiklos metai – 2013-ieji. Švęsti Atvelykio, ridenti margučių kvietėme į 
bendruomenės namus. Į bendruomenės namus rinkosi aktyviausios moterys, no-

Butėniškiai su  
garbingas svečiais – 
respublikos Prezidentu  
Valdu Adamkumi ir 
Alma Adamkiene
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rinčios išmokti dekupažo paslapčių, kurių noriai mokė 
mokytoja Sigita Penikienė. Gegužės mėnesį Motinos 
dienos proga mamas sveikino Sidabråvo vidurinės 
mokyklos kolektyvai, buvo pristatyta bendruomenės 
moterų rankdarbių paroda. Birželio mėnesį skubėjome 
įgyvendinti rajono projektą „Stipri bendruomenė – sti-
pri valstybė“. Realizuodami šį projektą įsigijome stovus 
vėliavoms ir vėliavas, kuriomis papuošėme įvažiavimą 
į Butėnų kaimą. O liepos 5 d. bendruomenei švenčiant 
Valstybės dieną, buvo iškeltos Lietuvos valstybinė, 
Europos Sąjungos ir dar dažais kvepianti ir kunigo 
T. Kedušio pašventinta Butėnų vėliavos. Tądien vyko 
žaidybinės varžybos, kurių nugalėtojai apdovanoti, o 
šventės dalyviai pavaišinti tradiciniu troškiniu. 

Turiningas buvo ir 2013 m. antrasis pusmetis. 
Rėmėjų dėka aktyviausi bendruomenės nariai džiaugėsi nemokama vienos dienos 
ekskursija į Pålangą. Vykdėme rajono sveikatinimo projektą „Mokomės gyventi 
sveikai“, kurio metu pakviestas šiaurietiško ėjimo instruktorius paaiškino šio ėjimo 
reikšmę sveikatai, surengė praktinius užsiėmimus. Bendruomenės gyventojai lankėsi 
P. Stalionio ir grupės „Ambrozija“, Neli Paltinienės koncertuose. Rugsėjo pabaigoje 
vyko nuostabus tradicinis vokalinių ansamblių festivalis „Bobų vasara“, į kurį 
susirinko net trylika kolektyvų iš viso rajono. Spalio mėnesį klausėmės Šiaulių 
universiteto profesorių paskaitų temomis „Veislinės ir prekinės kiaulininkystės ak-
tualijos“ bei „Mokslinių naujovių taikymas ir tautinio paveldo išsaugojimas žaliose 
erdvėse“. Vieną lapkričio trečiadienį į bendruomenės salę visi norintys skubėjo 
pasiklausyti nuostabios kanklių muzikos, kurią mums dovanojo šiaulietė mokytoja 
Elena Ralienė, taip pat sveikinome Apoloniją Antaniną Pacevičiūtę, sulaukusią 
devyniasdešimtojo gimtadienio – tai jau trečia ilgametė Butėnų bendruomenėje. 

Butėnų bendruomenė didžiuojasi vokaliniu moterų ansambliu, koncertuo-
jančiu įvairiose rajono šventėse. Mūsų krepšinio komanda garsina Butėnų vardą 
laimėdama taures ir diplomus. Akį glosto viena už kitą gražesnės sodybos, ir 
visa tai – BUTĖNŲ kraštas.

Butėnai, kaip ir jiems artimi Kurkliÿ, Vardukšnių kaimai bei Kurklių ir Kur-
kaičių dvarai (vėliau Kurkliai pervardyti į Viešvilius) tarpukario metais priklausė 
Vaižgų seniūnijai. 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 14-oje 
Butėnų sodybų gyveno 69 gyventojai, 1942 m. būta 15 sodybų, o gyventojų 108, 
2011 m. duomenimis – 186 gyventojai. Su kitais seniūnijos kaimais juos sieja tie 
patys Kurklių, Radíškio miškai, nedidelės Postupės, Kraujupio, Dubulėlio upės. 
Šeduvos–Vadaktÿ plentu iki Butėnų – 7 km. 

Aš, Jura Povilaitytė Spudulienė, Baronienė, esu gimusi ir augusi Butėnuose, 
šiame kaime nugyveno ir netrumpo amžiaus sulaukusi mano mama Anelė Po-
vilaitienė Butvilienė, todėl jaučiu pareigą jos ir savo prisiminimais apie tėviškę 
pasidalyti su skaitytojais. Nedidelę mano užrašyto senolės pasakojimo dalį iš-
spausdino Radvíliškio rajono laikraštis „Mūsų kraštas“. Jos atmintyje išliko tokia 
Butėnų senovė: 

Bendruomenės pirmininkė  
Rasa Navickienė
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„Šio (dvidešimto) amžiaus pradžioje Butėnų 
kaimas Šeduvos parapijoje buvo nemažas – 
abiejose kaimo gatvės pusėse apie trylika 
trobų. Jose gyveno Čepaičių, Šidlauskų, 
Baltrėčių šeimos. Tai buvo Lapatinsko dvaro 
baudžiauninkai. Kai panaikino baudžiavą, 
jie gavo po dubą (valaką, apie 24 ha) 
žemės. Kitoje kaimo pusėje buvo Kurkai-
čių dvaras. Ten šeimininkavo dvarininkas 
Skausgirdas. Kur dabar Viešvilų kaimas – 
tai Raudondvario pono Ropo žemės. Butėnų 
kaimo pakraštyje, prie kelio į Sidabravą, 
gyveno žydas Leiba. Jis buvo kalvis, bet 
laikė karčiamą. Čia kai kurie kaimo vyrai 
traukdavo išgerti. 

Visos kaimiečių trobos buvo dū-
minės, be grindų, šiaudais dengtos. Aš 
gimiau 1898 metų kovo 22 dieną dūminėje 
gryčioje. Mano tėvai – Veronika ir Antanas Šidlauskai. Mama 
Gelumbauskaitė buvo atitekėjusi iš Kauleliškių kaimo. Jos tėvai, 
turtingesni ūkininkai, skyrė nemažą dalią. Sako, kraičio skrynią vos 
pakėlė keturi vyrai. Tiek buvo visokių audeklų: drobių, rankšluosčių, 
milų, milelių, čerkasų... Paskui mama siūdavo visus drabužius. 

Augome penkiese. Vyriausias brolis Jonas nenorėjo eiti į caro 
kariuomenę, tad prieš Pirmąjį pasaulinį karą išvažiavo į Ameriką 
laimės ieškoti. Už mane vyresnė Ona buvo menkos sveikatos, ūkio 
darbų nedirbo. Man daugiausia ir tekdavo dirbti, nes už mane 
jaunesnė seselė Felicija ir broliukas Kazys buvo dar maži. Tėvai 
patys sunkiai dirbo, tai ir mus, vaikus, iš pat mažens varė prie 
darbų. Dirbti buvo labai sunku, įrankiai labai prasti. Tėvelis ir 
brolis arė mediniu arklu, kuldavo spragilais. Ilgais žiemos vakarais 
ir rytmečiais tekdavo mojuoti spragilu, kol iškuldavo visus javus. 
Maldavo rankinėmis girnomis. Mes, vaikai, nuo pat šešerių metų 
prie žąsų, kiaulių, paskui gyvulių ganymo praleisdavome vasaras. 
Mokytis nebuvo kur. Išmokome namie skaityti maldaknyges, ir gerai. 
Vyriausią brolį šiek tiek leido žiemą Šeduvon pramokti rašto, kad 
išvažiavęs į Ameriką, galėtų laišką parašyti. Aš skaityti išmokau, 
bet parašyti galiu tik savo pavardę.

Tėvai pirko žemės. Reikėjo surinkti dvylika šimtų auksinių 
rublių. Tai buvo dideli pinigai, dėl to sėdavo daug linų, nes linai 
buvo brangūs. Tik kas dabar žino, kiek reikėdavo prie jų dirbti! 
Prašydavo talkininkes nurauti, paskui nubraukdavo ir galvutes 
sužardydavo, kad išbyrėtų sėmenys. Linų saujas veždavome į 
Prastavonius prie upės pamerkti. Išmirkusius parsiveždavome ir 
paklodavome ant pievų. Atsiklojėjusius reikėjo suimti, surišti, pas-

Senolė Anelė Šidlauskaitė-Povilaitienė-Butvilienė 
(1898–1998). R. Petriko nuotr.
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kui jaujoje išdžiovinti, nukaršti spalius, tada nuplūkti, kad spaliai 
išbyrėtų. Šeduvoje žydai už pūdą linų mokėjo po 50 rublių. Taip 
tėvai rinko pinigus už žemę. Dokumentų pripažinimui trūko dar 
dviejų šimtų. Iš visų giminių tėvas buvo pasiskolinęs, nebuvo iš 
kur gauti. Tada nuėjo pas Šeduvos čigonų karalių Orlovą. Čigonas 
buvo pažįstamas ir sukalbamas. Sulygo paskolinti dviem savaitėm. 

... Prisimenu, kaip mes, vaikai, laukdavom švenčių. Pačios 
svarbiausios buvo Kalėdos ir Velykos. Tik prieš tai tekdavo papas-
ninkauti. Per Adventą ir Gavėnią valgydavome sausai. Pagrindiniai 
valgiai buvo barščiai, rauginti kopūstai su sėmenų aliejumi ir 
bulvėmis. Kartais nupirkdavo silkių. Nei pieno, nei mėsos valgyti 
negalėdavo ne tik suaugę, bet ir vaikai nuo septynerių metų. <...> 
Šventėms kepdavo pyragus, papjaudavo žąsų ar kiaulę. <...> Per 
Gavėnią neleisdavo dainuoti, šokti, nebūdavo vestuvių. Galėjome 
tik giesmes giedoti. Tėvai buvo dievobaimingi ir mus, vaikus, mokė 
poterių, giesmes giedoti. Sekmadieniais reikėdavo eiti septynis kilo-
metrus į bažnyčią, nors ir per šalčius. Per Adventą rarotų Mišios 
ankstyvos, o eiti per mišką. Baisu, bet tokia tėvų valia. Arklių 
pagailėdavo, o vaikų – ne1. 

Įdomių senolės mamos pasakojimų užrašiau nemažai ir įvairių, tik sudėti 
juos į šį straipsnį nėra galimybių. Kai kurie Butėnų praeities kaimo darbų ir 
buities vaizdai ypač įstrigo atmintin, prašyte prašosi parašyti ir apie kitas kaime 
gyvenusias, pirmiausia gausias Čepaičių ir Šidlauskų šeimas (jie buvo giminaičiai), 
žinoma, ir apie savo šeimą. 

Šidlauskų giminės pradžia galėjo būti dar XIX a. vidurys, baudžiavos me-
tai. Prosenelis Karolis, kentėjęs nuo dvarininkų savivalės, buvo susiruošęs vykti 
į Upôtės pavietą ieškoti teisybės, tačiau nebereikėjo – buvusiam baudžiauninkui 
buvo paskirtas valakas žemės (24 a). Karolio sūnus Antanas vedė pasiturinčių 
ūkininkų Gelumbauskų dukterį Veroniką iš Kauleliškių kaimo, darbščią ir religingą, 
atsinešusią nemažą kraičio skrynią ir aukso rublių. Jaunieji gyveno įtikdami sene-
liams, o šie lengvai atidavė šeimininkavimą marčiai. Pirmasis jų sūnus Jonas, labai 
mėgęs žirgus, padėjo tėvui tada dar arklais arti žemę. Jis prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą sulaukė šaukiamojo į caro kariuomenę amžiaus, bet nenorėdamas penkerius 
metus joje tarnauti, išvyko į Ameriką. Buvo šiek tiek pramokęs rašto Šeduvojê, 
kad galėtų apie save parašyti tėvams. Kaip ir visiems emigrantams, ten jam teko 
sunkus darbas anglies kasyklose, skerdyklose. Vedė lietuvių kilmės amerikietę. 
Kol buvo gyvas, parašydavo, o jam mirus, ryšiai nutrūko. Pirmoji senelių dukra 
Ona, gimusi 1895 m., buvo silpnos sveikatos, sunkiems darbams netiko, buvo labai 
religinga. Antroji dukra Anelė – mūsų mama, gimusi 1898 m., buvo stipri, gera 
darbininkė, tėvų padėjėja. Jai teko ganyti kiaules ir karves, doroti linus, dirbti 
kitus ūkio darbus, turėjo gerą balsą, tiko ir prie namų, ir prie svečių. Anelė ir 
jos sesuo Felicija (gim. 1900 m.) buvo 
labai panašios, ir svetimi jas sumai-
šydavo. Jauniausias Šidlauskų sūnus 

1 Butvi l ienė A. Šimtametės prisiminimai, Mūsų 
kraštas, 1998 03 23. 
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Kazimieras (gim. 1902 m.) buvo labai 
panašus į tėvą, todėl buvo mylimas ir 
lepinamas. Kalėdodamas Sidabravo kle-
bonas J. Tumas-Vaižgantas Kazimierą 
pakilojo, palinkėjo užaugti geru tėvo 
užvadėliu. Deja, viskas išėjo kitaip. 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui, šeima išsiblaškė. Caro propagan-
dos išgąsdinti ir raginami gelbėtis nuo 
artėjančio fronto traukėsi ir Šidlauskų 
vaikai. Kadangi jie veržte veržėsi eva-
kuacijon, tėvai „išleido“ visus keturis. 
O ta kelionė buvo labai ilga ir sun-
ki, varoma fronto vis tolyn į Rusijos 
gilumą. Mama dažnai pasakojo apie 
pabėgėlių gyvenimą ir vargus. Artėjant 
žiemai, pabėgėlių ešelonai pravažiavo 
Maskvą, Kostromą ir sustojo Kinišmoje 
prie Volgos. Iš pašalpos buvo sunku 
išgyventi. Mūsų mama, Anelė, per-
šlapusi tempė rąstus į krantą, žiemą 
gavo darbo manufaktūros fabrike, tad 
galėjo nusipirkti drabužių ir avalynės. 
1917 m. revoliucijos atgarsiai pasiekė 
ir pabėgėlius. Pradėjo stigti maisto. Iš pažįstamų išgirdę, kad Ukrainoje nieko 
netrūksta, ypač vaisių, nuvyko į šį kraštą. Mama gavo darbą pas krautuvininkę, 
kuri virdavo džemą, ir šiaip taip vertėsi. Bet ir į Ukrainą atslinko karo audra. 
Vokiečiams užėmus Poltavą, kurioje gyveno ir mūsų kraštiečiai, sužinota, kad 
visa Lietuva keleri metai vokiečių okupuota, ir imta krautis daiktus į vagonus 
kelionei namo. Vagonai su karo pabėgėliais per pietų Lenkiją ir Baltarusiją stovi-
niuodami yrėsi namų link ir 1919 m. pavasarį, prieš Velykas, traukinys pagaliau 
sustojo Šeduvos stotyje. 

Okupantai vokiečiai visaip skriaudė valstiečius, uždėdami didžiules duokles, 
nes Vokietija badavo. Bet vokiečių galybė jau silpo, Lietuva skelbė nepriklauso-
mybę ir kvietė savanorius į kariuomenę. Kaime po karų siautė šiltinės ir raupų 
epidemijos. Vieną trobelę, kur visa šeima išmirė, sudegino. Šidlauskų šeima Anelės 
pastangomis laikydamasi sanitarinių higieninių reikalavimų, ir be vaistų išvengė 
nelaimės. Galų gale baigėsi ligos, gyvenimas tęsėsi. 

Jau pirmąjį nepriklausomybės penkmetį ir Butėnus pasiekė reformos, prasidėjo 
kaimo skirstymasis į vienkiemius, panaikinti rėžiai. Mūsų seklyčioje apsigyveno 
matininkai, darė planus, matavo žemę. Kas norėjo geresnės, tai gavo mažiau, 
o nederlingos – daugiau. Senelis Antanas Šidlauskas gavo 22 ha dirbamos ir 
toliau nuo kaimo 2 ha miško. Buvusį Butėnų dvarelį su 50 ha žemės nupirko 
iš Amerikos sugrįžęs Mackevičius. Kaime liko du didesni žemės savininkai. Kiti 
kaimiečiai išsidalijo po 10 ha. 

Butėnų kaimo moterys su vaikais – Anelė  
Povilaitienė (kairėje) ir Marcelė Noreikienė.  
1934 m.
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Seneliui Antanui pasenėjus, kai 
vyriausias sūnus Jonas atsidūrė Ame-
rikoje, o jauniausias Kazys mokėsi Še-
duvos progimnazijoje, vėliau – Kėdãinių mokytojų seminarijoje, pradėta dairytis 
žentų. Dukrai Anelei teko rinktis vyrą. Šidlauskų šeima laukė turtingo žento, kuris 
atnešęs dalią galėtų išmokėti tūkstančius dviem seserims, o dar turėta skolų, be 
to, ir jaunėlis mėgo lengvą gyvenimą, buvo išlaidus. Anelė susipažino su į kai-
mo vakaruškas apsilankiusiu iš kaimyninių Kurklaičių vasaros atostogų grįžusiu 
gimnazistu Alfonsu Povilaičiu. Jiedu patiko vienas kitam, jausmai buvo tvirti, bet 
tai draugystei priešinosi abiejų šeimos. Povilaičiai buvo paskyrę jauniausiąjį iš 
aštuonių savo vaikų į kunigus, Šidlauskai buvo „biednesni“, todėl buvo pasakyta, 
kad jei Alfonsas ves Anelę, jokios dalios negaus. Alfonsas buvo neperkalbamas, 
abu įsimylėjėliai laukė vedyboms palankesnių sąlygų. Pagaliau Šidlauskai sutiko, 
kad jaunieji susituoktų, mat reikėjo vyriškos jėgos dirbti žemę. 

Apie nelinksmą mano tėvų gyvenimą atskira, nelabai linksma byla. Gaila, 
jie abu net nenusifotografavo. Tėvo pastangos nebuvo įvertintos, nes trūko pinigų 
žmonos seserims. Dar prisidėjo brolio Kazio skolos už mokslą. Namuose nebuvo 
ramybės. Baigėsi 1932 metai. Tėtis susiruošė į Šeduvos malūną sumalti grūdų 
švenčių pyragams. Grįždamas namo mirtinai sušalo ir nesulaukęs gydytojo pa-
galbos mirė nuo trūkusios širdies, nes turėjo įgimtą širdies ligą. 

Mūsų namuose dažnai lankėsi broliai Butvilai, nes dirbo žemę. Vyriausiajam, 
Benediktui, tiko jauna našlė ir jai skirta žemė. Jis pasipiršo mūsų mamai. Teko 
sutikti, nes kitaip broliai reikalavo sumokėti už darbą. 1935 m. žiemą įvyko tylios 
vestuvės. Tais pačiais metais pradėjau lankyti Butėnų pradinę mokyklą, kuri buvo 
kaimynų Zavackių name. 

Butėnų kaimo gyventojai. Apie 1935 m.  
Iš K. Čepaičio albumo
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1938 m. vasarą pastatė naują pradinę mokyklą, gražią, mūrinę, dviejų 
aukštų, su butu mokytojai ir sargui. Žemės sklypą skyrė Kurkaičių dvarininkas. 
Senoji mokykla, nors stovėjo Butėnuose, buvo vadinama Vaižgų pradine, kaip to 
norėjo stambūs to kaimo ūkininkai. Ir naujoji pastatyta baigiantis Butėnų kaimui, 
bet pavadinimas, aišku, liko senas. Naujoje mokykloje dirbo jau dvi mokytojos 

Mūsų mokytoja Vincenta Šapokienė buvo didelė Lietuvos patriotė, šaulė. To  
mokė ir išmokė ir mus. Anais laikais mažai pradinę mokyklą baigusių kaimo vaikų  
galėjo mokytis toliau. Iš mūsų ketvirto skyriaus tik aš ir mokytojos sūnus Algirdas 
pradėjome lankyti penktą skyrių, kiti vaikai liko namuose padėti tėvams dirbti žemę. 

Butėnų kaimo žmonės nebuvo labai atsilikę nuo kitų kaimiečių, nors ir 
neraštingi. Jaunimas jau buvo raštingesnis, kiek pasimokęs pradinėje mokykloje. 
Ne vienuose namuose buvo prenumeruojami laikraščiai. Mūsų namuose buvo 
užprenumeruoti keli: „Ūkininko patarėjas“, „Moteris“, „Žiburėlis“. Mano tėtis 
Alfonsas Povilaitis buvo baigęs tris Šeduvos progimnazijos klases ir pasimokęs 
Panevėžio mokytojų seminarijoje. Turėjome Kaune giminių, kurie užsakydavo 
laikraščių. Jaunimas rengė vakarėlius, gegužines. Turėjome ir muzikantų: Juozas 
Šidlauskas grojo armonika, o Jonas Juozapaitis – smuiku. Jauni vyrai, atlikę karinę 
prievolę, grįžę stojo į šaulių organizaciją. Toks buvo Kazimieras Čepaitis, vėliau 
pasitraukęs su vokiečiais ir pokario metais apsigyvenęs Anglijoje. Jauni Šeduvos 
parapijos kunigai organizavo pavasarininkus, tretininkus ir angelaičius. 

1939–1940 m. žiema buvo labai šalta, siekdavo net per 40 laipsnių šalčio. 
Tą žiemą iššalo daug vaismedžių. Ir mūsų sode nebeliko labai skanių kriaušių. 
Girdėjome ir skaitėme apie Rusijos karą su suomiais. Visi džiaugėmės, kad tokia 
maža ir narsi tauta taip gynė savo šalį. 

Vaižgų prad. m-klos mokiniai su mokytoja V. Šapokiene ir m-klą  
lankiusiu Panevėžio apskr. prad. m-klų inspektoriumi. 1938 05 19.  
Iš J. Baronienės albumo
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1939 m. rugsėjį prasidėjo karas, 
o 1940-aisiais atėjo nauja valdžia. Ne-
turtingi kaimiečiai ir samdiniai tikė-
josi, kad bus geriau gyventi. Turgaus 
dienomis Šeduvoje vykdavo mitingai. Vasarą vyko rinkimai Vaižgų mokykloje. 
Į urnas metė visokius popiergalius, bet rinkimai vis tiek buvo pripažinti. Atėjo 
nauja sovietinė santvarka. Vieni ja tikėjo, o kiti keikė. Didesnių ūkininkų žemę 
valdžia dalijo mažažemiams. Mus ėmė vadinti buožėmis, nes tėvai turėjo 24 ha 
žemės. Mūsų du ha atrėžė J. Juozapaičiui. Patėvis B. Butvilas labai pyko. 

Labiausiai įsiminė visus sukrėtę 1941 m. birželį prasidėję trėmimai į Sibirą. 
Ypač skaudi mums buvo mokytojos V. Šapokienės ir girininko J. Šapokos šeimos 
su mažamečiais vaikais, vos trečius metus einančia dukrele Danute ir seneliu 
netektis. Apie šeimos dramatišką likimą straipsnyje „Šapokų šeimos odisėja“ po 
daugelio metų parašė buvęs mano bendramokslis Algirdas. Iš jo žinome, kad nuo 
šeimos atskirtas girininkas mirė 1941 m. liepą, o mūsų mokytoja, 

„su vaikais iškentėjusi tiek vargo ir pažeminimo, 1947 metais 
slapta grįžusi Lietuvon ir už kelerių metų su vaikais vėl buvo 
išvežta į Sibirą“2.

Kilus karui, visi džiaugėsi, kad pasibaigė žmonių vežimas į Sibirą, bet ir 
vokiečių bijojo. Tada atsiskleidė negerosios savybės: vieni naudojosi paliktu trem-
tinių turtu, kiti laukė karo ir ateinančių 
vokiečių. Naujoji vokiečių valdžia irgi 
nebuvo šventa. Kas turėjo kokį pyktį, 

Kurklių girininkijos girininkas J. Šapoka  
(trečias iš kairės) su žmona ir artimaisiais.  
Iš V. Vingelio rinkinio

2 Šapoka A. Šapokų šeimos odisėja, Tremtinys, 
2009 03 13. 
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skundė ir išdavinėjo. Prasidėjo be teismo žmonių suėminėjimai, pasityčiojimai, 
šaudymai. Taip atsitiko ir gretimo kaimo Lietuvos savanoriui Jonui Miseliui. 
Įskųstas giminaičių, buvo suimtas ir sušaudytas su komunistais. Baisus žydų liki-
mas sukrėtė kaimiečius. Kaime Zavackių namuose apsigyveno Šukevičių šeima iš 
Raseinių. Visas kaimas žinojo, kad Šukevičienė buvo žydė, bet niekas neįskundė, 
ir šeima liko gyva. Po karo tuos pačius Zavackius numatė ištremti, nes turėjo 55 
hektarus žemės, bet šeima perspėta pasitraukė iš namų ir išliko. 

1943 m. žiemą sovietų lakūnai, naktinio skrydžio metu pastebėję iš pirties 
einančius vyrus su liktarnomis, bombardavo kaimą. Bombos krito ant kelio, miške-
lyje, bet į namus nepataikė. Tikriausiai skrido subombarduoti Šeduvos geležinkelio 
stoties ir geležinkelio. 

1944 m. liepą traukdamiesi vokiečiai susprogdino Šeduvos geležinkelio stotį, 
geležinkelį. Frontas priartėjo prie Butėnų. Tankų sviediniai lėkė per kaimą. Pasi-
rodė sunkvežimiai su raudonžvaigždžiais kariškiais. Apsistojo mūsų ir kaimynų 
soduose ir pradėjo šeimininkauti. Prašė samagono, mainė visokius daiktus į degtinę, 
kas patikdavo, tą ir pasiimdavo. Vyko mūšiai prie Šiaulių, Gri¹kiškio, Raseinių, 
dar atskrisdavo „kukurūznikai“, kurie sunkiai sužeistus skraidindavo į geresnes 
ligonines, lengviau sužeistieji buvo gydomi kaimyniniame Viešvilų kaime įkurtoje 
lauko ligoninėje. Jaunesni vyrai gavo šaukimus į sovietinę kariuomenę, bet tik 
keli pakluso mobilizacijai, kiti slėpėsi miškuose. Per kaimą pasipylė badaujantys 
iš Baltarusijos, vėliau – iš Vokietijos. 
Juos kiek galėdami šelpė mūsiškiai. 

Siaubingi buvo 1948 metai. Ge-
gužę vyko masinis trėmimas į Sibirą, 
jam kiek atitolus prasidėjo akiplėšiškas 
kaimiečių varymas į kolūkius. Apdėjo 
nepakeliamais mokesčiais, kas neįsteng-
davo susimokėti, uždarydavo į kalėji-
mą. Ir mūsų tėveliui teko kelias paras 
praleisti belangėje, kol pasižadėjo stoti 
į kolūkį. Stojantiems paliko po vieną 
karvę, o arklius ir visą darbo inventorių 
turėjo suvežti į vieną vietą. Tėvelį pa-
skyrė prižiūrėti arklius, mamutę – šerti 
veršius. Už tuos darbus skaičiuodavo 
darbadienius, už kuriuos mokėjo javų 
gramais ir kapeikomis. Ilgas ir sunkus 
buvo vergiškas darbas ir gyvenimas 
kolūkiniame sodžiuje, nesinori jo ir 
prisiminti.

Senasis Butėnų kaimas ištuštėjo, 
iš buvusių kaimiečių beliko vos vie-
nas kitas. Gerai dar, kad kaimas, per 
melioraciją pastūmėtas į gyvenvietės 
vidurį, susijungęs su Viešvilės kaimu, 

Butvilų šeima. Pirmoje eilėje (iš kairės):  
Povilaitienė-Butvilienė, Vitalija Butvilaitė, 
Butvilas; antroje eilėje: Jura Povilaitytė, Romas 
Butvilas, Valerija Povilaitytė. Apie 1952 m.
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pasistatė naujas trobas, išgyveno, kad liko jo vardas. Gerai, kad susibūrė organi-
zuota veikli kaimo bendruomenė. 

Tarpukario metais Vaižgai seniūnijos centru buvo neatsitiktinai: nors kaimas 
nežymiai lenkė Butėnus, jų gyventojai buvo pranašesni ūkininkavimu, išsimoksli-
nimu, visuomenine padėtimi. 1929 m. seniūniją sudarė 1 375 ha, joje gyventojų – 
502, 1938 m. atitinkamai 1 017 ha ir 503 gyventojai. 1923 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, Vaižguose 20 šeimų buvo 108 gyventojai, 1942 m. 23 šeimose – 123 
gyventojai (tais metais Viešvilės k. – 31 šeima, 128 gyventojai, Kurkaičių dv. – 9 
šeimos, 43 gyventojai), 2009 m. Vaižguose 51 gyventojas. 1963 m. Vaižgų apy-
linkė prijungta prie Šeduvos apylinkės, nepriklausomybės metais tapo Šeduvos 
seniūnijos kaimu. 

Iš 1942 m. gyventojų surašymo duomenų matyti, kad Vaižguose gyveno 
17 pavardžių gyventojų, kurių gausiausia viena 9 asmenų A. Kavaliausko šeima 
(tėvai, 6 sūnūs ir duktė), kitos šeimos palyginti negausios, po 4–6 asmenis, be-
raščių – 11 (seneliai), samdinių – 6, geležinkelio tarnautojų – 7, kiti – žemdirbiai, 
2 amatininkai – 1 siuvėja, 1 batsiuvys3.

Vaižgų kaimo praeitį, iškilesnius gyventojus ar įvykius bandome atkurti iš 
vyresnio amžiaus vaižgiečių prisiminimų, tik kad tų senolių vis mažėja, o ir liku-
sieji ne visada mena, kas jų vaikystėje ar jaunystėje kaime buvo svarbiausia. Mano 
tėvukas Jonas Leščinskas, veterinarijos felčeris, apie savo šeimą ne ką tepasakoja, 
jam kiti kaimynai atrodo svarbesni. Tėvuko pasakojimu, vaižgietis Jonas Beneše-
vičius – stambus ūkininkas, valdęs 40 ha žemės. Jo sūnus Antanas – kunigas. Jo 
primicijos iškilmėse 1929 m. vasarą per Šeštinės atlaidus dalyvavęs giminaitis Vincas 
Algirdas Pranckietis, tada dar ikimokyklinukas, visam 
gyvenimui įsiminė tą įspūdingą šventę Vaižguose ir, 
pats būdamas prelatas, atsiminimuose parašė: 

„Kun. Antanas, tikras mamos pusbrolis, mus visus pakvietė 
į šventės iškilmes. Iš bažnyčios važiavome į jo tėviškę 
Vaižgus. Grožėjomės senoviška, ilga, šiaudais dengta pir-
kia, dabar papuošta ąžuolo vainikais. Ši skendėjo didelia-
me sename sode. Beneševičių šeimoje augo penki vaikai. 
Senukai tėvai buvo pasiturintys ūkininkai. Sode, žaliojoje 
vejoje, stovėjo svečiams stalai. Daug garbingų kunigų, 
jaunų kunigėlių ir žymių žmonių buvo prikviesta. Visi 
kalbėjosi, juokavo, o jaunimas šoko ratelius ir dainavo. 
Tikra kaimo giminių šventė“.4 

Šis vaižgietis kunigas dirbo įvairiose Aukštaitíjos pa-
rapijose: Súosto, Pakrúojo, Aluntõs, Vaškÿ. Palaidotas 
Šeduvoje.

Mena tėvukas ir Joną Keliuotį, 
taip pat 40 ha savininką, turėjusį dvi 
dukras ir sūnų. Dukros Stasė ir Julija 
ištekėjo už iš netolimų kaimų jaunuolių, 

3 1942 m. gyventojų surašymo sąrašai, LCVA, R-743, 
ap. 2, b. 4454.

4 Pranckietis V. A. Baikalo žvejys, Vilnius, 1998, p. 
16.

Kun. Antanas Beneševičius.  
Iš A. Dailidonytės albumo
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o sūnus prijautė partizanams, pats vengdamas kariuomenės, slapstėsi namuose, 
persirengęs moterimi. Kažkas įskundė, sučiuptas bandė pabėgti iš Šeduvos KGB 
būstinės, bet buvo nušautas. 

Vaižgietis Antanas Kavaliauskas, valdęs 15–16 ha žemės, turėjo septynis vai kus. 
Visi buvo darbštūs ir gerbiami: Bronius ir Feliksas dirbo Radvilónių pieninėje (Felik - 
sas buvo ir geras siuvėjas), Petras buvo vairuotojas, Antanas – geležinkelininkas, Alek - 
sas dirbo kolūkio brigadininku, vėliau – sandėlininku, Zita buvo namų šeimininkė. 

Mažažemiai kaimo senbuviai Muzdeikiai dirbo geležinkelyje. Marcelį suva-
žinėjo traukinys darbo metu. Klemensas turėjo penkis vaikus. Duktė Genė išvyko 
į Ameriką, Elena buvo siuvėja, Angelė – virėja, Kazys su Steponu – geležinkeli-
ninkai, vėliau išsikėlė į Klaipėdą.

Pasakojo Muzdeikių senolį Mykolą sapnavus, kad jį ragino eiti prie grūšnės, 
pašluoti ir ten rasiąs pinigų. Taip Mykolas sapnavo kelis kartus, nesikentęs „pašlavė 
prie grūšnės“ ir rado puodą su pinigais. Už tuos pinigus pievoje pastatė klojimą 
(jo nebėra). Tvartų statybai vežė akmenis iš Daugôvenės upelio. Besitąsydamas 
gavo trūkį ir mirė. Mykolo žmona Veronika Bartkevičiūtė Muzdeikienė, kilusi 
iš netolimo Prastavónių kaimo, viena išaugino septynis vaikus. Mirė 1924 m., 
palaidota Šeduvos kapinėse. Trys jos sūnūs ir viena duktė emigravo į Ameriką.

Muzdeikių sūnūs buvo priversti emigruoti iš Lietuvos, nes jie ir dar keletas 
kaimo vyrų surengė savo teismą nusikaltimo vietoje pagautiems arkliavagiams. 
Už savivalę grėsė kalėjimas carinės Rusijos platybėse. 

Fortunatas Muzdeikis, gyvenęs Filadelfijoje, du kartus buvo parvažiavęs 
į Lietuvą, jis dažnai rašydavo laiškus giminėms. Svainiui Petrui, kuris vedė jo 
seserį Domicelę, dovanojo 5 000 litų 
naujam namui vietoje dūminės gryčios 
pastatyti. Namas stovi iki šiol.

Vaižgų kaimo jaunimas su kun. A. Riauba.  
1937 m. Iš A. Dailidonytės albumo 
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Petronėlė Muzdeikaitė ištekėjo 
Amerikoje už lietuvio Vaišvilo, kuris 
ten neteko kojos. Grįžęs į Lietuvą, 
nusipirko žemės, buvo darbštus, turėjo 
gražų ūkį. 1945 m. sausio 26 d. šeimą išžudė stribai. Liko gyvi sūnūs Mykolas 
ir Viktoras. Pastarasis ilgus metus kalėjo Sibiro lageriuose. Grįžęs į Lietuvą vedė, 
gyveno Vilniuje. Rašė eilėraščius ir apsakymus. Po Viktoro mirties žmona išleido 
jo kūrybos knygą. 

Bernardas ir Salomėja emigravę gyveno, kaip ir Fortunatas, Filadelfijoje. 
Salomėja ten ištekėjo už Kudžmos, kilusio iš Rokonių kaimo. Turėjo du sūnus, 
Bernardas – sūnų ir dukrą, o Antanas gyveno Niujorke. Buvo vedęs Skačkauskaitę 
iš Pakalníškių kaimo, turėjo du sūnus. 

Eleonora Muzdeikaitė Mačionienė gyveno Sliekiuose, turėjo tris vaikus. 
Domicelė Muzdeikaitė liko gyventi Vaižguose, ištekėjo už užkurio Petro 

Tamoševičiaus, pagimdė dešimt vaikų. Trims iš jų buvo skirtas labai trumpas gy-
venimas. Jie palaidoti Klebõniškių kapinaitėse. Pokary Domicelė ir Petras su vaikais 
Jonu ir Bronyte buvo ištremti į Krasnojarsko krašto Kojos gyvenvietę. Po tremties 
apsigyveno Palangoje. Ten pasistatė namą. Petras ir Domicelė palaidoti Šeduvoje. 

Petro ir Domicelės vaikai – dvynukai Veronika ir Kazimieras (gim. 1914 m.), 
sūnus Petras (gim. 1918 m.), dvynukai Jonas ir Juozas (gim. 1920 m.), jaunėlis 
Ignas ir Bronytė.

Veronika Tamoševičiūtė ištekėjo už Jono Katino iš Veliakiemių kaimo. Jų 
dukros – Elena Žukauskienė, buhalterė, gyvena Pakalniškių kaime, Angelė Stat-
kuvienė, lietuvių kalbos mokytoja, gyveno Pakruojo rajone, išvykusi į Angliją, 
sūnus Vincas, statybininkas, gyvena Vilniuje. 

Sūnų Kazimierą tėvai leido į mokslus, norėjo, kad jis taptų kunigu. Poka-
rio metais jis gyveno Žemaitijoje nelegaliai. Vedė, iki mirties gyveno Palangoje, 

D. Tamoševičienė su vaikais (iš kairės): Jonu, 
Ignu, Bronislava, Veronika, Petru, Kazimieru, 
Juozu. 1973 m. Iš Tamoševičių albumo
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kur ir palaidotas su žmona Ona. Jų dukra Salomėja Patamsienė, lietuvių kalbos 
mokytoja, gyvena Vilniuje, išleido eilėraščių rinkinį. 

Sūnus Petras turėjo perimti tėvų ūkį Vaižguose, bet pokario metais slapstėsi, 
buvo suimtas, teisiamas, kalėjo Sibiro lageriuose. Nuo šeštojo dešimtmečio pabai-
gos su žmona Adėle gyveno Palangoje, kur ir yra palaidoti. Jų sūnus Vytautas 
ir dukra Gabija gyvena Vilniuje. 

Sūnus Juozas pokary „išėjo į mišką“. 1946 m. Panevėžyje buvo suimtas ir 
nuteistas. Lageriuose ir tremtyje išbuvo iki 1957 m. Sibire vedė Danutę Gabenytę. 
Ten gimė jų pirmoji dukra Zita (istorijos mokytoja, gyvena Gri¹kiškyje). 1958 m. 
kovo mėnesį grįžusi į Lietuvą, šeima prisiglaudė Aµksniupiuose pas Danutės tetą 
Teklę, 1959 m. persikėlė į Vaižgus. Čia 1961 m. gimė dukra Vitalija (gyvena Pa-
nevėžyje), 1964 m. – dukra Rita (pradinių klasių mokytoja, gyvena Vaižguose) ir 
1968 m. – duktė Egita (geografijos mokytoja, gyvena Šeduvoje). Juozas mirė 1988 m. 
sausio 9 d., o Danutė – 2009 m. kovo 30 d. Abu palaidoti Šeduvos kapinėse. 

Sūnus Jonas su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. Ten vedė Aldoną ir susilau-
kė sūnaus Prano. Po tremties grįžo į žmonos tėviškę Panevėžio r. Perìkšlių k. 
Čia gimė Kęstutis ir Saulius. Jonas ir Aldona palaidoti Smiµgių kapinėse. Pranas 
gyvena Vilniuje, Kęstutis – Šiauliuose, Saulius – tėviškėje. 

Sūnui Ignui pavyko išsislapstyti nuo tremties į Sibirą. Jis buvo labai gabus, 
baigė chirurgijos mokslus ir ilgus metus dirbo Šilùtėje. Jo žmona Ryma – gydytoja, 
dukros Virginija ir Jūratė gyvena Kaune. Ignas ir Ryma palaidoti Kauno kapinėse. 

Dukra Bronytė liko netekėjusi, gyveno Panevėžyje. Visus mylėjo ir visais 
rūpinosi. Mirė 2008 m., palaidota Šeduvoje šalia tėvų. Būdama gyva prisakė pa-
laidoti šalia tėvų, Valytės Strudaitės kapelyje. 

Tamoševičių (Petro ir Domicelės Muzdeikaitės šeima) pavardė Vaižguo-
se atsirado apie 1913 m., tačiau ji egzistuoja tik dokumentuose. Kaime iki šiol 
Tamoševičius šaukia Damašais. Matyt, graži lietuviška pavardė Damašas pakito 
besivaikant lenkiškos mados. Dar ir dabar gimtinėje gyva legenda apie senelį 

Domicelės ir Petro 
Tamoševičių auksinės 
vestuvės. Iš  
Tamoševičių albumo
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Petrą, kuris būdamas vaikas Sidabravo bažnyčioje patarnavo kunigui rašytojui 
Vaižgantui ir gavo nuo jo pylos už lenkišką šnektą. O kodėl pirmoji pavardės 
raidė D pavirto į T – irgi neaišku. Gal tai buvo nelabai dailiai rašančio raštininko 
klaida? O gal Damašas nuo Petro tėvo Juozapo Domaševičiaus, kalbama, kilusio 
iš Šiaulių miestelėnų, vedusio Oną Bunytę iš Vabaliÿ kaimo ir nuomodavusio 
žemę apie Vådaktus ir Sidabravą? Juk kiti Petro Tamoševičiaus broliai ir seserys 
jau Damaševičiai, jo brolis Jonas Damaševičius dirbo Liaudíškių plytinėje, vėliau 
išvyko į Ameriką, sesuo Emilija, ištekėjusi už našlio Nikodemo Valiušaičio, gyve-
nusio Juodupių k. Baisógalos vls., anksti likusi našlė, išugdžiusi gausią ir garsią, 
nusipelniusią Lietuvai giminę. 

Minėtina ir vaižgietė Anelė Muzdeikaitė-Strudienė, sumani mergina. Ji prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą išvyko į Peterburgą, tarnavo ekonome vokiečio barono na-
muose. Ten ištekėjo už Skrudos (manoma, latvių kilmės). Po karo su dviem vai-
keliais grįžo į Lietuvą, Radviliškyje turėjo arbatinę. Dar mažytė jos dukrelė Adelė 
mirė nuo šiltinės, palaidota Radviliškyje. Dukrytė Valerija per nelaimingą atsitikimą 
žuvo (iš krosnies išlėkus kibirkščiai, užsidegė jos suknytė). Ši mergytė palaidota 
Šeduvos kapinėse šalia Tamoševičių kapo. Anelės vyras iš Peterburgo į Lietuvą 
neatvyko, nes neturėjo kelionei pinigų, o Anelės giminės tam pinigų pagailėjo. Ji 
gyveno viena, daug kam padėjo. Anelė globojo Igną, kai tėvai buvo ištremti į Si-
birą, važiavo ieškoti Sibiro lageriuose kalintų Juozo ir Petro, globojo Juozo dukras 
pasiligojus jų motinai. Mirė po insulto. 
Palaidota Šeduvoje prie savo motinos 
Veronikos Bartkevičiūtės-Muzdeikienės. 

Tėvukas mini ir 6 ha savininką 
Stasį Baltramiejūną, kurio brolis slaps-
tėsi Pakruojo rajone ir dėl kurio gimi-
nystės Stasio šeima buvo ištremta. Anot 
jo, Vaižguose buvo gerbiama Mečislovo 
Jelinsko, 8 ha savininko, šeima, kurioje 
buvę septyni vaikai, iš kurių – geležin-
kelietis Stasys, miręs sužalotas trauki-
nio, karininkas Alfonsas, statybininkas 
Petras, eigulys Vincas, Salomėja, susi-
tuokusi su 54 metų vaižgiečiu, 30 ha 
savininku Juozu Adomūnu. Prisimena-
mi ir kaimo giesmininkai Aleksas Ka-
valiauskas, Jonas Tamoševičius, Juozas 
Dailidonis, Adelė Dailidonytė, Julija 
Adomavičienė, gražiausiai tvarkomos 
Vaižgų kaime sodybos šeimininkas Pe-
tras Rainčius, jo penki vaikai.

Rinkdama medžiagą šiam straips-
niui, aplankiau giesmininkę Adelę Dai-
lidonytę, gimusią 1924 metais. Senolė 
prisiminė savo senelį, buvusį Kurklių 

Juozas Dailidonis. Iš A. Dailidonytės albumo
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girininką, tėvus, 1921 m. grįžusius iš Amerikos, turėjusius 20 ha žemės, seseris 
Marytę ir Nataliją, brolį Juozą ir dėdę Juozą, gimusį 1901 m., husarą, dalyvavusį 
Klaipėdos išvadavime. 

Apie Vaižgų pradinę mokyklą, įkurtą 1923 m., niekas geriau nepapasakos už 
Ireną Šadbarienę, čia gimusią, augusią, lankiusią šią mokyklą ir net 28 metus joje 
mokytojavusią. Kai 1964 m. pradėjo lankyti mokyklą, joje mokytojavo mokytojai 
Augustinavičiai. Pirmokę Ireną Pacevičiūtę mokė mokytoja M. Augustinavičie-
nė – labai reikli, griežtoka, atrodė pikta. Pati buvusi gimnastikos čempionė, daug 
sportuodavo su vaikais. Antroji mokytoja Stasė Januškevičienė, likusi viena su 
keturiomis klasėmis (antroji mokytoja B. Kondrotaitė dirbo trumpai), Vaižguose 
dirbo ilgai, iki 1980 m., kai išėjo į užtarnautą poilsį, ją pakeitė Irena. S. Januške-
vičienė buvo atlaidesnė, artimai bendravo su vaikais, mergaitės dažnai rinkdavosi 
mokytojos bute, kur mokėsi siuvinėjimo. Vilniaus pedagoginiame institute įgijusi 
biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybę, Irena grįžo į tėviškę, nes čia buvo 
reikalinga gimtiems namams, kuriuose buvo likusi viena mama. Jai teko dirbti 
kartu su keliomis kolegėmis, su vienomis ilgiau, su kitomis – trumpiau. Septyne-
rius metus darbavosi kartu su Rože Radžviliene, vėliau su Regina Ragaliauskiene. 
Trumpai antrąkart dirbo mokytoja Vanda Balčaitė-Kavaliauskienė, viena iš labiausiai 
nusipelniusių Vaižgams mokytojų. Gūdžiais pokario metais labai dažnai keisdavosi 
mokytojai, dažniausiai tebaigę gimnaziją, ne visada išsilaikydavo Vaižguose ir vie-
nerius metus. V. Balčaitė atvyko baigusi mokytojų seminariją, pirmąkart čia pirmoje 
darbovietėje įsidarbinusi dirbo ilgai, rezultatyviai, sulaukdama gero įvertinimo ir 

Vaižgų prad. m-klos mokiniai su mokytojomis Rože Radžviliene (kairėje) 
ir Irena Šadbariene. 1986 m. Iš I. Šadbarienės albumo
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pagarbos. Metų tėkmėje mokykloje būta įvairių pertvarkų. Apie 1990 m. Vaižgų 
pradinė mokykla rajono vykdomojo komiteto sprendimu buvo pervadinta Butėnų 
pradine mokykla. Apie 1995 m. į mokyklą suplūdo net aštuoniolika pirmokų ir 
teko įdarbinti trečią mokytoją. 2004 m. Butėnų mokykla, kurioje dvi mokytojos 
dirbo su 20 vaikų, tapo Šeduvos gimnazijos skyriumi. 2008 m. Irena buvo atleista, 
o po metų, likus 10 mokinių, mokykla užsidarė.

Daug neišdildomų prisiminimų paliko Irenai darbo gimtojo kaimo pradinėje 
metai, kai mokykla buvo tapusi kaimo kultūros pakilimo žiburėliu. Gaila, kad jis 
užgeso ir kad aktyvios bendruomenės judėjime per silpnai girdimi vaikai.

GRINBERGIENĖ-GRINIŪTĖ (tikroji pavardė Danutė Marija 
Ša pokaitė) Roma (1939 06 26 Kurkliuose–2003 06 26 Vilniuje), žur-
nalistė, redaktorė, rankininkė. 1941 m. su šeima ištremta į Altajaus 
kraštą. 1946 m. nelegaliai grįžo į Lietuvą ir gyveno su pusseserės 
Ramutės Griniutės dokumentais. 1963 m. baigė vokiečių kalbą Vil-
niaus universitete, iki 1967 jame dėstė. 1990 m. laikraščio „Sportas“ 
korespondentė, skyriaus vedėja, 1990–1998 žurnalo „Vytis“ redaktorė, 
1998–2003 dirbo žurnale „Ekstra“, 1995–2000 Lietuvos žurnalistų 
draugijos centro valdybos pirmininkė. 

Sportiniai pasiekimai: 1960–1962 Vilniaus „Mokslo“ rankinio 
1 komandos žaidėja, 1963–1966 Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos 
rankinio komandos žaidėja, 1966–1968 Vilniaus „Statybos“ rankinio 
komandos žaidėja, 1963–1965 Lietuvos moterų rankinio rinktinės 
žaidėja, 1963–1964 SSRS moterų rankinio rinktinės žaidėja, 1962 ir 
1965 Lietuvos rankinio čempionė, 1963 ir 1964 Lietuvos rankinio 
taurės laimėtoja, 1964 SSRS rankinio čempionato prizininkė, nuo 1988 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto narė.

Roma Grinbergienė-
Griniūtė
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Vėriškiųžemėiržmonės
Alek san dras Di gi mas

Vėriškiai,anotenciklopedijųirkitųšaltinių,–kaimasRadviliškior.,nuo
Šeduvos5kmįpietvakarius,prieŠiaulių–Jonavosgeležinkelio.Vėriškiųpakraščiu
tekaSriautas(Daugyvenėsintakas),iššiaurėskaimąsiekiaMargavoniųmiškas.
XVIIa.VėriškiaipriklausėŠeduvosseniūnijai.1738m.juosegyveno8šeimos,
1923m.buvo209gyventojai,1942m.–246,1959m.–165,1970m.–256,
1979m.–313,1987m.–398,2001m.–430gyventojų.Pradinėmokyklaįkurta
1922m.,1953–1961m.veikėseptynmetė,vėliaukurįlaikąbuvoaštuonmetė,kul
tūrosnamai,bibliotekanuo1954m.,ryšiųskyrius,felčeriųirakušeriųpunktas.

B.Kviklyssavoenciklopedinėjeknygoje„MūsųLietuva“(JAV,Boston,
1965)rašė:

„... Į piet va ka rius, prie ke lio į Vė riš kių kai mą yra Eke čių (Mar ga
vo nių) miš kas, ži no mas sa vo tan ku my nais. Sa vo var dą ga vo nuo 
jau už au gu sių pel kė tų eže rė lių, ku rių gy lį ne leng va iš ma tuo ti. Pa
gal pa da vi mus Eke čių miš ke bu vu si se no vi nė lie tu vių kul to vie ta. 
Pa sa ko ja ma, kad Lie tu vos krikš to me tu Jo gai la su pa ly do vais čia 
pa kly dę“ (t.II,p.606).

PasiklydoMargavoniųmiškearneDidžiojoLietuvoskunigaikščioVytauto
pusbrolisJogaila,Lenkijoskaralius,netaipsvarbu.Padavimeyratikratiesa,kad
Vėriškiųkaimąbeveikišvisųpusiųjuosėsunkiaipraeinamosgamtinėskliūtys.
NuoŠeduvospusėsupelisRingužis,nuoPuipiųkaimo–Margavoniųmiškas.
TarpVėriškiųirGimbogaloskaimųtelkšojoSriautbala–pelkė,iškuriosišteka
upelisSriautas.NuoVaiduloniųirDargužiųpusės–tyvuliuojaVaiduloniųeže
rasirliūnas,vėliaukaimiečiųvadintasEžerbala.Istoriniaišaltiniaitvirtina,kad
aplinkVėriškiusišsidėsčiusiuosekaimuosežmonėsgyvenaganaseniai.Tailiu
dijaV–XIIa.pilkapiai.

ŽygimantųAugustų(Senojoirjosūnaus)laikaisŠeduvajaubuvovalsčius
irseniūnija,kuriaipriklausėaplinkiniaikaimai.Tieabiejųvalstybių(Lietuvos–

Prie Vėriškių kaimo 
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Lenkijos–Žečpospolitos)valdovaipradėjoirbaigėValakų(žemės)reformą.Tad
ŠeduvosapylinkėsXVIa.antrojojepusėjebuvosuskirstytosvalakais.

VienasTarybųLietuvosenciklopedijosstraipsnioautorius(LTE,t.IV,Vil
nius,1988,p.487)rašo,kad1738m.Vėriškiųdirbamažemėjaubuvopadalyta
valakais.Įvestarėžiųsistemairtrilaukėsėjomaina.ŽemėsūkionaudmenųVė
riškiųkaimebuvokurkasmažiaunegudabar.DidžiulįplotąužėmėSriautbala.
AtvirijosvandenstelkiniaiskalavoRapokalniokrantus.PatsSriautaspavasarįir
rudenįplačiaiišsiliedavo.PavasarįjovandenysnuplukdydavoledusįVaidulonių
ežerą.TaigitosaštuoniosVėriškiųkaimošeimos1738m.žvejojoatvirovandens
plotuose,opopusantrošimtometųtavietapavadintaEžerbalosvardu.XVIIIa.
MargavoniųirLiaudiškiųmiškuosebūtaapstužvėrių.Bekiškių,lapių,stirnų,
briedžiųirvilkųbeišernų,pasitaikydavoirrudųjųmeškų.

PoLietuvos–Lenkijostrečiojopadalijimo1795m.Lietuvosteritorijaatiteko
Rusijai.ŽemėlapyjemestapomedalimiSe ve roza pad no go kra ja.Šeduvosvalsčius
atitekoKaunogubernijai.Rusijoscaraivalakų(valakas–21,38ha)sistemosnekeitė.

VėriškiųkaimovalakininkaiėjolažąMargavoniųpalivarke.Galėjoatsipirkti
pinigais,mokėdamididesnįčin šą.Pobaudžiavospanaikinimorusųpriespauda
darlabiausustiprėjo.Po1863iųjųsukilimosustiprėjorekrutų(naujokųcaroka
riuomenei)gaudymas.Vėriškiųkaimaskasmetįrekrutusdvylikosmetųtarnybai
privalėjoatiduotipovienąjauną,stiprųbernelį.

VėriškiųkaimogyventojaiįvienkiemiuspersikėlėikiPirmojopasaulinio
karopradžios.Dar1940m.ikiSovietųSąjungoskariuomenėsinvazijosbuvoga
limanustatytisenojoVėriškiųkaimocentroribas.

Vėriškiųvalakiniokaimogyvenvietėbuvoglausta.PrasidėjonuoDargužkelio
(kelioįDargužiųkaimą),ėjoprokryžkelęLiaudiškiųlink.TiesGimbogkelio(ke
lioįGimbogaloskaimą)pradžiabuvotikvienasodyba.Valakiniokaimogatvės
ilgis–apie500metrų.IkikolektyvizacijosdarbuvoišlikusiseneliokalvioPalucko
sodyba,statytaXIXa.pabaigoje,taippattopatieslaikotarpioP.Valantinoviena
klėtisirtvartas.IlgaibuvogalimagrožėtispuikiaJ.Skiauterio(statytaDumšaitės
priešPirmąjįpasaulinįkarą)sodyba:didžiulėgryčiasukaminu(mėsairūkyti),
klėtis,tvartas,dvidaržinėsirdidžiuliskluonas(klojimas).Gaila,bepriežiūrosir
rūpesčioistoriniaipastataisudegėbeugnies(apleistisupuvoirsugriuvo).

BetkokįatvykėlįišŠeduvosaršiaippravažiuojantįkeleivįpasitikdavobi li
ju šų (jubiliejinis)kryžius,pastatytasVėriškiųkaimobendruomenėslėšomis1900m.
tiesgyvenvietėspradžia–Dargužkeliokryžkele.Paprastas,beornamentų,10m
aukščio,bežaibolaidžio,krikščioniųsimbolisveikpusęšimtmečioatlaikėaudras,
perkūnijas,PirmąjįirAntrąjįpasauliniuskarus.Irdarkitatiekbūtųstovėjęs,jeigu
nestribųdvirankispjūklas.Išpašaknųnudzirinokryžių,nuvertėirpalikogulėti
pakelėje.Kitądienąsusirinkęvėriškiečiairaudodamisurinkokryžiausnuolaužas
ir,kaippriderėjošventamdaiktui,sudegino.

Ikikolektyvizacijosbuvusiųsodybųvietosepriekelioaugokelidide
liąžuolai,kaštonai,šimtamečiaiklevaiirvinkšnos.Patsseniausiasmedis,gal
pradėjęsaugti1738m.,kaiVėriškiųkaimegyvenoaštuoniosšeimos,–didžiulė
tamsiašakėliepasugandralizdžiu.Jiaugokitojekeliopusėje,netoliSriauto,prie
šaisValantinųgryčią,kuriojelaikinaiveikėNepriklausomosLietuvospradžios
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mokykla.Tarpkeliolikosmokiniųjojepirmąsiasraidespažinokunigas,poetas
AntanasValantinas.

DidingiausiasVėriškiųkaimostatinys–vėjomalūnas,pastatytasantkal
neliopietinėjekaimopusėje.Statybininkaidengdamimalūnokepuręmatė,kaip
keitėsipriešPirmąjįpasaulinįkarąVėriškiai.Nykoilgiirsiaurivalakųžemės
rėžiai,kaipgrybaipolietausdygovienkiemiai.Ten,kurbuvomažiauderlingos
žemės,pakrūmės,virtevirėdarbas.Jaunosšeimos,gavusiosapleistusplotelius,
rovėkelmus,rinkoakmenis,pradžiaistatėsimažaspirkelesirtvartukusgyvu
liams.Patysdarbščiausiejiįsikūrėvienkiemiuose,otinginiaiganapigiaiparda
vinėjopaskirtąžemętiems,kuriejądirboirsumaniaiūkininkavo.Ėmėrastisir
daugėjostambiųjųūkininkų.

PriešPirmąjįpasaulinįkarąŠeduvosaplinkiniųkaimųgyventojaijaubuvo
išsiskirstęįvienkiemius.1915m.rudenįVokietija,išLietuvosišvijusirusus,elgėsi
kaipirderėjookupantams.CarinėRusijapanaikinoLietuvosvardą,pavadindama
ŠiaurėsVakarųkraštodalimi,okaizerisVilhelmasIItąpačiąteritorijąįvardi
joobe ros tu.Lietuvosžmonėsturėjoslėptinuovokiškųjųokupantųrekvizuojamą
turtą–gyvulius,maistoproduktus,drabužius,netarkliųpašarą.Irsusidarius
palankiomspolitinėmsaplinkybėms,galimybeipraktiškaiįgyvendinti1918m.
Vasario16osiosLietuvosNepriklausomybėsaktą,iki1921m.Lietuvossavano
riai(tarpjųirvėriškiečiai)kovojosuišorėspriešaisbermontininkais,Raudonąja
armija,atrėmėlenkųinvaziją,norsirpraradosenąjąsostinę,atkovojoKlaipėdos
kraštą.TadaLietuvojebuvojaučiamasdidžiulisdvasiospakilimas,Atgimimas!

Vėriškiųkaimas,kaipirvisaLietuva,entuziastingaiėmėsikurtinaujągy
venimą.Štaifaktai.Iš47įvienkiemiusišėjusiųkaimogyventojų41pasistatė
erdviusnaujusgyvenamuosiusnamus,dengtuscinkuotaskarda,molinėmisbei
cementinėmisčerpėmis,gontais(suleidžiamomislentelėmis).Šiaudiniaisstogais
likotikšešiospirkelėskaimopakraščiuose.Kiekvienažemdirbiųšeimastengėsi
gyventipatogiai.Visipasistatėposvirną,okitinetpodu.

Ketvirtadalįvisųpasėliųplotoužimdavorugiai–duonakasdieninė.Kitą
ketvirtadalį–avižos,arkliųkasdieninispašarasperdarbymetį.Kviečiaiužderėda
vogeriausiai,betnežinia,kodėljųsėdavokeliskartusmažiaunegurugių.Užtat

Valantinų namas, 
pastatytas 1928 m.
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miežiaiužimdavobenevienądešimtadalįvisopasėliųploto.Kaipgibealaus?!
Likusįgrūdiniųkultūrųplotąapsėdavožirniais,mišiniaiskiaulėmsšerti.Visų
javųišhektaroprikuldavovidutiniškai1–1,5tonos.

Ponederlingų,sausrosarkitokiųgamtosnelaimiųmetųsmulkiejiirviduti
niaivalstiečiai,pristigęduonos,skubėdavokirstijauprinokusiusrugiųplotelius,
veždavoįklojimus(kluonus)irblokšdavo.Išvežimokraudamipėdus,varpas
daužydavoįpaverstokubilodugnąarkitokįkietądaiktą.Dalisgrūdųišbyrėda
vo.Apkultuspėduskraudavoįgalusirlaukdavorudenskūlės.Naujoderliaus
pirmuosiusgrūdusišvėtę,padžiovinęsaulėjearduonkepėje,tučtuojausumaldavo
malūnearrankinėmisgirnelėmis.Oi,kokiaskanibūdavopirmųjųrugiųplikyta
duonelė!

Kąjauką,ovasaroslaukųdarbamskiekvienašeimatausodavorūkytus
lašinius,kumpius,dešras.Kiaulesauginosauireksportui.Kiekvienamevienkie
myjegretatvartobuvopastatytakiaulidė.Stambesniūkininkaiatskiraidarbu
vopasistatękarvidesirarklides.Smulkiejiirvidutiniokaipovienustogulaikė
porąkarviųsuprieaugliuirarklius.Visiauginobekonus(iki75–100kgnušer
takiaulė),kuriųdruskosskiediniuypatingaiapdorotąmėsąpirkdavoDidžioji
Britanija.Šeduvosgeležinkeliostotyjeišankstopaskelbtomisdienomisveikdavo
bekonųsupirkimopunktas.Kaikurievėriškiečiaibekonamsįstotįvežtidirbdino
specialiusnarvus,kuriųaštresnesvietasaprišdavoskudurais,kad,ginkDieve,
nesusižeistų.Supirkėjas,pamatęsmenkiausiąįbrėžimą,bekononepirkdavo.Tai
jaubėda.Paprastaiikikitosupirkimobekonasperaugdavo.Tokiągriežtątvarką
buvonustačiusivalstybė,neseksportuotojasmokėjoganapadoriuspinigus–1
litąužkilogramągyvosvorio.UžtrisbekonusV.SkačkauskassavosūnuiTomui
nupirkonaują„Wander“firmosdviratį.

Žemėsmokesčiamssumokėti,padargamsįsigytibuvoskirtospajamosuž
parduotąpieną.PriepatVėriškiųkaimoribosveikėGimbogalospienosupirkimo
punktas,kurįaptarnavobroliaiIgnasirVincasStumbrai.Beveikvisivėriškiečiai
rytaissukeliųlitrųtalposbidonėliais,kibirais,stambesniūkininkaisudideliais
bidonaispristatydavopienąįpunktą,kurseparuodavoirnugriebtągrietinękas
dienveždavoįŠeduvospieninę.

NuopatVėriškiųkaimoįsikūrimopradžiosgyventojusgynėnuošalčio,
rengėirpuošėavysirlinai.Daugelisjųlaikėavisirsėjoponemažąplotelįlinų
savoreikmėmsirpardavimui.Avys–mažiaupasiturinčiųvėriškiečiųišsigelbė
jimas.Rudenį,kaidarankstiskerstikiaules,aviena–kūlimopabaigtuviųvai
šiųpagrindinispatiekalas.Vilnos–irveltiniai,irkojinės,irpirštinės,irįvairūs
pusvilnoniaiaudiniai,avikailis–šiltiirminkštikailiniai,lajus–irmaistas,ir
šviesa.Prielajinėsžvakėsarbašiaipsauspingsulės,kainebūdavožibalo,žmonės
sakydavo:„La jaus tu rė si – bul vių pa si ke pi nęs iš ba do ne dvė si.“

Vėriškiųkaimas,kaipirkiekvienaskaimas,turėjolabiausiaimėgstamas
sueigųvietas.Rytais,ypačnaujausiųžiniųdėlVilniauskraštolikimoišgirsti,
rinkdavosivyraiįJuozoDigimokalvękaimoviduryje.MatvyresnysisDigimų
vaikas,irgiJuozas,buvoaistringasradijomėgėjas,irtėvasjambuvonupirkęs
taislaikaisbrangųketuriųlempų„Philips“aparatą.Kalvėtapospontaniškaisu
sikūrusiuinformacijoscentru.
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Vėriškiečiaigarsėjogegužinėmis.Rapokalnyjegeležinkeliečiaižymesniųšven
čiųprogarengdavopasilinksminimus.Išpatrytoįąžuoląiškeldavotrispalvę,
kurivisusnuteikdavošventiškai.Grodavodūdųorkestrasarbašiaipsamdyti
muzikantai.Kainusileisdavosaulė,stodavovakarotyla,dūdųplerpsėjimoaidas
atsišaukdavokitamekaimokrašte,prieMargavoniųmiško.Jaunimasmėgdavo
rinktisdidelėje,dviejųgalųSkiauteriųtroboje,kurliberaliųpažiūrųšeiminin
kasJonas,jaunystėjebuvojęsPetrograde,pasakodavosavoatsiminimus,sūnums
irdukromsleisdavorengtigegužinespamaldas,pokuriųšeštadieniaisbūdavo
vakaruškos.Kaipabosdavošokti,besiskirstydamasjaunimas,sustojęskryžkelėje,
labaigražiaidainuodavo–kartaisikiryto.

PagrindinisirvienintelisšvietimoirkultūrosžidinysVėriškiuosetiekprieš
karą,tiekvokiečiųokupacijosmetaisbuvopradžiosmokykla.Kaimojaunimas,
vadovaujamasmokytojoVaclovoRadenio,vaidinotrumpas,nesudėtingasŽemai
tėskomedijas,kitųautoriųpjeses,komedijas.Dekoracijųnebuvo,tikstalai,kėdės,

Mažažemio  
J. Digimo ūkis  
iki kolektyvizacijos 

Elziutės Skiauterytės 
vestuvės
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kartaispastatydavosuolą.Apšvietimas–žibalinėlempa.Visataitikdavo,kai
vaizduodavokaimogryčiosvidų.Jausovietiniaislaikais,priešpatkolektyvizaciją,
buvoparodytasbrandžiausiasmokytojo–režisieriausV.Radeniodarbas–J.Bal
tušio„Giedagaideliai“.

Kaimokultūroslygisnebuvoaukštas.XXa.pradžioskarta,ragavusikai
modaraktoriųmokymo,bevargomokėjoskaityti,skaičiuoti,užrašytireikalingus
atsimintiįvykius,parašytilaišką.TarpukariometaisVėriškiųkaimenebuvonė
vieno,kurisvietojparašodėtųtriskryželius.NepriklausomojeLietuvojegimu
siejibuvobaigębentpradinįmokslą.Pasiturintysleidosavoatžalas(tokiųbuvo
penkios)įgimnazijas.KaimokultūroslygispriklausėirnuoLietuvoskariuo
menėjetarnavusiųjaunuolių,kurie,atlikękarinętarnybą,mokėnamiškiusįgytų
higienos,buitinių,elgesiomanierųirreikalavimų.Šiokiątokiąįtakąturėjoir
ame ri ko nai,grįžęįgimtinę,parsivežęsutaupytųdolerių,nusipirkęūkiusaratėję
įVėriškiusužkuriais.Jieatsivežėkitokįkasdieniniogyvenimobūdą,pasižymėjo
dalykiškumu,kiekvienamemenkniekyjeieškojonaudos.Tomokėirsavovaikus.
IšJAVparsivežtisuaugusiųdrabužiai,avalynėatrodėprašmatniauneguvietinių.
Jųpavyzdžiupirmiausiastengėsirengtismoterys,kuriųdaliesnebetenkinopa
grindinėkaimosiuvėjaE.Digimienė,irsuknelesjosėmėsiūdintispasŠeduvos
irkitųmiestųsiuvėjas.

Vienintelėmoteris,gyvenusiJAV,
buvonašlėVilimienė,grįžusi1931ar
1932m.sudviemvaikais,dukterimi
IzabeleirsūnumiViktoru.Nusipirkoji

VilimienėsJalinskienės šeima (kairėje)

Viso kaimo gerbiama senolė Brigita Česnakinė, 
Jalinskienės motina. Apie 1952 m. 
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vidutinį,tvarkingąūkįprieįLiaudiškiuseinančiokelio.Ūki
ninkavopati.Visusdarbusnudirbdavosamdiniai.Priešpat
AntrąjįpasaulinįkarąVilimienėištekėjoantrąkartą.Užkurin
atėjosubrendęs,tiessenbernioribagražiosišvaizdosMatas
Jelinskas.Pokaimąnuvilnijokalbos,kadapveidusvyras
vedėnenašlęsudviemvaikais,oneblogaisutvarkytąūkį.
Ištikrųjųtaipkalbėjęperdėjo.Vilimienėbuvopasitempusi
ame ri kon ka,visųnuostabaipagimdėdardugražiusvaikus.
PokariometaisjosduktėIzabelėbuvopartizanė,Prisikėlimo
apygardosvadųpatikėtinė.Jižuvo1952m.

PačiojeaukščiausiojeVėriškiųkaimovietojestovėjo
taislaikaismodernusdviejųgirnųsupikliumivėjomalū
nas,anksčiaupriklausęstragiškaižuvusiamPrikockui,palikusiamdvidukrasir
žmoną.VyresniąjądukrąIevąvedėpoPirmojopasauliniokaroišJAVgrįžęs
DomasSavickas.Bemalūno,jisdarpirkogal5hagerosariamosžemėskaimo
pakraštyje.Pabuvojęsbiz nie rių šalyje,praktiškasirviskąapskaičiuojantisame ri ko nas 
išnuomojomalūnąkitiems,opatsdaugiauėmėsižemėsūkiodarbų.Ievapagim
dėjampenkisvaikus.VyriausiasSavickųsūnusPranas,gimęs1926m.,buvo
paimtasįRaudonąjąarmijąirnegrįžo.Tėvainegavonetpa cho ron kos (pranešimo
apiežuvusįjį).I.Savickienėmirėnesulaukusikol cho zų ga dy nės.Vaikaiišsilakstė.
Kol cho zelengvesniusdarbusdirbotiktėvasD.Savickas.Buvorevizijoskomisijos
pirmininkasarbatiknarys.Tikrindavo,arteisingaitvarkomapienofermos,grūdų
sandėliųirkitųūkiopadaliniųdokumentacija.

PačiameVėriškiųkaimopakraštyje,krūmuose,mažojepirkelėjegyveno
Skačkauskai:Petras,visųvadinamasKaimoDėde,arbaBolšet,josesuoVeronika
irjųbroliosūnusJonas,kurįjaunimasvadinoAlksniuke.Jisgrojoarmonikair
buvovisųgerbiamas.

DėdėPetraspriešPirmąjįpasaulinįkarąbuvoemigravęsįJAV.Sugrįžopo
1918m.Vasario16osios.Parsivežėlabaigerųstaliausįrankių:įvairiųprofiliuotų
oblių,leistuvų,kaltų,grąžtų,drožtuvų,veržtuvųmedžiodetalėmsklijuoti.Opjūk
lųpjūklelių–nukabinėtavisagryčiossiena!Fuk sų(vienarankiųpjūklų)galima
buvopriskaičiuotiikidešimtiesvienetų.Kiekvienoviskitokiedantys:stambūs,
pavirtęįvienąpusęišilgaimedžiuipjauti,smulkūsdantukaiskersiniamskampams
suleisti.Pačiųkeisčiausiųformųįrėmintipjūklaifigūriniamornamentųišlentų
išpjaustymuibuvosudėtigalevarstotoantgrindų.Kitasienabuvonukabinėta
utar ni kais(įrankissuįpjūkląpanašiageležteuta rams–grioveliamsįpjovomsišrėžti
mediniųkubilų,apvaliamstatiniųdugnui,šulamsįspraustiirlaikyti).Daugybė
skriestuvų,štraich mu zųlinijomsantmedienospažymėti,lekalųelipsėmsnubrėžti
kabojoantlentinioskydo.

VisasDėdėsgryčiosgalas,paverstasdirbtuve,kvepėjostaliųklijaisirdvel
kėsavotiškurūgščiudvoku.MatDėdėmeistravospintas,stalus,komodas,kitus
baldustikišąžuolobeiuosiomedienos.Sakaiskvepiančiosmedienosnepripa
žino.Sakydavo,atsiduodaBolšet.Jeigukasnorspaprašydavopadarytikubilą
arbaušėč ką (žemą,lygnupjautąkubilodugninįgaląsudviemišsikišusiaisšu
laisrankenomis,arbaausimis),taiDėdėsiųsdavopasKazįButkų,kurismokėjo

Partizanė Izabelė 
VilimaitėStirna
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statytinamus,dirbopuikiusmediniusnamųapyvokosdaiktus.Tiesa,kaikas
prisiprašydavoDėdępagamintiduonkubilįišjuodalksniniųirketuriųąžuolinių
šulųduonosrauguiišlaikyti.

Pokarobrangiųbaldųpaklausavisaiišnyko.Dėdėėmėgamintiąžuolines
bač kas(statines)aluiirpagarsėjonetvisameŠeduvosvalsčiuje.Įkol cho zą„Ne
munas“KaimoDėdėvienintelisnebuvoįrašytas.Galkadorganizatoriaibijojo
užeitipasatokiaikrūmuosegyvenantįstalių.Ogalkadjisoficialiaineturėjo
žemės.Nežinau,bijauspėlioti.Tikraižinau,kadDėdėlabainekentėkomunistų
irStalino.KiekvienąvakarąeidavopaskaimocentregyvenantįkalvįJ.Digimą
pasiklausytižinių.TaiginagingasisDigimukassugalvojoirantgryčiosaukšto
įtaisėkryptinęantenąirbeveiknetrukdomaigalėjopasiklausytiBBC,„Ameri
kosbalso“laidųrusų,ovėliauirlietuviųkalba.Dėdėlaukėtosdienos,kada
amerikonaimesatominębombąantMaskvosKremliaus.Betvisajųpropaganda
buvo„Bolšet“.

PatysstambiausiejiVėriškiųkaimoūkininkaiKazysJotautas,JonasPaluckas,
JonasDžiugas,JonasValinevičiusnesiėmėpigiųpriemoniųgeramvarduipelnyti.
Jųpuikūsderliai,geraiįdirbtažemė,arkliai,pastataikalbėjopatys.

UžJ.DžiugoikiVaiduloniųkaimoplytėjogražūs,derlingi,geraiįdirbti
J.Valinevičiauslaukai.Didelegarinemašinajavuskuldavodvidienas.J.Vali
nevičiusbuvovienasišypačgerbiamųVėriškiųkaimostambiųjųūkininkų.Ne
veltuijisbuvoišrinktasmaršalka,Šeduvoskatalikųbažny
čiosatstovu,kurismetųpabaigojepriešKalėdas,pasikinkęs
geriausiusirgražiausiusarkliusįbrikąarroges,vežiodavo
pokaimąkunigą,vargonininką,zakristijoną.Toksbažnyčios
tarnųapsilankymas,kaigyventojaipajausdavoparapijosdva
sininkųdėmesį,buvovienintelispermetus.

Garinė P. Butkaus 
(Vaiduloniai)  
kuliamoji. Prie jos –  
mašinistai tėvas  
ir sūnus Digimai
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J.Valinevičiusankstiryte,darsupatamsiuišŠeduvosbažnyčiospaimdavo
KalėdosdalyviusirpradėdavolankytiVėriškiųgyventojus,gyvenusiuskairėje
kelioŠeduva–Vėriškiai–Baisogalapusėje.Ikipietųapvažiavępusękaimo,sustoda
vopradžiosmokykloje.Kartaispietaudavopasmokytoją,kartaispasK.Jotautą.
Popietųaplankydavolikusiuskaimogyventojusirsutemusvakarieniaudavopas
PetrąValantiną.

ĮspūdingabuvoKalėdairvaikams,irsuaugusiems.Paprastaiprieškunigo
apsilankymąganakruopščiaiapsitvarkydavo:nusišluodavokiemą,dailiaisukrauda
voįrietuvesmalkas,susitvarkydavorudenįpaliktusdaiktus,apsišvarindavotrobą.

Kalėdininkussutikdavoseklyčioje.Tokstrumpasapsilankymasbaimėnįva
rydavopaaugliusirvaikus.Kartaiskunigaspaklausdavopoterių,pasiteiraudavo,
ardažnaieinaįbažnyčią.Patsbažnyčiostarnųatėjimasiššaliesatrodėgana
įspūdingas.Vargonininkas,zakristijonas,kunigaspagiedodavotrumpąlotynišką
maldą.MaršalkaJ.Valinevičiusirgineatsilikdavoirunisonupridėdavosavostip
rųirganagražųbalsą.Toksvizitasnetrukdavoilgai,nespertrumpąikikalėdinę
dienąreikėjoaplankytivisuskaimokiemus.Ojųbuvoper50.

VokiečiųokupacijosmetaisprasidėjonelaimėsValinevičiųšeimoje.Tėvas,
perkūlęužlipęsantmašinosneatsargiaieidamasįleidėjovietą,pasviroirįkišo
kojąįkaukiančiųkultuvųryklę.Pasekmėsbaisios.Gydytojaiikirietųamputavo
dešinękoją.

PokaroenkavėdistaiirstribaiėmėpersekiotisūnųJoną,kuriskažkurdin
go.O1948m.pavasarįinvalidutapusįJ.Valinevičių,jožmonąirsūnųPetrą
ištrėmėįSibirą.

Vėriškiųkaimassparčiaikeitėsi,modernėjo.Daugeliskaimiečiųstatėsipato
gesniusūkiniuspastatus,naujasgryčias.Švartuotųsienojų,lentų,kitokiosmedie
nospaklausabuvolabaididelė.IlgainiuiA.Plungėbuvopriverstasrekonstruoti
irplėstisavolentpjūvę.MontavimodarbusatliktibuvopakviestasJ.Digimassu
sūnumi.Jie,padedantdarbininkams,įrengėtransmisiją,kuriosskriemuliaisuko
ga te rį, ob liar ką,dviejųpjūklųzei me riuslentomsšvartuoti,skiedrinęmašinąstogo
lentelėmspjauti.Patobulinęperstatėgarovarikliopakurą.Likotikpastatytige
ležinį,šešiųsekcijųper30maukščiokaminą.A.Plungėsugalvojo,oDigimai
iš2mmstorio1×1,5mstandartiniogeležieslakštoiškirto„arkliuką“–vytįir
vėtrungėsvietojeantkaminoviršūnėssumontavo.

SureguliavęsvisusA.PlungėslentpjūvėsmechanizmusJ.Digimassusūnu
misugrįžoįkalvę,neskaimynassenukasPaluckasgalėjoatliktitikbūtiniausius
darbus:pakaustytiarklius,pasmailintižagręarakėčkuolį.Tačiaugyvenimasrei
kalavodaugiau.PriešpataneksijąSovietųSąjungaversteužvertėLietuvosrinką
labaipigiomisirpakenčiamoskokybėsarklinėmisšienapjovėmis.Betvidutiniokui
ūkininkuireikėjoirjavusnupjauti.Nežiniakienobuvosukonstruotaspaprastas
agregatas.Priešienapjovėsslankiojančiodantytodalgiobuvosumontuotospedalu
pakeliamosgeležiniųvirbųgrotosnupjautiemsjavamssulaikyti.Gretavadeliotojo
ratoįtaisytadarvienasėdynėdarbininkui,kuris,specialiugrėbliuatleidęspedalą,
nustumdavosusikaupusįdviejųpėdųdydžioplaką.Tokiuspaprastuspridėtinius
mechanizmusJ.Digimasgaminonetiksavo,betirkaimyniniųkaimųūkininkams.
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Statybųtempaitokiedideli,kadA.Plungės
lentpjovėnespėjapagamintistatybiniųmedžiagų,dir
bodvipamainosdarbininkų.A.Digimoišplėstame
kalvėskiemeremontuojamosjavųkertamosiosgrėbli
nėsjavapjūvės,kuliamosios,garomašinos,dyzeliniai
motorai.Iššaliesžiūrint,kaimasklesti.

PavyzdingiausiasūkininkasPetrasValantinas
prieš1940m.šienapjūtęskubabaigtistatytinaują
didžiulįkluoną.Netvyriausiassūnus,irgiPetras,
naktimispadedakalvėjenukaltibūsimopastatodu
rimsvyrius.Mat1940m.birželio16d.sūnauskuni
goAntanoprimicija.PopirmųjųŠv.MišiųŠeduvos
bažnyčiojeįVėriškiussuvažiuosnetikValantinų
giminės,dvasininkai,betirvisikaimožmonėsdaly
vausprimiciantogarbeisuruoštosevaišėse.Kokiagi
salėgalėtųsutalpintiapie300žmonių,jeiguiškilmės
vyktųžiemą?Dabarbirželį–vasarospradžiojenaujas1000m2klojimaspavirto
nepaprastobanketosale.Vietojparketobuvolygikaipstalasmolinėasla.Jeigu
kasnorėtų,galėtųsusuktivalsąarpasiutpolkę.Susirinkokviestiniaisvečiai.Pa
simeldė,pavalgė,išgėrėvienąkitąstiklinęalausirprislėgti,lygatėjęįšermenis,
tylėjo.Negrojoirarmonikierius.Sėdėjoirtyliaimaukėalų.Daugumadarnespėjo
suvoktiperKaunoradijąpasakytųžodžių,kadžmonėsnelįstųartipravažiuojančių
Raudonosiosarmijosdalinių.Kad,ginkDieve,nebandytųpriešintisardarkaip
kitaiptrukdytųSovietųSąjungosginkluotosiomspajėgoms,draugiškaivažinėjan
čiomspoNepriklausomosLietuvosteritoriją.

ŠtaitokiulemtingulaikuvykokunigopoetoA.Valantinoprimicijosiškil
mėsjotėviškėje.Temstantvisivėriškiečiai,šiektiekpasivaišinę,iškiūtinonamo.
Onaktįišbirželio16tosį17tąperkaimąLiaudiškiųlinknužlegėjotankųko
lona.Važiavobešviesų.Slinkoatsargiaigeležiniųpabaisųsiluetai.

Kitądieną,kaippaprastaibūdavokaime,vėriškiečiaivėlsusirinkoįValan
tinoklojimą.Išgėrėalaus,paragavoskaniųpatiekalųirvėlbedainų,bešokių
tarpusavykalbėjosi.Taibuvovisainepanašuįantrąjąvaišiųdieną.Taibuvo
paskutinėvisųvėriškiečiųsueiga.Pabrėžiu–visųvėriškiečių,nesnuotosdienos
Vėriškiųkaimąpradėjonaikinti.

1941m.birželio14–15d.enkavėdistaisugaunalentpjūvėssavininko
A.PlungėsžmonąirišvežaįSibirą.A.Plungeisuvaikaispavykopasislėpti.Jis
likoVėriškiuose.

Pirmojiokupacijosauka–kunigoA.ValantinobrolisPovilas.PatysVa
lantinainežino,kurdingojųsūnus.Aiškinamataip.1941m.birželįPanevėžyje
enkavėdistaisuėmėgrupęgimnazistųiruždarėįsandėlįardaržinę.Įtąpačią
patalpąpakliuvoirPovilasValantinas,Panevėžiogimnazijosmoksleivis.1941m.
birželio23d.,tikprasidėjusVokietijos–SSRSkarui,Lietuvosaktyvistųfronto(LAF)
nariainuvijoNKVDsandėliosargybiniusirišlaisvinosuimtusgimnazistus.Visi
išsilakstė,oPovilasnuėjoįNKVDbūstinęieškotiteisybės.Kodėljįnekaltaibuvo

Jaunas kunigas vėriškietis 
Antanas Valantinas
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įkalinęirkeliasdienasbadumarinę?KurdingoPovilas–niekasnežino.Aišku
tik,kadnebegrįžoįnamus.

Vokiečiųokupacinėvaldžiamažaikišosiįlietuviųkultūrosbeišvietimo
reikalus.KaimosusirinkimeseniūnasA.Tamoliūnasreikalavo,kadkiekvienoje
gryčiojebūtųpakabintasfiurerioarkokiokitofašistųveikėjoportretas.Vokiečiai
nevaržėūkininkų,tikgriežtaikontroliavo,kadlaikuirtiksliaiTrečiajamReichui
būtųatiduotosmėsos,pieno,kiaušinių,avikailiųirvilnosprievolės.Žmonėsbijojo
vokiečių,vengėjuossutikti.Jiebuvovokiečiųžiaurauselgesiosurusųkareiviais
liudininkai.Šeduvojedislokuotusvokiečiusbuvoapsėdusišaudymomanija.Vietinei
Šeduvospolicijaibuvoįsakytavisuspalaidusirpririštusšunisiššaudyti.Vėriš
kiečiaibuvoŠeduvosžydųnaikinimoakcijosliudininkai.Dvidienasperkaimą
sunkvežimiaisįLiaudiškiųmiškąbuvovežamimyriop,guldomiįduobesiršau
dominekaltižmonės.Kaimoišminčiaispėliojo,kodėljienebandobėgti:sunkve
žimyjepusšimtįvyrųsaugojoduirdardukabinojeginkluotivokiečiųkareiviai.
Pritrenkękėbulesargybinius,atėmęma šin pis to les,galėjovisiišsilakstyti.Betkur
pasidėtipabėgus?Irpriekaimokalvėsvyrainusprendė:„Žy dai ne bė ga, ne si prie ši na 
to dėl, kad ne tu ri Tė vy nės...“ Apiepietuskaimožmonėsišgirdoautomatiniųginklų
papliūpas.Visiemspaaiškėjo,kasdėjosiLiaudiškiųmiške.Dvidienasvėriškiečiai
pasidarėkaipnesavi.Kasgalėjoišankstopasakyti,kokialemtisištikslietuvius.

NorsfrontolinijabuvotoliRusijoje,Ukrainoje,Vėriškiųkaimebuvojaučia
makarobaimė.Sklidogandaiapierealiusirpramanytuspavojus,apieartėjimą
Raudonosiosarmijos,kuriosgretose–kinžalaisginkluotimongolaižudožmones.
Todėlkaimobendruomenėnutarėpastatytikryžių,kurisvisus,opirmiausiajauni
mąapgintųnuovisokiausiųnegandų.Kaiptarė,taipirpadarė.Vietiniaimeistrai
išpjaustėganasudėtingusaugaliniusornamentus.Patikryžiavonėpriminėmetalinių
kryžiųsaulutę,norsbuvoišskaptuotaišmedžio.Apatinędalįpuošėornamentuota
tvorelė.Visaspaminkloansamblisbuvonudažytaskeliomisšiltairusvoatspalvio
spalvomis.Vieta–VėriškiųpradžiosmokykloskiemaspriekelioįLiaudiškius.

Pokryžiauspašventinimobuvoorganizuotospaskutinėskaimožmonių
sudėtinėsvaišės–jaubeSibiraništremtosPlungienėsirįenkavėdistųnaguspa
kliuvusioPoviloValantino,kuriotebelaukėartimiejiirvisikaimožmonės.

1944m.vasarąperVėriškiusįVakarustraukėsivisitie,kurienenorėjolikti
Tėvynėjeirgintijąginklu,–buvęSmetonoslaikųvaldininkai,kariuomenėska
rininkai,kaikuriekątikišsibėgiojusiosP.PlechavičiausVietinėsrinktinėskariai.
JonoSkiauteriosodybojetąsykapsistojodešimtarkliaistraukiamųvežimųsubėg
liaisirmanta.Paskelbėkomendantovalandą.Įsakėaplinkiniamstūnotinamuose.
Naktįžvangindamiginklaispokaimąšmirinėjopatruliai.Rytekarininkouniforma
apsirengęsbėgliųvyriausiasisliepėseniūnuisušauktivisusjaunuskaimovyrus.
„Karininkas“pasakėtrumpąpatriotinękalbąirįsakėvisiemspasiimtiginklus(jei
turi),apsiautinaujaisbatais,apsirengtigeresniaisdrabužiais.Aišku,nepamiršti
kuprinėsirmaistoatsargų.Atseit,Žemaitijojeorganizuojamaslietuviųkariųpulkas
apgintiLietuvąnuoartėjančiosraudonųjųarmijos.IšJ.Skiauteriokiemokaikurie
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vyrainuėjonamopasiruoštikelionei.DidžiojidalisužsukoįkalvioJ.Digimokie
mą,pamatętenAntanąČesnaką,kurisbuvoatitarnavęsLietuvoskariuomenėjeir
kaimeturėjodidelįautoritetą,paklausė,kądaryti?Antanaspatarėding ti krū muo se 
irnesusidėtisuiškažinkuratsibasčiusiaisbesitraukiančiaisnepažįstamaisiais.
Kryžkelėjestovėjęs„karininkas“,pamatęsbesiskirstančiuskaimobernus,įsakė
patruliamsjuossulaikyti.PastariejisugavoJonąSkačkauskąAlksniukę,abuJono
GriniausposūniusPetrąirKazįČesnakiukusiratkišęautomatusišsivarė,įsodinę
įbrikąnuvežėVakarųlink.Kitisuspėjopabėgti.PokaroČesnakiukai,pakliuvę
įamerikiečiųzoną,pasiprašėleidimogrįžtiįLietuvą.VietojTėvynėsiki1956m.
kentėjogulage,oSkačkauskasAlksniukėnesugrįžo.

1944m.liepos25d.atsitraukdamivokiečiaiišsprogdinogeležinkelioruožą
Panevėžys–Šeduva–Linkaičiai.KitosdienosryteįvakarųpusęGimbogkeliunu
važiavogaltrysvokiškisunkvežimiai.PaskuiperVėriškiųkaimąėmėšvilptiir
Gimbogalosmiškopakraštysproginėtirusųpatrankųsviediniai.Paskuikeliunuo
ŠeduvosatvažiavopirmiejiRaudonosiosarmijostankai.Susišaudymonebuvo,nė
vienaskaimietisnenukentėjo.Frontobangapraėjobemūšio,laimingai.Sugrįžo
Sovietųvaldžia.1944m.reikėtųlaikytiVėriškiųkaimonykimopradžia.

Tikspėjoužeitisovietai,tuojėmėvyrusmobilizuotiįkariuomenę.Nuo
neteisėtoskaroprievolėsVėriškių,Dargužių,Liaudiškiųkaimųvyrusgelbėjo
A.Plungėslentpjūvė.ReikėjogreitaikarotikslamsatstatytiPanevėžys–Linkaičiai
susprogdintągeležinkelį.Reikėjopabėgių.A.Plungėslentpjūvėtamreikaluila
biausiaitiko.Minėtųkaimųvyrailaikinaibuvoatleistinuokarotarnybos.Vieni
kirtočiapatesantįLiaudiškiųmišką,kitivežėrąstus,tretilentpjūvėjegamino
pabėgius.

Kaitikgeležinkelisbuvoatstatytas,beveikvisiVėriškiųvyraibuvopaimti
įRaudonąjąarmiją.Visidalyvavokautynėse.Mūšiuose,ogalkitaip,žuvopatys
jauniausieji,1926m.gimusiejivėriškiečiai:PranasSavickas,JuozasKranauskas,
KazysValantinas.

Karuipasibaigus,prasidėjorepresijos.Suimamasvisainekaltasseniūnas
A.Tamoliūnas,enkavėdistaipriverčiapasitrauktiiškaimoJonąDžiugąirJoną
Valinevičių.

PerketveriusabiejųokupacijųmetusVėriškiųkaimasnetekovienuolikos
žmonių.Bettaibuvotikpradžia.KibiaibuvopersekiojamižmonėsirnetNepri
klausomosLietuvosreliktai.YpačvaldžiosfunkcionieriuserzinoantA.Plungės
lentpjūvėskaminoiškeltas„arkliukas“–vytis.Pravažiuodamiprošalįstribai
bandėiššautuvųnumuštivisiemsbrangiąvėtrungę.KulkųsuvarpytasLietuvos
nepriklausomybėssimbolisišsilaikėnetiki1956m.Ikitol,kollentpjūvėbuvo
likviduota,ojoskaminasnuverstas.

Žmoniųpersekiojimasirrepresijostęsėsi.ĮSibirąbuvoištremtosK.Jotauto,
J.Valinevičiaus,M.Jalinsko,P.Samulevičiausšeimos.A.Plungėsuvaikaisbu
vonuvežtasįKaragandossritįpas1941m.ištremtąžmoną.Užtai,kadpasakė,
jogprieSmetonosbuvogeriau,SkiauteriųJonasdešimtmetųiškentėjoNorilsko
šachtose.
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Ypačsunkūsvėriškiečiamsbu
vo1949m.,kaimožmoniųsuvarymo
įkol cho zą,kurįpavadino„Nemunu“,
metai.Patyspirmieji„Nemuno“metai
buvodargananašūs.Išrudensūkinin
kųpasėtižieminiaijavaibyrėjolabai
gerai.Užvienądarbadienįdavėnet
po6kgįvairiųgrūdų.Okitaismetais,
sujungustriskaimyniniuskol cho zusį
vienąirpavadinus„Tarybiniopartiza
no“vardu,viskasvirtoaukštynkojom.

PerketveriusVėriškiųkol cho zo
„gyvavimo“metusžmoniųuždarbis
nukritoikinulio.Pavyzdžiui,vienin
teliskalvisDigimas,visusžemėsūkio
padargusremontavęsuž449darbadie
nius,gavo44rbir90kp,arba2kg
dešros.Vienintelismaitintojasbuvo60
arųsodybinissklypas.Otuometukai
muosetebeslankiojogeneroloVetrovo
divizijossmogikai,užsimojęnužudyti
kiekvienądaružsilikusįTėvųŽemės
gynėjąirjokūnąpamestiantŠeduvos
gatvėsgrindinio.Nedavėramybėsnak
timisnesiliaujantisgailingasšunųambrijimas.DaugumaVėriškiųkaimogyventojų
ruošėsitremčiai.Niekasnežinojo,kadairužkągaliatsidurtiužpoliariniorato.

PenktaisiaisVėriškiųkol cho zometaisdėlpašarostygiausdidesnėpusėdarbi
niųarkliųnebegalėjopastovėtiantkojų.Ruginiaisšiaudaisšeriamiarkliaisulau
kępavasarioįstengėtikkojasišvilktiištvarto,oapiežemėsarimą,kituslauko
darbusnegalimabuvonetsvajoti.TadišŠeduvosrajonovaldžiosbuvogautas
nurodymasšaudytinusilpusiusarkliusirjųvirtamėsašertikiaules.Didžiulis
galvosskausmasužgulėpirmininką–iškurgautibudelį.Nėvienas kol choz ni kas
negalėjonušautiarklio,negalėjoatliktitokiodarboiruždidžiausiąatlyginimą.
Kartaisvėriškiečiainaktimiseidavoįkolūkiotvartąsavonusavintųarkliųpašerti
arvasarą–paganyti,nestikėjosi,kadgalkadanorsgalėssavoarkliusatsiimti.
PogąsdinimųirilgųdvejoniųnelauktaipasisiūlėIgnasT.Savoapsisprendimąjis
paaiškinotaip:šiaipnegalėtų,betjeigutoksreikalas,galgeriaupribaigtinekaltą
gyvulį,negujįkankinti.Jisatsisakėtopapildomomokesčioužvienąpribaigtą
arklį,nesbūtųdidžiausianuodėmėpasipelnytiišvisųžmoniųnelaimės.

Kiaulėmssušėręarklius,traktoriaispalaidojoderlingąžemėssluoksnį,tris
kartusgiliauardami.Antišverstoįpaviršiųsmėlionederėjoneirugiai,neikvie
čiai,neivasarojus.Kaimiečiai,žemdirbiai,likobeduonos.Užtatkaimesovietai
įsteigėkultūrosžidinį.

Vėriškiųkaimokluboskaityklosvedėjupradėjodirbtimanokrikštotėvas
AleksandrasKliorė.Labaiįdomusžmogus.TarnavocarinėsRusijoskariuomenėje

Kolūkio kalvis Juozas Digimas
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kavaleristu.1917m.jopulkasperėjoįraudonųjųpusę.A.Kliorėvadovavoeskad
ronui,įkurįsavanoriuatėjoKonstantinasRokosovskis,Varšuvosgeležinkelininko
sūnus.Taip,taip!TaspatsSovietųSąjungosmaršalas,dukartusSovietųSąjungos
didvyrisAntrojopasauliniokarometais.Jispradžiojenesugebėjo(neįstengė)pa
sigirduspavojaussignaluižaibiškaiapsiautiirstotiįrikiuotę.A.Klioreipagailo
inteligentiškovaikinoirėmėjįgloboti,išmokėbūsimąjįmaršaląbūtiniausiųka
valeristuiveiksmų.PoporosmetųK.Rokosovskisjauvadovavopulkui.1920m.
A.KlioreiišduotasK.Rokosovskiopažymėjimaspadėjonetrukdomaisugrįžtiį
Lietuvą.Išpirmožvilgsniopaprastaspopiergalis,kurįA.Kliorė,tikpraėjusfrontui
1944m.,visadanešiojosisusavimi,padėjoapsigintinuoraudonųjųsavivalės.

A.Kliorė,matęsšiltoiršalto,atėjoįVėriškiusužkuriom.Jispavyzdingai
tvarkėnedidelįūkį,prenumeravo„Ūkininkopatarėją“,vieninteliskaimežinojo
teisybęapiesovietinępolitikąirpranašavoLietuvaiSSRSokupaciją.Kol cho zui
A.Kliorėatidavėžemę,opatsįsitaisėkluboskaityklosvedėju.Jįgerbėvėriškie
čiai.Kluboskaityklosvedėjujisnebūtųilgaidirbęs,jeigunesaviveiklaivado
vavusiomokytojoV.Radenio,tautiniųšokiųvadovėsK.Mikalajūnaitės,vietinių
moksleiviųparama.Jisvedėjuiparašydavodarboplanus,įvairiasataskaitasra
jonokultūrosskyriui,leidosienlaikraštį.Ilgaisžiemosvakaraisvykošiokstoks
kultūrinisdarbas.Koldarnebuvoišbėgiojęsįmiestuskaimojaunimas,Vėriškių
saviveiklininkaigarsėjoŠeduvosapylinkėse.

PerdvejusmetuspoJ.StalinomirtiesVėriškiųkol cho zejokiųteigiamųper
mainųneįvyko.Žmonėsdirboveltui.Tik1955m.rugsėjo25d.Šeduvosrajono
komunistųpartijossekretoriusVytautasAstrauskasįekonomiškaimerdintįVėriškių
kol cho zą„Tarybinispartizanas“atvežėnepartinįJonąBalsevičių–trisdešimttūks
tantininką(pagalSSKPCKirSSRSMTnutarimą)irpaskyrėpirmininku.Aišku,
visikol choz ni kaiužjįprivalėjopakeltirankas(išrinkti).Kągalėjonaujas,išGrin
kiškioatkeltasžmoguspadaryti?Oginieko.Tikkitaismetais,kaiN.Chruščiovas
demaskavoJ.Stalinoasmenybėskultą,pirmininkasJ.Balsevičiusgalėjoprikeltiiš
vargokolchozą,padėtižmonėms.Vėriškiečiaijaugalėjoišsikeptiragaišio,pašerti
gyvuliukus,palesintipaukščius.

Vėriškių klubo 
skaityklos  
saviveiklininkai  
su vadovais  
K. Mikalajūnaite  
ir V. Radeniu
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1956–1957m.išSibirosugrįžętremtiniainebegalėjoapsigyventisavona
muose.PetrasValinevičius,maršalkossūnus,radęstikgimtųjųnamųpamatus,
išėjoįRadviliškį.A.Plungėslentpjūvėjaubuvonugriauta,ogyvenamasisnamas
paverstasaštuonmetėsmokyklosklasėmis.JamtekosudukrapersikeltiįVaidu
lonius.M.Jelinsko(Vilimienės)sodybabuvoužimta,irsugrįžusiemstekoprisig
laustipasgimines.P.SamulevičiusvisainebepasirodėVėriškiuose.TikK.Jotauto
šeimaileidoapsigyventivienamenamogale,okitamegyvenoiškituratsikėlusi
jaunašeima.

N.Chruščiovasnepakeitėsovietinėstotalinėssantvarkosesmės,bet,pa
naikinęskoncentracinesstovyklas(lagerius),paleidomilijonusnekaltųžmonių.
Siekdamasįveiktimaistoproduktųtrūkumą,visiemsSovietųSąjungoskol cho zams
leidolaisviauorganizuotižemėsūkiodarbus.TokialengvatapasinaudojoLietu
vosžemdirbiai.

J.Balsevičiuskeleriuspirmuosiusmetusbuvoiragronomas,irzootechnikas,
irveterinarijosgydytojas.Finansusėmėtvarkytilabaiprotingasirdorasžmogus
M.Vaišvilas.PodvejųmetųpradėjodirbtiveterinarijosgydytojasŽukauskasir
agronomas,susidarėkomanda.Subūrusgabesniuskolūkiečius,įsteigtosmechani
nėsdirbtuvės,kuriųvadovavimaspatikėtasJ.Digimui(kalviosūnui).Vėriškiuose
prasidėjostatybos–pastatytisandėliaiirkitipastatai.Praėjusmetams,kolūkiečiai
jaugavouždarbadienįporublįirpokilogramąardaugiaugrūdų.Apie1957m.
kolūkiečiamsbuvopaskirtosganyklos,ovėliaukiekvienaišeimaibendrameplote
ėmėsėtipokeliolikaarųmiežių.

J.BalsevičiauspirmininkavimolaikaisVėriškiuosebuvopastatytikultūros
namai.Apsirūpinusžemėsūkiotechnika,mechanizatoriaigalėjotobulaiįdirbti
žemę.JavųderlingumassusilyginosurajonepirmaujančiuAlksniupių„Draugo“
kol cho zu.Jaunevisasderliusbuvoišvežamasvalstybei.Dalislikoirkol choz ni
kams–uždarbą.Žmonėspradėjonuoširdžiaudirbti.PirmininkožmonaT.Bal
sevičienėsavoatsiminimuosegeružodžiumenabrigadininkąA.Aglinską,jo
žmoną,paukščiųfermosvedėjąKazimierą,melžėjasBurbienę,E.Mončiauskaitę,
B.Mončiauskienę,arklininkąK.Žilinską,ūkioeigulįL.Puodžiūną,laukodarbi
ninkąJ.Skiauterį,grįžusįišNorilskolagerio,vairuotojąA.Daujotąirdardaug
darbščiųirpavyzdingųkol choz ni kų.

1963m.,pašlijussveikatai,J.Balsevičiusatsisakėpirmininkopareigų.Jį
pakvietėprofesoriusPetrasVainauskasįLietuvosžemdirbystėsmoksliniotyrimo
institutą,kuriameapgynėsocialiniųmokslųdaktarodisertaciją.

Pasikeitusvadovams,kol cho zas„Tarybinispartizanas“degradavoneiškarto,
osmukopamažu.Tassmukimasišdaliessutaposudviemveiksniais:meliora
cija(ariamosžemėslaukųdidinimas)irkol choz ni kųvarymasįgyvenvietes.Grįžo
XVIa.kaimomodelis,tikbevalakųsistemos,nesžemėpriklausėvalstybei.Be
atodairiškasvienkiemiųnaikinimasvarėiškaimovisusčiabuvius.Aiškumodėlei,
sakykime,grįžusiištremtiesJelinskųEditasubrendoirištekėjoužvėriškiečio
P.Tendziagolskio.JaunaporanėjoįVėriškiųgyvenvietę,ovargaisnegalaispa
sistatėnamąŠeduvoje,neskol cho zepragyvenimolygisbuvodaugžemesnisnegu
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mieste.Kitaspavyzdys.IšD.Savickoatimtasvėjomalūnaskol cho zuitarnavogal
vieneriusmetus.Tol,kolnereikėjoremontuoti.Kamdarytinaujussparnus,jeigu
galimasumaltipašaruiirŠeduvosmalūne.D.Savickogryčiairirstantisbesparnis
malūnassuprakiurusiaisšonaisitvaiduoklisstovėjoikitol,kolplakėjobuvu
siosavininkoširdis.D.Savickasmirė,ojodukrosnepalikogyventiVėriškiuose.
TokspatlikimasK.Jotautošeimos.Labaigreitaibuldozeriaiišstumdėbuvusių
vienkiemiųnamųpamatus,sulyginožemęirdabarjaulabaisunkunustatyti,kur
stovėjoVėriškiųkaimoakcentas–D.Savickovėjomalūnas.Kurstovėjodarma
žiausiaiketuriasdešimtiesvėriškiečiųsodybų,dabar–platūslaukai.

1975m.galųgalepanaikinamasgremėzdiškaskol cho zopavadinimas„Tarybinis
partizanas“irįkuriamasVėriškiųeksperimentinisūkis,priklausantisGyvulininkystės
irveterinarijosinstitutui.CentrinėgyvenvietėstatosipagalkeliąįLiaudiškius.Greta
keliųketurbučiųdviaukščiųnamųišdygoirnevietinių,atėjusiųiškitur,sodybos.

PenkiolikametųVėriškiųeksperimentiniamūkiuivadovavoK.Andrijauskas.
Javųderlius,palyginussuprieškariolaikotarpiu,išhektaropadidėjodaugiaunegutris
kartus.Karvėsdavėketuriskartusdaugiaupienonegusmetoniniaislaikais.Vėriškių
naujiejigyventojaiuždirboneblogai.Beveikkiekvienasnusipirkolengvąjįautomobilį.

AtkūrusLietuvojeNepriklausomybę,visivėriškiečiaiatgavotėvų,seneliųir
proseneliųanksčiauvaldytasžemes.Tiknėvienasnesugrįžoišmiestoirnebe
atstatėvienkiemyjebuvusiossodybos.Per50okupacijosmetųžmonėmskažkur
išdulkėjomeilėsavajaižemeiirgimtajamkaimui.

Vėriškiųderlingąžemędabardirbapragmatiškižmonės,suprantantysnū
dienosreikalavimus.JeigunebūtųišlikusiPetroValantinogryčiairapleistas,di
džiuliaismedžiaisapaugęspradžiosmokyklospastatas,galimadrąsiaipasakyti,
kadVėriškiųkaimasradikaliaipasikeitė.Likotiksenaspavadinimas.

A. Digimas su vyresnio amžiaus vėriškiečiais O. Grigaliūnaite 
Bartuliene, G. ČesnakaiteRudokiene, P. Tendziagolskiu, E. Jelinskaite 
Tendziagolskiene, B. Bagdonu, L. Bagdoniene, A. V. Bagdonaite 
Ramoškiene po paskutinio jo sukurto filmo „Kai kaime žaliukai  
dainavo“ peržiūros. 2012 m.  
Nuotraukos – iš str. autoriaus ir kun. A. Valantino archyvų
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Vėriškiųmokykla
ValentinasPaliūnis

Vėriškiųmokykloslikimągalimapalygintisužmogausgyvenimu:gimė,
gyvenoirmirė.

Mokyklospradžialaikytini1923–1924m.,kaiVėriškiųkaimeValantinųso
dybojepradėjomokytispirmiejimokiniai.VėliaumokyklabuvoVėriškiųkaimo
ūkininkoK.Jotautosodyboje.Tvirtuspagrindusmokyklaįgavo1934m.,kaibu
vopastatytastipinisdviaukštismedinispradžiosmokyklospastatassavivaldybės
išpirktoje(išūkininkoK.Jotauto)žemėje.Mokyklaivietaparinktastrategiškai
gerojevietojeantsmėlingokalnelionetoligeležinkeliopervažos.

Mokyklaturėjonemažąsavoteritorijąirūkiniuspastatus.Taisudarėgeras
sąlygasvaikųmokymuisiirauklėjimui,omokyklosvedėjui,kurisgyvendavo
mokyklospatalpose,užsiimtiirūkineveikla.

Mokymasvykopirmajamemokyklosaukšte,kurbuvodvierdviosklasės,
perskirtosišardomasiena,todėl,reikaluiesant,išdviejųklasiųgalimabuvopa
darytinemažąsalę.Kiekvienojeklasėjemokėsipoduskyrius,omokyklojedirbo
podumokytojus,kuriemokydavoiki60
vaikųišaplinkiniųVėriškių,Liaudiškių,
Dargužių,Gimbogalosirkitųkaimų.

PrieškarinėjeVėriškiųpradžiosmo
kyklojeyradirbęnemažaimokytojų.Vieni
išpirmųjųminėtiniO.Gruzdaitė(Gu
delienė),A.Jarašiūnaitė,A.Jurpalytė,
P.Giedrikaitė,B.Grigaitytė(Urbonienė),
V.Urbonas.

Ilgiausiaiyradirbęirryškiausiai
žmoniųatmintyjeišlikęIzabelėirVaclovas
Radeniai.Vyrasiržmonaįšiąmokyklą
buvopaskirtidarprieškarąirmokyto

Vėriškiųaštuonmetės
mokyklospagrindinis
pastatas.1962m.

VėriškiųpradžiosmokyklosmokytojaiIzabelė
irVaclovasRadeniai.IšG.Radėnaitėsalbumo
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javo1940–1954m.,t.y.karoirpokariometais.Žmoniųatmintyjejieišlikokaip
tikrikaimošvietėjai.MokytojaI.Radenienėpasižymėjošvelnumuirmotiniška
šiluma,opatsmokyklosvedėjasV.Radenisbuvogriežtasirvaldingas,todėl
mokyklojebuvotvarka.Buvęmokiniai,aplinkiniaižmonėsjuosprisimindavosu
pagarbairdėkingumu.

1954m.Vėriškiųpradžiosmokyklabuvoperorganizuotaįseptynmetęmo
kyklą.Mokyklaibuvopriskirtaskitapuskelioesantisištremtoūkininkoirlent
pjūvėssavininkoA.Plungėsdviejųgalųdidelisgyvenamasisnamas,kuriame
buvoįrengtosdvipatalpos,įkuriaspersikėlėpradinėsklasės.

SeptynmeteimokyklaipradėjovadovautinaujaipaskirtasdirektoriusVladas
Lepeška.Padidėjoirmokytojųkolektyvas.Nuo1957m.rudensmokyklaipradėjo
vadovautišiorašinioautoriusValentinasPaliūnis.Pometųmokyklaišaugoiki
aštuonmetėsirtadaprasidėjopatsbrandžiausiasmokyklosgyvenimolaikotarpis.
Irmokiniųskaičiusišaugoiki130–140.Septynmetėsiraštuonmetėsmokyklosgy
vavimolaikotarpiumokiniųateidavoirištolimesniųkaimų:Vaidulonių,Bebrujų,
Bagdonų,Puipių,Margavoniųirkt.

Mokyklosgyvenimassuaktyvėjovisapusiškai.Sėkmingaibuvovykdomas
visuotinisprivalomasaštuonmetismokymas,buvoįsteigtosvakarinėsaštuonmetės
mokyklosklasės,apmokomiberaščiaiirmažaraščiai.Suaktyvėjoužklasinisdarbas.
Būdavometų,kaiįekskursijaspoLietuvąišvykdavovisamokykla,oatskiros
klasėsiružLietuvosribų.1961m.pa
vasarįmokiniųirmokytojųrankomis
buvoapsodintavisamokyklosteritorija
gyvatvoreirdekoratyviniaismedžiais.

Vėriškiųseptynmetėsm-klosbaigiamosios 
klasėsišleistuvės:mokiniai,jųtėvai,mokytojai 
irsvečiai.1958m.
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Vėriškiuosekultūrosnamųirkultūriniodarboorganizatoriųilgainebuvo,
todėlkultūrinęmisijąatliktitekomokyklaitarsisavaimesuprantamąpareigą.
Jaunimoaplinkiniuosekaimuosetadabuvodaug.Aktualūsbūdavošokiųvakarai.
Mokyklanebuvoabejingašiemsjaunimopageidavimams.Šokiųvakaraivykdavo
mokyklossalėje,betpriešjuosvisadabūdavosurengiamaskoksnorskultūrinis
renginys,paskaitaarsusitikimassuįdomesniužmogumi.Būdavorengiamivai
dinimai(Žemaitės„Marti“,K.Binkio„Atžalynas“irkt.)beikoncertai,įkuriuos
įsijungdavomokytojai,mokiniaiiraktyvesnikaimožmonės.Kultūrineiveiklai
sąlygosnebuvopalankios:mokyklaneturėjoscenos,daugkątekdavoatliktiprie
žibalinėslempos(vakarais).Elektra,telefonasįmokykląatėjotiktai1961m.,kai
buvoelektrifikuotiaplinkiniaikaimai.Keleiviniaiautobusaipromokykląpradėjo
važinėtitiktai1962m.

Mokytojųkolektyvasnebūdavodidelis–iki10–14mokytojų.Daugumajų
turėjospecialųjįpedagoginįvidurinįarbanebaigtąaukštąjįišsilavinimą,kaikurie
studijavoneakivaizdiniubūduaukštosiosemokykloseirjasvėliausėkmingaibai
gė.Pedagogaibuvoaktyvūs,darbštūsirpareigingižmonės,atidžiairūpindavosi
mokiniais,nuoširdžiaidirbosujųtėvais.

NuoseptynmetėsmokyklosįkūrimodarbąpradėjoBronėMeškonytė(vėliau
Bartininkienė),AldonaJakubonytė(vėliauTendziagolskienė),JoanaLiubinaitė(vėliau
Rakickienė),StasėMalskaitienė,DanutėLepeškienė,StefanijaPranevičiūtė(vėliau
Sabalionienė).JųgretaspapildėStasysTautkevičius,LeopoldasMarcinkevičius,
JonasDenisovas,AleksandraNarbutaitė,DanutėBudrytė,AlmaVyčaitė,Aldona
Vadlugaitė,JurgisBartininkasirkiti.1962m.įpedagogųgretasatėjoAntanas
Karoblis,būsimasisfizikosirmatematikosmokslųdaktaras,LietuvosRespublikos
AukščiausiosiosTarybosdeputatas,LietuvosNepriklausomybėsaktosignataras.

Septynmetėsmokyklosmokytojai(iškairės):V.Lepeška,J.Liubinaitė, 
B.Meškonytė,A.Jakutonytė,S.Pranevičiūtė,D.Lepeškienė, 
S.Malskaitienė,V.Paliūnis.1958m.

Mokyklosdirektorius
(1957–1963) 
ValentinasPaliūnis
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1963m.mokyklosvairąperėmėnaujasismokyklosdi
rektoriusMykolasMarengolcas.Kartusujuopradėjodirbtiir
jožmonaOnaMarengolcienė.Pedagogųgretasvėliaupapil
dėStasėMaikštėnaitė(vėliauJuškevičienė),VilijaGailiušytė
(vėliauVedeckienė)irkiti.

Metamsbėgant,dėlmelioracijos,gyventojamsįsidar
binantmiestuosepramonėje,kaimožmoniųmažėjo,todėl
mažėjoirmokinių.Jųskaičiussvyravotarp70–90.1974m.Vėriškiųaštuonmetė
mokyklabuvouždaryta.Pasilikopradinėsklasės,sukuriomisdarbątęsėMalvina
ButkevičienėirLaimutėElenaŠniaukienė(vedėjaiki1988m.).Vėliauvedėjavo
JonasSkulmis.

1991m.pradinėsklasėsbuvoperkeltosįVėriškiųkaimocentrinėsgyvenvie
tėsbuvusiovaikųlopšeliodarželiopatalpas.Paskutiniaisiaismokyklosgyvavimo
metaisdirbomokytojosIngaJuodienėirAldonaJurelevičienė(vedėja).2008m.
dėlpermažovaikųskaičiausirpradinėsmokyklosnebeliko.

Mokyklosbuvęspagrindinispastatasišlikęs,tačiaustovituščiasirlaukia
prasmingesniogyvenimo,tarsipaminklas,bylodamas,kadmokyklosskleistažinių
irišmintiesbeidorosšviesanedingo,ogyvenająpatyrusiųžmoniųsąmonėje
irdarbuose.

Aštuonmetės 
mokyklosbaigiamosios
klasėsišleistuvėse–
mokiniai,jųtėvai,
mokytojaiirsvečiai.
1961m.
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Kunigas ir poetas 
Irena Skurdelienė

Antanas Valantinas gimė 1916 m. 
lapkričio 14 d. Radviliškio rajono Vė-
riškių kaime. Nuo 1923 iki 1926 m. 
lankė Vėriškių pradinę mokyklą, įsikū-
rusią jo gimtajame name. Nuo 1926 iki 
1930 m. mokslus ėjo Šeduvos „Saulės“ 
progimnazijoje. Nuo 1930 iki 1934 m. 
mokėsi Panevėžio berniukų gimnazi-
joje. Per atostogas padėdavo tėvams 
žemės ūkio darbuose. Baigęs gimnaziją 
1934 m., vienerius metus praleido tėviš-
kėje Vėriškiuose: taisė sveikatą, be to, 
buvo per jaunas stoti į kunigų semi-
nariją, norėjo geriau subręsti, įtvirtinti 
savo pašaukimą. Tais metais laiko tuščiai 
neleido: ruošdavo kaimo žmonėms ir 
jaunimui įvairius minėjimus ir vaidini-
mus. 1935 m. įstojo į Kauno kunigų 
seminariją – Vytauto Didžiojo universite-
to Teologijos fakultetą. 1940 m. birželio 
15 d. baigė kunigų seminariją ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą. Kunigu 
buvo įšventintas 1940 m. birželio 16 d. Panevėžio katedroje vyskupo Kazimiero 
Paltaroko. Primicijos įvyko Šeduvos bažnyčioje birželio 29 d. Dar mokydamasis 
seminarijoje pradėjo bendradarbiauti įvairiuose žurnaluose, o primicijoms išleido 
pirmą eilių rinkinėlį „Jaunystė uždarame sode“. Vėliau, užėjus dviem okupacijoms, 
spausdintis galimybės nebebuvo, bet kad ir kur teko dirbti, visur rašydavo eilėraščius. 

Pirmoji darbo vieta – Palėvenė. Čia vikaru išbuvo nuo 1940 m. liepos iki 
1941 m. rugsėjo. Biržų bažnyčioje ėjo vikaro pareigas nuo 1941 m. rugsėjo iki 
1943 m. rugsėjo. Nuo 1943 m. iki 1944 m. liepos dirbo Vabalninko bažnyčioje 
vikaru. Po to mėnesį laikė pamaldas Kuprių koplyčioje, nes turėjo atostogas ir 
gyveno Kateliškių kaime Vasiliauskų sodyboje. Su klieriku Kazimieru Vasiliausku 
per tą mėnesį organizavo įvairius renginius. Kadangi buvo ką tik prasidėjusi 
antroji okupacija ir Vabalninke buvo dislokuota daug sovietų kareivių, tai į Ku-
prių koplyčią rinkdavosi labai daug žmonių. Nuo 1944 m. rugsėjo iki 1949 m. 
rugpjūčio klebonavo Smilgiuose Biržų rajone. 

Iš kun. A. Valantino pasakojimų atvirai bendraujant: 

„Tuo metu sovietinis saugumas stengėsi visų specialybių darbuo-
tojus paimti savo žinion. Visi turėjo perlįsti per saugumo kaminą. 
Man buvo sunku išlįsti nesusitepus, nes vokiečių okupacijos laikais, 

Kun. Antanas Valantinas
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dirbdamas Biržuose, vietiniame laikraštyje 
„Biržų žinios“ buvau išspausdinęs keletą 
straipsnių, priešingų komunizmui. Be to, 
prieš mane buvo panaudota dvasinė prie-
varta ir šantažai. Teko patirti daug pro-
vokatorių – ypač jų padaugėjo, kai buvau 
perkeltas 1949 m. į Kupreliškį. Sunku buvo 
žinoti, ar turi reikalą su provokatoriais, ar 
su niekuo dėtais žmonėmis. Per tai gal kai 
kas ir nukentėjo, bet, kita vertus, ir man 
teko daug kentėti, nes visą laiką buvau sau-
gumo terorizuojamas, saugumiečiai norėjo 
mane padaryti antruoju Ragausku. Bet tai 
jiems nepavyko, nes visą laiką stengiausi 
išlikti geru kunigu ir uoliai eiti pareigas.“

Vėliau A. Valantinas klebonavo 
Kupreliškyje iki 1952 m. vasario. Tų 
pačių metų vasarį buvo perkeltas į 
Miežiškius ir ten klebonavo iki gruo-
džio. Nuo 1952 m. gruodžio iki 1955 m. 
birželio dirbo Palangoje. Iš jos buvo 
iškeltas į Rietavą ir ten klebonavo iki 
1957 m. gegužės. Nuo 1957 m. gegužės  
buvo perkeltas į Radviliškio rajono 
Vadaktų kaimą klebonauti Šv. Ago-
tos bažnyčioje, kur dirbo ir aptarnavo 
Vadaktų parapiją iki 1999 m. Šv. Velykų, kai susirgo insultu ir nebegalėjo eiti 
pareigų. Mirė kun. Antanas Valantinas 2004 m. rugsėjo 1 d., būdamas 87-erių 
metų amžiaus. 

Gyvendamas Vadaktuose A. Valantinas išleido atskiromis knygelėmis savo 
eilėraščius, kuriuos rašė daugiausia religine tematika. Klebonaudamas rinko tau-
tosaką – užrašė apie 15 000 įvairių žanrų tautosakos kūrinių ir siuntė į Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutą. Ten saugomi jo rankraščiai su beveik 2 000 tau-
tosakos vienetų. Kai ką instituto darbuotojai išspausdino įvairiuose leidiniuose. 
Pats kunigas išleido 7 tautosakos knygeles. Iš viso yra išleistos 24 įvairaus žanro 
knygelės: poezijos, monografijų, tautosakos, publicistikos ir pamokslų. Knygas 
kunigui leisti padėjo Vadaktuose gyvenantis jo sūnėnas Jonas Valantinas. 

Kunigas A. Valantinas yra išleidęs šias knygas: „Jaunystė uždarame sode“ 
(1940), „Palaimintas arkivyskupas Jurgis Matulaitis eilėraščiuose“, „Eilių vainikas 
šventajam Kazimierui ir Lietuvos krikščionybei“ (1997), „Dovana Tėvynei“ (1997), 
„Dievo atėjimas“ (1998), „Eilėraščiai kunigams“ (1998), „Švenčių posmai“ (1998), 
„Nuo Palėvenės lig Vadaktų“ (1998), „Pintinė trupinių“ (1998), „Didysis Biržų 
visuomenininkas kan. J. Rimkus-Rimkevičius“ (1999), „Istorinė Vadaktų parapijos 
apžvalga“ (1999), „Pasakų kraitė“ (1999), „Pasakos, sakmės, atsitikimai“ (2000), 

Kun. Antanas Valantinas su Radviliškio r.  
Kultūros skyriaus vedėju A. Jurgausku ir  
rajono bibliotekos direktore A. Januševičiene,  
pasveikinusiais kleboną jo gimtadienio proga. 
2003 m. lapkritis
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„Tautos išmintis arba patarlės ir priežodžiai“ (2000), „Ką pasakojo mūsų senoliai“ 
(2000), „Septyneri metai su „Tėviškės aidais“ (2000), „Liaudiškieji pasakojimai“ 
(2000), „Dalelė iš pasakojamosios tautosakos lobyno“ (2001), „Nuo jaunystės lig 
senatvės“ (2001), „Nutieskime kelią Viešpačiui Dievui“ (2001), „Sakmės, anekdotai, 
smulkioji tautosaka“ (2002), „Senatvės eiliavimai“ (2003), „Antanas Valantinas – 
Vadaktai“ (2001), „Šeduvių dovana arkivyskupui Teofiliui Matulioniui“ (2002). 

Kunigas A. Valantinas Vadaktuose buvo lyg geroji dvasia – jungiantis 
jaunus ir senus, palaikantis glaudžius ryšius ir su kaimynais sidabraviškiais. Pas 
kunigą ėjo ir važiavo žmonės dvasinių negalių ar bėdų prispausti. Ėjo pasitarti 
džiaugsmo valandą. Rodos, taip ir skamba tarp šimtamečių sienų išlikęs jo balsas: 

Taip džiugu gyventi, Viešpatie gerasis, 
kad davei iš meilės man tiek daug draugų,
kad, atrodo, vargiai toksai kitas rasis,
kurį taip apsuptum savo gerumu. 

Štai tokios buvo kunigo vertybės ir didžiausias džiaugsmas. 
A. Valantinas buvo savotiškas kultūros židinys kaime. Kuklus jo namelis, 

dar praėjusiame amžiuje statytas Vadaktuose po šimtamečiu ąžuolu, dvelkė ra-
mybe ir palaima. Šventųjų paveikslai, nuotraukos, rūpintojėliai, kryžiai ir kalnai 
knygų – religinės, enciklopedinės, dovanotos kolegų ir draugų, ir minimaliai kukli 
buitis, asketiškas gyvenimo būdas, jokių patogumų, gaivus šulinio vanduo kibi-
re troškuliui numalšinti, krosnis virtuvėje ir keletas būtiniausių namų apyvokos 
rakandų. Kunigas iki pat mirties gyveno vienas, tik susirgusį insultu jį ėmėsi 
globoti sūnėnas Jonas Valantinas. Jis užrašinėjo kunigo mintis, rašė laiškus, padėjo 
išleisti knygeles, rūpinosi buitimi. 

Kunigas ir sulaukęs gražaus amžiaus buvo tiesus lyg ąžuolas, puikios at-
minties, pažįstantis ir prisimenantis kiekvieną sutiktą, net apie menkai pažįstamus 
pasiteiraudavo. Jis pats neturėjo žalingų įpročių – nerūkė, netoleravo alkoholio. 
Niekada negirdėjau, kad kunigas būtų įsipainiojęs į kokią dviprasmišką situaciją 

Šv. Juozapo 
Kalasanto atlaidų 
procesijoje.  
Apie 1997 m.  
J. Prascevičiaus 
nuotr. 



1267

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

dėl moterų. Kaip jis sugebėjo išlaviruoti ir visą savo gyvenimą 
paskirti Dievui, lieka paslaptis. Gal ta jo gyvenimo Mūza ir 
buvo lietuviško žodžio grožis, skambesys, prasmė, kurią ir 
įamžino rinkdamas tautosaką. 

Jis domėjosi parapijiečių sveikata, buitimi, iki pat ligos 
aukojo Šv. Mišias ir suteikinėjo sakramentus. Rūpinosi jaunimo 
reikalais, siekė, kad būtų skaitomos knygos. Kasmet, minint 
kunigo ir poeto A. Valantino gimimo metines, Sidabravo seniūnija Vadaktuose 
organizuodavo moksleivių meninio skaitymo konkursą, taip skatindama seniūnijos 
moksleivių domėjimąsi poeto kun. A. Valantino kūrybiniu palikimu, ugdydama 
moksleivių filologinę kultūrą, lavindama gebėjimus raiškiai skaityti. Vėliau šis kon-
kursas išaugo į rašytinį gražiausio eilėraščio konkursą kun. A. Valantino premijai 
gauti, šiuo metu jis jau tapęs rajoniniu konkursu, skirtu kunigui Antanui Valantinui 
atminti, o laureatai apdovanojami Lietuvos valstybės atkūrimo – Vasario 16 dieną. 

2005 m. Vadaktuose vyko rajoninė ekspedicija „Kunigo Antano Valantino 
takais“, kurioje kartu su Radviliškio Vaižganto gimnazijos moksleiviais dalyvavo 
ir Sidabravo vidurinės mokyklos auklėtiniai. Moksleiviai rinko ir sistemino kunigo 
kūrybinį palikimą, lankėsi Vėriškiuose, Vadaktuose, Sidabrave, užrašinėjo prisimi-
nimus apie kunigą – Vadaktų krašto šviesuolį. Ekspedicijai vadovavo Radviliškio 
rajono viešosios bibliotekos darbuotoja Vilma Merkytė, kartu joje dalyvavo Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja etnologė Gražina Kadžytė. 
Ekspedicijos metu surinkta medžiaga buvo išleista Radviliškio viešosios bibliotekos 
atskira knygele „Kunigo Antano Valantino takais“ ir pristatyta vadaktiškiams. Mes 
dar iš kunigo pasakojimų žinome, kaip didžiai jis vertino etnologę G. Kadžytę, ir 
veikiausiai Kadžytės širdyje Vadaktų kraštas yra palikęs gerų prisiminimų, nes ir 
ji labai vertino kunigo darbus bei palikimą. Tai buvęs abipusis sektinas asmenybės 
ir dvasinio bendrumo bei tolerancijos pavyzdys.

Po šimtamečiu  
klebono ąžuolu  
Šv. Kalasanto  
atlaiduose su  
Panevėžio vyskupu  
J. Preikšu
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Su grupe Vadaktų mokyklos mokinių ir mokytojomis  
2000-ųjų metų rugsėjo 1-osios proga.  
Nuotraukos – iš kun. A. Valantino archyvo

Tik visagalis laikas patikrins, ar visi kunigo ir poeto A. Valantino parašyti 
kūriniai turi išliekamąją vertę, yra literatūriškai brandūs, bet tai nėra svarbiausia. 
Svarbu, kad paties kunigo paprastas ir jausmingas žodis dažnam parapijiečiui 
pasilikdavo širdyje, sukeldamas emocijų ir gražių išgyvenimų bangas. Kunigas 
Vadaktų parapijoje buvo gerbiamas ir mylimas už jo paprastus, bet nuoširdžius 
eilėraščių posmus, už meilę lietuvių liaudies dainai, už begalinę atjautą kaimo 
žmogui jo sunkioje kasdienybėje, kartais jo dvasiniuose paklydimuose ar ieškant 
gyvenimo prasmės. 

Tai buvo didelė, taurios dvasios, kilnios širdies asmenybė, kuriai neegzistavo 
materialusis pasaulis, kuriai nebuvo svetimas pyktis ar pagieža. Šiltomis bendravimo 
namuose akimirkomis kunigas visada prašė lietuvių liaudies dainos skambesio, o 
asmenybės ramuma ir dvasinis taurumas visada nuteikdavo pakylėtai. 

Kun. A. Valantinas išrinktas Sidabravo seniūnijos 1997 Metų žmogumi. 
2003 m. Radviliškio rajono savivaldybės renginyje „Gerumo šviesa“ jis pa-

gerbtas „Gerumo angelo“ statulėle. 
2005 m. name, kuriame gyveno kun. A. Valantinas, atidarytas memorialinis 

muziejus. 
2009 m. Sidabravo seniūnija paskelbė kun. Antaną Valantiną Vadaktų krašto 

tūkstantmečio žmogumi.
2010 m. rugpjūčio 28 d. vadaktiškių pageidavimu Radviliškio rajono Vadaktų 

miestelio pagrindinei gatvei suteiktas Antano Valantino vardas. 
2011 m. lapkričio mėn. minint Antano Valantino 95-ąsias gimimo metines 

Sidabravo seniūnija organizuoja piligriminę kelionę po visas A. Valantino kuni-
gavimo vietas, aplankant bažnyčias, aukojant Šv. Mišias ir kartu prisimenant tas 
vietoves, kuriose jis kūrė, dirbo ir gyveno. 
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Kaimo bernioko aukštumos aukštumėlės
Jonas Linkevičius 

Pažįstame jį – V¸riškių kaimo 
šaunuolį – seniai, kaip ir daugelis še-
duviečių, su kuriais jis kartu mokėsi, 
kuriems pokario metais demonstravo 
kino filmus, vienas iš pirmųjų savi-
veiklininkams ir šokėjams Šeduvojê 
akordeonu griežė iš natų. Nuėjo jis ne-
trumpą, kiek vingiuotą, kilniais siekiais, 
šviesiomis svajonėmis, iškiliais darbais  
paženklintą mokymosi ir kūrybos kelią.

 Pastaraisiais metais Aleksandras 
Digimas baiginėja didžiulį darbą – rašo 
savo autobiografinę apysaką, kurią už-
baigęs, gražiai įrišęs ketina palikti anū-
kams. Leido su dar nebaigtu kūriniu 
susipažinti ir šio straipsnelio raštinin-
kui. Ne kartą, kaip rašo prisiminimuose, 
jis sunkesniais gyvenimo momentais 
save drąsindavo primindamas, kad ki-
lęs iš kaip reta šviesaus kaimo, kuris 
jau tarpukario metais garsėjo ne tik 
stambiais ūkiais ir ūkininkais, bet ir 
supratingais, darbščiais, talentingais ir 
grynos sąžinės kaimynais. Ne kartą 
jis, kaip jo tėvai ir brolis, nenuleido rankų, nepasiduodamas kolūkinio kaimo 
negandoms, stengdamasis nuo pat vaikystės užsidirbti duoną ir kartu mokytis, 
nes jis – užgrūdintas berniokas iš vidurio kaimo, kalvio vaikas. O išankstinės 
savo siekių aukštumos neturėjo, ėjo savarankiškai, vis pasitikrindamas, linko tai į 
vieną, tai į kitą pusę. Kai Aleksandrui, baigus Ka÷no dailės technikumą, patarė 
studijuoti kino operatorių fakultete, to patarimo jis nesureikšmino, manė, kad būti 
kino operatoriumi reikia ypatingų gabumų, ne tik turėti tam tikrą išsilavinimą.

Kad būtų aiškiau, kaip formavosi ir brendo į savito braižo menininkus išėjęs 
iš vidurio kaimo kilęs jaunuolis, jau rašinio pradžioje dera iš arčiau pažvelgti į 
A. Digimo gimtinę, amatininkų šeimą žemdirbių kaime. 

„Toje vietoje, kur kelias, atėjęs iš Šeduvõs, šakojasi į Gimbogkelį ir 
Liaudiškelį, pačiame Vėriškių kaimo centre ir dabar tebestovi gryčia, 
kurią pasistatė kalvis Juozas Digimas. Kalvė neišliko. Dabar šioje 
vietoje apleistos žemės trikampis“, – taip pradeda pasakojimą 
apie savo gimtinę jos patriotas ir vienas iš tų, kuriais garsus 
tas kaimas buvusiame Šeduvõs valsčiuje.

 

Aleksandras Steponas Digimas
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Oficialiame dokumente parašyta, 
kad antrasis Digimų sūnus Aleksan-
dras Steponas gimė 1934 m. birželio 
4 d. Jo tėvas buvo plačioje apylinkėje 
gerbiamas amatininkas. Jis sugebėjo 
daugiau negu daugelis tarpukario metų 
kalvių (taisė žemės ūkio padargus, 
kuliamąsias mašinas, reguliavo dyzeli-
nius variklius ir kt.). Vyresnėlis kalvio 
sūnus Juozas, baigęs Vėriškių pradi-
nę, dirbo kartu su tėvu ir daug kuo 
jį lenkė (geriau už tėvą išmanė apie 
benzininius variklius, lempinius radijo 
aparatus, įrengė elektrinį apšvietimą, 
darė mažų sklandytuvų modelius ir 
kt.). Motina Elžbieta 1920 m. Šeduvojê 
baigė siuvimo kursus ir, kol leido svei-
kata, apsiūdavo kaimo moterų bend-
ruomenę. Auginti Aleksiuką jai padėjo 
senelės sesuo Salomėja, sekusi mažyliui 
pasakas, dainuodavusi jam dainas ir 
giedodavusi giesmes. 

Digimų Aleksiukas augo bran-
džių artimųjų aplinkoje. Jis mielai pa-
dėdavo motinai. Ūgtelėjęs, grįžęs iš 
Vėriškių pradinės mokyklos, paruošęs 
pamokas, nuo aštuonerių ravėjo dar-
žą, lesino paukščius, krovė malkas, 
ganydavo kelio grioviuose karvę. Jau 
pradinukas suprato variklių veikimo 
principus, padėdavo broliui pervynioti 
sugadintas indukcines rites, galėjo pa-
aiškinti, kaip veikia elektromagnetas, ir 
kita. Jį žavėjo dainingų tėvų mėgstamos 
liaudies dainos, retkarčiais nubėgdavo 
pas kaimynus Valantinus ir ten seilę 
varvindavo žiūrėdamas, kaip gimna-
zistas Kazys iš natūros tapo apylinkės 
vaizdus. Paaugęs dirbo visus žemės 
ūkio darbus. 

Šeduvos vidurinėje mokykloje 
Aleksui (tuo vardu jį vadino namiškiai) 
teko mokytis sunkiais pokario metais. 
Mokėsi patenkinamai, buvo jautrus 
įvairioms nepelnytoms nuoskaudoms, 

Pirmoji Digimų Aleksiuko nuotrauka su mama 
prie naujos gryčios sienos. 1936 m. 

Digimų šeima. 1942 m.
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neišvengė konfliktų su kai kuriais mokytojais, apie 
kuriuos parašė ir savo atsiminimuose. Ne iš gero 
šeimos gyvenimo kolūkyje penkiolikmečiui teko dirbti 
ir kolūkio laiškininku. Po pietų, išnešiojęs „Nemuno“ 
kolūkiečiams  laikraščius ir laiškus, ruošdavo pamokas. 
Sujungus kolūkius darbo pagausėjo, turėjo atsisakyti 
laiškininko pareigų. Pasiligojus motinai, tėvas nuspren-
dė jaunėlį perkelti mokytis į Šeduvos suaugusiųjų 
vakarinę mokyklą, kad dienomis galėtų pripuolamai 
plušti grūdų sandėliuose darbininku.

Aleksas dirbo ir mokėsi. Savarankiškai išmokęs 
iš natų griežti akordeonu, 1951 m. pradėjo dirbti akor-
deonistu Šeduvos kultūros namuose. Jį žavėjo kultūros 
namų dailininko Viliaus Vingėlio darbai, noriai padėjo 
jam piešti dekoracijas saviveiklininkų vaidinimams. Ir 
prie technikos linkusį meninių gabumų turintį jaunuolį 
patraukė kino demonstravimo aparatūra. Labai greitai išmokęs demonstruoti kino 
filmus, Vilniuje sėkmingai išlaikė antros kategorijos mechaniko teisių egzaminus. 
Kadangi kino mechaniko darbas buvo geriau apmokamas, perėjo į neakivaizdinę 
mokyklą, kurioje buvo galima savarankiškai pasiruošus ir iš anksto susitarus su 
mokytoju laikyti egzaminus ir baigti vidurinę mokyklą eksternu. Iš to mokymosi 
atmintin įsirėžė matematikos mokytojo Kęstučio Žilėno pirmas ir vienintelis susiti-
kimas. Giliai sąmonėn įstrigo mokytojo, nustebinto geru savarankišku pasiruošimu 
trigonometrijos egzaminui, žodžiai: „Vaikeli, tau būtinai reikia mokytis...“

Kilnojamojo kino mechanikas Aleksas, anksčiau atvažiavęs į „tašką“ (kai-
mą), laisvesnių valandų neleisdavo tuščiai. Jis spręsdavo matematikos ar fizikos 
uždavinius, skaitydavo knygas, kartais piešdavo, o kartais vakarop, prieš seansą, 
imdavo į rankas akordeoniuką, muzika pritraukdamas daugiau žiūrovų  ir į ne-
įdomų filmą, nesunkiai įvykdydavo finansinį planą.

Buvo jau devyniolikmetis, ir vis kuteno gerbiamo mokytojo raginimas: „Vai-
keli, tau reikia mokytis...“ Vis dažniau susimąstydavo dėl prasmingesnės ateities, 
tikros svajonių aukštumos siekimo. Technikos mokslai netraukė, nors įvairius me-
chanizmus greitai perprasdavo, visuomeniniai – irgi. Kažkokia jėga, iš atminties 
nedilę K. Valantino piešiniai, V. Vingėlio dekoracijos traukte traukė į dailę. Norėjo 
išmokti piešti, tapyti, kurti. Suprato, kad su jo žiniomis iš vidurinės mokyklos 
įstoti į Dailės institutą bus sunku. Iš laikraščio sužinojus, kad Kauno taikomosios 
dailės mokykla (toliau – KTDM) priima ir septynias klases baigusius, Aleksą tiesiog 
užvaldė mintis mokytis tos mokyklos dekoratyvinio dažymo skyriuje. 

1953 m. Vėriškiuose klajojo skurdo šmėkla. Kaimiečiai, ieškodami geresnio 
gyvenimo, užuovėjos nuo grėsmingos tremties, bėgo į miestus. Palikti gimtąjį 
kaimą Aleksą vertė ne tvaresnio gyvenimo paieškos, o didelis noras mokytis iš-
svajotos specialybės. Tėvas ir brolis pritarė jo pasirinkimui, o motina prieštaravo 
apgailestaudama, kad, būdama silpnos sveikatos, negalės padėti materialiai. Kaip 
tik tuo metu pas Digimus svečiavosi Kaunê gyvenanti dukterėčia. Pusseserė, per-

Moksleivis ir kino mechanikas. 
1951 m. 
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žiūrėjusi naujausius Alekso piešinius, 
pažadėjo priimti kartu gyventi ir surasti 
jam pripuolamo darbo pragyvenimui. 
Taip tolimesniam mokymuisi užsidegė 
žalia šviesa. 

Birželio pradžioje Aleksandras 
metė darbą ir visą liepą skyrė pasi-
ruošimui stojamiesiems egzaminams. 
Pirmiausia surinkęs reikalingus do-
kumentus, juos ir pareiškimą vežė į 
Kauną. Pataikė tiesiai į KTDM mokinių 
darbų parodą. Jaunesniųjų darbai ne-
padarė įspūdžio, o vyresniųjų antikinių 
skulptūrų piešiniai, portretai, kilimai jį 
žavėjo. Labiausiai domino dekoratyvi-
nio dažymo skyriaus mokinių darbai. 

Apžiūrėjęs KTDM mokinių dar-
bų parodą, Aleksas patikėjo įstojimo į dekoratyvinio dažymo skyrių sėkme ir 
beveik visą mėnesį namuose piešė puodynes, ąsočius, dubenėlius, akvarele tapė 
natiurmortus. 

Egzaminus laikė būdamas nei sveikas, nei ligonis. (Kankino ant dešinės 
rankos dilbio iškilusi šunvotė.) O jų slenkstis buvo aukštas – į vieną vietą pen-
ki pretendentai. Labai pasitikėjo savo 
jėgomis. Piešimo darbas, natiurmortas 
įvertintas pažymiu „gerai“, kompozici-
jos – „labai gerai“. Džiaugėsi priimtas 
į dekoratyvinio dažymo skyrių ir kad 
gaus kas mėnesį 140 rublių stipendiją, 
kai tėvas, kolchozo kalvis, už 449 dar-
badienius tegavo tik 50. 

Įstojęs į KTDM, nuo pirmos moks-
lo dienos turėjo užsidirbti pragyveni-
mui. Po pamokų dirbo įvairius „juo-
dus“ darbus. Pusseserės vyras netrukus 
parūpino sunkų, bet gerai apmokamą 
darbą – įtaisė darbininku sekmadieniais 
iškrauti vagonus su statybinėmis me-
džiagomis. Kartais tekdavo padirbėti ir 
naktimis. Priprato vežti dvigubą krū-
vį – mokytis ir dirbti. Mokslas sekėsi 
gerai. Sėkmingai baigė pirmąjį kursą. 
Sužinojo įvairiausių dekoratoriaus ama-
to paslapčių. Tik jam buvo per maža 
piešimo ir tapybos savaitinių valandų. 
Nusprendė keisti specialybę.       

Akordeonistas

KTDM moksleivis. 1956 m. 



1273

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

Antrame, jau pedagoginio skyriaus kurse, per savaitę piešė ir tapė po 
šešiolika valandų, dar mokėsi plastinės anatomijos, psichologijos. Svarbiausia – 
plenero vadovas buvo docentas Liudas Truikys, daugumos moksleivių siela. Jo 
dėka „bernelis iš vidurio Vėriškių kaimo suprato, kas yra tapyba ir kuo ji skiriasi nuo 
nuspalvinto piešinio“. Jis užsimanė tapti tapytoju. 

 1955 m. rudenį M. K. Čiurlionio muziejaus parodoje buvo eksponuojamos 
kelios baroko meistrų iš Ermitažo muziejaus drobės. Jis pasišovė nukopijuoti fla-
mandų dailininko P. P. Rubenso tapytą moters portretą. Tai nebuvo lengva: trūko 
žinių, patyrimo, tam reikalingų dažų. Tą užklasinį darbą jis darė ieškodamas 
geriausių variantų, bandydamas dar ir „dar kartą padaryti bent kopijos imitaciją.“

Ketvirto kopijos varianto Aleksas nebaigė. Per vėlai jam tapytojas Jonas 
Buračas, atsitiktinai užėjęs į muziejų, išaiškino Rubenso laikų lesiruotės techniką. 
Originalas buvo išvežtas. Nors kopijos padaryti nepavyko, bet labai daug sužinojo, 
ir tas užklasinis darbas padėjo trečiojo pedagoginio kurso pirmąjį semestrą baigti 
vien penketais ir gauti padidintą stipendiją. Dabar galėjo iš arčiau susipažinti 
su Kauno kultūriniu gyvenimu, aplankyti dramos, muzikinio teatrų spektaklius, 
žiūrėti kino filmus, įsidrąsinęs KTDM organizavo moksleivių muzikinę kapelą. 

Baigęs trečią pedagoginio skyriaus kursą, Aleksas vasarojo Vėriškiuose. 
Laiko neleido tuščiai: darbavosi sodybiniame sklype, šienavo, šėrė ir melžė kar-
vę, o vakarais su skaityklos vedėju J. Pakutinsku pastatė B. Laucevičiaus-Vargšo 
keturių veiksmų dramą „Gadynės žaizdos“. Tuo metu kaime dar buvo daug 
gabaus jaunimo, ir jaunuolis tikėjosi po dvejų metų baigęs mokyklą ir turėdamas 
dailininko diplomą, mokytojaudamas 
gimtajame kaime sukurti vietos teatrą. 
Bet išėjo visai kitaip. 

A. Digimas – agitbrigados „Uch!“ vadovas.  
Trejus metus iš eilės – antroji vieta respublikoje
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Prasidėjo reformos. KTDM pavadinta S. Žuko vardu. 1956 m. rudenį pe-
dagoginis skyrius be mokinių sutikimo pakeistas į poligrafinį. Tai reiškė, kad 
vietoje piešimo mokytojo specialybės – plataus profilio spaustuvės retušuotojas. 
Vėl piešimui ir tapybai sugrąžinta po aštuonias valandas per savaitę, vietoj alieji-
nės tapybos – guašas, vietoj figūrinės kompozicijos – pramoninių prekių dėžučių 
etikečių komponavimas. Brukama nauja specialybė Aleksui buvo svetima. Tokia 
reforma sujaukė jo planus. Vienintelė atgaiva – kompozicija. Labiausiai sekėsi kurti 
plakatus neutraliomis temomis. Dėstytojas Zenonas Varnauskas, kurį Aleksas laikė 
Mokytoju iš didžiosios raidės, nevaržė fantazijos, tik mokė kūrybos paslapčių, 
aiškindavo, patardavo. 

1957 m. pavasarį Aleksui nusišypsojo sėkmė: jis įsidarbino Frêdos karinės 
aviacijos klubo kino mechaniku su 550 rublių mėnesine alga. Dirbti pastovų darbą 
ir mokytis nebuvo lengva, bet Aleksas jautėsi laimingas. 

Visai netikėtai dramatiškai susiklostė penktakursio Alekso mokslai. Diplo-
miniam darbui jis pasirinko temą „Kauno botanikos sodas“. Iš pradžių jo ir va-
dovo docento Rimto Kalpoko santykiai buvo normalūs, bet netrukus, kai „Kauno 
tiesa“ ta pačia tema išspausdino ne vadovo, o mokinio piešinį, viskas, ką darė 
Aleksas, buvo blogai ir blogai. Draudė stilizaciją ir juodą spalvą, vertė natūraliai 
piešti augalus. Neleido komponuoti eskizų didesnio formato už degtukų dėžutės 
etiketę. Kankynė tęsėsi iki devinto semestro pabaigos. R. Kalpokas viešai pareiškė, 
kad Digimui reikės išduoti vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą be diplomo. 
Dėstytojų L. Truikio ir Z. Varnausko patariamas „nepasiduoti, susikaupti, būti savim.“ 
Diplominių darbų eskizų peržiūros išvakarėse A. Digimas visus eskizus, darytus 
pagal R. Kalpoko užgaidą, sudegino. Anksti atsikėlęs savo nuožiūra dideliu teptuku 
padarė natūralaus dydžio šešių plakatų eskizus. Mokykloje R. Kalpokas, pamatęs 
prisegtus darbus, iš pykčio perplėšė vieną plakatą. Alekso kantrybė trūko, čiupo 
vadovą už pakarpos ir išstūmė iš auditorijos. Prie durų stovėjo tol, kol atėjo 
komisija, kuri Alekso darbus įvertino geriausiai.

KTDM poligrafijos 
penktasis kursas su 
dėstytoju A. Valiumi. 
1958 m. 
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Praktiškai jau buvo sukomponuotas  diplominis darbas. Liko tik padaryti 
švarraštį ir taisyklingai užrašyti pavadinimą. Nors iki diplominių darbų gynimo 
buvo likę trys mėnesiai, Aleksas 1958 m. balandžio 1 d. priimtas į Kauno respu-
blikinę biblioteką vyr. bibliotekininko-fotografo pareigoms, iš tikrųjų dirbo daili-
ninku, komponavo  bibliografinių rodyklių viršelius, apipavidalino knygų parodas. 
Sumontavęs UDM-1 aparatą, sukūręs mikrofilmų juostos ryškinimo technologiją, 
tapo mikrofilmavimo pradininku Lietuvoje. Sėkmingai apgynęs diplominį darbą 
gavo poligrafijos dailininko-vykdytojo diplomą. Rodos, viskas klojosi gerai: moks-
lai baigti, darbas įdomus, bendravimas su įvairiais kultūros žmonėmis natūraliai 
kėlė Alekso erudiciją. Komandiruotėse jis stengėsi daug fotografuoti. Jam buvo 
įdomios apleistos pilys, griūvantys dvarų pastatai, traktorių aparti piliakalnių 
šlaitai. Rinko medžiagą spalvotų lino raižinių ciklui „Užmirštos Lietuvos vietos“. 
Tik gadino nuotaiką kerštingas buvęs diplominio darbo vadovas, ir toliau bandęs 
reikšti nepagrįstų pretenzijų dėl įsidarbinimo bibliotekoje, kaip vėliau paaiškėjo, 
mėginęs užkirsti kelią į Dailės institutą. 

Bibliotekos palėpėse sukabinėtos Alekso nuotraukos nulėmė jo ateitį. Tas 
nuotraukas atsitiktinai pastebėję kinematografininkai jas išgyrė, paakino jį studijuoti  
Sąjunginio valstybinio kinematografijos instituto (toliau – SVKI)  Kino operatorių 
fakultete, paaiškino, kad į šį institutą kasmet kandidatus atrenka Kultūros ministerija. 
Antrą impulsą kinematografijos link davė ir KTDM pedagogė Danutė Eidukaitė. 

1959 m. pavasarį Aleksas laimėjo LTSR Kultūros ministerijos paskelbtą 
konkursą, gavo siuntimą ir vasarą įstojo į SVKI kino operatorių fakultetą. 

Pirmasis kursas išeitas neakivaiz-
džiai, kiti – stacionare. Susitaupęs pi-
nigų išvažiavo į Måskvą. 

Po dvejų metų, baigęs trečią kur - 
są, atvyko į Lietuvos kino studiją (to-
liau – LKS) atlikti gamybinės praktikos. 
Aleksui pasiūlė savarankiškai filmuoti 
siužetus kino žurnalui. Per du mėnesius 
nufilmavo šešiolika siužetų. Straipsnyje 
„Mąstantis vaikinas“, išspausdintame 
„Komjaunimo tiesoje“, studento A. Di-
gimo pavardė, ypač šio jaunuolio kaip 
perspektyvaus kinematografininko pri-
statymas, labai nepatiko seniems LKS 
kino operatoriams. Tokius jie sugebėda-
vo eliminuoti, bet A. Digimo neįveikė. 

1963 m. pavasarį A. Digimas, bai - 
gęs Operatorių fakulteto teorinį kur-
są, atvyko filmuoti režisierių Algirdo 
Dausos ir Algirdo Tumo (irgi SVKI 
absolventų) dokumentinio filmo „Nak-
tis prieš parodos atidarymą“. Scenarijų 
parašė patys režisieriai. Visi trys filmo 

Digimų šeima palydint Aleksandrą į Maskvą. 
1959 m.
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kūrėjai „tvirtai sutarė filmuoti naujoviškai, nenaudoti senų, nuvalkiotų štampų“. Reikėjo 
susipažinti  su pokario laikų drožėjų darbais, kurie buvo išmėtyti po visą Lietuvą.  
Iš daugiau nei tūkstančio muziejuose apžiūrėtų skulptūrėlių A. Digimas sugebėjo 
atrinkti filmui pačias vertingiausias. Jis panaudojo visas reportažines filmavimo 
technines galimybes, filmo kadrus tiesiog piešte piešė, vietoj anglies, sanginos ar 
pieštuko naudodavo prožektorius.

Anksčiau negu numatyta gamybos plane buvo sumontuotas pirmasis fil-
mo „Naktis prieš parodos atidarymą“ variantas. Į filmo peržiūrą susirinko apie 
trisdešimt įvairiausių meno šakų autoritetų ir beveik visi pareiškė, kad filmas 
neatspindi socialistinio gyvenimo tikrovės. Pokario metų drožėjų darbai, vaizduo-
jantys daugiausia šviesų tarybinių žmonių gyvenimą, blankiau atrodė už XIX a. 
rūpintojėlius, nukryžiuotuosius (krucifiksus), sopulingąsias Marijas.  LKS direkcija 
ir scenarinė kolegija nurodė, kaip pataisyti, ir liepė dar filmuoti. Meno taryba 
nepriėmė ir antro filmo  varianto. Reikalavo iš naujo permontuoti visą medžiagą 
ir diktoriaus tekstu apibūdinti politines aktualijas. Trečiasis filmo variantas irgi 
nebuvo priimtas – tiesmukas ir informatyvus komentaras nesiderino su vaizdu. 
Dėl to buvo apkaltintas operatorius A. Digimas.

Artėjo 1963-iųjų pabaiga. Jauniesiems filmo kūrėjams grėsė siaubingos pa-
sekmės. Dėl jų kaltės LKS neįvykdys plano – administracija negaus ketvirtinio 
atlyginimo!  Skandalas! Išeitį rado filmo redaktorius rašytojas Vytautas Rimkevičius. 
Jam šovė į galvą vietoj nubrokuoto diktoriaus teksto panaudoti Justino Marcin-
kevičiaus poemos „Kraujas ir pelenai” ištraukas. Į talką pakviestas J. Marcinke-
vičius parašė reikalingus naujus posmus. Kompozitorius Algimantas Apanavičius  
nepaprastai kruopščiai parinko ir pritaikė muziką. Galutinis filmo „Naktis prieš 
parodos atidarymą“ variantas buvo įvertintas ketvirta kategorija (be honoraro), 
priimtas tik į vietinį (respublikinį) ekraną. Režisieriai A. Dausa ir A. Tumas liko 
be darbo, A. Digimui leido filmuoti siužetus žurnalui „Tarybų Lietuva”.

Atsitiko taip, kad LKS penktajam Pabaltijo, Baltarùsijos ir Moldåvijos kino 
festivaliui 1964 m. balandžio pradžioje nelabai turėjo ką nuvežti į Mínską ir pristatė 
pačiu blogiausiu pripažintą darbą – „Naktis prieš parodos atidarymą“, pavadinę jį 
eksperimentiniu. Tas SVKI absolventų filmas sukėlęs daugiausia kalbų ir ginčų. Ir 
ką gi – operatorius A. Digimas „už kūrybines paieškas ir drąsų eksperimentą“ apdo-
vanotas Garbės raštu. O tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje A¤rijoje 
tas filmas, pirmas ištrūkęs iš po „geležinės uždangos“, pelnė antrąją premiją. 
Šturmuojant šią aukštumėlę, A. Digimas pasirodė kaip darbštus ir talentingas 
kūrėjas-kovotojas, turintis stiprų maksimalisto-patrioto nusistatymą. Sėkmė lydėjo 
ir operatoriaus A. Digimo filmuotą filmą „Saulės pasakos“ (režisierius A. Gri-
kevičius), kurio tekstas – iš Eduardo Mieželaičio poemos „Žmogus“. Šis filmas 
1965 m. Sąjunginiame festivalyje Tåline pelnė A. Digimui diplomą už geriausią 
operatoriaus darbą, o tais pačiais metais jis tarptautiniame trumpametražių filmų 
festivalyje vėl pelnė antrąją premiją. Tie SVKI absolventų sukurti filmai išgarsino 
LKS dokumentiką. Kaip konstatavo kino kritikė Marijana Malcienė, tomis juostomis 

„prasidėjo naujas etapas lietuviškoje dokumentikoje. Šių juostų 
pras minis-emocinis leitmotyvas buvo poezija – J. Marcinkevičiaus ir 
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E. Mieželaičio eilės. Poezija išryškino vaizdų muzikalumą, pratur ti  -
no kadrų turinį filosofiniais apmąstymais apie meno ir jo kūrėjo so - 
cia linę-este tinę prigimtį, amžinąjį žmogaus veržimąsi prie grožio ir  
harmonijos1“.

Ankstyvą A. Digimo kaip talentingo kino operatoriaus brandą rodo pasi-
tikėjimas juo, pakviečiant į pilnametražio meninio filmo „Eglė žalčių karalienė“ 
pastatymą vyriausiojo operatoriaus pareigoms.

Filmo pagrindu buvo paimta puiki E. Balsio muzika bei Nacionalinio operos 
ir baleto teatro spektaklis. Visus ekranizavimo darbus pasišovė atlikti V. Grivic - 
kas ir A. Mockus. Tačiau jų pirmasis filmavimo mėnuo nuėjo per nieką. Kai A. Di - 
gimui buvo pasiūlyta perimti pareigas iš A. Mockaus, jis sutiko ne iš karto: 
buvo praėjęs daugiau nei pusmetis, o tūpčiojama vietoje, nesutarimams, ginčams 
ir paskaloms tarp suinteresuotų asmenų nebuvo ribų. Reikėjo ryžtis ir aukotis 
bendram darbui. A. Digimas apsisprendė ir operatyviai ėmėsi darbo. Pirmiausia  
buvo sutarta, kad reikia atsisakyti netinkamos Žilvino rūmų dekoracijos, pasi-
rinkti kitą filmavimo charakterį, kitaip išspręsti audros Žilvino rūmuose epizodą.  
A. Digimas pasiūlė labai trumpų kadrų montažą pagal E. Balsio muzikines  
frazes ir ritmą. Greičiau susiorientuoti padėjo ir KTDM įgytos žinios, ir ypač  
kadaise išsakytos L. Truikio mintys. „Reikėjo žaibiškai sugalvoti, kaip pastatyti 
paprastą dekoraciją, kuri atitiktų choreografiją ir derėtų su muzika“. Dekoracijos leit -
motyvu operatorius paėmė stilizuotą eglės siluetą, iš turimos po lietile ninės plė - 
vės, per vidurį ją perrišus viela ir pakabinus paviljone, viršuje pasidarė smaili 
„eglės“ viršūnė, o į apačią besiskleidžiančios klostės priminė eglės šakas. Per 
pus dienį paviljone sukabintų „eglių“ viršūnės, apšviestos priešpriešine šviesa, 
priminė gintaro spalvą, o apačioje dominavo į jūros dugną panašios erdvės. 
Toks scenovaizdis patenkino ir režisierių, ir dailininką, jį teigiamai įvertino 
kompozitorius E. Balsys ir pirmoji meno taryba. Kitas lemtingas A. Digimo 
sumanymas – „audrą Žilvino rūmuose sukelti vandens stiklinėje“. Tam pavaizduoti, 
sukurti kombinuotus veiksmo kadrus jis su grupe nulipdė iš plastilino povan-
deninės karalystės rūmus, fantastiškus pilių siluetus, kuriuos nugramzdino į 
250 litrų talpos akvariumo dugną. Pamatęs pirmuosius kombinuotus bandymus 
V. Grivickas atsisakė jau sukurtos choreografijos ir iš naujo sukūrė besiblaškan-
čio Žilvino šokį, kuris atitiko vaizdą ekrane. Po sėkmingai nufilmuotų epizodų 
grupėje įsivyravo normalus darbas. 

Kino filmas „Eglė žalčių karalienė“ buvo A. Digimo diplominis darbas. Jo  
gynimas vyko gana sklandžiai. Valstybinės egzaminų komisijos pirmininkas 
A. V. Šelenkovas pabrėžė, kad labai gerai įvertinto A. Digimo diplominio darbo 
teorinėje dalyje surasta stambaus plano filmo-baleto definicija bus įrašyta į kine-
matografiškų terminų rejestrą. 

1966 01 15 Aleksandras Digimas 
baigė Maskvos SVKI ir gavo vaidybinių 
filmų kino operatoriaus diplomą.

Pripažinto kino režisieriaus Arū-
no Žebriūno pasiūlymą ekranizuoti An-

1 Malcienė M. Lietuvos kino istorijos apybraiža, V., 
1974, p. 118. Mūsų dokumentikoje juose įsitvirtino 
stilistinės naujovės – kinematografinės alegorijos, 
poetinės metaforos.
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tuano de Sent-Egziuperi „Mažąjį princą“ A. Digimas priėmė be išlygų. Jaunam 
operatoriui buvo didelė garbė dirbti su režisieriumi, tarptautinių kino festivalių 
laureatu. Jo negąsdino tai, kad LKS scenarinė kolegija nerėmė šio sumanymo, 
įrodinėjo režisieriui, kad pasirinkta pasaka – „neekranizuojamos literatūros etalonas“. 
A. Žebriūnas buvo neperkalbamas. Filmo kūrybinę  grupę sudarė garsėję tuo 
metu menininkai (aktorius D. Banionis, dailininkai L. Gutauskas ir A. Ničius, 
kompozitorius T. Makačinas ir kt.). Vyriausiasis filmo operatorius A. Digimas, 
galima sakyti, – antras tarp išrinktųjų! Darbas pradėtas 1966 m. sausio pradžioje. 
Buvo nuspręsta visus epizodus filmuoti smėlynuose tarp Kåspijos jūros pietinio 
kranto ir Turkm¸nijos naftininkų miesto Nebit Dago. Mieste  įkurdinta visa 40 
kūrybinių ir techninių darbuotojų grupė, nuvykusi 1966 m. gegužės 5 d. Termome-
tras dažnai šešėlyje rodė plius 35o. Iki filmavimo aikštelės – 65 km per dykumą. 
Filmavimas vyko neįprastomis gamtos ir gyvenimo sąlygomis. Pasitaikė daugybė 
darbui trukdžiusių netikėtumų, kuriuos įveikti pirmiausia tekdavo vyriausiajam 
operatoriui. Dėl gamtos išdaigų ne kartą teko nutraukti darbą. Aktoriai didelius 

Filmuojant „Eglę  
žalčių karalienę“. 
LKS. 1965 m. 

Su Arūnu Žebriūnu 
kino filmo „Mažasis 
princas“ filmavime. 
Karakumų slėnis. 
1966 m.
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karščius teištvėrė tik du mėnesius, per juos visų kadrų neįstengta nufilmuoti ir 
filmavimą teko nutraukti. Filmo kūrėjams reikėjo ypač daug triūsti siekiant po-
etiškai perteikti vaikystės pasaulio grožį ir trapumą, operatoriui – filme įkūnyti 
dailininko L. Gutausko įdomius dekoracijų eskizus. Jaunų idealistų sukurtas filmas, 
kaip parašė atsiminimuose A. Digimas, „LKS istorijoje liko kaip drąsus bandymas 
ekranizuoti nekinogenišką literatūros kūrinį.“

1966 m. A. Digimas buvo pakviestas vaidybinio filmo „Birželis, vasaros 
pradžia“ operatoriumi. Kadangi GOSKINO redaktoriai patvirtino tik ketvirtą to 
filmo scenarijaus variantą, tai jo kūrimas buvo nukeltas į 1968 m., ir A. Digimui 
teko filmuoti antrąją vaidybinio  filmo „Suaugusių žmonių žaidimai“ novelę. Kai 
1968 m. sugrįžta prie filmo „Birželis, vasaros pradžia“, jam A. Digimas sugalvojo 
daug originalių, dar kino praktikoje nenaudotų filmavimo būdų, į tą filmą sudėjo 
daugiausia širdies, proto ir darbo, bet to filmo jis nenufilmavo. Dėl nesutarimų 
su režisieriumi R. Vabalu buvo priverstas šio darbo atsisakyti. Likęs be darbo, 
jis neįsivėlė į intrigas. Jam, kaime užaugusiam, buvo sunku suprasti, kaip galima 
apjuodinti žmogų vien už tai, kad jis gabesnis arba turi racionalesnį požiūrį. 

Prastovos metu A. Digimą kvietė dirbti Maskvõs, Leningrådo, Minsko 
kino studijos, tačiau jis nesusigundė pasiūlymais, „intuicija kuždėjo: lik Lietuvos 
kino studijoje“. 

Po pusmečio bedarbystės A. Digimas sutiko sukurti dvidešimties minučių 
trukmės  mokslo populiarinimo filmą apie Vilniaus universiteto biblioteką, besi-
ruošiančią keturių amžių įkūrimo jubiliejui. Tuometinės bibliotekos vaizdas buvo 
slegiantis, biblioteka dar dvokė po pavasario gaisro. Baisiausia – apie šią knygų 
šventovę stigo literatūros lietuvių ir rusų kalbomis. O bibliografų duomenimis, vien 
pavardžių ir datų išskaičiavimui neužtektų filmui skiriamų minučių. Nepavykus 
surasti scenaristo, A. Digimas pats ėmėsi šio darbo. Iš knygų jis sužinojo daug 
istorinių faktų, kurių nepopuliarino tarybiniai istorikai ir mokslininkai. Būsimo 
filmo ekspoziciją padiktavo posakis „Knygos turi savo likimus“. 

LKS scenarinė kolegija priėmė A. Digimo scenarijų, bet jam kategoriškai 
nepritarė bibliotekos direktorius J. Tornau. Kokiu būdu scenaristui pavyko įtikinti, 
kad būtent toks filmas reikalingas, – nežinia. Vėliau J. Tornau A. Digimą pavadins 
Vilniaus universiteto rūmų kinematografininku. 

Filmavimas prasidėjo vėlų rudenį ir per pusantro mėnesio jo gamyba buvo 
baigta. Jis buvo pristatytas GOSKINO dokumentinių ir mokslo populiarinimo sek-
toriaus redakcijai. Filmas padarė didžiulį įspūdį ne kinematografija, bet istoriniais 
įvykiais. Redaktoriams toks filmas buvo naujiena. Jie negalėjo patikėti, kad pirmasis 
rusų spaustuvininkas Ivanas Fiodorovas Vilniuje spausdino rusiškas knygas. Kodėl 
Pranciškaus Skorinos Vilniuje įrengta spaustuvė seniausia SSRS teritorijoje? Kodėl 
Vilniaus universitetas, įkurtas 1579 m., o ne Maskvos Lomonosovo universitetas 
pirmoji aukštoji mokykla? Kodėl Lietuvos bajoras Kazimieras Semenavičius 1650 m. 
išrado daugiakoves raketas, o ne XIX a. pabaigoje Konstantinas Ciolkovskis? Fil-
mas buvo priimtas rodyti tik specialiai auditorijai. Negatyvas ir kopijos padėtos 
į specialųjį fondą. 

Gal tas filmas būtų ir pražuvęs, jeigu ne Justas Paleckis, tuometinis SSRS 
tautybių tarybos pirmininkas. 1969 m. pavasarį atsitiktinai Čiurlionio gatvėje su-
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tikęs įžymų politiką ir kultūros veikėją, A. Digimas pasidrąsinęs jam papasakojo 
filmo apie universiteto biblioteką likimą. Po kelių dienų vakare atsitiko taip, kad 
tą filmą, užsidarę LKS salėje, net dukart žiūrėjo LKP CK pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus ir J. Paleckis. Po šios peržiūros filmas „Knygos turi savo liki-
mus“ buvo įgarsintas lietuviškai ir plačiai rodomas. Tai buvo pirmas filmas, kai 
jo žiūrovai pamatė tai, kas buvo slepiama sovietinės okupacijos metais. Kovingas 
jo kūrėjas tuo tikrai pasiekė naują aukštumą. Patį A. Digimą Vilniaus universi-
teto istorija tiesiog užbūrė. Pabendravęs su Vilniaus universiteto žmonėmis, jis 
jau nebenorėjo filmuoti vaidybinių filmų. Jį traukė turtinga LDK istorija, kuri jo 
akyse kai kurių istorikų darbuose buvo darkoma ir falsifikuojama. Kaip rašo kino 
kritikas Saulius Macaitis 

„Idėjiniame ginče, kaip savotiškas argumentas apie vertingų istorinių 
tradicijų išsaugojimą bei išvystymą, analizuojantis gilias socialistinės 
kultūros šaknis, skamba ir režisieriaus A. Digimo filmų ciklas, 
tuo ar kitu aspektu liečiąs Vilniaus universitetą bei jo žmones. 
Universiteto biblioteka įkvėpė juostą „Knygos turi savo likimus“ 
(1968), Šliselburgo tvirtovės kalinio, mokslininko J. Lukoševičiaus 
biografija – „Kalinį Nr. 26“ (1970), garsiojo XVII amžiaus ateisto 
K. Liščinskio išgyventa idėjų drama – filmą „Taigi dievo nėra“ 
(1978). Savotiškai apibendrina ciklą A. Digimo pilno metražo juosta 
„Vilniaus universitetas“ (1978)2.

Artėjo 1979-ieji – Vilniaus universiteto įkūrimo 400-metis. Istorikas Vytautas 
Bogušis ir A. Digimas „Dokumentikos“ redakcijai įteikė paraišką-programą, kurioje 
prašė įtraukti į LKS planus kasmet bent po vieną dokumentinį filmą apie VU 
dirbusius pasaulinio garso mokslinin-
kus. Naujasis „Dokumentikos“ vadovas 
Povilas Pukys tą ir kelias kitas pa-

2 Macaitis S. Rodo „Dokumentika“, Lietuvių kino 
menas šiandien, V., 1981, p. 56.

Šliselburge, filmuo-
jant filmą „Kalinys 
Nr. 26“. 1970 m.
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raiškas būsimiems filmams atmeta: „NEPRAEINA!“ Vietoj jų siūlo sukurti filmą 
apie moksleivių dainų šventę. A. Digimas sutinka. Laimei, toks tuščias laikotarpis 
truko neilgai. 

1969 m. rudenį V. Bogušio iniciatyva buvo įtrauktas į kitų metų planą filmas 
apie seniai užmirštą profesorių Juozą Lukoševičių, 1920 m. VU įkūrusį Fizinės 
geologijos katedrą. Buvo suminėti jo moksliniai darbai ir apdovanojimai, paraiš-
kos pabaigoje keliais sakiniais paminėta, kad J. Lukoševičius dalyvavo V. Lenino 
brolio Aleksandro Uljanovo grupėje „Narodnaja volia“ ir Petrogrådo teismo buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos. To masalo, kurį filmo sumanytojai pavadino 
Trojos arkliu, „nepastebėjo“ nei „Dokumentikos“ vyr. redaktorius, nei LKS direk-
torius, nei pats kinematografijos komiteto pirmininkas. Tik, atrodo, įsikišus VU 
rektoriui J. Kubiliui ir jo dėka LKP CK  darbuotojams, prisidengus leninianos 
figos lapeliu, buvo „pramuštas“ pirmasis VU istorijos filmas „Kalinys Nr. 26“, 
kuriame atskleistas ne tik sudėtingas profesoriaus gyvenimas, bet ir carinės Rusijos 
priespaudos žiaurumai. Filmas buvo kupinas optimizmo, tikėjimo laisve ir ateitimi.

A. Digimas ir V. Bogušis ir toliau sėkmingai naudojo metodą „Trojos ar-
klys“. Juo prisidengus nuo apsidraudėlių, ištikimų socializmo idėjų sargų buvo 
prastumti keli mokslo populiarinimo filmai. Taip, pavyzdžiui, sukurtas filmas 
apie ateistą Kazimierą Leščinskį, kuris, kai kurių istorikų nuomone, studijavo 
Vilniaus universitete, nors aiškiai įrodyta, kad jis Vilniuje nesimokė, o tie patys 
jėzuitai baudė eretikus ir skleidė progresyvias mokslo idėjas. VU auklėtinį istoriką 
profesorių  Joachimą Lelevelį jie įamžino filme, „padarę“ jį Markso bičiuliu iš 
Vilniaus. Tų filmų kūrėjui A. Digimui reikėjo labai daug žinių, kurių jis sėmėsi 
iš VU mokslininkų, iš knygų. 

Artėjo VU 400 metų jubiliejus. Rektorius J. Kubilius paragino tandemą 
A. D. ir V. B. pradėti rinkti medžiagą fundamentaliam filmui, kuris turėtų būti 
sukurtas 1978 m. Dar nebuvo parašyta VU istorija, todėl filmo kūrėjams teko 
patiems kurti tokią istoriją – scenarijų filmui, rinkti, klasifikuoti jam surinktą 

Su prof. Česlovu 
Kudaba VU 400-ųjų 
metinių minėjime. 
1979 m.
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medžiagą ir parodyti Lietuvos universitetą Vakarų Europos ir pasaulio kontekste. 
Tuo pačiu metu A. Digimas gavo LSSR švietimo ministerijos užsakymą sukurti du 
mokomuosius filmus apie Lietuvos reljefo susidarymą ir Lietuvos vandenis. Vėl 
reikėjo išstudijuoti naują mokslo šaką – geografiją. Tiems filmams scenarijus rašė 
prof. Česlovas Kudaba, paprastas, nuoširdus, kaip ir A. Digimas, kaimo vaikas. Abu 
vienmečiai. Užsimezgė nuoširdi draugystė. Kartu išvažinėta, iš lėktuvo apžiūrėta 
visa Lietuva. Nufilmuoti patys įspūdingiausi kampeliai. Erdvinės multiplikacijos 
būdu parodyta, kaip iš Lietuvos slinko ledynas, kaip susidarė ežerai, keimai, 
ozai ir kalvos. Filmai „Lietuvos paviršius“, „Lietuvos vidaus vandenys“, sukurti 
su prof. Č. Kudaba, Sąjunginiuose filmų festivaliuose Kuibyševe (dabar Samarâ) 
ir Kišiniòve apdovanoti trečiomis premijomis. Tie mokomieji dokumentiniai ir 
mokslo populiarinimo filmai rodo, kad jų kūrėjas „norėjo pats kurti, tobulėti, o ne 
gražiai filmuoti pavytusias režisierių-statytojų meilužes“.  

Į A. Digimo pasirinktą filmui VU istorijos temą konkurentų nebuvo. Daugelis 
galimų pretendentų suprato, kad jo kūrėjui teks iškęsti daugybę priekaištų, net 
kaltinimų įrodant, kad Vilniuje 1579 m. įsteigtas universitetas – seniausia aukštoji 
mokykla Sovietų Sąjungoje, kad bus sunku daryti taip, kaip nori LKP CK sekre-
torius ideologijai, kad garsindamas carizmo, fašizmo ir bolševizmo sutryptą, bet 
dar nesunaikintą Lietuvos mokslo šventovę niekada negaus respublikinės premijos. 
Oficiali filmo kūrimo pradžia – išplėstinis VU Rektorato posėdis 1976–1977 mokslo 
metų pradžioje. Rektorius J. Kubilius jame pristatė filmo „Vilniaus universitetas 
1579–1979“ režisierių A. Digimą, suteikdamas jam teisę rinktis pagalbininkus, 
ir visų prašė jam visokeriopai padėti. Neoficialiai tie pagalbininkai – istorikas 
V. Bogušis, universiteto prorektorius prof. Algimantas Bikelis ir prof. Romanas 
Plečkaitis. Vieningai nutarta kuriamame filme istorinius faktus pateikti paprastai 
ir aiškiai. Scenarijaus kūrimas vyko sunkiai. Teko parengti du variantus, dėl ne-
pagrįstų LKS „Dokumentikos“ direktoriaus kaltinimų (A. Digimas buvo kaltinamas 
dabarties tarybinio gyvenimo aktualijų nesuvokimu ir siūlyta jį atleisti) užtarimo 
teko kreiptis net į LKP pirmąjį sekretorių P. Griškevičių. Kai CK propagandos ir 
agitacijos skyrius scenarijuje jokių antitarybinių minčių nerado, konstatavo, kad 
scenarijus visiškai atspindi VU istoriją ir šių dienų aktualijas, LKS direktorius 
J. Lozoraitis atsistatydino, į jo vietą buvo paskirtas Jonas Gricius. 

Abu scenarijaus variantai išversti į rusų kalbą ir pateikti tvirtinti GOSKINO 
redaktoriams. Devyniasdešimties puslapių variantas buvo labai gerai įvertintas 
ir patvirtintas. 

Po nervingų dviejų mėnesių prasidėjo filmo gamyba. Filmo operatorius, 
dailininkas, garso operatorius dirbo labai sparčiai, paties režisieriaus darbo diena 
trukdavo 12–16 valandų. Kompozitorius A. Apanavičius sukūrė filmui puikią 
muziką, kurią atliko S. Sondeckio vadovaujamas kamerinis orkestras. Visokerio-
pai talkino ir pats Kinematografijos komiteto pirmininkas E. Juškys. Filmas buvo 
sumontuotas greitai. 

Į pirmąją priėmimo peržiūrą atvyko gausus būrys garbingų VU žmonių, 
jubiliejinės komisijos nariai, atsakingi LKP CK darbuotojai. Visų nuostabai negalėjo 
atvykti jubiliejinio minėjimo komiteto pirmininkas LKP CK sekretorius ideologijai 
Lionginas Šepetys. Rektorius J. Kubilius, bibliotekos direktorius ir kiti salėje likę, 
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iš jos išėjus CK darbuotojams, konstatavo, kad filmas pavyko, kad jame „gana 
solidžiai parodyta seniausioji alma mater“. Tik apsiniaukęs buvo režisieriaus veidas. 
Jis jautė, kad po antros peržiūros, kurioje dalyvaus ir šį kartą tyčia neatvykęs 
sekretorius, dar gal penkis kartus teks karpyti ir darkyti filmą. Taip ir įvyko. Po 
antros peržiūros L. Šepetys įsakė 

„iškirpti kadrus, kuriuose yra LDK simboliai – Vytis, Gedimino 
stulpai, dvigubas vadinamas Jogailaičių kryžius ir popiežiaus bei 
jėzuitų reikšmę VU“. 

A. Digimas ėmė „taisyti“ savo kūrinį. Po „pataisymų“ 

„filmo vaizdas buvo klaikus. Panašus į karo, kitokių negandų nu-
siaubtą pastatą. Po iškarpymų liko nebeaišku, kokiai valstybei priklausė 
VU. (...) korekcija ne pagerino, o sugriovė visą filmo sandarą“.  

Trečiajai filmo peržiūrai A. Digimas 

„labai išplėtė VU įsteigimo priešistorę, susijusią su pirmosiomis 
lietuviškomis knygomis, Karaliaučiaus universiteto įsteigimu, (...) 
permontuotas filmas atrodė solidžiai kaip baltistikos centras“. 

Į trečią peržiūrą teatvyko tik CK darbuotojai. Jokio viešo aptarimo. Išvadas pateikė 
raštu. Reikalavimai – aiškiai nutylėti rusifikacijos faktus (jie išskaičiuoti), parodyti 
carinę Rusiją kaip daugelio imperijos užgrobtų tautų globėją, o ne priešingai. Buvo 
reikalaujama „filmą išvalyti nuo mažiausių užuominų, jog kadaise, kokia bebūtų Rusija, 
(carinė ar bolševikinė) engė Lietuvą“. A. Digimas aklai nevykdė tų reikalavimų, bet 
buvo priverstas nutylėti akivaizdžius rusifikavimo faktus, kurie 1978 m. buvo 
draudžiami. Permontuodamas filmą jis buvo priverstas atskirus kadrus sudarkyti, 
kitus savo nuožiūra plėtė, tikslino, pabrėždamas pamatines universiteto vertybes. 
Kiekvieną reikalavimų pastabą nuodugniai aptardavo  su konsultantais. Ketvirtoje 

Su danų karikatūristu 
Herlufu Bidstrufu 
Dainų šventės metu. 
1975 m.
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peržiūroje dalyvavo daug vyriausybės narių. Tai rodo, kad norėta pademonstruoti 
pastangas, kurias deda filmo kokybei rausvinti svarbiausias Lietuvos ideologas, 
atsakomybe dalintis su kitais. Į penktąją filmo peržiūrą atvyko pats Petras Griš-
kevičius. Po seanso ilgai tylėjęs lyg sau pasakė: „Akcentuota lietuvių kalbos reikšmė, 
tarsi grėstų jos išnykimas.“ Paskui atsisuko į salėje esančius. Tylėjo ir rektorius 
J. Kubilius, ir kiti profesoriai. Tada P. Griškevičius patarė: „Ką gi, vežkite į Maskvą. 
Pažiūrėsime, ką ten pasakys.“ Tai buvo trumpiausias filmo aptarimas. 

GOSKINO penkis kartus „taisytą“, o iš tikrųjų permontuotą ir subjaurotą  
filmą priėmė gana palankiai. E. Juškys pasistengė, kad filmas būtų įgarsintas anglų 
kalba. Licenciją jį demonstruoti nupirko JAV, Bulgårija, Čekoslovåkija, Ve¹grija, 
Lénkija. Įžvalgūs užsieniečiai suprato, kad lietuviai prieš 400 metų turėjo mokslo 
židinį, didžiausią Rytų Europoje. Tikriausias filmo įvertinimas – prie „Kronikos“ 
kino teatro nusidriekusios ilgos žiūrovų eilės. A. Digimas, vienas iš filmo auto-
rių, tą filmą mena kaip patį sudėtingiausią, pareikalavusį daug žinių, ištvermės, 
kantrybės, šaltų nervų ir susivaldymo. Pusantrų metų jis bendravo su pačiais 
iškiliausiais universiteto mokslininkais, dailininkais, muzikais. Tas darbas suteikė 
žinių, daugybę sumanymų naujiems filmams. „Dokumentikos“ redakcijai jis pateikė 
keletą paraiškų būsimiems filmams.

VU rektoriaus  
J. Kubiliaus  
Padėkos raštas
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Po filmo apie VU besigalynėjant su „Dokumentikos“ vyriausiuoju redakto-
riumi, atsitiko taip, kad buvo gautas užsakymas sukurti mokslo populiarinimo 
filmą apie pirmąjį Tarybų Lietuvos mokslininkų atradimą puslaidininkių fizikoje. 
Praėjo vieneri metai, o filmas dar nepradėtas. Kliūtis – reikėjo išmanyti kietojo 
kūno fiziką, jos naują šaką – puslaidininkių savybes. Nebuvo kito kandidato, 
tad sukurti filmą „Atradimas Nr. 185“ buvo pasiūlyta A. Digimui, galvojant 
vienu ar kitu atveju su juo susidoroti – atkeršijant už jo viešą apkaltinimą kyšių 
ėmimu ir pasiūlymą atleisti iš pareigų vyriausiąjį redaktorių. Paprašęs savaitę 
laiko pagalvoti, A. Digimas susipažino su literatūra apie puslaidininkius ir karš-
tuosius elektronus, apie lempinio diodo veikimą žinojo jau Šeduvoje, paskaitė 
apie elektronų judėjimą kietuosiuose kūnuose veikiant stipriam vidiniam ir išori-
niam elektros laukui ir kita. Po dviejų valandų pokalbio su atradėjais LSSR MA 
akademiku Juru Požėla, mokslininkais Steponu Ašmontu ir Konstantinu Repšiu 
A. Digimas suvokė atradimo esmę. Po viršininkų intrigų, negavęs komandiruo-
tės į Maskvą, pats tą pačią valandą nuvyko į oro uostą ir nuskrido į Maskvą, 
išsiaiškino ir, tos pačios dienos vakare paskutiniu lėktuvu grįžęs į Vilnių, kitą 
rytą ant direktoriaus J. Griciaus stalo padėjo popierius, kad scenarijus „Atradi-
mas Nr. 185“ GOSKINO patvirtintas ir galima pradėti filmo gamybą. Sąlyginis 
filmo pavadinimas buvo pakeistas į „Karštųjų elektronų paslaptys“. Filmas buvo 
sumontuotas, įgarsintas, pirmoji kopija atspausdinta visu mėnesiu anksčiau, nei 
numatyta plane. Pirmoje peržiūroje – atradimo autoriai ir gal šimtas Puslaidi-
ninkių fizikos instituto mokslininkų. Visi vienu balsu pareiškė, kad filmas įdo-
mus, jame populiariai atskleista atradimo esmė. Tik LKS direktorius J. Gricius 
ir „Dokumentikos“ vyriausiasis redaktorius P. Pukys buvo nepatenkinti, filmo 
nepriėmė ir neleido pristatyti į GOSKINO. Tik po dviejų savaičių, po ilgo ir 
sunkaus aiškinimo asmeniškai direktorius nusileido ir leido filmą vežti į Maskvą. 
GOSKINO mokslo populiarinimo filmų vyriausiasis redaktorius D. P. Saryčevas 
ir kiti redaktoriai po filmo „Karštųjų elektronų paslaptys“ peržiūros A. Digimui 
sakė tik liaupses. Atskiru raštu parašė LKS direktoriui raštą, kuriame rekomen-
davo A. Digimui pakelti režisieriaus kategoriją. Paklaustas apie ateities planus, 
A. Digimas papasakojo apie jį dominančią ekologijos, gamtos užteršimo temą, 
kurią jis norėtų atskleisti filme. GOSKINO redaktoriai tuoj pat patvirtino tokią 
temą ir įrašė į LKS planus. 

Maskvoje įvertintas ir paskatintas, A. Digimas grįžęs į Vilnių neatidėliodamas 
rašo anotaciją filmui apie gresiančią apokalipsę. 

„Savaitę sėdėjo namuose, neatsakinėjo į telefoninius skambučius, 
skaitė, galvojo, mažai miegojo ir sukūrė trumpą, bet aktualią pa-
raišką filmui. Esmė tokia: jeigu pramonininkai nuodingas atliekas 
pils į upes, jūras, vandenynus, jeigu žemdirbiai besaikiai pils į 
laukus herbicidus, insekticidus, defoliantus, jeigu dar žmonija ne-
pasimokė iš Hirošímos ir Nagasåkio tragedijos ir kils branduolinis 
karas, tuomet pagausės mutantų skaičius ir jis augs progresija iki 
absoliučios žmonijos išnykimo ribos“. 
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Filmui ta tema paraišką pieš ketverius metus buvo pateikęs režisierius A. Tumas, 
bet vyriausiasis redaktorius P. Pukys jos nepraleido. Dabar, pasikeitus vyriausiajam 
ir A. Digimui Maskvoje prastūmus aktualią temą, geriausia išeitis – sudaryti tan-
demą, kurti filmą, pakeitus jo pavadinimą į „Mutamina“,  drauge. Jiedu perskaitė 
daug mokslinės literatūros, atliko didžiulį darbą. Filmas „Mutamina“ buvo aukštai 
įvertintas ir GOSKINO, ir Tarybų Lietuvos valdžios, pelnė geriausio 1983 m. LKS 
filmo vardą ir Juknãičių tarybinio ūkio direktoriaus piniginę premiją.

Likęs vienas, A. Digimas grįžo prie VU. Vietiniam ekranui jis sukūrė de-
šimties minučių filmuką „Ar Adomas Mickevičius mokėjo lietuviškai?“ Išryškėjo 
jo gebėjimas nedidelį istorinį faktą sujungti su gyvų žmonių komentarais ir 
ikonografine medžiaga ir taip atskleisti filmo pagrindinio veikėjo charakterį. Tas 
filmas ir šiandien nepasenęs, tik nublokštas į archyvą, užmirštas. Tokio likimo 
susilaukė ir keli kiti A. Digimo filmai. Verta stabtelėti prie filmo „Kryžių kalnas“. 

Rinkdamas medžiagą filmui „Naktis prieš parodos atidarymą“, 1963 m. 
A. Digimas aplankė Kryžių kalną ir pamatė siaubingą vaizdą. Buldozerių apardytas 
piliakalnio šlaitas. Mėtėsi kryžių liekanos. Čia pat tekančio upelio vanduo dvokė 
dvėsena. Reginys lyg po viduramžių mūšio. Aplinka buvo nusiaubta, bet Kryžių 
kalnas nenugalėtas. Kaip ir anksčiau, kryželiai buvo naikinami, bet vis daugiau 
ir daugiau atsirasdavo naujų. Ėmė fiksuoti po keliolika metrų. Per septynerius 
metus susikaupė dvidešimties minučių fiksuotos Kryžių kalno medžiagos. Vylėsi, 
kad gali nelikti kalno, bet išliks dokumentiniai kadrai. Bet atsitiko kitaip. 

1986 m. A. Digimas sukūrė trisdešimties minučių filmą „Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje“, pirmą teigiamą meno kūrinį, kuriame privalėjo parodyti tariamą Tarybų 
valdžios rūpestį tikinčiaisiais. Buvo įsakyta filmuoti tik senus žmones, pabrėžti, kad 
tikintiesiems sudarytos puikios sąlygos melstis. Bažnyčios hierarchams pageidaujant 
A. Digimui buvo paskirtas dvidešimties minučių filmas „Lietuvos krikštui – 600“. 
Jis greitai sumontavo filmą apie Lietuvos krikštą, atspausdino kopiją ir nunešė į 
CK. Sekretorius ideologijai išrėkė: „Viskas blogai! Minios žmonių!.. Bažnyčios  pilnos 
jaunimo! Ar tokia socialistinio gyvenimo tikrovė?“ Visus kadrus, kuriuose matėsi 
daugiau kaip dešimt tikinčiųjų, buvo įsakyta iškirpti ir išmesti. Praplėsti epizodus 
apie Tarybų valdžios rūpinimąsi architektūros paminklų išsaugojimu. Iš esmės 
filmą reikėjo kurti iš naujo. Paraleliai A. Digimas filmavo ir neplaninį „Kryžių 
kalną“, palikęs likimo valiai „Lietuvos krikštą“. Paradoksalu, bet už antireliginei 
propagandai skirtas lėšas buvo sukurtas filmas apie Kryžių kalną, kurį visokerio-
pai naikino. O filmas „Lietuvos krikštui – 600“ buvo priimtas tik po daugybės 
permontavimų, taisymų, papildymų.  

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, senoji kinematografijos sistema 
buvo išardyta, laisvame krašte kūrėsi naujos kino studijos. A. Digimas nesiblaškė, 
liko prie LKS bazės. 1991 m. jis laimėjo Vilniaus savivaldybės paskelbtą konkursą 
filmui apie sostinės praeitį ir dabartį po kruvinų Sausio 13-osios įvykių sukurti. 
Dabar jis tikėjosi be trukdymų įgyvendinti savo patriotinius sumanymus – atsidėti 
savo krašto istorijos ekranizavimui, sukurti ta tema mokomųjų filmų seriją  – nuo 
seniausių laikų iki 1990-ųjų Kovo 11-osios. Tą didžiulę dvidešimt keturių filmų 
programą patvirtino Respublikos Švietimo ir Kultūros ministerijos, pradžiai lėšų 
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paskyrė Čikågos Lietuvių fondas, prašęs seriją pradėti nuo 23-io filmo „Ginkluotas 
pasipriešinimas 1944–1953“.

Nykią 1992-ųjų spalio naktį A. Digimas skubėjo nufilmuoti KGB patalpas, 
kuriose buvo kankinami, žudomi Lietuvos partizanai, taip pat išlikusius dokumen-
tus, tardymo medžiagą. Reikėjo skubėti, nes  aplinkui siautėjo ginkluotos sovietų 
pajėgos, nebuvo aiški ir laimėjusios rinkimus valdančiosios partijos laikysena. 
Baiminosi, kad uždelsus nebegalima bus nufilmuoti KGB požemių. Todėl penktą 
valandą ryto pasibeldė į KGB rūmų duris. Pasitelkęs kino operatorių sūnų Vaidotą 
ir režisieriaus asistentę marčią Jolantą, stengėsi nufilmuoti kuo daugiau medžiagos 
būsimam filmui „Ginkluotas pasipriešinimas 1944–1953“. Tris dienas ir dvi naktis 
kinematografininkų Digimų šeima filmavo pačius svarbiausius dokumentus, fo-
tografijas, iš partizanų bunkerių enkavėdistų pagrobtus daiktus. Atsargumo dėlei 
darbinį pozityvą parsivežė namo. 

Pirmąjį kino filmo „Ginkluotas pasipriešinimas 1944–1953“ A. Digimas su-
montavo sunkiomis sąlygomis  Savanoriškos krašto apsaugos, įsikūrusios Viršu-
liškėse, komplekse. Kaip mena jo kūrėjas, „visą filmo gamybos laiką vyravo didelis 
dvasinis pakilimas, įkvėpimas ir įkarštis, visi kūrybiniai darbuotojai dirbo pusvelčiui arba 
„už ačiū“. Daug padėjo naujai įkurto Genocido aukų muziejaus darbuotojai, filmo 
konsultantai N. Gaškaitė, A. Kašėta. Filmas iš karto buvo sukurtas dviem kalbom, 
1994-ųjų rudenį parodytas per Nacionalinę televiziją. 

Po dvejų metų buvo surasta daugiau medžiagos filmo tema (apie Lie-
tuvos Laisvės Kovų Sąjūdį, Lietuvos partizanų suvažiavimą 1949 m. vasario 
16 d. Menaičiuose Radvíliškio r.), surasti dokumentai (apie NKVD papulkininkio 
N. Dušanskio žiaurumą tardant partizanų vadą Adolfą Ramanauską). 1998 m. 
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos užsakymu, panaudojant papildomą medžia-
gą, sukurtas antrasis filmo variantas. Lietuvos televizija pagamino jo 600 vaizdo 
kasečių, kurios išplatintos NATO šalims per diplomatines atstovybes, jis parodytas 
centrinėje NATO būstinėje Briùselyje. Filme rodyta, kad okupuota Lietuva buvo 
Molotovo–Ribentropo pakto auka, kad miškuose Lietuvos laisvės kovotojai liko 
vienui vieni, pasmerkti mirčiai. 

1997 m. A. Digimas LKS sukūrė paskutinį filmą „Pirmoji lietuviška knyga“. Jis  
buvo įgarsintas anglų kalba ir buvo ruošiamas rodyti Niujòrke, Jungtinių Tautų būs - 
tinėje. Norėta plačiai paminėti M. Mažvydo Katekizmo 450-ąsias metines, bet išėjo ki-
taip – filmo į Niujorką nenuvežė. Vietoj jo tuometinis LR Seimo pirmininkas V. Lands - 
bergis JT paskaitė paskaitą apie pirmąją lietuvišką knygą. Žinoma, filmo kūrėjui 
nesmagu, kad abi jo kūrinio versijos (ir angliška, ir lietuviška) nebuvo parodytos 
visuomenei, per Nacionalinę Lietuvos televiziją. Liūdna, jeigu nebūtų graudu...

Su kamera A. Digimas lankė ir savo gimtąjį Radviliškio rajoną. Jo sukurtas 
pažintinis filmas „Radviliškio rajonas“ (2000) veda žiūrovą į pačius svarbiausius 
ir įvairiausius vidurio Lietuvos kampelius, nuo rajono centro – Lietuvos gele-
žinkelių ir geležinkelininkų sostinės – prie svarbiausių rajono gamyklų ir žemės 
ūkio įmonių, istorijos ir kultūros paminklų, lankytinų vietų, į gražiausius gamtos 
kampelius. Filmas skirtas Vakarų Europos svečiams, – kad ir užsieniečiai, su 
kuriais bendrauja, galėtų pamatyti, kaip rajonas pakilo Nepriklausomybės metais, 
su kuo jie galėtų susipažinti iš arčiau. 
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2012-ųjų filmas „... kai kaime žaliukai dainavo“ – trijų Digimų kartų kūrinys. 
Režisierius ir operatorius sūnus Vaidotas, baigęs LMTA teatro ir kino fakultetą. 
Muziką įrašė anūkas Dominykas, LMTA kompozitorių fakulteto absolventas. Pro-
diuseris – kitas A. Digimo sūnus Šarūnas, baigęs VGTU ir VU magistrantūras. 
Filmas pagamintas bendromis Digimų šeimų lėšomis. Filmas apie iš Šimoniÿ gi-
rios į Vėriškių kaimą žaliukų atneštą dainą, kurią A. Digimui 1948 m. padainavo 
partizanės Izabelės Vilimaitės-Stirnos brolis Viktoras. 

Mylimosios Tėvynės klonius apgaubė tamsi naktis.
Vėtros mūsų žemėj siaučia ir nenurimsta vis...

Daina aktuali ir šiandien. Filmo idėja paprasta, kviečianti lietuvius nepasi-
duoti svetimų kultūrų įtakai. Kitaip – gali žūti ne tik valstybė, bet ir tauta. 

2004 m. LKS privatizuota. Pavadinimas Lietuvos kino studija gyvavo lygiai 
penkiasdešimt metų. 2011 m. visi LKS pastatai nugriauti. Nebeliko žodžio Lie-
tuvos... Užtat kaip moderniai skamba įsikūrusių naujų kino studijų pavadinimai: 
„A PROPOS“, „ARTBOK“, „FLUXUS LINEA“, „IDEE FIXE“ ... Koks progresas! 
Sumažėjo poreikis kino menui, tiksliau, kino teatrų lankomumas. Daugelio LKS 
sukurtų brandžių meninių filmų visuomenė nemato. Milijonai išmetami fejerverkams, 
prabangiems sostinės kultūros renginiams, surūdijusiems vamzdžiams prie Neriìs, 
o ne tautos sukurtoms vertybėms išlaikyti. Dūla per penkiasdešimt A. Digimo 
sukurtų filmų. Taip ir dūlėja kelios dar nepasenusios A. Digimo juostos kino, 
fotoarchyvuose. Nejaugi tiesa, kaip pavadino straipsnį apie didžiai nusipelniusį 
tautiniam kinui jo ambicingą kūrėją „Respublikos“ dienraščio žurnalistė A. Ja-
blonskienė – „Muštas anuomet, užmirštas šiandien“? „Nelinksma antraštė, bet tokia 
yra realybė“, – tokiu atodūsiu lydi savo atsiminimus lietuvių dokumentikai pelnęs 
tarptautinį pripažinimą jos kūrėjas. 

Digimai (iš dešinės): Aleksandras, Dominykas, Vaidotas, Šarūnas.  
Str. nuotraukos – iš A. Digimo albumo
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Mokslininkas, vadybos atgimimo  
puoselėtojas
Povilas Zakarevičius

Petras Tvarijonavičius gimė 1937 m. kovo 
11 d. gausioje valstiečių šeimoje, gyvenu-
sioje Vėriškių kaime tuometiniame Šeduvõs 
valsčiuje, prie pat geležinkelio. Namuose, 
kaip mena artimieji, teko ir karves paga-
nyti, ir kitus ūkio darbus dirbti. Tėvas jį 
išmokė sodininkystės darbų. Vėriškių mo-
kykla, pradinė ir septynmetė, buvo visai 
arti namų. Pirmoji savarankiškai perskaityta 
knyga buvo A. Šapokos Lietuvos istorijos 
vadovėlis. Po septynmetės mokėsi Šeduvos 
vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1955 m. 
Vidurinėje Petras mokėsi gerai, buvo aktyvus 
veikliausio mokyklos chemijos būrelio narys, 
šoko tada garsiame mokyklos šokių ratelyje.

Rašyti apie žymaus žmogaus, 
draugo ir mokytojo, netikėtai, ne laiku, 
absurdiškai išėjusio Anapilin, gyvenimą 
ir veiklą nelengva. Vien pagalvojus, 
kad šio energingo, pilno idėjų, visus 
uždegančio, nerimstančio kolegos nebė-
ra tarp gyvųjų, gerklėje kyla graudu-
lio kamuolys. Tačiau pirmiausia būtent 
draugystė, dvasinis artumas, supratimas, kad privalome tęsti jo pradėtus projektus, 
įpareigoja mane apžvelgti Petro Tvarijonavičiaus gyvenimo kelią, jo nuveiktus darbus.

Kaip ir kiekvieno karo ir pokario metų jaunuolio, Petro vaikystė bei jau-
nystė buvo nelengva – teko pergyventi sudėtingų socialinių santykių laikotarpį, 
mokantis mokykloje, dirbti šeimos ūkyje. Šios sudėtingos sąlygos užgrūdino Petrą, 
išugdė tokius bruožus kaip atsakomybės jausmas, užsispyrimas, supratimas, kad 
pradėtą darbą būtina baigti, pagarba kitiems, jautrumas.

Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete Petras studijavo labai 
sėkmingai – daugumą sesijų išlaikydavo vien penketais. Nuo pat pirmųjų dienų 
įsisuko į studentiško gyvenimo sūkurį – dalyvavo meno saviveikloje, organiza-
vo kultūros klubo renginius, tapo studentų akademinės komisijos bei studentų 
mokslinės draugijos aktyvistu.

Petro geras mokymasis, aktyvumas, organizaciniai sugebėjimai, komunikabi-
lumas buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių jis buvo išrinktas KPI komjaunimo 
komiteto sekretoriumi 1959 metais. Negalvodamas apie ideologinius savo naujos 
veiklos aspektus, Petras su jam būdinga energija ėmė tobulinti studentų akademinės 

Petras Tvarijonavičius (1937–1993)
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(studijų tobulinimo) komisijos, vasaros 
darbo ir poilsio stovyklų organizavimo, 
kultūros klubo veiklą ir kitas sritis. Tų 
laikų KPI studentai prisimena, kad stu-
dentiškas gyvenimas buvo tikrai įdomus 
bei turiningas, ir vieningai tvirtina, jog 
nemažą įtaką tam turėjo aktyvi P. Tva-
rijonavičiaus veikla.

1960 metais P. Tvarijonavičius baigė  
Kauno politechnikos institutą, įgijo inži-
nieriaus mechaniko specialybę ir buvo 
paskirtas dirbti asistentu. Kartu jis dirbo 
KPI komjaunimo komiteto sekretoriumi.

1962 metais Petras sukūrė šeimą 
su studijų drauge Beata Audickaite. 
1964 metais jiems gimė sūnus Danas. 
Šeimos nariai Petrui visuomet buvo 
ne tik patys artimiausi žmonės, bet ir 
patarėjai, pagalbininkai, o vėliau Danas 
tapo ir verslo partneriu.

1962 metais renkant naują Kau-
no m. komjaunimo valdžią, miesto 
komjaunimo komiteto sekretoriumi gana netikėtai jam pačiam 
buvo pasiūlyta išrinkti P. Tvarijonavičių. Taigi keletą metų 
Petrui teko dirbti etatinį komjaunimo darbą.

Petras su motina. Iš 
B. Tvarijonavičienės 
albumo

Šeduvos vid. m-klos tautinių šokių ansambliukas. Viduryje – vadovas 
mokyt. K. Žilėnas, paskutinėje eilėje pirmas iš kairės – Petras. 1953 m. 
Iš A. Borsteikos albumo



1291

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

Pirmaisiais darbo miesto komitete metais P. Tva-
rijonavičius buvo kupinas idėjų, sumanymų, projektų. 
Tačiau gana greitai paaiškėjo, kad tie sumanymai ne-
reikalingi – komitetas privalo tiksliai vykdyti sovietinio 
partinio biurokratinio aparato užduotis. Iniciatyviam 
sekretoriui tai buvo nepriimtina, ir prasidėjo nesusi-
pratimai, o vėliau ir konfliktai su partijos Kauno m. ir 
Lietuvos komjaunimo vadovais. Pagaliau 1966 metais 
partinė vadovybė atleido P. Tvarijonavičių iš miesto 
komjaunimo sekretoriaus pareigų.

Šį laikotarpį Petras visuomet prisimindavo kaip 
sudėtingiausią ir sunkiausią savo gyvenimo etapą.

P. Tvarijonavičius grįžo į Kauno politechnikos 
institutą ir pradėjo mokslininko bei pedagogo karjerą.

Renkantis mokslinių tyrimų kryptį, Petrui kilo 
mintis, kad tuo metu Lietuvoje aktualesni ne inžinierių 
profilio darbai, o ekonomikos ir gamybos organizavimo 
problemų analizė, nes ši sritis respublikos pramonėje 
buvo apleista. Jis pradėjo tyrinėti lengvosios pramonės įmonių pagrindinių fondų 
efektyvumo problemas, šia tematika parašė disertaciją, ją apgynė ir 1970 metais 
įgijo ekonomikos mokslų kandidato (dabar daktaro) mokslo laipsnį.

Petras iš abiturientų vinjetės.  
1955 m. Iš A. Borsteikos 
albumo

Beatos ir Petro Tvarijonavičių vedybų nuotraukoje – jaunieji ir geriausi jų draugai  
V. ir I. Andrejaičiai, R. ir L. Kubertavičiai bei R. ir K. Taleikiai. Kaunas. 1962 12 22.  
Iš B. Tvarijonavičienės albumo
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Tyrinėdamas pramonės problemas, dažnai būdamas įmonėse, P. Tvarijonavi-
čius pamatė, kad daugiausia gamybinių, ekonominių, organizacinių nesklandumų 
įvyksta dėl labai žemo įmonių valdymo lygio. Organizacijų valdymo klausimai 
sovietinėje Lietuvoje iš viso nebuvo nagrinėjami, galima drąsiai teigti, kad vadybos 
mokslas neegzistavo. Tuo įsitikinęs, Petras visą tolesnę savo kaip mokslininko veiklą 
paskyrė organizacijų valdymo problemų tyrinėjimui, ypatingą dėmesį skirdamas 
personalo valdymo klausimams, profesionalių vadovų rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo įvairių aspektų analizei. Šią mokslinę temą jis nagrinėjo iki pat savo 
tragiškos žūties. Todėl visiškai atsakingai pareiškiu, kad P. Tvarijonavičius buvo 
jei ne pirmasis, tai bent vienas pačių pirmųjų vadybos mokslinių tyrimų atkūrėjų 
ir puoselėtojų sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Dirbdamas KPI, Petras ne tik rezultatyviai dirbo mokslinį darbą, bet ir 
dėstė studentams, vadovavo jų kursiniams bei diplominiams projektams. Jis greitai 
pastebėdavo gabius jaunuolius, stengdavosi įtraukti juos į tyrimų projektus. Įver-
tinant Petro pedagoginę veiklą, 1973 metais jam buvo suteiktas docento vardas.

Ypatingą reikšmę tolesnei P. Tvarijonavičiaus mokslinei veiklai turėjo jo 10 mė - 
nesių stažuotė Paryžiaus Sorbonos universitete 1971 metais. Prancūzijoje Petras turė - 
jo galimybę nuodugniai susipažinti su vadybos mokslų pasiekimais pasaulyje, už-
megzti ryšius su kitų šalių mokslininkais, parengti savo būsimųjų tyrinėjimų planus.

Grįžęs iš stažuotės, P. Tvarijonavičius dar energingiau vykdo tyrimus, galuti-
nai suformulavo jų kryptį – profesionalių vadovų ugdymo turinio ir organizavimo 
tobulinimas. 1973 m. KPI Inžinerinės ekonomikos fakultete jis įkūrė Valdymo 
problemų analizės ir projektavimo biurą, subūrė jaunų, gabių mokslininkų grupę 
ir sėkmingai plėtojo tyrimus bei konsultacinę veiklą. Dauguma šios grupės narių 
vėliau Petro vadovaujami apgynė disertacijas, tapo žinomais mokslininkais ir tęsia 
jo pradėtus darbus.

Aštuntojo dešimtmečio viduryje Lietuvoje susiformuoja gana pažangi darbuo-
tojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga – Liaudies ūkio specialistų ir vadovaujančių 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi institutas (LŪSTI). Savo veiklos sfera, tyri-
mų tematika šis institutas labai artimas P. Tvarijonavičiaus darbams. Todėl 1976 
metų rudenį Petras nusprendžia pereiti dirbti į LŪSTI Kauno filialą Gamybos 
organizavimo katedros vedėju. Čia jis sėkmingai tęsia tyrinėjimus, ugdo jaunus 
mokslininkus, daug dirba tobulindamas vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas 
ir šio proceso organizavimą. Dirbdamas LŪSTI, jis palaiko glaudžius ryšius su 
Prancūzijos, Šveicarijos, Maskvos, Gruzijos mokslininkais. Tai sudaro galimybes 
gauti informacijos apie personalo valdymo tyrimus pasaulyje. LŪSTI Kauno filiale 
P. Tvarijonavičius galutinai nusprendžia tyrimų rezultatus apibendrinti mokslų 
daktaro (habilituoto daktaro) disertacijoje, suformuluoja pagrindines jos idėjas.

Habilituoto daktaro disertacijai rengti reikia daug laiko, lėšų tyrimams, litera-
tūrai, komandiruotėms. LŪSTI tokių sąlygų nebuvo. Norėdami pervilioti P. Tvarijona-
vičių į savo sistemą, lengvatines sąlygas pasiūlė Vilniaus aukštosios partinės mokyk - 
los vadovai. Ilgai dvejojęs, Petras sutiko ir 1980 metais perėjo dirbti į šią įstaigą.

1979–1985 metais visas jėgas P. Tvarijonavičius skyrė habilituoto daktaro di-
sertacijos rengimui. Jis dar kartą stažavosi Prancūzijoje, išvyko kaupti informacijos į 
Maskvos mokslo įstaigas. Habilituoto daktaro disertaciją baigė rengti ir ją sėkmingai 



1293

T A R P U K A R I O  VA L S Č I A U S  S E N I Ū N I J O S

Brolio Igno vedybų nuotraukoje (iš kairės): 
Petro tėvas Ignas, marti Vanda, Ignas,  
motina Elzbieta, Petras

Petro giminės ir artimieji (iš kairės): trečias –  
brolis Ignas, penkta – sesuo Elena, šešta –  
motina Elzbieta, septintas – sūnus Danas, 
dvyliktas – Petras.  
Iš B. Tvarijonavičienės albumo 
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apgynė 1985 metais. Už jaunų mokslininkų rengimą (iš jų šeši vadovaujami Petro 
apgynė disertacijas) 1986 metais jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Darbo aukštojoje partinėje mokykloje Petras nepamėgo. Reorganizuojantis 
Lietuvos mokslo ir technikos draugijų Tarybai, kūrėsi šių draugijų asociacija. 
Draugijų aktyvistai, žinodami Petro organizacinius gebėjimus, jo patyrimą vystant 
tyrimus, pasiūlė Petrui tapti asociacijos valdybos pirmininku. Tai buvo proga išeiti 
iš partinės mokyklos. Antra vertus, nauja veiklos sfera viliojo galimybėmis ne tik 
tęsti personalo valdymo problemų tyrimus, bet ir aktyviai veikti įgyvendinant 
šių tyrimų rezultatus. P. Tvarijonavičius sutiko pradėti dirbti Lietuvos mokslo ir 
technikos draugijų asociacijos valdybos pirmininku.

Nors pereinamojo laikotarpio ekonominės sąlygos visuomeninėms organizaci-
joms buvo itin sunkios, P. Tvarijonavičiui vadovaujant, draugijų veikla neužgeso. 
Asociacijos iniciatyva buvo įsteigti Mokslo ir technikos rūmai. Didžiulėmis Petro 
pastangomis toliau buvo tęsiama rūmų pastato – vertingo architektūros paminklo 
restauracija. Jis iš įvairiausių šaltinių kaupė lėšas, įrengė puikias patalpas drau-
gijoms dirbti.

Petrui nepakako vien tik mėgstamo mokslinio ir pedagoginio darbo. Jis buvo dau - 
gelio visuomeninių iniciatyvų pradininkas ir organizatorius. Kai kurios iš jų buvo 
gana svarbios visos šalies mastu, turėjo didelę įtaką visuomenės gyvenimui. Manau,  
kad pakanka paminėti tik dvi tokias iniciatyvas, ir šios veiklos reikšmė bus apibūdinta.

1986 metais Petras įtikino Valstybinio plano komiteto vadovus, kad būtina 
steigti visuomeninę valdymo problemų komisiją prie šio komiteto. Komisija buvo 
sudaryta, ir jos svarba rengiant Lietuvos ekonomikos transformavimo koncepciją, 
pasiruošiant savarankiškam ūkio valdymui atkūrus nepriklausomybę šiandien nie-
kas neabejoja.

1989 metais Petro pastangomis atkuriama Vadybos draugija, kurios pradinin-
ku buvo visame pasaulyje garsus nepriklausomos Lietuvos vadybos mokslininkas 
V. A. Graičiūnas. Draugijai buvo suteiktas V. A. Graičiūno vardas, jos atkūrimo 
dienomis šio mokslininko atminimas įamžintas suteikiant vienai Vilniaus gatvei 
atitinkamą pavadinimą.

Taip buvo ne tik į vieną bendriją suburtos vadybos specialistų pajėgos, 
bet ir grąžintas Lietuvai garsaus mokslininko atminimas, kurį okupacinė valdžia 
norėjo amžiams ištrinti iš mūsų atminties.

Atėjo Atgimimas, atkūrėme Nepriklausomybę. Susidarė visiškai naujos veiklos 
sąlygos. Petras vėl buvo pilnas naujų idėjų. Sutelkęs Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Gruzijos, Jungtinių Amerikos Valstijų kai kurių organizacijų potencialą, jis 
organizavo Baltijos vadybos fondą, tapo pirmuoju jo direktoriumi. Fondas sėkmingai 
funkcionuoja ir šiandien, jo paramą tobulinant vadybos specialistų kvalifikaciją, 
pertvarkant valdymo organizavimo sistemas gavo ne viena Lietuvos firma.

Atsiradus privačios veiklos laisvei, P. Tvarijonavičius greta darbo Lietu-
vos mokslo ir technikos draugijų asociacijoje ir Baltijos vadybos fonde kartu su 
sūnumi imasi verslo. Sekėsi gerai. Nemaža tai priklausė ir nuo to, kad Petras 
puikiai sugebėjo savo teorines vadybos žinias taikyti praktikoje. Galbūt šis naujas 
amplua kai kam buvo netikėtas, tačiau tai dar kartą parodė šio neeilinio žmogaus 
gebėjimų daugiaplaniškumą ir neišsenkamą energiją.
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Atėjo lemtingoji 1993 metų gegužės 29 diena. Petras negrįžtamai išėjo iš 
mūsų tarpo pačiame jėgų žydėjime. Sunku patikėti, kad jau niekada kartu nebe-
dalyvausime konferencijose, nebegeneruosime naujų idėjų, nebekursime vadybos 
tobulinimo Lietuvoje projektų. Tačiau liko Petro sumanymai, nebaigti darbai... 
Mūsų pareiga – tęsti šiuos darbus. Manau, įgyvendinimas to, apie ką nuolat svajojo 
Petras, – vadybos kultūros, atitinkančios geriausių pasaulio šalių lygį, išugdymas 
Lietuvoje – bus geriausias jo atminimo įamžinimas.

Šis glaustas P. Tvarijonavičiaus gyvenimo ir veiklos aprašymas tikrai būtų 
nepilnas, nepanagrinėjus jo mokslo darbų ir įnašo į vadybos tyrimus Lietuvoje. 
Todėl drįstu pateikti savo sampratą apie Petro mokslinės veiklos rezultatus.

P. Tvarijonavičiaus mokslo darbai paskelbti dviejose monografijose, šešiose 
mažesnės apimties knygose ir daugiau kaip 40 straipsnių. Be to, jis vadovavo 
mokslininkų ir pedagogų grupėms rengiant ir leidžiant keturis vadovėlius, buvo 
šių leidinių atsakingasis redaktorius.

Ankstyvieji mokslo darbai paskelbti 1968–1970 metais. Juose nagrinėjami 
įrenginių efektyvumo didinimo tekstilės įmonėse klausimai. Akivaizdu, kad šių 
darbų tematiką sąlygojo Petro rengiamos mokslų kandidato disertacijos kryptis.

Darbus, paskelbtus vėlesniuose straipsniuose ir nedidelėse knygose, galima 
suskirstyti į dvi grupes: viena grupė – darbai, kuriuose analizuojamos bendrosios 
vadybos problemos ir dėstomos mokslinės šių problemų sprendimo rekomenda-
cijos, antra grupė – personalo valdymo ir profesionalių vadovų ugdymo bei jų 
veiklos efektyvinimo problematiką tyrinėjantys darbai.

Pirmojoje grupėje išskirtini šie darbai: „Valdymo tobulinimo problemos 
respublikos pramonėje“ (1973 m.), „Šiuolaikiniai mokslo ir technikos pažangos 
valdymo metodai“ (1974 m.), „Kompleksinio organizacinio projektavimo priva-
lumai“ (1976 m.), „Valdymo kultūros ugdymas“ (1987 m.), „Valdymo kultūra: 
tikrovė ir perspektyvos“ (1988 m.). Juose ypatingas dėmesys skiriamas valdymo 
organizavimo, o vėliau – valdymo kultūros lyginamajai analizei, pagrindžiami 
valdymo kultūros Lietuvoje ugdymo keliai ir būdai, įtikinamai parodomos Vakarų 
šalių vadybos pritaikomumo mūsų šalyje problemos bei nacionalinių ypatumų 
reikšmė praktinei vadybai.

Darbų, priskirtinų antrajai grupei, gerokai daugiau. Būtina pažymėti (greta 
monografijų) šiuos darbus: „Gamybos valdymo kadrų ugdymo problemos“ (1973 m.), 
„Menedžeriai Prancūzijoje“ (1974 m.), „Vadovo darbo turinys“ (1976 m.), „Gamybos 
vadovų ir specialistų vertinimo metodai“ (1976 m.), „Vadovų kadrai ir jų kvalifika-
cijos kėlimas“ (1977 m.), „Ūkinių kadrų tobulinimas“ (1979 m.), „Nenutrūkstamas 
mokymas: dabartis ir perspektyvos“ (1982 m.), „Bendroji profesinių reikalavimų 
specialistams sistemos struktūra“ (1983 m.). Šiuose darbuose nagrinėjamas platus 
personalo valdymo problemų spektras, įvertinami pasaulio šalių pasiekimai, patei-
kiami siūlymai, kaip plėsti ir gerinti vadovų bei specialistų rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo sistemą Lietuvoje, kaip tam tikslui integruoti ūkinių organizacijų ir 
aukštųjų mokyklų veiklą, kaip organizuoti savarankiškas (saviugdos) studijas ir kt.

Be jokios abejonės, svarbiausi P. Tvarijonavičiaus mokslo darbų rezultatai 
paskelbti jo monografijose.
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1986 m. išleistoje monografijoje „Profesionalus vadovas: mokymo sistema ir 
jos tobulinimo kryptys“ apibendrinti rezultatai darbų, atliktų per 12–13 metų. Ji 
buvo Petro habilituoto daktaro disertacijos pagrindas.

Monografijoje nagrinėjamos temos logiškai eina viena po kitos ir sudaro 
darnią visumą. Pirmiausia suformuluojama profesinių reikalavimų ūkiniams va-
dovams bendroji charakteristika. Po to šių reikalavimų kontekste apibūdinamas ir 
išdėstomas vadovų veiklos turinys, o šio turinio pagrindu sudaromi įvairių lygių 
bei funkcijų vadovų pareigybiniai modeliai. Šie modeliai įvardijami kaip studijų 
poreikio nustatymo išeities duomenų bazė.

Siūlymai plėtoti profesionalių vadovų rengimo sistemą yra dviejų sričių: 
viena nagrinėja sistemos organizavimo mechanizmą ir jo efektyvumo didinimo 
veiksnius, antra – studijų turinio optimizavimo ir jų formų bei metodų pasirin-
kimo klausimus.

Šios monografijos mokslinę vertę galima apibūdinti dviem aspektais. Pir-
ma, joje kompleksiškai, sistemingai išnagrinėti visi vadovų rengimo, ugdymo, 
tobulinimosi klausimai. Tokio visapusiško šią problematiką išnagrinėjusio leidinio 
nebuvo ne tik Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje, bet, kiek yra žinoma, ir pasaulyje. 
Antra, P. Tvarijonavičiaus parengta ir monografijoje pateikta pareigybinių mode-
lių sistema buvo svarbus žingsnis plėtojant vadybinio personalo valdymo teoriją, 
struktūrizuojant ūkinių vadovų funkcijų, pareigų, teisių, atsakomybės visumą.

Monografija „Valdymo dinamiškumas“ skirta labai svarbios valdymo sis-
temos kitimo, persitvarkymo ir vystymosi problemos nagrinėjimui. Devintąjį 
dešimtmetį (monografija išleista 1987 metais) vadybos mokslas pasižymi būtent 
nauju požiūriu į organizacijų valdymo lankstumą, adaptavimosi prie aplinkos 

Paskutinis susitikimas su klasės draugais Vilniuje (iš kairės):  
A. Borsteika, P. Tvarijonavičius, I. Pranaitytė-Cemnolonskienė,  
B. Kražauskaitė-Vilčinskienė, E. Vaznonytė-Labutienė, I. Rožinskas,  
K. Čepaitis. 1993 m. Iš A. Borsteikos albumo 
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sąlygų pakeičiamumą, diversifikavimą. Šio požiūrio veikiamas P. Tvarijonavičius 
nagrinėja valdymo personalo ir ypač vadovų veiklos dinamiškumo klausimus – 
persiorientavimo ir prisitaikymo prie pakitusių sąlygų tempų problemą, greitos 
ir netikėtos karjeros įtaką vadovo darbo rezultatams, motyvavimo priemonių ir 
valdymo lankstumo tarpusavio priklausomumą, savarankiško kvalifikacijos to-
bulinimosi (saviugdos) reikšmę valdymo dinamiškumui ir kt. To meto Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje tokios mintys buvo labai neįprastos, naujoviškos, tačiau 
labai aktualios.

Įvertinant P. Tvarijonavičiaus paskelbtus mokslo darbus, jo aktyvų dalyva-
vimą konferencijose, simpoziumuose, kongresuose, taip pat jo mokinių atliktus 
darbus, akivaizdu, kad per 25 veiklos vadybos mokslo dirvonuose metus Petras 
labai daug padarė atkuriant ir išvystant šį mokslą Lietuvoje, formuojant šalyje 
mokslininkų vadybininkų korpusą.

Svarbus P. Tvarijonavičiaus kūrybinės veiklos baras – vadovėlių rengimas. 
Petras puikiai suprato, kad vadybos praktikams, studijuojančiam jaunimui itin 
reikalingi leidiniai, kuriuose sistemingai, glaustai, suprantamai būtų išdėstyti va-
dybos mokslo, atskirų jo dalių pagrindai. Jis subūrė keletą grupių autorių, kurie 
parašė ir išleido keturis vadovėlius – „Gamybos valdymo pagrindai“ (1975 m.), 
„Inžinerinis darbas“ (1977 m.), „Vadovo veikla kolektyve“ (1979 m.), „Mokslo 
technikos pažanga ir gamybos efektyvumas“ (1983 m.). P. Tvarijonavičius parengė 
šių vadovėlių koncepcijas, suformulavo pagrindinių skyrių pavadinimus, buvo 
jų atsakingasis redaktorius. Šios knygos buvo tas žinių šaltinis, kurio veikiami 
formavosi dauguma šiandieninių vadybos specialistų, verslininkų, mokslininkų.

Vadybos mokslo ir praktikos plėtra Lietuvoje buvo pagrindinis P. Tvarijo-
navičiaus gyvenimo tikslas. Įgyvendinkime šį tikslą!

VALAVIČIUS Algirdas (1933 11 20 Margavoniuose), miškinin - 
kas, miškų ūkio inžinierius. 1953 baigė Panevėžio 1 vid. m-klą, 1953–
1958 studijavo LŽŪA Miškų ūkio fak., 1967–1970 – Lietuvos miškų 
ūkio MTI asp. (neakivaizdiniu būdu). 1958–1960 – Neringos miškų 
ūkio Nidos girininkijos girininkas, 1960–1972 – Druskininkų miškų 
ūkio vyriausiasis miškininkas, 1972–1990–1992 – Lietuvos miškinin-
kų s-gos prez., 1992–2003 – miško namų „Girios aidas“ direktorius. 
Apgynė ž. ū. mokslų kandidato disertaciją (1970), už kurią suteiktas 
agrarinių mokslų daktaro laipsnis. Mokslinės veiklos sritis – miško 
parkų, sodybų, kraštovaizdžio želdiniai. Stažavosi Ispanijoje. Nusi-
pelnęs išradėjas (1972). Devynių išradimų, kurie panaudoti Lietuvos, 
Latvijos ir Sąjungos miškininkystėje, autorius. Druskininkuose sukūrė 
ir puoselėjo miško muziejų „Girios aidas“, dalyvavo kuriant Saulės 
taką ir M. K. Čiurlionio kelią. 2004 suteiktas Druskininkų garbės 
piliečio vardas, Lietuvos miškininkų s-gos garbės narys, įvairių ap-
želdinimo projektų, norminių aktų rinkinių parengėjas ir autorius. 
Aktyvus Atgimimo sąjūdžio dalyvis.

Algirdas Valavičius
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VILIMAITĖ Izabelė (1925 02 09 Filadelfijoje, JAV–1952 10 03 
Vilkiškių k. Tytuvėnų r.), partizanė. Atvykusi į Lietuvą, gyveno Vė-
riškiuose. Mokėsi Šeduvos gimnazijoje, o baigė gimnaziją Vilniuje. 
1946–1947 dirbo vaistinėje Panevėžyje, palaikė ryšius su partizanais, 
parūpindavo jiems vaistų ir tvarsliavos. Šeimą ištrėmus į Sibirą, 
pasitraukė į mišką pas partizanus. Nuo 1947 priklausė Prisikėlimo 
apygardos P. Lukšio rinktinei, buvo Prisikėlimo apygardos vado 
pagrindinė ryšininkė su Algimanto ir Kęstučio apygardomis. Dirb-
dama rinktinės štabo visuomeninėje dalyje, daug prisidėjo organi-
zuojant visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, vykusį 1949 
02 22 Prisikėlimo apygardos būstinėje Minaičių k. Radviliškio r. Po 
suvažiavimo čekistų sulaikyta, pasižadėjo jiems dirbti, grįžusi apie 
tai pranešė partizanų vadovybei, toliau tęsė partizaninę kovą. 1952 
10 03 okupantų kariuomenei apsupus, kartu su būrio vadu Stasiu 
Satkumi (slap. Audriūnas, Vytenis) ir partizanu Domu Grumuldžiu 
(slap. Darbininkas) susisprogdino Z. Grigaitienės sodyboje Vilkiškių k., 
Tytuvėnų r. 2001 03 14 pripažinta kariu savanoriu ir 2001 03 26 
suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties). 

(Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. VIII, Vilnius, 2008, 
p. 241–242).

Izabelė Vilimaitė
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Senieji ir dabartiniai Žybartai
Gražina Vengrienė

Žybartai – gražus, senas ir senoviškas gatvinis Šeduvos valsčiaus ir parapi-
jos kaimas dvyliktame kilometre prie Pakruojo kelio, daug metų buvęs seniūnijos 
centru, prie kurio glaudėsi mažesni Margių, Žardelių kaimai, kurių jau nebėra, 
Amalijos dvaras.

Kaimo pavadinimas, kalbininkų nuomone, greičiausiai yra kilęs iš pavardės 
Žybartas. Visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 1923 m. kaime buvo 23 
sodybos, kuriose gyveno 150 gyventojų. 1934 m. Žybartų seniūnija apėmė 947 ha 
plotą su 324 gyventojais. 1942 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 
Žybartuose gyveno 26 šeimos su 119 gyventojų. 2012 m., nors kaimas ir išlikęs, 
dažnoje sodyboje belikę po vieną vyresnio amžiaus gyventoją.

 
Žybartai – pakraštinių moreninių darinių ruožas šiaurryčių valsčiaus teri-

torijoje. Didelį to krašto plotą užima vietovaizdis, kuriame gausu pelkėtų įlomių. 
Šiose vietose prasideda Mūšos sistemos dešinieji intakai. Prie vieno tokio upelio – 
Dubysėlės, Radvilonių miško pašonėje, ir yra įsikūrę Žybartai. Pagal apylinkėse 
randamus radinius galima spėti, jog šiose miškingose vietose žmonės apsigyveno 
X–III a. pr. Kristų. Dirbamuose Žybartų ir Šileikonių kaimų laukuose randama 
akmeninių kirvukų. Pagal jų apdirbimo būdą galima nustatyti tuo metu gyvenusių 
žmonių išsivystymo lygį ir laikotarpį. Kirvukai šlifuoti ir su pragręžta skyle kotui. 
Tai reiškia, kad mezolito laikotarpiu čia gyveno medžiotojai. 

Pirmieji rašytiniai duomenys yra žinomi iš XVI a. Upytės pavieto 1554 m. 
inventoriuose minimi visi aplinkiniai kaimai, nurodomos gyventojų pavardės, 
valdomos žemės plotas ir prievolės. Iki XVIII a. istorija mažai pateikia duomenų 
apie apylinkėje esančių kaimų ir gyventojų buitį bei kultūrą. Pirmosios žinios 
apie tai mus pasiekia iš 1795 m. atliktos penktosios gyventojų revizijos. Revizija 
apėmė ir Lietuvą, kuri po trečiojo Žečpospolitos (Respublikos) padalijimo buvo 
prijungta prie carinės Rusijos. Revizijos duomenimis, apylinkės teritorijoje buvo 12 
sodžių, 4 dvarai ir palivarkai. Tai Alksniupių, Aldoniškio, Amalijos, arba Birutės, 
Krupiškio, Linelių, Maldžiūnų, Naujasodžio, Radvilonių, Sliekių, Žardelių, Žybartų 
kaimai. Į surašymo sąrašus nebuvo įtraukti bajorai dvarininkai. Ši revizija, kaip 
ir kiti gyventojų surašymai, toli gražu nebuvo pilna. 

XVIII a. apylinkės kaimai priklausė Šeduvos seniūnijai, kurios savininkas 
buvo Kazimieras Poniatovskis, paskutiniojo Lietuvos–Lenkijos karaliaus Stanislo-
vo Augusto brolis, o vėliau Kazimiero Poniatovskio sūnus generolas leitenantas 
Stanislovas Poniatovskis. 

1798 m. jau susmulkėjusią Šeduvos seniūniją nupirko vokiečių kilmės 
dvarininkas Teodoras fon Ropas, kildinęs save iš vyskupo Alberto, kalavijuočių 
ordino ir Rygos miesto įkūrėjo brolio šeimos. Ropas nuo pat savo įsiviešpatavimo 
dienų įvedė feodalinės žemės rentą. Labai maža dalis valstiečių mokėjo činšą, o 
visi kiti ėjo lažą.
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Žybartų kaimas plyti į vakarus prie kelio Šeduva–Pakruojis, už 3 kilometrų nuo 
kryžkelės Radviloniai–Pakruojis–Maldžiūnai. Tai gatvinis kaimas su 4 vienkiemiais, 
naujų statybų visiškai nepaliestas. Jame tebegyvena senųjų žybartiečių palikuonys, 
labai nuoširdūs, paprasti žmonės, mylintis savo tėvų žemę. Anot aštuntą dešimtį 
metų bebaigiančios Jadvygos Plungaitės-Rožėnienės, ji ir išėjusi Anapilin dar su-
grįšianti ir sėdėsianti ant suolelio, dairysis po laukus, o jei reikės, – ir pabarsianti. 

Apie kaimą, jo žmonių gyvenimą prieškario laikotarpiu daug galima sužinoti 
iš senolių, bekopiančių ar įkopusių į aštuntą dešimtmetį, jį perkopusių, iš tos 
pačios, jau minėtos Jadvygos Rožėnienės, Felicijos ir Kazimiero Šnapščių, Felicijos 
Plungienės, iš šimtametės Izabelės Šereivaitės-Brunienės ir kitų. 

Dešinėje kelio į Pakruojį pusėje stovėjo Petro Dočkaus sodyba. Kolūkio laikais, 
mirus šeimininkui, o Dočkienei išėjus gyventi pas sūnų, sodyba buvo sunaikinta. 

Toje pat pusėje, Nemeikščių žemėje, prieš jų sodybą stovėjo kryžius, kuris 
vėliau buvo sunaikintas. Šiuo metu jo vietoje E. Urniko pastatytas naujas kryžius. 
Su užrašu: Viešpatie, globok mus. Margių, Žardelių, Žybartų kaimų gyventojai. 

Gatvinis kaimas prasidėjo ūkininko Nemeikščio sodyba. Pastatai – būdin-
gos tradicinės aukštaitiško kaimo architektūros. Prie namo galo stovėjo aukštas, 
šviesiai mėlynai dažytas kryžius. Į gatvės pusę kryžmų centre buvo Nukryžiuo-
tojo skulptūrėlė, o į kiemo pusę įrengtame altorėlyje nežinomo meistro sukurtas 
šv. Florijono Ugniagesys. Kryžius sunaikintas 1951 m. Pasakojama, jog jį nuvertęs 
Pranaitis. Kadangi jį vėliau suparalyžiavo, tai žmonės jo ligą laikė Dievo bausme. 
Pastaruoju metu gyvenamojo namo likusi tik dalis, kitas galas nugriautas buvu-
siųjų gyventojų tuo metu, kai Nemeikš-
čiai buvo ištremti į Sibirą. Nemeikščių 
tvarte buvo kolūkio karvių ferma. Jų 
žemėje, netoli eglynėlio, stovėjo tamsiai 
raudona spalva dažytas kryžius su šv. 
Jono Krikštytojo skulptūrėle. Taip pat 
Nemeikščių žemėje, prie keliuko į Ški-
kų sodybą, Žybartų jaunimo iniciatyva 
buvo pastatytas kryžius su skulptūrėle. 
Niekas neprisiminė, kokiam šventajam 
jinai skirta. Kryžių praminė „pusber-
nių“ kryžiumi. 

Apie Nemeikščių giminės praeitį 
papasakojo Felicija Nemeikštytė-Šnapš-
tienė. Anot jos, prosenelis Fortūnatas 
Nemeikštis, gimęs XIX a. pr., buvo 
ūkininkas, valdė 45 ha Žybartų kaime 
ir valaką (20 ha) Margiuose. Jis augi-
no keturis vaikus. Barbora ištekėjo už 
Neverdausko, ir tėvas jai padovanojo 
valaką žemės Margiuose. Petras ir Ve-
ronika gyveno tėviškėje, Jonas išvyko į 
Liepoją, dirbo ten vinių fabrike. 

Petras Nemeikštis Sibire
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Mirus broliui Petrui, Jonas grįžo į tėvų ūkį. Jis turėjo tris dukras ir sūnų 
Petrą. Užaugusios dukros paliko tėviškę, Šeduvoje ir valsčiuje sukūrė naujas šei-
mas, atitrūko nuo Žybartų. Petras ūkininkavo Žybartuose. Čia paskutines dienas 
nugyveno ir jo teta Veronika, kuri prisimenama kaip vis verpusi prie ratelio. Dar 
tebėra išlikusių jos suverptų lininių siūlų. 

1930 m. Petras Nemeikštis vedė Petronaitytę Angelę iš Plaučiškių kaimo. 
Jaunamartė tradiciškai atsigabeno nemažą kraitį. Dalis jos atsivežtų namų apy-
vokos daiktų tebėra išlikę iki šiol. Ant trobos aukšto tebestovi aukšta 1 m × 
60 cm kraičio skrynia, fanerinis lagaminas, iš vytelių pintas su dangčiu didelis 
pakabinamas krepšys. Jame laikydavo dešras, kad nepasiektų pelės. Išliko ir 
pinta stačiakampė skrynelė. (Kai kuriuos daiktus Šnapštienė atidavė Alksniupių 
mokyklos muziejui.) Joje Nemeikštienė laikydavo patalynę. Įdomi šios skrynelės 
istorija. Dar Pirmojo pasaulinio karo metais Plaučiškių miškelyje nuo vokiečių 
slapstėsi rusų kareiviai. Jie iš vytelių pindavo krepšius, skryneles, lagaminus ir 
mainydavo į duoną, lašinius. Ateidavo naktį, pabelsdavo į langą, ir įvykdavo 
mainai. Su faneriniu lagaminu Nemeikščiai 1949 m. išvyko į Sibiro tremtį, su juo 
ir grįžo iš jos 1958 m. Nors jiems buvo siūlyta parduoti ūkį, persikelti gyventi į 
miestą ir taip išvengti tremties, Nemeikštis buvo įsitikinęs, kad jų negali išvežti, 
nes nieko blogo nėra padaręs. Kaimynai prisimena Nemeikščių ūkį visada buvus 
tvarkingą, šeimininkus sąžiningus, neskriaudusius samdinių, valgiusius kartu prie 
bendro stalo tą patį valgį. Ūkis didelis, o šeimoje augo tik viena dukra. Pastačius 
Radviloniuose pieninę, Petras Nemeikštis ketverius metus dirbo jos apskaitininku. 
Todėl teko naudotis samdiniais. Prie miško buvo Nemeikščių kumetynas, kuriame 
pasikeisdamos gyveno ir ūkyje dirbo dvi šeimos, vasaros darbams buvo samdoma 
kai kada net 4 samdiniai: piemuo, pusmergė, pusbernis ir bernas. 

Petro Nemeikščio vienturtė dukra Felicija (gim. 1934 m.) 1949 m. buvo iš-
tremta į Sibirą, 1958 m. grįžo iš tremties ir 1962 m. ištekėjo už Kazimiero Šnapščio 
(gim. 1928 m.) iš Margių kaimo, taip pat buvusio tremtinio, kuris su tėvais ir 

Nemeikščiai  
ir Petronaičiai



1302

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

seserimi buvo ištremtas 1948 m. Šnapščiai užaugino 3 sūnus, patys iki pensijos 
dirbo kolūkyje: Šnapštienė – karvių melžėja, Šnapštys – vairuotoju. Poetas kunigas 
Juozas Šnapštys-Margalis – Kazimiero Šnapščio prodėdė. 

Ketvirtoje sodyboje gyveno Jonas ir Karolina Senuliai ir jų vaikai Ipolitas, 
Antanas ir Elena. Senulių namo seklyčioje 1928–1938 m. veikė Šileikonių pradi-
nės mokyklos Žybartų komplektas. Atidarius mokyklą Derveliuose (Pakruojo r.) 
komplektas uždarytas. 1951 m. Senuliai buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą. Jonas 
mirė tremtyje, o Karolina grįžo 1958 m.

Kitoje gatvės pusėje prieš Senulius gyveno Antanas Valys su šeima (3 du-
kros ir 2 sūnūs). Algis Valys buvo rezistentas ir žuvo miške. 

Toliau dešinėje gatvės pusėje gyveno Senulienė su 2 dukterimis. Name dar 
ir dabar tebegyvena Stasys Juozapavičius, vienas iš žentų. Jų sodyboje yra išlikęs 
akmeninis svirnas. 

Šnapščiai

Stasio Juozapavičiaus 
akmeninis svirnas
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Už Senulienės ant kalnelio gy-
veno gausi Petro ir Emilijos Plungių 
šeima: Alfonsas, Petras, Boleslovas, Le-
onas, Edvardas, Adelė. 

Alfonsas išmoko batsiuvio amato. 
Kadangi jo žmona buvo siuvėja, šei-
ma dažnai keisdavo gyvenamąją vietą. 
Paskutinė buvo – Šeduva. Užėjus vo-
kiečiams Alfonsas dėl kairiųjų pažiūrų 
buvo suimtas ir mirė kalėjime. Visai 
kitokio likimo sulaukė Boleslovas. Jis 
mokytojavo, tapė paveikslus, gerai grojo 
armonika. Prie ištrėmimo į Sibirą pri-
sidėjo dar ir tai, kad jis buvo atsargos 
karininkas. Tėvai bandė nusiųsti į Si-
birą armoniką („konstantinką“), bet ji 
pakelyje dingo. Boleslovas (1908–1995) 
palaidotas Šeduvos kapinėse. Jo darbai 
padovanoti Šeduvos seniūnijai ir ten 
eksponuojami. 

Edvardas Plungė (1901–1980) po 
tėvo mirties 1925 m. liko ūkininkauti 
tėvų sodyboje, dirbo 16 ha žemės. Vedė Adelę Švobytę iš Dervelių kaimo. Už-
augino 5 vaikus. Vilhelmas ir Stanislovas gyvena Alytuje, Elena Neverdauskie-
nė – Kauno r., Justinas – Aukštelkuose, o Felicija, ištekėjusi už šeduvio Vytauto 
Plungės, liko tėvų namuose. Ilgą laiką dirbo karvių fermos vedėja. Pensininkė. 
Ji prisimena savo tėvą kaip linksmą žmogų, kuris puikiai grojo armonika, buvo 
visų vestuvių muzikantas. Yra apskaičiavęs, kad pagal jo muziką atšokta daugiau 
kaip šimtas vestuvių. O jam grojant gegužinėse retas galėdavo nusėdėti vietoje. 
Mokėjo griežti visus tuo metu populiarius šokius: „Narečenką“, „Aleksandrovką“, 
„Padispaną“, „Kadrilį“ ir kt. Tebėra išlikusi jo armonika.

Leonas Plungė (1897–1946) vedė žybartietę Brigitą Šereivaitę. Jis iš tėvo 
gavo 4 ha, žmona atsinešė 4 pasoginius, dar nusipirko iš brolio Alfonso 4, o po 
Petro Plungės senojo mirties jo žmona persikėlė pas mirusio sūnaus šeimą, kartu 
atsinešdama savo 4. Taip Leono žemė padidėjo iki 16 ha. Apie tėvų sodybą ir 
gyvenimą papasakojo dukra Jadvyga Plungaitė-Rožėnienė. 

Savo sodybą tėvas pasistatė Žybartų kaimo vienkiemyje, vietovėje, vadinamoje 
Rūdbala. Per žemę tekėjo upelis, po melioracijos virtęs grioviu. Sodybą sudarė 
dviejų galų troba, molinis tvartas, molinė jauja ir daržinė-klojimas (jos jau nebė-
ra, sugriuvo per audrą, o paskui buvo išvežta kolūkio reikalams ar sukūrenta). 
Sodyba buvo aptverta statinių tvora. Už jaujos, prie upelio, Leonas Plungė buvo 
išsikasęs linmarką.

L. Plungės šeimoje augo sūnus ir 3 dukterys. Tėvai patys sunkiai dirbo ir 
spaudė prie darbo vaikus. Jadvyga (gim. 1928 m.) prisimena dirbusi visus ūkio 
darbus, mena linarovio talkas, kaip klojo linus atsiklojėjimui, statė linų gubas, 

Edvardas Plungė
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kaip linai būdavo džiovinami jaujoje, vaikų išdykavimą dirbant. Sunkus darbas 
pakirto tėvų sveikatą. Mama mirė, kai Jadvygai buvo septyniolika. Prisimena, kaip 
mamą matė paskutinį kartą. Mamai buvo pakilęs didelis karštis, skaudėjo nugarą, 
ji kliedėjo. Medicininės pagalbos prisišaukti buvo sunku, todėl liga buvo užleista. 

Tėvas pakinkė arklius, paguldė į antklodes susuptą mamą, padarė stogelį, 
kad nesulytų, ir išvežė į Šiaulius pas gydytoją Ibinską. Grįžo mama jau užkaltame 
karste. Vaikai mirusios nepamatė, nes, atseit, gydytojai nustatė šiltinę. Palaidojo 
Šeduvos kapinėse. Po metų pasiligojo tėvas. Ar jis persišaldė iš linmarkos trauk-
damas linus, ar kur kitur, susirgo plaučių uždegimu. Jau atrodė pasveiks, bet 
giedrą pavasario dieną išėjo į laukus pasižiūrėti, kaip vaikams sekasi kratyti mėšlą. 
Grįždamas prisėdo ant upelio kranto. To ir užteko. Vaikai nulydėjo į kapus ir 
tėvą. Nuo skaudžių išgyvenimų dėl tėvų mirties pasiligojo jaunesnioji sesuo Julija. 
Visus metus pragulėjo lovoje. Pagrindinė pagalbininkė ir patarėja buvo močiutė 
Plungienė. Ji ir liko gyventi pas anūkę Jadvygą, kuri ištekėjo už Jono Rožėno. 
Brolis Petras nuo mažų dienų pasižymėjo gabumais, pasiryžimu siekti mokslo. 
Jis savarankiškai išmoko vokiečių kalbą, eksternu baigė 5 ir 6 klases, vėliau – 
Panevėžio mokytojų seminariją. Ilgą laiką dirbo „Tarybinio mokytojo“ redakcijoje. 
Sesuo Julija, taip pat baigusi Panevė-
žio mokytojų seminariją, mokytojavo 
Sedoje. Mirusi.

Nelengvas Jadvygos Plungaitės 
gyvenimas tęsėsi ir po tėvų mirties. 
Reikėjo ne tik nudirbti visus ūkio dar-
bus, bet dar atpilti pyliavas, užmokėti 
mokesčius. Pinigams prasimanyti su-
sigalvodavo visokių būdų. Pavyzdžiui, 
kai jau nežinojo ko imtis, padarė alaus 
ir vežė į turgų parduoti. Buvo pokaris, 
todėl labai bijojo, kad nepatikrintų ir ne-
atimtų. Paskutinė rudens sėja buvo liū-
dniausia, nes derlių jau pjovė ir suvežė 
į kolūkio klojimus. Vėliau – ilgi darbo 
metai kolūkio karvių fermoje melžėja. 
Būdama sąžininga viską stengėsi atlikti 
gerai, išgyveno dėl gaištančių karvių 
pirmaisiais kolūkio metais. Prisimena, 
kaip nusilpusias karves keldavo su 
virvėmis, kai veždavo senus, dar nuo 
dvarininko Mengoto laikų šiaudus iš 
Amalijos tvartų pastogės, kad tik karvės 
negaištų iš bado. Dirbdama fermoje 
susidraugavo su būsimuoju vyru Jonu 
Rožėnu (1923–1985), susituokė Šeduvos 
bažnyčioje. Žiedą jai Jonas nupirko, 
o sau pasiskolino iš dėdės. Palengva 

Jadvyga ir Jonas Rožėnai. 1950 m.
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viskas keitėsi į gera. Vyras turėjo nagingas rankas. Savarankiškai išmokęs staliaus 
amato, padarydavo visai gražias spintas, lovas. Užaugino Jadvyga 2 sūnus ir du-
krą. Ne kartą lankėsi Panevėžio dramos teatro spektakliuose, pablogėjus sveikatai, 
gavusi nemokamą kelialapį, gydėsi „Eglės“ sanatorijoje Druskininkuose. 

Rožėnų kaimynystėje – Valento Janeliūno sodyba. Šeimininkas valdė 40 ha 
žemės, buvo kaimo maršalka, samdė samdinius, laikė veislinius jaučius. Pasiturinti 
šeima buvo kiek pasipūtusi, tėvai – labai taupūs, vaikai ir samdiniai turėdavo 
bučiuoti jiems ranką. Pas juos visada būdavo vaišinami kalėdojantys kunigai. Jų 
namuose maistas samdiniams būdavo gaminamas atskirai. Sūnus Stasys, norėdamas 
nusipirkti dviratį, ėjo minti linų, kad užsidirbtų pinigų. Šeimoje užaugo 5 dukterys 
ir 3 sūnūs. Sūnus Vaclovas buvo partizanas, duktė Irena žuvo per bombardavimą, 
viena sesuo ištekėjo už vokiečio, antra – už lenko, trečia – už latvio.

Už V. Janeliūno stovėjo Jono Bruno sodyba. Jis iš Margių kaimo į Žybartus 
atėjo 1932 m. užkuriom, vesdamas Izabelę Šereivaitę. Abu Brunai buvo kilę iš 
didelių šeimų. Nuo mažens jie nebuvo lepinami, vaikystėje ganė gyvulius, paūgėję 
dirbo visus ūkio darbus. Užaugino sūnų ir dukterį. Būdami darbštūs ir suma-
nūs prasigyveno, įsigijo traktorių ir kuliamąją mašiną. Su ja Brunas talkindavo 
kaimynams kuldamas, o Brunienė darbavosi savo ūkyje. Nelaimingi šeimai buvo 
1948-ieji metai – ji buvo ištremta į Krasnojarsko kraštą, nublokšti į atkampų Koj 
rajoną, ten teko dirbti įvairius miško kirtimo ir rąstų plukdymo darbus, o uždar-
bis – kilogramas duonelės, kurią buvo galima kabinti su šaukštu. Tremtyje patyrė 
visko, o daugiausia – vargo ir ašarų: pirmaisiais metais darbe žuvo vyras. Brunienė 
liko viena su vaikais ir sena motina. 
Teko vienai išlaikyti šeimą, dirbti miške, 
kolūkyje ir namuose. Sibire palaidojusi 
motiną, I. Brunienė, atlaikiusi visus Si - 
biro vargus, 1958 m. su vaikais sugrį-
žo į gimtuosius Žybartus. Apsigyveno 
tame pačiame name, kur gimė ir augo. 
Grįžusi dirbo įvairius lauko darbus ko-
lūkyje, šėrė veršelius. Sulaukusi garbaus 
amžiaus, ji prisimena tremtyje sukurtas 
dainas, jas dainuoja, yra gera dainininkė 
ir humoro mėgėja. 

Žybartų senolė Izabelė Brunienė 
pasižymi puikia atmintimi, nuovoku-
mu, gebėjimu atkurti viso šimtmečio 
gimtojo kaimo paveikslą. 2005 m. ji 
apie gimtinę ir savo gyvenimą pa-
pasakojo šeduvietei kraštotyrininkei 
Emilijai Brajinskienei (gim. 1929 m.), 
o šios užrašytą pasakojimą „Radviliškio 
krašto“ žurnalo redakcija atspausdino 
dviejuose 2012 m. žurnalo numeriuose. 
Tas netrumpas šeduviečių tarme užra-

Izabelė Brunienė
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šytas pasakojimas labai vertingas savo etnografine medžiaga. Jis – apie vienintelį 
savitumą šiame krašte išlaikiusį kaimą, kuriame nėra nė vieno mūrinio namo, o 
senieji mediniai mažai remontuoti, kur kiekvienoje sodyboje siūbuoja šulinių svirtys, 
vėjyje šnara senų sodų medžiai, kur tebegyvena senųjų žybartiečių palikuonys, 
menantys tėvų ir senolių pasakojimus. 

Kairėje kelio pusėje, toliau nuo gatvės, – Vlado Šereivos sodyba. Joje už-
auginti 2 sūnūs ir 3 dukros. Julija Šereivaitė mokytojauja Šiaulėnuose. Kiti vaikai 
iškeliavo gyventi kitur. 

Už Šereivų sodybos buvo kapeliai, kuriuose palaidoti mirusieji maro metu. 
Ten stovėjo du kryžiai. Jiems supuvus, A. Šereivienė ragino žybartiečius pastatyti 
naują kryžių. Tačiau kaimo gyventojai nepanoro prisidėti. Tada A. Šereivienė pati 
viena pastatė kryžių. Dabar telikęs akmuo su užrašu: Čia guli užmirštieji. Statė 
Šereivienė Albina. Tose pačiose kapinaitėse yra palaidoti 2 latviai, žuvę 1945 m., ir 
rusas Ivanas, kurį susprogdino partizanai, įmesdami granatą į papeliučkį, kuriame 
jis buvo pasislėpęs. 

Vienkiemy gyveno Laucių šeima. Ji turėjo 2 dukras. Viena buvo partizanų 
ryšininkė. Ji buvo suimta ir kalėjo. Šeima 1951 m. buvo ištremta į Sibirą. Tėvas 
mirė tremtyje, motina grįžo 1957 m. 

Už Laucių buvo Vinco Plungės sodyba. Augino 3 sūnus. 
Pamiškėje stovėjo Škikų sodyba.

Arklių kaustyti Žybartų kaimo gyventojai jodavo į Žardelius pas kalvį Bal-
trušaitį arba į Radvilonių dvaro kalvę pas Vaišvilą. Staliai: kubilus dirbo kažkuris 
Janeliūnas, Žardeliuose gamino spintas ir kitus rakandus Kalvaičiai, Guokai. Gera 
šeimininkė buvo Ona Šereivienė, labai skanią duoną kepdavo Jono Rožėno mama.

Puikūs Žybartų dainininkai buvo: Izabelė Brunienė, Jadvyga Rožėnienė, 
Elena Gelažytė, Zuzana Petraitytė, Stasys Janeliūnas, Adolfas Petraitis, Juozas 

Žybartų šaulių būrys po manevrų Rozalime. 1932 12 22.  
Nuotraukos – iš str. autorės rinkinio
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Budzevičius. Sueidavo ir pagiedoti prie mirusio, nesvarbu gyveno Žybartuose ar 
gretimame Žardelių kaime. 

Visos kaimo moterys buvo entuziastingos audėjos. Prieškario metais dau-
giausia ausdavo lininius audinius iš pačių užsiaugintų linų. Visą linų apdirbimo 
eigą gerai prisimena Jadvyga Rožėnienė.

Žybartai ir 2012 m. pasitinka atvažiuojančiuosius tokie pat. Atrodo, jų 
nepaliečia laikas; tie patys seni medžiai, tos pačios svirtys, tie patys namai, tik 
vienas kitas perdažytas. Taip pat srovena Dubysėlė, tik joje maudosi jau senųjų 
žybartiečių proanūkiai. Gera ir jauku ten, kur išlikę tradicijos ir geri prisiminimai.
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Mokytojas, dailininkas, tremtinys
Vytenis Rimkus

Boleslovas Plungė gimė 1908 m. birželio 7 d. 
Žybartų kaime (Radviliškio r.), daugiavaikių valstie-
čių šeimoje. Pradinį mokslą įgijo Rozalime, po to, 
1925–1927 m., mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, 
1927–1929 m. – Kauno meno mokykloje. Nuo 1930 m. 
mokytojavo Debeikiuose, Andrioniškyje, Stripeikiuose, 
Kirdeikiuose, Utenoje. 1941 m. birželio 14 d. šeimą 
ištrėmė į Sibirą, Boleslovą – į Krasnojarsko kraštą, 
žmoną su sūnumi Rimantu ir dukryte Nijole – į Altajų. 
Sibire praleisti 23 metai, ten teko patirti badą, sunkias 
ligas, mažosios dukros mirtį. Į Lietuvą su šeima grįžo 
1963 m., apsigyveno Vilniuje, mokytojavo. 1968 m. išėjęs 
į pensiją ketverius metus Kultūros ministerijoje dirbo 
fotografu, tačiau daugiausia laiko praleido prie mol-
berto, dalyvavo liaudies meno parodose, suruošė keletą 
personalinių ekspozicijų. Mirė 1995 m. spalio 6 d., palaidotas Šeduvos kapinėse.

Už tokių trumpų faktinių žinių slypi ilgas, dramatiškas darbštaus, kūrybin-
go žmogaus gyvenimas. Pats dailininkas jaunystę apibūdina kaip itin skurdžią: 

„Vaikų buvome aštuoni, du pirmieji mirė mažyliai. Tokiai didelei 
šeimai pragyvenimas buvo labai varganas, todėl ir man, dar visai 
mažam, teko ganyti bandą, paaugus, jau mokyklą lankant, per 
atostogas arti, akėti laukuose ir visokius darbus dirbti...“ 

Jau ankstyvoje jaunystėje Boleslovas pradėjo groti, piešti, o mokantis seminarijoje 
viršų galiausiai paėmė piešimas. Tai ir nulėmė tolesnes dvimetes studijas Kau-
no meno mokykloje. Po mokytojavimo įvairiuose miesteliuose ypač kūrybingas 
pasirodė Utenos laikotarpis. Čia jis neapsiribojo vien pedagoginiu darbu: įsteigė 
styginių orkestrėlį, pabandė kurti skulptūras. Iki šiol čia tebestovi 1934 m. sukurtas 
paminklas Jonui Basanavičiui.

Ir štai 1941 metų tremtis. Kodėl iš nepasiturinčių valstiečių kilęs mokytojas 
buvo tremiamas? Būta spėlionių, kad lėmė jo, kaip atsargos karininko, statusas, 
gal būta skundų... Bet šiandien drąsiai galima teigti, kad Boleslovas ir jo šeima 
tik pailiustruoja bendrą okupantų nuostatą sunaikinti nepriklausomos Lietuvos 
tautinį, intelektualinį branduolį, paruošti dirvą pasaulinei pseudokomunistinės 
imperijos plėtrai. Pagrindinis smūgis ir teko liaudies mokytojams ir karininkijai, 
visiškai neatsižvelgiant į jų socialinę kilmę. Panašaus likimo susilaukė ir daugiau 
piešimo mokytojų.

Dviejų dešimtmečių gyvenimas Sibire – ištisa epopėja su išsiskyrimais, ne-
tektimis, badmečiais, ligomis. Tačiau ir tuo sunkiu gyvenimo tarpsniu B. Plungė 
pieštuko iš rankų nepaleido, pamažu gerėjant situacijai jis pradėjo mokytojauti 

Boleslovo Plungės autoportretas
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Krasnojarso krašto miestelyje Kazačinske. Čia irgi atsiskleidė dailininko universalu-
mas: jis steigia muzikos ansambliukus, ruošia moksleivių kūrybos parodėles, piešia 
ir pats, tapo aliejumi. Taip atsirado Krasnojarsko, Jenisėjaus pakrančių vaizdų.

B. Plungės kūryboje vyrauja peizažai. Tam įtakos turėjo jo mokytojai dailės 
mokykloje Antanas Žmuidzinavičius, Petras Kalpokas. Šių dailininkų kūryba jis 
domėjosi visą gyvenimą. Beje, skulptūros pagrindus gavo iš Kajetono Sklėriaus. 
Be gamtovaizdžių su miško, laukų, medžių motyvais, Baltijos jūros, ežerų ir upių 
panoramomis, tapomi urbanistiniai Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Talino vaizdai. 
Jie kalba apie tapytojo pastabumą, pastangas tikroviškai perteikti objektą. Grįžęs 
į Lietuvą jis ypač jautriai lyg ir prisiglaudė prie tėviškės vaizdų, pajautė jų dva-
sią, bandė ją atskleisti paveiksluose („Tėviškė – Žybartų kaimas“, 1980, „Malūnas 
Alksniupiuose“, 1984). Paveikslą „Tėviškė“ taikliai apibūdino F. Marcinkas: 

„Čia itin meiliai ir kruopščiai nutapytas kiekvienas krūmelis, kelias, 
pastatai. Šio namo sienos išgirdo atėjusio į pasaulį Boleslovo pirmąjį 
riksmą, jis čia augo, lakstė basakojis. Paveiksle išryškinti namo langai, 
pro kuriuos būsimasis liaudies meistras vaikystėje akimis išlydėdavo 
tėvus į darbą, o po to ilgai, kaip jam tada atrodė, labai ilgai laukdavo 
vakare sugrįžtančių. Šiame kūrinyje jauti gimtų namų nostalgiją, 
kuri gana dažnai apima iš kaimo į miestą atsikėlusį gyventi žmogų.“ 

Pastebėsime, kad dar didesnį ilgesį, emocinę įtampą kėlė ilgametės Sibiro klajo-
nės. Įdomu palyginti paveikslą „Dubingių ežeras“ (1939 m.) su vėlesniais darbais: 
pirmajame aiški A. Žmuidzinavičiaus, J. Buračo įtaka. Vėliau dailininkas siekia 
skambesnių spalvų, didesnio dekoratyvumo. Pažymėtini ir puikūs natiurmortai 
(„Gėlės“, 1972, „Sode“, 1980).

Savitai B. Plungė matė ir interpretavo miestą: dažnai tai priemiesčio gatvelės 
ir namai, o į įžymius paminklus dailininkas žvelgia iš kiemo, iš nereprezentacinio 
kampo, pridengtus medžiais („Valakampiai“, 1967; „Gintaro muziejus Palangoje“, 
1981; Vilniaus ir Trakų pilių vaizdai).

B. Plungė sukūrė visą plejadą portretų. Tai artimųjų, pažįstamų žmonių 
vaizdai. Meniniu požiūriu raiškiausiais laikytini poeto J. Graičiūno, dailininko 
I. Piščiko – kalėjimus ir tremtį patyrusių menininkų portretai. Į tų įdomių ir 
vertingų kūrinių sąrašą reikia įtraukti autoportretus bei šeimos atstovų portretus.

B. Plungės kūryba susilaukė teigiamo įvertinimo spaudoje. 

„Boleslovo tapyba – tai autentiška teptuko daina apie gimtinės 
gamtą, jos grožį, žmones... savo paveikslais gali padovanoti nors 
krislelį džiaugsmo kitiems“, – rašė knygelės apie dailininką 
autorius F. Marcinkas 1988 m. 

Palankiai apie jo tapybą atsiliepė dailininkai I. Piščikas, A. Trečiokaitė, žurnalistės 
N. Blaževičiūtė, G. Dunauskienė. Teigiamai jo paveikslus vertino parodų lankytojai – 
tą liudija įrašai atsiliepimų knygose: „Dėkojame už tokį nuoširdų gimtojo krašto grožio 
pavaizdavimą...“ Pats B. Plungė sakė: „Mano temos – visas mūsų gyvenimas. Aplink 
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B. Plungės paveikslai 
„Tėviškė – Žybartų kaimas“ (1980),  
„Žiema Alksniupiuose“ (1984)
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„Prie Dubingių ežero“ (1985),  
„Trakų pilis“ (1985)
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tiek daug gražaus, gero, ką norisi išsakyti savo paveiksluose. Tik kurk...“ Dailininkas 
yra pagerbtas įvairiais apdovanojimais, pelnęs porą Garbės raštų net tolimajame 
Kazačinske, apdovanotas Lietuvos liaudies meno draugijos Garbės raštais ir Meno 
saviveiklos žymūno ženklu, laureato medaliu už kūrybą ir dalyvavimą parodose.

B. Plungės gyvenimas ir kūryba – ryškus pavyzdys tos plejados Kauno 
meno mokyklos auklėtinių, kurie pagrindine savo veiklos sritimi pasirinko dailės 
pedagogiką. Dirbdami provincijos mo-
kyklose jie tik fragmentiškai dalyvau-
davo parodose, kaip dailininkai plačiai 
neišgarsėjo ar liko ir visai nežinomi. 
Šalia minėto J. Švėgždos paminėtini 
tapytojo Viktoro Verbicko tėvas Jurgis 
Verbickas, Kretingos dailės mokytojas 
ir tik dabar jau po mirties pagarsėjęs 
dailininkas Fabijonas Šulcas, šiaulietis 
Teofilis Petraitis, emigravęs į Vakarus 
ir jau pradedantis garsėti ne tik sava 
kūryba, bet ir jo paties įsteigta premija 
Lietuvos dailininkams. Dažnai jie tik 
antroje gyvenimo pusėje aktyviau pra-
deda reikštis jau kaip liaudies meno 
draugijos, tautodailininkų sąjungos na-
riai. Į šį būrį įsiterpia ir dailininkas 
B. Plungė.

Didžioji dalis B. Plungės kūrinių, 
susiklosčius likimui, sėkmingai nusėdo 
gimtosiose vietose: Alksniupių moky-
kloje, Šeduvoje, Burbiškio dvare, yra 
jų ir Lietuvos muziejuose.

Poeto Jono Graičiūno 
(1980) ir dailininko 
Igno Piščiko (1980) 
portretai 

„Sode“ (1985). Tomo Januševičiaus dailininko 
paveikslų Burbiškio muziejuje nuotraukos
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Margas poeto gyvenimas
Regina Vaitkevičienė

Margalis (tikr. Juozas Šnapštys), 1877  
03 29 Derveliuose (Pakruojo r.) – 1921 
03 24 Sudeikiuose (Utenos r.), kunigas, 
poetas, vertėjas. Mokėsi Panevėžio ir Šiau-
lių g-jose, 1899 m. baigė Kauno kunigų 
seminariją. Kunigavo Latvijoje, įvairiose 
Lietuvos vietose (Akmenėje, Tauragnuose, 
Kaune, Sudeikiuose). Organizavo kaimo 
jaunimo chorus, scenos mėgėjų būrelius. 
Kaune redagavo laikraštį „Vienybė“. Nuo 
1899 m. skelbė savo kūrybą periodikoje. 
Išleido eilėraščių rinkinius „Volungė“ (1900), 
„Volungė ir vieversėlis“ (1907), „Ašarėlės“ 
(1918), kuriuose aprašoma Lietuvos gamta, 
aukštinama tėvynės meilė, žadinamos švie-
sesnio gyvenimo viltys. Yra parašęs draminio 
pobūdžio reikalėlių („Betliejaus stainelė“, 
1910, „Mūsų bajorai“, 1904). Išvertė A. Mic-
kevičiaus, I. Krylovo, Ž. Lafonteno kūrinių. 
Margių kaimo, kuriame augo, pavadinimą 
pasirinko slapyvardžiu. Šeduvoje viena ga-
tvė pavadinta Margalio vardu, bažnyčioje 
atidengta jo atminimo lenta.

(Iš Ramučio Karmaličiaus str. Lietuvių 
literatūros enciklopedijoje, V., 2001, p. 313.)

Sudėtinga ir įdomi XIX a. pabaigos–XX a. pradžios kūrėjo Juozo Šnapščio-
Margalio asmenybė. Lietuvių kultūros istorijoje įsiamžinęs sielvartingu „Leiskit į 
tėvynę“, jis sulaukė daug prieštaringų savo asmens bei kūrybos vertinimų tiek 
dar būdamas gyvas, tiek išėjęs Anapilin.

Juozas Tumas-Vaižgantas, rašydamas nekrologą 1921 m. mirusiam J. Marga-
liui, užsimena apie tai, kad „Yra dvejopų talentingųjų žmonių.“1 Vieni gilinasi į savo 
pasirinktą sritį ir padaro labai daug, o jų darbo vaisiai yra akivaizdūs. Tuo tarpu 
kiti, „šakotieji, neatitinka tikrojo savo pašaukimo ar talento: jie per visą amžių blaškosi, 
dirbdami dešimteriopus darbus...“2 Vaižgantas, visą gyvenimą ieškojęs „deimančiu-
kų“, buvo linkęs prie „šakotųjų“ priskirti ir J. Šnapštį-Margalį, pripažindamas jo 
neabejotiną talentą, bet kartu teigdamas, kad savo talento jis neišnaudojo – tiesiog 
visą gyvenimą blaškėsi, dirbdamas iš karto daugybę darbų. Anot Vaižganto, nors 
Margalis yra daug nuveikęs, jo įvairių sričių veikla nėra taip lengvai iš karto 
apžvelgiama ir įvertinama.

Kas dabar žino, kokios mintys 
kirbėjo 1921 m. Ma»gių kaime (Šeduvõs 
valsčius), valstiečių šeimoje, gimusio 

Juozas Šnapštys-Margalis. Iš LLTI bibliotekos

1 Vaižgantas, Raštai, t. 24, 1921, p. 155.
2 Ten pat, p. 155.
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Juozo galvoje, kai, baigęs keturias klases Pånevėžio realinėje mokykloje, nusprendė 
pasirinkti kunigo kelią ir atkakliai siekė gauti kunigo šventimus. Gal mokantis 
mokykloje jam imponavo kunigo iš liaudies Antano Strazdo figūra? Gal jį patraukė 
laisvės galia, taip svarbi nesuvaržytai Strazdelio prigimčiai? Valia laisvai reikšti 
mintis, būti arti paprasto žmogaus, pasinerti į širdžiai mielą veiklą. Galimybė 
kaip Strazdui atskleisti savo poetines galias, kurių jis jau tada numanė turintis. 
Net savo išvaizda, kuriai neskyrė jokio dėmesio, J. Šnapštys priminė Strazdą: 

„Negražiai sukirptas, užtat tvirtai susiūtas, storų kaulų, pasišiaušęs, 
rodės, niekad nešukuojamais plaukais, nekrakmoline per plačia jo 
sprandui kolioratka (balta apykaklėle), be to, toli gražu ne idealinio 
švarumo. Visa figūra maišelinė. Visi drabužiai ant jos kabėjo lyg 
palaidi, visai nepritaikinti.“3 

Tiesa, Vaižgantas, šitaip nupiešęs J. Šnapščio portretą, čia pat pabrėžia, kad visa 
tai būtų darę nemalonų įspūdį, „kad ne upelis gražios kalbos, kad ne akys – nekaltos, 
atviros, linksmos, lipšnios, prietelingos... ir iš viso – inteligentingos“4.

Kitas neabejotinas autoritetas J. Šnapščiui-Margaliui, be abejonės, buvo Vaiž-
gantas. Anksti subrendusiam jaunuoliui imponavo Vaižganto kuriamas kunigo 
kultūrininko modelis, jo nuomonė, kad iš seminarijos turi išeiti tvirtą pilietinę 
poziciją užimantys kunigai. Būsimą savo kunigystę J. Šnapštys, tikėtina, suvokė 
ne tik kaip tiesioginių pareigų atlikimą, bet ir kaip galimybę įsipareigoti tautai, 
įsitraukti į visuomeninę veiklą, tapti tautinio atgimimo žadintoju. 

Jo sprendimams įtakos turėję autoritetai ir sąmoningas kelio pasirinkimas 
sąlygojo tvirto pasišventimo siekį, o neramus, spontaniškas būdas ir nuolatinių 
ieškojimų alkis nulėmė veiklų „šakotumą“ ir neišvengiamus konfliktus su baž-
nytine vyresnybe. 

Studijos Kauno dvasinėje seminarijoje, nuolat konfliktuojant su lenkomanu 
inspektoriumi Kriškijonu dėl J. Šnapščio „litvomaniškos“ veiklos, ir metai Vidùklėje, 
kur dekanas Jančevskis turėjo ištirti, ar Juozas pašauktas būti kunigu, vis dėlto 
buvo intensyvios veiklos laikotarpis. Anot Vaižganto, „Geriausias pasakėčias, liaudies 
dainas ir šiaip jau poezijas Juozas yra parašęs kaip tik tebeklierikaudamas.“5 

Suprantama, jaunas kūrėjas labai norėjo, kad jo poeziją įvertintų žinomas 
žmogus. Išdrįso kreiptis į Vaižgantą. Netrukus pastarasis, tuo metu gyvenęs 
Kuliuosê, netoli Gargždÿ, ir redagavęs „Tėvynės sargą“, gavo vinimis užkaltą 
skrynutę su užrašu: „siemena“ (sėklos). Atplėšęs rado šiek tiek miežių, o po jais 
didelį pluoštą popiergalių: 

„Ant mažų ir didelių skiautų buvo prirašyta eilių, trumpesnių ir 
ilgesnių; prirašyta kreivai, nerūpestingai, nešvariai, lyg dar nepra-
tusia rašyti ranka...“6 

Vaižgantas suprato, kad sėklos ir yra 
šie raštai, nes sėklomis tuo metu va-
dino slapta platinamus raštus. Jis tik 

3, 4 Ten pat, p. 158–159.
5 Ten pat, p. 157.
6 Ten pat, p. 157.
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pasibaisėjo, kad autorius, atsiųsdamas tiek daug visai neparuoštų spaudai eilių, 
pasirodė visai nebranginąs redaktoriaus darbo. Vis dėlto Vaižgantas įžvelgė jam 
atsiųstuose kūrinėliuose neabejotiną talentą, todėl nusiuntė J. Šnapščiui ultimatumą: 
arba šis tuoj pat atvažiuoja į Kuliùs ir pats suredaguoja savo eiles, arba visos eilės 
nukeliaus į krosnį. Matyt, J. Šnapštį itin gerai nuteikė Vaižganto pažadas išleisti jo 
suredaguotas eiles, kad jis pabėgo iš dekano Jančevskio globos ir prisistatė į Kulius. 
Pakritikuotas dėl nesuredaguotų eilėraščių, pusei dienos užsidarė kambaryje ir po 
pusdienio pasirodė su vykusiai perdirbtais, tinkamos formos eilėraščiais, bet... vėl 
ant visokio didumo suplėšytų skiaučių ir vėl negražia rašysena. Vaižgantui neliko 
nieko kita, kaip, paėmus kiekvieną J. Šnapščio primargintą skiautę, nurodyti ydas. 

„Juozas, nė nebaigęs klausyti, bėgo į kitą kambarį, kur jam buvo 
padėta „lygių“ popierių, ir už 20–30 minučių nešė visai naujas 
eiles ta pat tema.“7 

Vaižgantas žavėjosi jaunuolio talentu, bet suprato, kad, turėdamas įgimtą protą, 
būdamas labai mokslus, „jis visai nebrangina tų savo vertenybių: jis tenkinasi tuo 
vienu savo jausmu“8. 

Vaižgantui padedant, per devynetą dienų buvo 
praktiškai iš naujo perrašytos visos labiau vykusios 
eilės, kurios ir sudarė knygą „Volungė“ (1900), išleistą 
su dedikacija „Jo Mylistai Ponui Juozui Vaižgantui už 
tarpias pastabas nuoširdžiai dėkingas aukoja Autorius.“ Toks 
skubus knygos pasirodymas neabejotinai atskleidžia 
Margalio kūrybiškumą ir sugebėjimą kurti itin greitai. 
Kita vertus, demonstruoja ir paviršutinišką poeto po-
žiūrį į patį kūrybos procesą. Tuo metu visuomenėje 
vyravo nuomonė, jog poetu gimstama, t. y. jei žmogus 
nesugeba kurti improvizuodamas, tai jis nėra tikras 
poetas. Galimas daiktas, kad dėl tokio visuomenėje 
įsigalėjusio požiūrio Margalis ir neskyrė pakankamai 
dėmesio savo eilėms tobulinti.

Vaižgantas ir kiti poeto amžininkai teigia, kad 
Margalio eilės – daugiausia neoriginalios. Tai sekimas 
Baranausku, Vienažindžiu, Maironiu, Lermontovu, Puš-
kinu, Nekrasovu, Krylovu, Kraševskiu, Mickevičiumi ir 
kt. Vis dėlto kiekvienose, nors ir perdirbtose, Marga-
lio eilėse jaučiamas savotiškas originalumas, siekimas 
„pritaikinti lietuvio gyvenimui“9. Teisindamas Margalį, 
A. Jakštas nurodo, kad ir A. Baranauskas, rašydamas 
„Anykščių šilelį“, yra sekęs A. Micke-
vičiumi, bet A. Baranauskas nelaikomas 
epigonu, nes, A. Jakšto žodžiais, „Poezi-
jos grožis pareina ne nuo temos naujumo, 
bet nuo jos poetiško išreiškimo.“10

7 Ten pat, p. 159.
8 Ten pat, p. 160.
9 „Draugija“, 1921, nr. 4–5, p. 236.
10 Ten pat, p. 236.

Knygelės „Volungė  
ir vieversėlis“ viršelis
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Originalių poetinių dalykų yra Margalio eilėse, parašytose gamtine tematika. 
Kaip vienas iš tokių gražių pavyzdžių, žavinčių gyvu gamtos vaizdu, dinamiš-
kumu, yra eilėraštis „Pavasaris“.

Nupliko jau visi laukai,
Vanduo vagas ant kalno graužia,
Upeliai, upės, ežerai
Žiemos uždėtą tiltą laužia.

Linksmai šaipydamos gamta
Per sapną regi metų rytą.
Apdrungo oras ir nušvito. 
Saulutė juokiasi karšta. 

Ir kas pasakys, kad dinamiškos, gyvos eilės neprimena Strazdelio – jo nuo-
taikingo ir gyvo auštančio ryto vaizdo: „Kas gi ten? / Kas gi tenai už miško / Žiba, 
tvaska, ištiško? / Saulelė, / Saulelė tenai tekėjo, / Aukso žiedais mirgėjo.“ (Tikėtina ir 
tai, kad ne be Strazdelio ir Margalio įtakos vėliau neramaus būdo ir aistringos 
natūros poetas Kazys Binkis kurs tokias pat gyvas ir dinamiškas eiles: „Pradžiūvo 
darželis. Diegai pinavijų / Iš žemės rausvomis galvutėmis lenda. / Po kluoną bėgioja 
arguojanti banda / Žalų ir palšų drūtasprandžių galvijų“.) 

Įdomesni Margalio eilėraščiai gamtos tematika yra „Gimtinės paminėjimas“, 
„Birželio rytas kaime“, „Vasaros vakaras“, „Vieversėlio daina“ ir kt. Tikrai giliais 
ir poetiškais Vaižgantas, Jakštas, M. Vaitkus ir kiti amžininkai laikė eilėraščius, 
kuriuose išsakomi asmeniniai išgyvenimai.

Tikriausiai „Volungę“ reikėtų vertinti kaip reikšmingiausią J. Šnapščio-Marga-
lio kūrybinio palikimo dalį. Savo menine verte jai neprilygsta nei vėliau pasirodę 
kiti poezijos rinkinėliai, nei Krylovo bei Lafonteno pasakėčių, nei A. Mickevičiaus 
kūrinių fragmentų vertimai, nei dramos.

Be meninių kūrinių, Vaižganto įtakoje Margalis subrendo ir kaip publicistas. 
Abiejų nuostatos, besiremiančios krikščioniška etika, veikė jų vertybinę orienta-

Margalio portretinio 
atviruko nuotrauka

Patrimpas galvą apsikaišęs
Laikydamas rankose rėtį,
Visokias sėklas susimaišę
Keliauja pilna sauja sėti...
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ciją – skatino visuomeniškumą, pagarbą žmogaus ir tautos teisėms. Abu rašė 
daugelyje katalikiškos ir tautinės orientacijos laikraščių ir žurnalų. Margalis, dar 
studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje, 1899 m. debiutavo žurnale „Tėvynės 
sargas“, vėliau bendradarbiavo „Lietuvių laikraštyje“, „Šaltinyje“, „Draugijoje“, „Vil-
niaus Žiniose“, „Žinyčiose“, „Viltyje“, „Garnyje“. Paprašytas Kauno šv. Kazimiero 
draugijos, 1918–1920 m. redagavo minėtos draugijos savaitinį laikraštį „Vienybė“. 
Redagavimo laikotarpis vėl puikiai charakterizuoja Margalio permainingą būdą. 
Pirmaisiais „Vienybės“ redagavimo metais laikraštis pilnas jo straipsnių įvairiau-
siais klausimais: patriotine tematika („Į darbą atgimstančiai tėvynei“, „Būkime 
griežtesni“ (dėl lietuvių kalbos vartojimo viešajame gyvenime), „Katalikiškoji 
jaunuomene, vienykies“); visuomenės gyvenimo tematika („Konstitucija“, „Dėlei 
žemės“, „Kooperacija“, „Apie blaivybę“, „Kaip atsipratinti nuo tabako rūkymo“), 
gamtos tematika. Pateikiama įvykių kronika, spausdinami jo paties ir kitų autorių 
grožiniai kūriniai, vertimai ir kt. Margalio entuziazmas stulbina. Per valandą jis 
sugeba parašyti ilgą straipsnį bet kuria tema. „Vienybė“ įdomi, skaitoma, deja, 
neilgai. Po gero pusmečio akylasis Vaižgantas jau mato permainas laikraštyje: 
Margalis „išsirašė“, laikraščiui užpildyti rankioja visokias smulkias žinias, straips-
nius rašo skubotai, nesirūpina jų išbaigtumu. 

Viskas baigiasi tuo, kad redakcija atsisako Margalio paslaugų. Jis priverstas 
užleisti vietą kitam – labiau patyrusiam ir nuosekliai besidarbuojančiam publicistui.

Margalio, kunkuliuojančios ener-
gijos žmogaus, veikla neapsiribojo po - 
ezija ir bendradarbiavimu spaudoje. Pa-
naikinus spaudos draudimą, J. Šnapš-
čiui-Margaliui rūpėjo mokyklų reikalai. 
Neatsitiktinai jo eilėraščių ir pasakėčių 
vertimų galima rasti Antano Macijausko 
sudarytoje ir 1906 m. Rygojê išleisto-
je knygelėje „Pirmieji skaitymai mūsų 
vaikams pavesti“, Čikågoje 1917 m. 
pasirodžiusioje „Trečiojoje skaitymų 
knygoje“, sudarytoje Antano Staniu-
kyno ir skirtoje katalikiškoms Amerikos 
lietuvių mokykloms, ir Kleopo Jurge-
lionio parengtoje knygoje „Deklamato-
rius. Deklamavimui eilių ir monologų 
rinkinys...“ Tai, kad sudarytojai gana 
gausiai spausdina Margalį, rodo neabe-
jotiną tuometį jo kūrinių reikšmingumą.

Kalbėdami apie Margalio veiklos 
įvairiapusiškumą, negalime užmiršti jo 
profesijos. Kunigų seminarijoje vertintas 
už darbštumą ir gabumus, jis vis dėlto 
daug kuo neįtiko bažnytinei vyresnybei: 
dėl savo stačiokiško būdo, kategoriš-

Kunigo ir poeto Margalio kapas Sudeikių  
(Utenos r.) bažnyčios šventoriuje. Audronės 
Misiukaitės nuotr. 
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kumo, „litvomanijos“ pasireiškimų, politikavimo pa-
mokslų metu ir t. t. Dėl šių priežasčių Margalis ilgai 
neužsibūdavo vienoje parapijoje. Per savo neilgą gyve-
nimą jam teko padirbėti Låtvijoje (Šenberge, Alšvange), 
Baltarùsijoje (Breslaujojê), vėliau Lietuvoje – Akmìnėje, 
Tauragnuosê, La÷ksodyje, Kaune, Sude¤kiuose. Visur, 
kur darbavosi, jis paliko žmonėse gražų atminimą. 
Margalio buvo pilna visur. Jis remontavo bažnyčias ir 
klebonijas, kūrė klebonijose mokyklas, dirbo įvairiose 
draugijose, telkė kaimo jaunimo chorus, scenos mė-
gėjų būrelius, užsiėmė katechetine veikla... Vaižganto 
pavyzdžiu parašė porą religinio turinio dramų klojimo 
teatrams. Siekdamas skatinti žmones eiti dorėjimo 
keliu, Tiµžėje 1921 m. išleido religinio turinio knygelę 
„Gegužės mėnuo“. Ji patraukia minčių gilumu, gražia 
emocinga kalba, originalia teksto struktūra – trisdešimt vienai gegužės dienai 
pateikti apmąstymai apie krikščioniškas dorybes ir raginama tas dorybes įgyti. 
Išskirtinė veiklos sritis, kur atsiskleidė dar vienas neabejotinas Margalio talentas, 
buvo gydymas. Aukštaitíjoje iki šiol žmonėse išlikę pasakojimai apie „cūdauną“ 
daktarą, gydžiusį veltui.

Veikla krašto ir visuomenės labui buvo Margalio gyvenimo pilnatvės ir 
prasmės ekvivalentas. Vis dėlto sutelkęs savo energiją šakotai įvairiapusei veiklai, 
Margalis netobulėjo kaip rašytojas, neatskleidė savo talento. Negalėjimas realizuoti 
savęs iki galo meno pasaulyje Margaliui buvo nepakeliamai skaudus, dėl to jis 
išgyveno gilią dvasinę krizę.

Kaip ten buvę, Margalis lietuvių tautos atmintyje išliks kaip atgimimo laikų 
dainius, tautos žadintojas, kovotojas už geresnę Lietuvos ateitį. Garsioji Margalio 
daina „Leiskit į Tėvynę“ skambėjo Lietuvos atgimimo laikotarpiu Sąjūdžio mi-
tinguose ir tremtinių susiėjimuose. Mūsų dienomis tebeskamba Juozo Naujalio 
kūriniai, sukurti jo tekstams. Kaip priesakas mums gali būti jo žodžiai straipsnyje 
„Būkime griežtesni“, išspausdintame „Vienybės“ laikraštyje: 

„Atsimindami esą ne svečiuose, bet savo žemėje, savo tėviškėje, 
duokime savo kalbai visur pirmenybę ir pašnekesiuose ir santykiuose 
su kitais ją kiek galime vartokime. Neužmirškime esą lietuviai ir 
mokėkime lietuviais visur pasirodyti.“11 

... Iš toli, iš metų gelmės, į mus prabyla poetas, vildamasis, kad jo darbai 
atlikti ne veltui: „Jei mano širdies pamatytumėt šneką / ir priežastį tiesią raudos, / 
pagirtą giesmėse mylėtumėt taką / ir žengtumėt juo visados.“

Teesie.

J. Šnapščio-Margalio atminimo 
lenta Šeduvos šv. Kryžiaus 
atradimo bažnyčioje

11 „Vienybė“, 1918 m. gegužės 16 d., nr. 17, p. 251. 
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Lietuvos savanoris iš Margių kaimo
Vlada Vengrienė

To kaimo dabar nebėra... Jei nuo Šeduvos pasuktumėt pro Alksniupius 
Dervelių link, privažiuotumėt jaukų, senovišką Žybartų kaimą, kurio gyventojų 
sodybėlės glaudžiasi viena prie kitos. Čia jums tektų pasukti į kairę, ir per ly-
gius laukus, pro ramias lapuočių pamiškes vieškeliukas atvestų į tą vietą, kur 
kadaise būta Margių kaimo. Dabar čia tuščia, tylu. Laukai, apstoti tolimų miškų, 
dar dirbami – derlingos čia Aukštaitijos žemės. Bet dirba šią žemę nebe senieji 
šeimininkai. Gedminai, Šnapščiai, Navardauskai, Stančiai, du broliai Bruniai... Sti-
prūs kadaise gyveno čia ūkininkai, dideles šeimas augino. Liko tik vienas kitas 
medis laukų platybėse, kur sodybos, ąžuolų apstotos, kadaise dunksojo, liko toli 
pamiškėje kuklus paminklas čia žuvusiems Lietuvos partizanams, primenantis, 
kaip skausmingai artojėliams teko atsisveikinti su savo žeme, su laisve.

Traukiniais nevažinėję, 
Tik per lauką taką mynę,
Galvas dėt pasižadėję
Už sodybą – kaip Tėvynę...

Kažkodėl būtent šioje vietoje vis grįžta į atmintį šie poeto A. Bernoto žodžiai... 

„Galulaukėj tekėjo Ežerka, ir dabar tebeteka, o žmonės išnyko. 
Vienus išvežė, kiti patys išlakstė į miestus, nelaukė, kol išbuožins, 
kai kurie mirė, kai kuriuos nukankino Sibire, vienas kitas grįžo, 
bet nieko neberado“, – tai eilutės iš šiame kaime gimusios ir 
augusios Marijonos Bruniutės-Čelutkienės prisiminimų. 

Kokia laimė, kad ji, jau būdama garbaus amželio, juos užrašė! Liko jos užrašuose 
Margių kaimo istorijos (iš to kaimo kilęs ir poetas kunigas Šnapštys-Margalis), 
aprašyta plati Brunių giminė, Aukštelkų kaimo Ivanauskai, iš kurių buvo kilusi 
Marijonos mama, to kaimo šventės, talkos, pasakos ir dainos – Brunių giminėj 
visi buvo dainininkai, šokėjai. Nemaža medžiagos šiuose prisiminimuose ir apie 
dramatiškąjį Lietuvos pokarį, to krašto tremtinius ir partizanus – Marijona ir jos 
vyras Vladas buvo partizanų rėmėjai, bet apie tai gal kita proga.

Šiame rašinyje norisi papasakoti apie kitą Brunių – Feliksą, Marijonos pus-
brolį, gerokai vyresnės kartos žmogų, gimusį ir augusį tuose pačiuose Margiuose, 
mačiusį didžiuosius XX a. pradžios įvykius, dalyvavusį Lietuvos Nepriklausomybės 
kovose, vėliau patyrusį kalinio ir tremtinio dalią. 1989 m. jo, devyniasdešimtme-
čio, ranka rašytuose prisiminimuose radau ir žinių apie Margių kaimo gimimą.

Felikso senelis Martynas, gyvenęs Žardelių kaime, darbavosi Radvilonių dva-
re, pas dvarininką Ropą. Numalšinus 1863 m. sukilimą, jo vadai, kurių dauguma 
buvo bajorai, smarkiai nukentėjo. Suimtas buvo ir gretimo Raubų dvaro savininkas 
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Jagminas. Kad išgelbėtų vyrą, dvarininko žmona turėjo surinkti didelę pinigų sumą. 
Ji ėmė pardavinėti žemę su mišku po 130 rb už hektarą. Po keliasdešimt hektarų 
miško nusipirko Gedminas, Nemeikštis, Šnapštys, Kanišauskas, po 20 hektarų 
įsigijo Martyno Bruniaus sūnūs Petras ir Vincas. Visi kirto mišką, statė trobas, 
rovė kelmus ir įdirbo žemę. Taip ir gimė naujas kaimas, pavadintas Margiais. 
Įsikūrę broliai Bruniai suskato ieškotis žmonų. Petras parsivedė į žmonas Pranytę 
iš Alksniupių. Pirmasis jų sūnus ir buvo Feliksas, gimęs 1898 m. Šeimoje užaugo 
keturi broliai ir šešios seserys. Lietuvoje žinomas inžinierius Klemensas Brunius, 
talkinęs Kauno sporto halės statybai, 1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės 
darbo ir socialinės apsaugos ministras, vokiečių suimtas ir išvežtas į Vokietijos 
lagerius. Amerikiečių išvaduotas, priklausė VLIK‘ui, slapta grįžo į Lietuvą, čia 
1946 m. buvo suimtas, kalėjo Sibiro lageriuose iki 1956 m. Ne lengvesnė buvo 
ir vyriausiojo brolio Felikso dalia – kaip ir visų, kuriems žodis Tėvynė reiškė 
ne tik gražią sąvoką, bet ir didelius įsipareigojimus savo tėvų ir protėvių žemei.

Feliksas anksti pažino sunkaus darbo skonį. 

„Sulaukęs dešimto gimtadienio, jau daug darbavausi ūkyje, buvau 
artojas, nes tėvelis turėjo nesveiką koją ir laukė, kada aš galėsiu 
jį pavaduoti“, – rašoma prisiminimuose. 

Jaunąjį artoją labai traukė ir muzika. Būdamas 12 metų, išprašė tėvelio nupirkti 
armoniką, po pusmečio jau grojo šokiams. O sulaukęs 15-os, su trimis draugais 
suorganizavo orkestrą, mokėjo groti keliais instrumentais. Muzika taip viliojo, 
kad vaikinas dėl jos nepabijojo jokio vargo: priešokiais, atitrūkdamas nuo ūkio 
darbų, pas Šeduvos vargonininką mokėsi privačiai, nusipirko seną fortepijoną. 
Sekmadienį vargonininkas patikrindavo ir užduodavo naujų užduočių. O laikai 
buvo neramūs – vyko Pirmasis pasaulinis karas. 

„1917 m. vokiečiams pralaimėjus prancūzų fronte, jų ar  - 
mijoj drausmė pakriko, – rašoma prisiminimuose. – 
Lietuvoje vokiečių kariuomenė tvarkos nebežiūrėjo, pradėjo 
vogti, plėšti gyventojus. Tai buvo pats baisiausias lai-
kas. Dieną vokiečių saugokis, o naktį – vietinių plėšikų. 
Nei valdžios, nei policijos. Žmonės pradėjo organizuoti 
savigyną, ir mums teko padėti muzikos instrumentus ir 
imtis ginklų. Kitos išeities nebuvo. Mes, trys ginkluoti 
vyrai, naktimis po kaimą vaikščiodavome. Kaimo gyventojai 
žinojo, kad yra apsauga. Jei kas įtartina, buvo pasakyta 
šaukti: „Karaūl!“ Mūsų vadovybė buvo Stačiūnuose, iš 
viso apsaugos buvo apie 400 vyrų. Pradėjome areštuoti 
išaiškintus plėšikus. Mūsų dėka Stačiūnų valsčiuje su-
mažėjo plėšikavimų. Kaune pradėjo organizuotis Lietuvos 
vyriausybė, sava valdžia ėmėsi priemonių tvarkai įvesti. 
Bet ramybės nebuvo. Kartą, tai buvo 1918 m. vasarį, 
važiavau į Šeduvą. Pažįstami perspėjo nevažiuoti, nes 

Feliksas Brunius, grįžęs iš 
tremties
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mieste pilna bolševikų. Palikęs arklį užmiestyje, nuėjau pažiūrėti. 
Atrodo, jiems mažai rūpėjo vietos reikalai, buvo kalbama, kad jie 
nori pasiekti Vokietiją ir susijungti su vokiečių revoliucionieriais. 
Bolševikai į Lietuvą ėjo dviem ruožais, o Lietuvos vyriausybė buvo 
dar silpna tokiai gaujai sulaikyti. Vyriausybė kreipėsi pagalbos į 
vokiečių vadovybę. Prie Alytaus Lietuvos savanorių kariuomenė 
sulaikė bolševikus. Savanorių ėjo vis daugiau, mūsų kariuomenė 
labai sustiprėjo, pradėjo vadovauti frontui. Vokiečiams tai nepa-
tiko, jie ėmė trukdyti. Lietuviai bolševikus išstūmė, o vokiečiai 
užnugaryje vagiliaudavo iš gyventojų. 1919 m. gegužės mėn. ir 
aš tapau Lietuvos kariu, buvau paskirtas į Vilkaviškį. Vokiečių ten 
buvo dauguma. Apie rugsėjo mėn. atvažiavo tarptautinė komisija, 
vokiečiams buvo nurodyta išvažiuoti į Vokietiją. Radviliškio apy-
linkėse susidarė Kolčako-Bermonto armija. Mums teko kovoti trimis 
frontais: su bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Bet įvyko stebu-
klas: su rusais buvo pasirašytos paliaubos. Bermontininkai rengėsi 
žygiuoti į Dvinską. Miškai jau buvo pilni Lietuvos kariuomenės. 
Bermontininkai pradėjo mūšį, bet gavo stiprų mūsų vyrų atkirtį 
ir turėjo sugrįžti į Radviliškį. Lietuvos kariuomenės vadas leido 
kariams pailsėti, o spalio 19 d. per vieną parą bermontininkai 
buvo sumušti. Kova buvo žaibiška ir griežta, priešas to nesitikėjo.“

Iš kariuomenės Feliksas grįžo 
1920 m. pavasarį. Pasitobulinęs Panevė-
žyje vargonininko padėjėju, ėmė dirbti 
savarankiškai. Pirmoji darbovietė – Kė-
dainių apskrities Vosyliškio parapija. 
1924 m. sukūręs šeimą, persikėlė var-
gonininkauti į Pašušvį. Gimė dukrelė, 
vėliau – sūnus. Jauna, darbšti šeima 
netruko prasigyventi. Žmona dirbo paš-
te, vėliau ėmėsi prekybos. Ūkininkų 
vaikus traukė žemė – iš pradžių nusi-
pirko ūkį Kėdainių apskrityje, vėliau 
pasitaikė proga grįžti arčiau tėviškės –  
į Vismantus Radviliškio valsčiuje. Bet 
be muzikos gyvenimas F. Bruniui buvo 
neįsivaizduojamas. Išnuomojęs žemę 
ūkininkui iš Latvijos, jis dirbo vargo-
nininku Stačiūnų bažnyčioje.

Bet atėjo 1940-ųjų tvanas, gyve-
nimas suiro. Po to – karas. 

„1945 m., vėl grįžus raudonajam pragarui, 
grįžau į ūkį dirbti. Kovo mėnesio 4 d. 

F. Brunius su žmona 
Anelija, sūnumi 
Algimantu ir dukra 
Valerija. 1936 m.
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mane areštavo Vismantuose, išvežė į Šiaulius ir porą savaičių tar-
dė. Šiauliuose iš nekaltų žmonių sudarė gyvulinį ešeloną, 1 100 
vyrų ir 48 moteris, ir išvežė už Leningrado, prie Ladogos ežero, į 
vietovę, vadinamą Neudubstroj. Ten reikėjo suremontuoti vokiečių 
susprogdintą elektrinę. Žmonės badavo, sąlygos buvo baisios. Per 6 
mėnesius mirė badu 367 žmonės. Aš prieš suėmimą svėriau 96 kilo-
gramus, o lageryje pragyvenęs 5 mėnesius besvėriau 54 kilogramus. 
Labai sunkiai vaikščiojau, jau buvau kandidatas į smiltyną. Gegužės 
9 d. baigėsi karas, ir mes ta proga gavome 3 dienas poilsio. Po tų 
dienų vėl visus išrikiavo varyti į darbą ir paskelbė: kas nusimano 
apie muziką, išeiti iš rikiuotės. Išėjome 4 lietuviai, 4 latviai ir 2 
rusai. Palikę mus nuo darbo, davė nurodymą – sudaryti ansamblį. 
Man teko vadovauti oktetui (8 vyrai), o iš viso ansamblyje buvo 
60 žmonių. Taip gyvenome nuo gegužės iki rugsėjo: dienomis dai-
navome, naktimis tardė ir laidojome mirusius badu.“ 

Gali būti, kad muzika tąkart išgelbėjo F. Brunių nuo mirties. Rugsėjį ėmė 
išdavinėti pasus, bet jie galiojo tik Leningrado rajone. Maisto korteles gaudavo tik 
tie, kurie galėjo dirbti. Su namiškiais susirašinėti negalima. Lietuvoje Felikso sū - 
nus Algimantas, mokęsis Šeduvos gimnazijoje, iš tolimos giminaitės sužinojo, kad 
yra galimybė padėti tėvui, perdavė jai sunkiai uždirbtus červoncus. (Mama A. Bru-
nienė tada taip pat jau buvo suimta ir uždaryta Šiaulių kalėjime.) Tėtį pavyko 
išgelbėti. Sugrįžimo detalės, matyt, buvo giliai įsispaudusios F. Bruniaus atmintyje: 

„Su manim dirbo Tadas Šaulys ir dar du žemaičiai, girininkas ir 
mokytojas, abu ligoti, tai ir juos iki Vilniaus lydėjau, turėjau šiek 
tiek pinigų, taigi gelbėjau ir kitus nuo mirties. Ligi Dvinsko šiaip 
taip atvažiavome, Dvinske mus sulaikė. Naktį suradome šiokį tokį 
prekinį traukinį į Vilnių. Atvažiavome 8 valandą, čia radome visokio 
pigaus maisto, bet buvome nenormaliai išbadėję, tai bijojom daug 
valgyti. Vilniuje gyveno Šaulio teta, pas ją pernakvojom. Rytą ji 
surado sunkvežimio vairuotoją, kuris pavežė mus iki Kauno, tiesiai 
pas brolį Klemą. Kitą dieną jau buvom Radvilišky, pas seserį Eleną. 
Sesuo norėjo mus sočiai pamaitinti, bet bijojom valgyti mėsos, tai 
ji užmaišė didelį bliūdą tešlos ir kepė blynus, bet mums vis jų 
neužteko, ji dar kartą maišė, o mes vėl visus suvalgėm. Švogeris 
dirbo geležinkelyje, rytą važiavo į Telšių pusę, su juo išvažiavo ir 
mano draugas Šaulys. Atsitiktinai atvažiavęs tėvas rado mane ir 
parsivežė į Margius. Į savo Vismantus bijojau grįžti. Po kiek laiko 
verkdama atbėgo dukra Valiutė. Grįžome su ja į namus“. 

Grįžęs Feliksas sužinojo, kad žmona taip pat lageryje. Tai buvo 1946 m. kovo 
mėnesį. Gyventi reikėjo. Ėmėsi tvarkyti ūkį. Dukra ištekėjo ir išvažiavo į Šilutę, 
sūnus Algimantas – drauge su seserim. A. Brunienė grįžo iš lagerio 1948 m. 
vasario mėnesį, o gegužės 22 d. juos abu su vyru ištrėmė į Sibirą.
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Sibire Bruniai buvo nuvežti į Irkutsko srities Zimos rajoną, Zulmajaus gy-
venvietę. Kirto mišką, dirbo kitus sunkius darbus. Apgyvendino barakuose, jų 
buvo 15, o kiekviename barake – po 12 šeimų. Barakų kambariuose nebuvo kros-
nių, nebuvo ir plytų joms pastatyti. Imta ieškoti, kas iš tremtinių moka gaminti 
plytas. Tremtiniai ne tik plytas mokėjo gaminti – jie išmokė vietinius ir daugelio 
kitų darbų... Ilgainiui po truputį priprato, susikūrė įmanomas gyvenimo sąlygas. 
Bet Tėvynės ilgesys dėl to nė kiek nesumažėjo... Šviesiausios dienos Sibire buvo, 
kai, atitarnavęs armijoje, tėvų aplankyti atvažiavo sūnus Algimantas. Jis pasakoja: 
gyvenvietės komendantas niekaip negalėjo atsistebėti, už ką tokius puikius žmones 
trėmė į Sibirą...

Grįžę 1956 m. į Lietuvą, Feliksas ir Anelė Bruniai įsikūrė Tytuvėnuose. Jis 
čia dirbo vargonininku, klebonaujant šviesaus atminimo kunigui R. Mikutavičiui. 
Mirus žmonai, atsikėlė pas sūnų į Varnius. Čia sulaukė Atgimimo, iki paskuti-
nių gyvenimo metų buvo šviesaus proto, guvus, linksmas. Dažnai sėsdavo prie 
fortepijono ir komponuodavo dainas. Ypač mėgo kurti pagal poetų tremtinių 
eiles. Ir dabar jo dainas tebedainuoja Varnių dainininkai senjorai. O jų kūrėjas 
amžino poilsio sugrįžo į gimtuosius kraštus – į Vismantus, į savo svajonių ir 
skausmo žemę.

PLUNGĖ Balys (Boleslovas) (1908 06 07 Žybartuose–1995 
10 06 Vilniuje), karininkas, mokytojas, dailininkas. Mokėsi Rozalimo 
vid. m-kloje. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminarijos 2 kursus, 
mokytojavo. Nuo 1927 LŠS narys. 1929 11 01 Panevėžio komendan-
tūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1930 11 30 baigė Karo m-klą 
(V asp. laida), suteiktas pėst. ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į 
pėstininkų karininkų atsargą. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių 
įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto. 1931 baigė kūno 

A. ir F. Bruniai 
išlydi 1955 m.  
Sibire apsilankiusį 
sūnų Algimantą. 
Nuotraukos – iš  
str. autorės albumo
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kultūros kursus. Nuo 1933 mokytojavo Utenos apskr. Debeikių prad. 
m-kloje, nuo 1936 11 01 – Anykščių vls. Andrioniškio prad. m-klos 
vedėjas. LŠS Andrioniškio būrio vadas. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingu-
šo r., Krasnojarsko kr. Šeima 1941 ištremta į Barnaulą, Altajaus kr., 
vėliau į Severną, Kosichos r., Krasnojarsko kr., 1952 – į Galaniną, 
Kazačinsko r., Krasnojarsko kr. 1943 02 03 SSRS NKVD Ypatingojo 
pasitarimo nuteistas 10 metų. Nuo 1950 08 29 tremtyje Galanine. 
1957 12 31 paleistas, 1963 grįžo į Lietuvą.

(Lietuvos kariuomenės karininkai, t. VI, Vilnius, 2006, p. 140–141.) Balys Plungė
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The geomorphologic, hydrographic  
and Earth crust geology peculiarities  
of landscapes in the area of Šeduva
Augustinas Linčius
Institute of Geology and Geography of Nature Research Centre

The area of Šeduva Valsčius (a rural district) covers the outskirts of two 
adjacent geomorphologic regions (266 km2): the north–eastern part of the East 
Žemaitija till plateau and the south–western part of the Mūša-Nemunėlis till 
plain, with a smoothed interface between them. The western and south–western 
parts of the Šeduva Valsčius form a rather narrow strip of western side ridge of 
tills left during the Central Lithuanian phase of the Baltija (Pomeranian) stage 
of the Nemunas (Weichselian, Vistulian) Glaciation (approx. 14,000 BP) by the 
Nevėžis glacial lobe with top points of 131.8 and 130.7-m altitudes belonging 
to the Liaudiškiai Village elevation. Southeast, east and north of this till ridge, 
there lies a Mūša-Nemunėlis till plain formed under conditions of a waning ice 
block by glaciofluvial streams and dammed ice-barrier lakes. The plain stretching 
beyond the limits of the Šeduva Valsčius covers the areas of the Nevėžis lobe 
bottom till (Kurkliai, Niauduva, Pakalniškiai, Baukai, Alksniupiai, Radvilonys 
and other villages) with flat sloping old valleys and meridional undulating el-
evations with relief marks of 90-97.6 m altitude. While the lowest part of this 
rural district is at its north–eastern boundary in the valley of the Daugyvenė 
River (where the river level is at 69.2 m altitude). The bottom till plain contains 
a strip of esker-type ridges and elongated hills stretching from Mažuliai via the 
forests of Radiškiai and Kurkliai, Prastavonys Village and eastern outskirts of 
the Kauleliškiai Village.

The main river in the district is a 64-km long Daugyvenė starting from 
the Ežerbala bog and crossing the Šeduva Valsčius as a 28 km long watercourse 
(average 2.5 m3/s) with numerous small tributaries. The western margin of the 
district is notable for a picturesque Lake Arimaičiai (289.6 ha) formed in 1972 
due to connection of two adjacent lakes by damming a rivulet of Ežerėlė. Sev-
eral smaller dammed water bodies are related to other river valleys (Daugyvenė, 
Niauduva, Alkupis and Šaka). Some meadows and watershed hollows still have 
bogged areas overgrown with bush and forest vegetation.

Based on geophysical data, the thickness of the Earth crust (as deep as 
the surface of the Mohorovičić discontinuity) under the town of Šeduva and its 
environs is supposed to reach 50-55 km. A generalised geological section of such 
a thickness (when going downwards) consists of the following elements:



1326

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

- the Quaternary with various Holocene and Pleistocene beds of till deposits 
(formed during the Baltija Stage of the late period of the Nemunas Glaciation, 
the earlier Grūda Stage of the same glaciation and even more early Medininkai 
Glacial) with their total thickness in the Šeduva Valsčius ranging from 10 to 66.3 m;

- the Upper Permian dolomitised limestones of Naujoji Akmenė Formation 
discovered (but not fully drilled) at the south–western outskirts of the district 
with their thickness probably reaching 25 m;

- the Upper, Middle and Lower Devonian strata drilled across only in a 
borehole at the village of Alksniupiai with total thickness being 739 m and con-
sisting of dolomite, marl, clay, limestone, sand, sandstone and aleurolite beds;

- the Upper Silurian limestone and marl beds are reached only in a borehole 
at the Alksniupiai village, but hey are not drilled across as deep to their base; 
the Lower Silurian part of the strata (limestone and marl, as well as argillite 
and clay beds) are not reached either; the total thickness of the Silurian seems 
to be more than 400 m;

- the Ordovician beds (probably with limestone, marl, dolomite, argillite, 
clay and sandstone deposits) had not been reached by boreholes in Šeduva area, 
but their total thickness is thought to reach 110 m;

- the Cambrian deposits (sandstone, aleurolite etc.) had never been lifted 
to the surface, but their occurrence is probable and can 80 m;

- the Precambrian (Proterozoic, Archaean) rocks (perhaps sandstone, aleur-
ite, granite and gneiss) might be encountered by investigators of the subsurface 
in the area of Šeduva, if a very deep borehole was drilled, but even in such a 
case they seem to be never reached: neither granite nor underlying basalt with 
anatectic granitoids, gabbro, peridotite and other magmatic rocks at the depths 
as deep as the Mohorovičić discontinuity surface.

Comparing such picture of Šeduva geological section to the International 
Stratigraphic Time Scale for the Earth’s crust (its sequence in time and space is 
uninterrupted) to the hierarchic system of global geochronological and correspond-
ing chronostratigraphic units, we should find that there are stratigraphic gaps in 
the subsurface of Šeduva area, i.e. the section lacks many strata of deposits which 
could be there. This happened for the reason that in geological past the condi-
tions were not always favourable for the deposits to be formed; there were also 
periods, when thick strata of deposits were eroded or entirely razed by global 
elemental forces. Going from older geological time periods to the younger ones, an 
impression can appear that it was the denudation that affected most severely the 
Šeduva land subsurface during three salient stratigraphic gaps. The oldest (lower) 
gap should be identified with the last Precambrian period–the Vendian (a part of 
which is called the Ediacaran)–that lasted about 65 million years. The later strati-
graphic gap (middle one) comprises the deposit beds formed in a large part of 
the Šeduva area at the end of the Late Devonian followed by a 60.2 million year 
span of the Carboniferous and the Permian but, unfortunately, disappeared. And 
the third stratigraphic gap being the closest to the modern times and having lasted 
even about 249.19 million years is related to deposit beds of the ending Permian 
and all the deposits of the Triassic, Jurassic, Cretaceous, Palaeogene and Neogene.



1327

R E Z I U M Ė

The Šeduva Valsčius is not famous for richness and variety of minerals. 
Local minerals to be used for construction comprise only field boulders, few of 
which remained, as well as clay or loam, and three gravel deposits prospected 
and enlisted into the State Mineral Balance (the data for the beginning of 2009): 
Bebrujai, Prastavoniai and Gimbogala (no extraction) with gravel resources mak-
ing about 971,000 m3. Moreover, there are some resources of freshwater limestone 
(can be applied for soil liming) and peat. Along with gravel, fresh groundwater 
shallow or flowing from the Quaternary intertill aquifers into dug wells, pumped 
from Upper Devonian confined aquifers of Įstras, Kupiškis, Suosa and Šventoji 
formations, as well as middle Devonian aquifers of the Upninkai series is most 
marketable. Four registered water intakes (Alksniupiai, Šeduva, Pavartyčiai and 
Vėriškiai) produced 492 m3/d of fresh water from the Stipinai formation aquifers 
(the year 2009 data). Mineral water or even brine of chlorine–sodium type with 
high contents of potassium and bromine is probable to be reached by drilled 
wells and extracted, if necessary, from the Middle–Lower Devonian, Silurian, 
Ordovician, Cambrian and Precambrian beds in the area of Šeduva.

Not only investigations should be used to get knowledge about the geo-
morphology of landscapes, and riches of useful minerals hidden in a multi-layer 
subsurface of the Šeduva area; it is also important to develop them by environ-
ment-friendly sustainable technologies and distribute them rationally to consumers. 
The Daugyvenė Landscape Reserve established in 1992 still needs more careful 
protection for its nature, culture and other heritage sites; the disused gravel and 
sand pits are still waiting to be reclaimed.

Institute of Geology and Geography of Nature Research Centre, 
Akademijos St. 2, 08412 Vilnius, Phone +3705 2711618, info@geo.lt

Šeduva archaeological heritage  
and its investigations
Birutė Salatkienė
Šiauliai University

Keywords: site, mound, burial, archaeological findings, dating, museum 
collection

The area of the Šeduva Neighbourhood contains Neolithic sites, a mound, one 
ancient settlement and three burial sites, as well as the sites of Šeduva old town, 
several villages and estate homesteads, all in all 12 sites including 6 ones being 
under the government protection. Of all archaeological sites, the Velžiai mound, 
Gimbogala burial site and the place of the Šeduva old town have been investi-
gated. The Velžiai mound had been used at the start of the 1st–2nd millennia as 
a well-fortified system of ramparts and ditches. Three old burial sites–Gimbogala, 
Užuožeriai and Šeduva Užuovėja–in the area of Šeduva have survived, they are 
protected by the government and date as the second half of the 1st millennium. 
The investigations of the old town of Šeduva had been the longest and most 
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productive. Its studies began in 1991 and are being continued now. The place 
of the former old town has been established, and the area has been included 
into the register of cultural values. The remnants of pavement, buildings and 
foundations, as well as a wooden bridge have been detected in the place of the 
old town. Its cultural layer is found to contain many and various artefacts, such 
as construction materials (bricks, plaster, fragments of pottery, slab tiles, window 
glass, and iron hinges) as well as fragments of household items (nails, ceramics, 
glassware and bottles, iron horseshoes, coins and clay pipes). The collections in 
Daugyvenė museum contain artefacts brought from the sites of old villages, estate 
homesteads and inns. These are the Baltoji site, fields of the Gimbogala village, 
Vėriškiai, Rokoniai; however these sites had not been studied yet.

Šiauliai University, P. Višinskio St. 38, Šiauliai, Phone +37041 595800, 
puniskyte@gmail.com

Local government of Šeduva rural district  
in 1918–1940
Jonas Sireika
Šiauliai University

It was at the end of 1918, when the first local governments were created 
in Lithuania under the encouragement of Lithuanian State Council and the first 
Government of Lithuania. The local government in Šeduva Valsčius (a rural dis-
trict) was also established as the Parish Committee of Šeduva with Lithuanian 
peasants being its members. The Parish Committee began its activity during a 
very complicated time after the WWI, and it tried to solve some actual problems 
of local inhabitants. But soon the activity of the Parish Committee was inter-
rupted by Bolsheviks. In summer of 1919, when the Red Army was expelled 
from Lithuania and the German Army retreated, the Parish Committee of Šeduva 
renewed its activity and was reorganised into the Šeduva Valsčius Committee. 
In the beginning of 1920, according to the Law of the Local Governments of 
the 10th October 1919, the governing institutions, i.e. the Council and the Board 
had been democratically formed in this rural district, and the head of the Board 
(viršaitis) had been elected. 

In 1920 Šeduva Town, the centre of the rural district, got the self-rule 
status and separated from the district. The Šeduva Valsčius became really rural 
district, and the population reduced greatly in number, followed by a decline in 
the incomes of the district government. 

Surrounding villages, estates and individual farms composed the area of 
the district without the Šeduva Town and it changed a little with time 

The government of the Šeduva Valsčius carried on its functions according to 
the laws on the local governments of the 10th October 1919 and the 7th October 
1929. The Šeduva Valsčius government dealt with education, health protection, 
road maintenance and other issues attributed to the district government. Carrying 
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on these functions was a big obstacle for the local government due to shortage 
of funds. 

The local government in Šeduva Valsčius, as in other rural districts as 
well, was elected democratically during the period of parliamentary governance 
in 1920–1926. The situation worsened under the authoritarian rule of Antanas 
Smetona, because various limitations of the electoral law were introduced. Many 
inhabitants of Šeduva Valsčius, citizens of Lithuania, could not participate in the 
election of the local government council, as they were excepted from the self-rule. 

Dozens of inhabitants of Šeduva Valsčius participated in the process of the 
self-rule, thus, acquiring experience necessary to rule the district. Long-lived head 
of Šeduva Valsčius Petras Butkus distinguished himself from all other members 
of the self-governance in the district by his cleverness, energy, and activity. 
Mr. Butkus should be considered the most famous member of the self-rule not 
only in the Šeduva Valsčius but also in the Panevėžys County, which Šeduva 
Valsčius belonged to.

Šiauliai University, P. Višinskio St. 38, Šiauliai, Phone +37041 595784, 
ik@hu.su.lt

Partisan activity in the area of Šeduva  
in 1944–1953
Aurelija Malinauskaitė
Šiauliai „Aušros“ museum

In 1944, after the second Soviet occupation of Lithuania began, the armed 
resistance started to be organised in the Šeduva rural district. In the same sum-
mer in Šeduva, a newly formed Motherland Rescue Committee elected former 
Lithuanian army officer Capt. Izidorius Pucevičius-Radvila coming from Šeduva 
to head this military group.  In March of 1945, the Žalioji (Green) Brigade joined 
several partisan groups, which fought in Šeduva and neighbouring districts, as 
well as the Brigade’s headquarters had been formed.

The Brigade maintained subordinate contacts with LLA (Lithuanian Freedom 
Army) headquarters. Capt. Pucevičius, who distinguished himself as a good organ-
iser, who tried to join more partisan detachments, was killed on August 26, 1945 
during an organisational mission. At the end of 1945 and beginning of 1946, the 
partisans of the Žalioji Brigade, which belonged to the LLA Panevėžys District, 
lost their central leadership after several military actions of the partisans and 
the response of repressive structures. Several groups of partisans in Šeduva area 
fought acting in liaison with each other. They were lead by Juozas Skačkauskas-
Strausas, who was temporary commandeer of the Žalioji Brigade; after his death 
their leader was Petras Masilaitis-Virpša.

With centralisation of the partisan movement in Lithuania, maintaining 
contacts with the organisational centres, the Žalioji Brigade was consolidated. In 
April of 1948, it joined the newly formed Prisikėlimas (Resurrection) District. In 
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July, the Brigade had been reformed into 3 regions, wile the Šeduva Valsčius area 
covered the two regions. The reformed Brigade and its detachments then acted 
as a well-organised partisan structure.

In 1948, when the MGB agent Juozas Rudžionis-Obelinskas penetrated into 
the headquarters of the Brigade (based in Šeduva Valsčius), its partisans had 
been methodically exterminated. On January 25, 1949, the Brigade commander 
Masilaitis-Virpša with other fighters had been killed, and by 1951 the rest free-
dom fighters had been arrested. Several other partisans in Šeduva area had been 
killed in January of 1953.

Šiauliai „Aušros“ museum, Vilniaus St. 74, 76283 Šiauliai, Phone 
+37041 526933, aurelijamalin@gmail.com

The cemeteries in Šeduva area
Rita Garškaitė
Aleksandras Stulginskis University

Cemeteries, as an element of the landscape, a history of native land and 
a sacral space, constitute a place being one of the most respected and nursed. 
With villages disappearing, historical and political conditions changing, the old 
cemeteries of towns and villages become forlorn. Therefore it is important not 
only to describe the elements of old cemeteries survived, but also to study the 
cemeteries as a syncretic phenomenon of culture. 

In 2001, UNESCO entered Lithuanian cross-making into the Non-material 
and Verbal Heritage Masterpiece List of the World Heritage. This encourage us 
even more to deal with the issues not only of cross making, their origin and 
decorations, but also with cemeteries a an important part of culture heritage. 

During the 2011 expedition to Šeduva and its environs, 18 cemeteries  
operated and out of operation have been explored in the area of Šeduva Vals
čius. Due to cultural multilayerness it is difficult to analyse the cemeteries. The 
investigation methods comprised the analyses of scientific literature, official 
documents, data from the Lithuanian National History Archive and factual 
material collected during the expedition to Šeduva area cemeteries. The present 
paper reveals some features of cemeteries in the Šeduva area, with prevailing 
monuments distinguished as well as grave decorations and texts on the tomb-
stones defined. 

Key words: cemetery, grave, tombstone, tombstone inscriptions.

Aleksandras Stulginskis University, Studentų St. 11, 53361 Akademija, 
Kaunas Dist., Phone +37037 752323, rita.garskaite@asu.lt
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How people speak in former Šeduva Valsčius
Janina ŠvambarytėValužienė
Institute of the Lithuanian Language

The present-day linguistic situation in the area of the former Šeduva Valsčius 
is reflected in the records of dialectal texts made in 2011 from June 27 to July 
3 during the expedition organised by the Versmė Publishers in 2011–2012 in the 
area of Šeduva and based on the material of the project “Lithuanian Contemporary 
Research into Geolinguistics: Point Network Optimization and Interactive Dissemi-
nation of Dialect Information” carried on by Institute of Lithuanian Language. The 
oldest (50 and more years), average aged (31–49) and the youngest (by 30-year 
old) respondents have been questioned in the area of Šeduva from three linguistic 
points: Šeduva (LKA 199), Raginėnai (LKA 200) and Vaiduloniai (LKA 230). 

A subdialect of Šeduva people belonging to the western part of the North 
East Aukštaičiai (High Lithuanian) Panevėžys dialect is not homogenous due to 
internal and external reasons. Due to demographic reasons, the linguistic self-
awareness and natural attitude of users of this subdialect is changing from the 
standpoint of the dialectal speech. Historical cataclysms as well as political, 
economic and social upheavals changed greatly the life and natural attitude in 
the area of Šeduva. This could be partly determined by a said opinion, that the 
Šeduva subdialect is not nice, dissonant and clipped even for local people. Due 
to geographical position, the impact and penetration of West Aukštaičiai Šiauliai 
dialect into the speech of Šeduva people is observed. Due to economic and social 
factors, a version of the standard language version is entrenching in the area; 
and linguists call it a non-dialectal language with some signs of a sub-dialect.

The Šeduva subdialect (which is attributed by dialectologists to that covering 
the largest area and being most complex, from linguistic point of view, among the 
East Aukštaičiai Panevėžys dialects) is notable for declined peculiarities of the East 
Aukštaičiai language: firstly, rising diphthongs an, am, en, em are tried to be kept 
intact and not turned into ;n, ;m, <n, <m; secondly, reduction of word endings 
becomes weaker with a murmur sound appearing inserted between the several 
more hardly pronounced consonants in the ending; and thirdly, the disappearing 
murmur sound is replaced by respondents with shorter pronunciation of the ending.

The most stable in the Šeduva subdialect is a lengthening of short stressed 
vowels as well as their lengthening in mixed distressed diphthongs. The law of 
general stress retraction also affects the accentuation of the lexis of all genera-
tions in Šeduva area.

The peculiarities of East Aukštaičiai dialect are best sustained in the linguistic 
point of Raginėnai (LKA 200), while other points, such as Šeduva (LKA 199) and 
Vaiduloniai (LKA 230), are observed to be affected by the Šiauliai dialect, i.e., 
the formation of suffixal, prefixal and compound words resembles greatly that of 
the West Aukštaičiai Šiauliai morphological and formational type.

Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St. 5, 10308 Vilnius, 
Phone +3705 2637772, janinasvambaryte@zebra.lt
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Historical oeconyms in the area of Šeduva
Vidas Garliauskas

The names of dwelling places or oeconyms in the area of the former Šeduva 
Valsčius are described in the paper, including chronology of their appearance, 
gender and alternation; different names of the same site are also discussed, as well 
as some peculiarities in spelling and usage of oeconyms are commented. Some 
etymologies of oeconyms are presented with brief discussions of their sources: 
so-called Files of Place Names („Vietovardžių bylos“) stored at the Lithuanian 
Language Institute, the 1556 Inventory of the Upytė Valsčius, and the 17th cen-
tury Šeduva Parish Register, Ignacy Hołowiński's register compiled in 1854, as 
well as the Lithuanian parish registers from the beginning of the 20th century.

lituanistas@gmail.com

The hydronyms in Šeduva area
Laimutis Bilkis
Institute of the Lithuanian Language

In 1935 from the rural area of Šeduva, there were 187 hydronyms regis-
tered, including names of 13 lakes and their parts and even 174 rivers, rivulets, 
sources, ditches and their parts. The names collected from local people had been 
put down by teachers of primary schools.

According to their origin, the hydronyms of the Indo-European, Lithuanian 
layer as well as those of non-Lithuanian (Slavonic) or uncertain origin have been 
distinguished. The Indo-European origin should be attributed to the name of a 
rivulet Kíršinas, Ki»šinas. To explain the origin of the most hydronyms analysed 
it is enough to have the data of Lithuanian language. There were 2 hydronyms 
formed only of Slavonic words. The origin analysis showed that the majority of 
the hydronyms were authentic, i.e., formed in the soil of the Lithuanian language. 
Moreover, new hypotheses absent in the former investigations of the hydronyms–
such as Bízdelis, Býzdelis, Karčiåmetis, Pagužº, Påspitris, Sa»dupis, Švåtris and 
Švatrís–have been raised about their origin.

From word formation viewpoint, the hydronyms are primary, i.e., coin-
ciding with common words, and secondary–those made using additional word 
building means. According to the way of word building, the majority goes to the 
compound hydronyms (63, or 33.7% of the total); then follow suffix derivatives 
(52, or 27.8%), composite (29, or 15.4%) primary (26, or 13.9%), inflexional ones 
(10, or 5.3%), as well as prefix derivatives (5, or 2.7%). Word-formation trends in 
Šeduva area differ slightly from that in the rest of Lithuania: more than a half 
of the Lithuanian hydronyms are suffix derivatives, while Šeduva water body 
names are most often compounds. The frequency of hydronyms built by other 
ways resembles that in the rest of Lithuania.
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The semantics of hydronyms, or motivation of their origin is very diverse, 
but several most often motives can be distingjuished. The majoritty of water body 
names reflect peculiarties in flow, loaction, dependence, current, water surface, 
rive channel direction, water colour, odour, temperature and banks. More rarely 
the semantics or motivation of the hydronyms is related to the specificity of 
bottom of the water nodies, their purpose, names of animals and plants. Similar 
numbers of hydronyms are formed of comon water body names, and the least 
numbers are found of mythological or methaforic origin.

Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St. 5, 10308 Vilnius, 
Phone +3705 2638171, laibil@lki.lt
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Straipsnių autoriai

Antanaitis Bronius – prelatas pronotaras, ilgametis Šeduvos bažny-
čios klebonas.

Astramskas Arūnas – istorikas, Panevėžio kraštotyros muziejaus 
direktorius.

Astrauskas Vytautas – Komunistų partijos veikėjas, 1960–1966 m. 
Šeduvos ir Radviliškio rajonų kompartijos pirmasis sekretorius, vė-
liau – LKP CK sekretorius, LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas. 

Bakutis Antanas – UAB Būsto administravimo agentūros direktorius, 
Kauno Rotary klubo prezidentas.

Baronienė Jura – mokytoja lituanistė.

Bendikaitė Eglė – humanit. m. daktarė, Lietuvos istorijos instituto 
mokslo darbuotoja.

Bilkis Laimutis – kalbininkas, humanit. m. daktaras, Lietuvių kalbos 
instituto Vardyno skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Borsteika Algirdas Vladas – radijo prietaisų konstravimo technikas, 
nusipelnęs racionalizatorius, AB „Spauda“ sąjūdžio grupės narys.

Brajinskienė Emilija – tautosakos rinkėja, Šeduvos etnografinio an-
samblio „Šeduva“ vadovė, kraštotyrininkė.

Briedis Mindaugas – istorikas, politinis bei visuomenės veikėjas, 
Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto 
direktoriaus pavaduotojas.

Bubnys Arūnas – istorikas, humanit. m. daktaras, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro departamento direktorius.

Budrys Romualdas – dailėtyrininkas, muziejininkas, Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius.

Bukauskienė Donata – medikė, ilgametė Šeduvos ligoninės vyriausioji 
medicinos sesuo.

Burkšaitienė Laima – muzikologė folkloristė, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos docentė, dainų rinkinių sudarytoja-bendraautorė, 
knygos „Jadvyga Čiurlionytė“ autorė.

Butkevičius Algirdas – inžinierius, ekonomistas, ekonomikos m. 
daktaras, politinis veikėjas, LSDP pirmininkas, LR Ministras Pirmi-
ninkas, Vilkaviškio ir Šeduvos garbės pilietis, apdovanotas ordinu 
Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžiumi.

Butkevičius Juozas – chemikas, gamtos m. daktaras, aktyvus chemijos 
ir radiologijos žinių propaguotojas.

Čepaitis Saulius – istorikas, mokytojas. 

 Straipsnius „Šeduvos“ 
monografijai parašė 81 
autorius. 
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Digimas Aleksandras – kino režisierius, operatorius.

Dobrovolskaitė Irena – menotyrininkė, Lietuvos dailės muziejaus 
darbuotoja.

Dočkus Kostas – muzikos mokytojas, ilgametis Šeduvos seniūnas, 
šio miesto garbės pilietis.

Dryžienė Genovaitė – mokytoja rusistė, Šeduvos gimnazijos direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui.

Dunauskienė Gražina – žurnalistė, žurnalo „Radviliškio kraštas“ 
redaktorė.

Garliauskas Vidas – mokytojas lituanistas.

Garškaitė Rita – istorijos ir pedagogikos specialistė, Lietuvos žemės 
ūkio universiteto kultūrologijos ir filosofijos katedros vedėja, lektorė.

Geisleris Vladimiras – mokytojas, istorinio-statistinio aprašymo „Še-
duvos miestas“ („Gorod Šadovo“) autorius.

Gudmonas Jonas – dailininkas, Vilniaus dailės akademijos profesorius.

Jakulytė-Vasil Milda – istorikė, Šeduvos žydų memorialinio fondo 
bei muziejaus darbuotoja.

Jarašiūnas Egidijus – profesorius, Kovo 11-osios Akto signataras, 
konstitucinio teismo teisėjas.

Jučas Mečislovas – istorikas, humanit. m. habil. daktaras, profesorius.

Juknevičienė Genovaitė – choreografė, ilgametė Lietuvos kultūros 
centro darbuotoja, apdovanota Lietuvos tūkstantmečio medaliu.

Juknevičius Petras – istorikas, Panevėžio r. savivaldybės administra-
cijos vyr. specialistas paveldui.

Juknienė Regina – Radviliškio savivaldybės viešosios bibliotekos 
vyr. bibliotekininkė.

Kacevičienė Kristina – Radviliškio r. savivaldybės kultūros švietimo, 
sporto skyriaus vyriausioji metodininkė.

Kalinauskas Povilas – pradinės mokyklos mokytojas.

Kazlauskas Romanas – skulptorius.

Kolevinskienė Žydronė – humanit. m. daktarė, Lietuvos edukologijos 
universiteto Lietuvių ir lgyginamosios literatūros katedros vedėja, 
docentė.

Krikščiūnas Povilas – tautosakininkas, LLTI mokslo darbuotojas.

Kučinskienė Elena – farmacininkė, vaistinės vedėja.

Kudžmaitė-Balsienė Dalia – poetė, bibliotekininkė, LRS narė, išleidusi 
penkias knygas, apdovanota Kultūros ministerijos premija.
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Linčius Augustinas – geologas, gamtos m. daktaras, mokslo popu-
liarinimo ir mokslinių knygų autorius.

Liniauskas Jonas – poetas, LRS narys, Lietuvos autorinių teisių 
agentūros generalinis direktorius.

Liniauskienė Bronė – mokytoja lituanistė, rašytoja, poetė.

Linkevičius Jonas – literatūrologas, humanit. m. daktaras, docentas, 
Lietuvos rašytojų sąjungos narys, „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijų „Baisogala“ ir „Šeduva“ vyr. redaktorius sudarytojas, Šeduvos 
garbės pilietis (2016).

Litinskas Alfonsas – elektrotechnikas, Vorkutos politinis kalinys, 
atsiminimų knygų autorius, apdovanotas Politinių kalinių sąjungos 
žymeniu. 

Malinauskaitė Aurelija – istorikė, Klaipėdos LDM Prano Domšaičio 
galerijos darbuotoja. 

Marcinkevičius Albinas Jonas – profesorius, habil. technologijos m. 
daktaras, inžinierius, Lietuvos nusipelnęs konstruktorius.

Misius Kazys – istorikas, Lietuvos dailės akademijos Dailėtyros i-to 
moksl. bendradarbis, „Lietuvos valsčių“ serijos redaktorius, šios serijos 
monografijos „Kvėdarna“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Navickienė Rasa – veterinarijos gydytoja, Butėnų bendruomenės 
pirmininkė.

Palionienė-Pucevičiūtė Gražina – gydytoja.

Paliūnis Valentinas – mokytojas lituanistas.

Pangonytė Rusnė – Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio 
Šeduvos kraštotyros skyriaus darbuotoja.

Panumienė Birutė – matematikė, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro darbuotoja.

Pelėdienė Minolija – kraštotyrininkė, poetė.  

Rasimavičienė Laima – bibliotekininkė.

Rimkus Vytenis – menotyrininkas, humanit. m. habil. daktaras, 
Šiaulių universiteto profesorius.

Rimša Edmundas – istorikas, humanit. m. daktaras, Lietuvos istorijos 
instituto LDK istorijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Salatkienė Birutė – humanit. m. daktarė, Šiaulių universiteto Istorijos 
katedros lektorė.

Senulis Sigitas – archeologas, Daugyvenės kultūros istorijos muzie-
jaus-draustinio darbuotojas.

Sireika Jonas – istorikas, humanit. m. daktaras, Šiaulių universiteto 
docentas.
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Skurdelienė Irena – lituanistė, Sidabravo seniūno pavaduotoja. 

Staniulienė Izolina – Šeduvos kultūros namų vyriausioji specialistė.

Stukonis Vaclovas – mokytojas. 

Sušinskienė Nijolė – teisininkė, Vilniaus apygardos Apeliacinio 
teismo teisėja.

Šidiškis Tadas Algimantas – mitologinių ir istorinių vietų ekspertas, 
Kultūros paminklų mokslinių tyrinėjimų įmonės vadovas.

Šidlauskas Aleksandras – poetas, publicistas, vertėjas,  kraštotyrininkas.

Šidlauskienė-Plungaitė Nijolė – pedagogė.

Terleckas Vladas – ekonomistas, socialinių m. daktaras, Kovo 11-osios 
Akto signataras.

Vaitiekūnas Vytautas – pradinių klasių mokytojas, partizaninio ju-
dėjimo dalyvis.

Vaitkevičienė Regina – mokytoja lituanistė.

Valavičiūtė Veronika – žurnalistė.

Valevičienė-Janušauskaitė Jovita – matematikos mokytoja, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotoja.

Valinevičius Algimantas – profesorius, technologijos m. daktaras, 
Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto 
dekanas.

Valužienė-Švambarytė Janina – kalbininkė lituanistė, humanit. m. 
daktarė, docentė, LKI vyresnioji mokslo darbuotoja.

Vasiliauskas Zenonas – mokytojas.

Važgauskienė Adelė – mokytoja lituanistė.

Vengrienė Gražina – istorikė, Alksniupių vidurinės mokyklos moky-
toja, geriausia 2009 m. Radviliškio rajono kraštotyrininkė. 

Vengrienė Vlada – mokytoja lituanistė.

Vozbinas Stanislovas – radijo transliacijos ir radijo ryšio inžinierius, 
technikos m. daktaras.

Zakarevičius Povilas – akademikas, profesorius, habil. m. daktaras.

Žeimantas Liubomiras Viktoras – žurnalistas, knygų apie Lietuvos 
geležinkelio istoriją autorius.

Žeimantas Vytautas – žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 
paskelbė per 2 000 straipsnių, išleido penkiolika autorinių knygų, 
apdovanotas medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“, Baltarusijos ra-
šytojų sąjungos narys.
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Monografijos finansuotojai ir rėmėjai

Finansuotojai ir rėmėjai Suma, Eur

Istorinės atminties fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 10 000,00 

Radviliškio r. savivaldybės administracija (merai Antanas Čepononis, Darius Brazys,  
administracijos direktorė Jolanta Margaitienė; 30 000,00 Lt)

8 688,60

UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas; 20 000,00 Lt) 5 792,00

Pranas Kūris (5 000,00 Lt) 1 448,10

Petras Jonušas (5 000,00 Lt) 1 448,10

UAB RB BALTIC (Inga Minaldienė) 1 000,00

Marija Kokštienė 300,00

Šeduvos žydų memorialinis fondas (steigėjas Sergejus Kanovičius,  
direktorius Jonas Heraklis Dovydaitis)

Lietuvos prekių mokslo draugija (prezidentas Juozas Ruževičius; 1 000,00 Lt)

300,00

289,62

Petras Janušauskas 200,00

Juozas Butkevičius (500,00 Lt) 144,81

Stasys Janušauskas 100,00

Iš viso: 29 711,23

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems finansuotojams ir rėmėjams, be Jūsų 
visų čia išvardytų pasiaukojimo ir prisidėjimo ši knyga negalėtų būti išleista. 
Nuoširdžiai dėkojame nuotraukų kolekcininkui p. Petrui Kaminskui (Šiauliai), ma-
loniai leidusiam monografijoje nemokamai skelbti 15 vertingų asmeninės kolekcijos 
nuotraukų, žurnalui „Radviliškio kraštas“, metai iš metų skelbusiam rengiamos 
spaudai „Šeduvos“ monografijos straipsnius ir taip populiarinusiam bei anonsa-
vusiam būsimą monografiją, taip pat premjero patarėjui p. Viliui Kavaliauskui, 
kurio nuoširdų palaikymą ir dvasinę šilumą nuolat jautėme.

Ieškant taip reikalingos paramos, dėl „Šeduvos“ monografijos finansavimo 
valstybės biudžeto lėšomis nustatyta tvarka taip pat kreipėmės į Kultūros mi-
nisteriją (2012 m.), Kultūros tarybą (2014 m.), Kultūros rėmimo fondą (2015 m.).

 

Už dėmesį ir paramą „Šeduvos“  
monografijai esame dėkingi Šeduvos 
žydų memorialiniam fondui (steigėjas 
Sergejus Kanovičius, direktorius  
Jonas Heraklis Dovydaitis)
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Apie se ri jà „Lie tu vos vals èiai“

„Ver smës“ lei dyk la nuo veik los pra dþios 1994-ai siais ren gia ir lei dþia lo-
ka li niø mo nog ra fi jø se ri jà „Lie tu vos vals èiai“, ski ria mà Lie tu vos tûks tant me èiui, 
mi në tam 2009-ai siais, Lie tu vos vals ty bës su si kû ri mo 750 me tø ju bi lie jui (1253–2003) 
ir Lie tu vos vals ty bës at kû ri mo 100-me èiui (1918–2018). Kar tu mo nog ra fi jos de di-
kuo ja mos ki toms reikð min goms vals ty bës, jos mies tø ir mies te liø bei ki tø svar biø 
šalies istorinių ávy kiø su kak tims. 

Se ri jos pa va di ni mas pa si rink tas ne at si tik ti nai – XIX a. vi du ry je su si for ma væ 
vals èiai iki jø pa nai ki ni mo 1950 m. bu vo ma þiau si ir pa ly gin ti sta bi lûs ad mi nist-
ra ci niai-te ri to ri niai vie ne tai, jun gæ ta pa èios et ni nës kul tû ros þmo nes, vals èiø ri bos 
pa pras tai ati ti ko ir pa ra pi jø ben druo me niø ar ðnek tø ri bas.

Rem da mie si þmo niø at si mi ni mais, lokalinių tyrimų ekspedicijų bei ar chy vø 
duo me ni mis, moks lo stu di jo mis, ki tais ra ðy ti niais ðal ti niais bei me dþia ga, kiek vie nà 
se ri jos kny gà ra ðo di de li – iki 120 au to riø ko lek ty vai: þi 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, taip pat krað to ty ri nin kai, krað tie èiai, ki ti au to riai. Ið vi so se ri jai jau yra 
ra ðæ per 3 000 au to riø, ið jø dau giau kaip 380 tu ri moks lo var dus, 1 593 autorių 
straipsnius parašė jau išleistoms monografijoms (þr. www.versme.lt).

„Lie tu vos vals èiø“ se ri ja – tai dau gia to mis vie no dos struk tû ros lei di nys apie 
Lie tu vos mies tus ir mies te lius, kai mus ir vien kie mius, apie jø ir jø apy lin kiø krað to-
vaiz dþio rai dà bei is to ri jà nuo se niau siø 
prie ðis to ri niø lai kø iki mû sø die nø, ko-
vas uþ Ne pri klau so my bæ, apie tra di ci næ 
kul tû rà, ver slus, ka len do ri nius ir ðei mos 
pa pro èius, pa pro èiø tei sæ, liau dies ið min-
tá, baþ ny èias, áþy mius þmo nes, tar miø 
ir vie tos ðnek tø ypa tu mus, tau to sa kà, 
tau ti nes ma þu mas, jø pa pro èius ir kt.

„Šeduva“ – 30-oji „Lie tu vos  
vals čių“ serijos monografija, skiriama 
Šeduvos 460-osioms metinėms (1 388 p., 
2016). Anksèiau ið leis tos: „Þa ga rë“ (1-oji  
seri jos mo nog ra fi ja; de di kuo ta Þa ga-
rës 800 m. jubi lie jui, 912 p., 1998),  
„Obe liai. Kriau nos“ (2-oji; Obe liø 480 m.  
su kak èiai, 864 p., 1998; 2-oji lai da –  
Obe liø ir Kriau nø 500 m. ju  bi lie jui,  
1 224 p., 2009), „Pla te liai“ (3-io  ji; Pla  - 
te liø 550 m. ju bi lie jui, 800 p., 1999),  
„Þio bið kis“ (4-oji; Þio bið kio pa ra pi jos  
200 m. ju bi lie jui, 1 024 p., 2000), „Ðir  - 
vin tos“ (5-oji; Ðir vin tø 525 m. su kak - 
 èiai, 776 p., 2000), „Ly gu mai. Sta èiûnai“ 

„Lietuvosvalsèiø“serijabuvoátraukta
áLietuvostûkstantmeèioprogramà,kuriai
1999m.gruodþio2d.pritarëLietuvos
vardotûkstantmeèiovalstybinëkomisija
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(6-oji; Sta èiû nø pa ra pi jos 90-meèiui, 
896 p., 2001), „Veliuo na“ (7-oji; Mag  - 
de bur go tei siø su tei ki mo Ve  liuonai 
500 m. ju bi lie jui, 1 176 p., 2001), „Ra - 
 gu va“ (8-oji; Ra gu vos 500 m. ju bi lie - 
 jui, 1 128 p., 2001), „Se re  dþius“ (9-oji;  
Se re dþiaus 710 m. su kak èiai, 1 238 p.,  
2003), „Kvë dar na“ (10-oji; Kvë  dar nos  
675 m. su kak èiai, 1 160 p., 2004), „Pa pi lë“  
(11-oji; Pa pi lës 665 m. su kak èiai, I da - 
 lis – 1 082 p., 2004, II, III da lys – 752 p.,  
2006), „Tau rag nai“ (12-oji; Tau rag nø  
750 m. ju bi lie jui, 1 364 p., 2005), „Mus - 
 nin kai. Ker na vë. Èio bið kis“ (13-oji; Mus - 
 nin kø 445 m., Ker navës 725 m., Èio bið - 
 kio 475 m. sukak tims, 1 304 p., 2005), 
„Lau ku va“ (14-oji; Lau ku  vos 750 m.  
ju bi lie jui, 1 874 p., I da lis – 924 p., 
2005, II da lis – 950 p., 2008), „Gel vo -
 nai“ (15-oji; Gel vo nø 625 m. su kakèiai,  
1 384 p., 2009), „Bai so   ga la“ (16-oji; Bai-
so ga los 470 m. su kak  èiai, 1 056 p., 2009), 
„Gruz dþiai“ (17-oji; Gruz  dþiø 375 m. su-
kak èiai, 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 èiai, 
1 412 p., 2010), „Vepriai“ (19-oji; Vep-
riø 625 m. su kak èiai, 1 320 p., 2010), 

1998m.pasirodþiusi
1-oji„Lietuvosvalsèiø“
serijosmonografija„Þagarë“
kartuyrair1-asisleidinys
Lietuvoje,iðleistassu
Lietuvostûkstantmeèio
sukaktiesminëjimo
jubiliejiniuþenklu

Prasmingiausiàþagarieèiø
dovanà–monografijà
„Þagarë“–garbingiausiam
Þagarës800metø
jubiliejausiðkilmiøsveèiui
LietuvosRespublikos
PrezidentuiValduiAdamkui
áteikiavienaknygos
sudarytojøirautoriø
þagarietëmokytojaRomualda
Vaitkienë.Þagarë.1998m.
birþelio27d.Dþojos
GundosBarysaitësnuotr.
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Pasibaigus10-osiostarptautinėsVilniausknygųmugėsmetuvykusiam„Lietuvosvalsèiø“serijos
15metøsukaktiesminëjimoirnaujausiø2009-aisiaisiðleistømonografijøpristatymorenginiui,
skirtam,kaipirpatiserija,taispaèiaismetaisminėtamLietuvostûkstantmeèiui,„Tautiðkàgiesmæ“
kartusuvisasalegiedarenginiopraneðëjai(iðkairës)„Gelvonø“monografijossudarytojaVida
Girininkienë,„Gruzdþiø“sud.DamijonasÐniukas,„Obeliø.Kriaunø“sud.VenantasMaèiekus,
„Baisogalos“sud.dr.JonasLinkevièius,Lietuvosheraldikoskomisijosnarys,dailininkasArvydas
Kaþdailis,BaisogalosseniûnasRomasKalvaitis,„Versmës“leidyklosvadovasPetrasJonuðas,
sociologasprof.RomualdasGrigas,LietuvosnacionalinësM.MaþvydobibliotekosLeidiniø
komplektavimoskyriausvedëjasVytautasGocentas,Kovo11-osiosAktosignatarasRomualdas
Ozolas,Lietuvosheraldikoskomisijospirmininkasdr.EdmundasRimða.2010m.vasario19d.
KlaudijausDriskiausnuotr.

Praėjus12metųpopirmosiospažintiessu1-ąja„Lietuvosvalsčių“serijos„Žagarės“monografija,
11-ojojetarptautinėjeVilniausknygųmugėjePrezidentuiValduiAdamkui(nuotr.centre)
„Versmės“leidyklosvadovasPetrasJonušas(nuotr.dešinėje)pristatė18-ąjąserijosmonografiją
„Endriejavas“,kuriojePrezidentąsudominostraipsnis,iliustruotasjojaunystėsnuotrauka.Savo
nuostabosnegalėjonuslėptiirkartusuPrezidentuleidyklosstendąaplankęsParodųirkongresų
centro„LITEXPO“,kuriamevykoknygųmugė,generalinisdirektoriusAloyzasTarvydas,kilęs
išUžpalių.2011m.vasario17d.StanislovoBalčiūnonuotr.
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„Þei me lis“ (20-oji; Þeimelio 510 m. 
sukakèiai, 1 796 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. Onuškis“ (24-oji; Onuš  - 
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“ (27-oji; Užpalių 375 m. sukak - 
čiai, 2 372 p., I d. – 1160 p., II d. – 1 212 p., 
2013), „Pašvitinys“ (28-oji; Pašvitinio  
375 m. sukakčiai, 1 540 p., 2014), „Dau-
jėnai“ (29-oji; Daujėnų 460 m. sukakčiai, 
1 396 p., 2015). Iš leidus „Šeduvos“ mono-
grafiją, „Lietuvos valsčių“ seriją kar tu su 
se ri jo je ne nu  me ruo ta, dar plo nais vir  ðe - 
 liais iðleis ta áþan gi ne kny ga „Sintau tai. 
Þvirgþ dai èiai“ (430 p., 1996) sudaro 30 
monografijų, kurių bendra apimtis 41 
tomas, 43 292 pus lapiai. 

Pras min ga Lie tu vos pir mo jo ra-
ðy ti nio pa mi në ji mo is to ri jos ðal ti niuo se tûks tant me tá, Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį, kitas svarbiausias ðalies istorijos sukaktis sie ti su kiek kuk les niais jos 
mies tø ir mies te liø ju bi lie jais ir ðias tra di cið kai irgi su jø pir muo ju ra ðy  ti niu pa-
mi në ji mu sie ja mas su kak tis ápras min ti taip pat ra ðy ti niu þo dþiu – kny ga.

Lie tu vo je bû ta dau giau kaip 400 vals èiø, ku riø vie to je ákur tø da bar ti niø se-
niû ni jø yra apie tris ðim tus. Vil da mie si, kad uþ teks jë gø nors apie da lá jø ið leis ti 
kny gas, nuoširdžiai dėkojame savo kraštų serijos monografijas jau išleidusiems 
gimtinės puoselėtojams ir ma lo niai kvie èia me kul tû ros ir ki tas ástai gas, ra jo nø 
sa vi val dy bes, se niû ni jas, ak ty vius krað tie èius, krað to ty ri nin kus, vals ty bi nin kus, kul-
tû ri nin kus, rë më jus, vi sus ra ðan èiuo sius susikaupti ties dar neįveiktais darbais ir 
ne ati dë lio jant telk tis á Lie tu vos is to ri jos ir tra di ci nës kul tû ros ðim ta to mës „Lie tu vos 
vals èiø“ se ri jos kû rë jø – au to riø, ren gë jø, lei dë jø ir rë më jø – bû rá. Lau kia ne vie nà 
de ðimt me tá truk sian tis di de lis pra smin gas dar bas.

„Lietuvosvalsčių“serijaiparašytimoksliniai
straipsniai,įvertintiLietuvoslokaliniųtyrimų
mokslodarbųkomisijos,pirmiausiapaskelbiami
periodinioelektroninioserijinioleidinio„Lietuvos
lokaliniaityrimai“,ISSN2029–0799,interneto
svetainėjewww.llt.lt
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Rengiamųbeiišleistų„Lietuvosvalsčių“
serijosmonografijųþemėlapis.Tamsiau
paþymėtitievalsčiai,kuriųmonografijos
jauišleistos,odarnebaigtųrašytiir
rengtispaudaiserijosmonografijų
valsčiainuspalvintišviesiau.Sudarė
UAB„Þemėlapiųartelė“kartografė
AiraDubikaltienė

Amapof“LietuvosValsčiai“series
monographsbeingpreparedandthose
issued.ThedarkermarkedValsčiai
(ruraldistricts)showmonographs
alreadypublished;whilethelighter
markeddistrictsindicatethe
monographsbeinginpreparation
andthosetobecomposed
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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 Hou se, a se rial bo ok pub lis her, is 
de a ling with 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 
750th 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 Cen 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 towns 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, writ ten 
sour ces and ma te rial, each se rial bo ok is being writ 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 with mo re than 
380 per sons hol ding scien ti fic de gre es (see www.versme.lt).

The “Lie tu vos Vals čiai” se ries is a mul ti-vo lu me edi tion about Lit hu a nia’s 
towns, tow 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 laws, folk wis 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.

“Šeduva” – the  30th mo nog raph in the “Lie tu vos Vals čiai” se ries (1 388 p., 
2016).

The fol lo wing se ries ha ve ap pe a red be fo re: “Ža ga rė” (de di ca ted to the 800th 
ju bi lee of Ža ga rė, 912 p. in 1998) that was the first bo ok is su ed with the of fi cial 
lo go of the Lit hu a nian Mil len nium Ce leb ra tion; “Obe liai. Kriau nos” (2nd; 480th an ni-
ver sa ry of Obe liai, 864 p., 1998, 2nd edition – 500th jubilee of Obeliai and Kriaunos, 
1 224 p., 2009), “Pla te liai” (3rd; 550th jubilee of Pla te liai, 800 p., 1999), “Žio biš kis” (4th; 
200th ju bi lee of Žio biš kis pa rish, 1 024 p., 2000), “Šir vin tos” (5th; 525th an ni ver sa ry 
of Šir vin tos, 776 p., 2000), “Ly gu mai. Sta čiū nai” (6th; 90th anniversary of Sta čiū nai 
pa rish, 896 p., 2001), “Ve liuo na” (7th; 500th jubilee of the Mag de burg Law gran-
ting to Ve liuo na, 1 176 p., 2001), “Ra gu va” (8th; 500th ju bi lee of Ra gu va, 1 128 p., 
2001), “Se re džius” (9th; 710th an ni ver sa ry of Se re džius, 1 238 p., 2003), “Kvė dar na” 
(10th; 675th 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, 752 p., 2006), “Tau rag nai” 
(12th; 750th 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, 725 an ni ver sa ry of Ker na vė, 475 anniversary 
of Čio biš kis, 1 304 p., 2005), “Lau ku va” (14th; 750th ju bi lee of Lau ku va, 1 874 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; 470th an ni ver sa ry of Bai so ga la, 1 056 p., 
2009), “Gruz džiai” (17th; 375th 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), “Žei me lis” (20 th; 
510 an ni ver sa ry of Žei me lis, 1 796 p., Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), “Lit hu-
a nian Lo cal Re se ar ches” (21th; 1 082 p., Part I: 2000–2002 scien ti fic works), “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, 
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Althoughthepresentationof“LietuvosValsèiai”seriesatthetraditionalVilniusBookFair
takesplaceyearly,thevisitorsandhubbubatthestandseemtobecommonplace.Februrary19,
2010.PhotobyJonasKliuèius

825 p., 2012), “Gelgaudiškis” (23rd; 500th jubilee of Gelgaudiškis, 1 808 p., Part I, 900 p., 
Part II, 908 p., 2012), “Juodupė. Onuškis” (24th; 510th anniversary of Onuškis and 100th 

anniversary of Juodupė, 1 832 p., Part I, 912 p., Part II, 920 p., 2012), “Sintautai“ (26th;
2 912 p., Part I, 1 448 p., Part II, 1 464 p., 2013), “Užpaliai“ (27th; 375th anni ver -
sary of Užpaliai, 2 372 p., Part I, 1 160 p., Part II, 1 212 p., 2013), “Pašvitinys“ 
(28th, 375th anniversary of Pašvitinys, 1 540 p., 2014), “Daujėnai“ (29th, 460th anni-
versary of Daujėnai, 1 396 p., 2015).

To tal num ber of pa ges of the se mo nog raph bo oks pub lis hed to get her 
with the mai den soft-co ver bo ok is su ed un der the tit le “Sin tau tai. Žvirgž dai čiai” 
(430 p., 1996) is 43 292 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 
writ ten his to ri cal sour ces is re a so nab le to re la te with mo re mo dest ju bi le es of its 
towns and tow nships and gi ve an im pli ca tion to the se an ni ver sa ries of their first 
writ ten re fe ren ce by a writ ten wor d–a bo ok.

In pre-war Lit hu a nia the re we re mo re than 400 ru ral di stricts (valsčiai), which 
we re la ter re pla ced by neigh bour ho ods (seniūnijos) num be ring now about 300. With 
a ho pe that our ca pa ci ties will enab le us to pub lish bo oks about the ma jo ri ty of 
them, we 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 
wri ters to join, wit 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 work to last se ve ral de ca des is wai ting for you.
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Asmenvardžių rodyklė
  6 288 vnt.

A
Aarne’s Antti  419
Abelis M.  549
Abišala Aleksandras  825
Abramavičius Jurgis  594
Abramavičiūtė Antanina  594
Abramavičiūtė Veronika  144
Abramovas I.  1127
Abramovas Ivanas  1127
Abromaičiai  946
Abromaitienė A.  551
Abromaitienė E.  730
Abromaitienė Eleonora  179
Abromaitienė I.  769
Abromaitis  1183
Abromaitis Augustinas  179
Abromaitis Jonas  179
Abromaitis Juozas  179, 213, 215, 
1133
Abromaitis Petras  1133, 1201
Abromaitis Valentas  1027
Abromaitytė Adelė  1201
Abromaitytė Anelė  612, 796, 984
Abromaitytė Ramunė  624
Adamkus Valdas  634, 716, 832, 
969, 1043, 1347, 1348
Adomaitienė  551
Adomaitienė J.  732
Adomaitienė Julė  734
Adomaitis Feliksas  703
Adomaitis P.  1105
Adomaitis Petras  191
Adomaitis Povilas  1105
Adomaitis Regimantas  814
Adomaitis Simonas  543
Adomaitis V.  639
Adomaitytė-Šepeleva Vaida  773
Adomavičiai  1031
Adomavičienė Julija  1241
Adomavičienė Vaida  276
Adomavičius Irmantas  275, 276
Adomūnas Juozas  1241
Adonis  222
Adriuškovičius Bogdanas  1130
Afanasjevas D.  36
Aglinskai  1149
Aglinskas  975
Aglinskas Bronislavas  183
Aglinskas Jurgis  183
Aglinskas Zenonas  183
Aglinskienė  308
Aglinskienė Karolina  183
Ainis P.  726
Ainys P.  730
Aistis J.  893
Akučkienė J.  646, 647
Alansonas  31
Alantas V.  1145
Albertas II, karalius  828
Alekna  539, 540
Alekna Jonas  177
Alekna Petras  539
Aleksa J.  1055
Aleksevičius J.  300
Aleliūnas Giedrius  118
Aliavdinas Vladimiras  514
Alijošaitis Jonas  995, 1001
Ališauskienė P.  1060
Alksnienė Angelė  197

Alksnienė Kotryna  594
Alksnys Antanas  197
Alksnys Domas  197
Alksnis Dominykas  509, 510
Alksnis Domininkas  594
Alksnys Jonas  214
Alksnys Jonas Algirdas  197
Alksnys Kazimieras  197
Alksnis Klemas  1027
Alksnys P.  553
Alksnis S.  445
Alksnis Stasys  1026
Alksnis Steponas  1026
Alksnytė Apolonija  594
Alseikaitė-Gimbutienė M.  1157
Ambrasas Boleslovas  669
Ambros M.  582
Ambrozevičiūtė Amalija  720
Andersenas H. K.  683, 694
Andrašiūnaitė Ona  1010
Andrašiūnas S.  148, 161, 162, 168, 
743
Andrašiūnas Stasys  148, 160, 167
Andrejaičiai V. ir I.  1291
Andriejauskas P.  807
Andriekus L.  893
Andrijauskai  909
Andrijauskas K.  1259
Andriulis V.  815
Andriūnas (Andriuškevičius) Feliksas  
926
Andriūnas F.  689
Andriušaitienė Z.  633, 634
Andriušaitienė Zita  630
Andriušis  460
Andriuškevičienė A.  725, 731
Andriuškevičienė Elžbieta  198
Andriuškevičienė Marijona  197
Andriuškevičius Antanas  556
Andriuškevičius Bronislovas  197
Andriuškevičius D.  524
Andriuškevičius Juozas  197
Andriuškevičius Rimantas  198
Andriuškevičius Romanas  672
Andriuškevičius Stanislovas  197, 
198
Andriuškevičiūtė D.  757
Andriuškevičiūtė Žaneta  766, 768
Andriuškevičiūtė-Aliukonienė Janina  
198
Andriuškevičiūtė-Pranckėtienė Irena  
198
Andruškevičius D.  504
Andruškevičius Dominykas  510
Aničas J.  710
Anikinas P.  9, 15, 915, 918
Anikinas Povilas  915, 916
Anikinienė S.  915
Anskaitienė Verutė  1208
Antanaitienė Elzė  207
Antanaitis Anicetas  207
Antanaitis B.  623, 713, 761, 762, 
771, 801, 803, 809, 989, 996
Antanaitis Bronislovas  762
Antanaitis Bronius  8, 14, 238, 244, 
491, 632, 789, 800, 909, 943, 1334
Antanaitis Kazys  207
Antanaitis Petras  1033
Antanaitytė Danutė  238
Antanaitytė Emilija  238
Antanavičius Valentinas  915
Anušauskas A.  1103, 1282
Apanavičius Algimantas  1276

Apanavičius Romualdas  4
Apdaika  1210
Aras  223, 225
Araškevič Vera  599
Arduinas Migelis  1049
Areima-Tarzanas L.  225
Areima-Tarzanas Leonas  221
Areimienė Antonina  225
Arlingevičienė Anelė  440, 442
Arlingevičius K.  617
Astramskas A.  501, 502, 504, 506, 
507
Astramskas Arūnas  7, 13, 465, 
500, 1334
Astrauskaitė Milda  620
Astrauskaitė-Zabilienė M.  727
Astrauskas L.  554
Astrauskas M.  552
Astrauskas R.  369, 383, 402, 416
Astrauskas Stasys  543
Astrauskas Vytautas  9, 15, 952, 
1334
Astrauskienė M.  624
Ašmontas Steponas  1285
Audickaitė Beata  1290
Augulis Kazimieras  18–20, 630, 
635, 636, 644, 646–648, 922, 1016
Augustas II  24
Augustas II, karalius  459
Augustas III  24
Augustauskaitė Ona Valerija  1201
Augustinavičiai  1242
Augustinavičienė M.  1242
Augustinavičiūtė Ona  601
Aukštikalnienė Janina  1091, 1094, 
1095
Aukštikalnytė Ingrida  1096

B
Babenas Juchnas  1023
Babickas Kazimieras  1141
Babickienė-Polišaitytė Morta  1141
Bacevičiūtė R.  315
Bacevičiūtė Rima  315
Bačėnas Edgaras  651
Bačiauskienė Stanislava  766
Bagdonaitė  980
Bagdonaitė Emilija  610
Bagdonaitė S.  732
Bagdonaitė Simona  624, 734
Bagdonaitė-Ramoškienė A. V.  1259
Bagdonas A.  651, 656, 657
Bagdonas Arūnas  652, 654
Bagdonas B.  1259
Bagdonas J.  975
Bagdonas Juozas  214
Bagdonas Rimantas  1016
Bagdonienė L.  1259
Bagdonienė Rasa  760
Baikovas Liudas  683
Bajoras V.  213
Bajoriūnas V.  1095
Bajoriūnas Viktoras  959
Bajorūnienė G.  720
Bakovienė Marija  759
Bakovienė Marytė  759
Bakutis Antanas  9, 14, 853, 1334
Balas A.  35
Balčaitė V.  1242
Balčaitė-Kavaliauskienė Vanda  
1242
Balčiūnaitė Danguolė  848
Balčiūnas  1146
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Balčiūnas Stanislovas  1348
Balčiūnas V.  611, 613, 621
Balčiūnas Vytautas  611, 621
Balčiūnienė G.  918
Balevičius Z.  69
Baliński M.  39
Balinskis M.  39
Balinskis Mykolas  39
Balionienė Vitalija  292, 761
Balionis Aivaras  292
Balionytė E.  728
Baliulis A.  25, 473, 495
Baliulis Algirdas  473
Balkevičius  1068
Balkevičius Albinas  552, 556
Balkevičius V.  552
Balkevičius Vytautas  556
Balnionis Algimantas  1144, 1152
Balnionis Jonas  198
Balnionis K.  1148
Balnionis Kazimieras  1148
Balnionis Kazys  1152
Balnionytė Irena  1189
Balnionytė-Juraitienė Genovaitė  
1143, 1155
Balsys E.  1277
Balsys Jonas  1009
Balsys Leonas  215
Balsys Petras  699
Baltaduonis Aleksas  664
Baltramiejūnaitė Angelė  206
Baltramiejūnaitė Elena  206
Baltramiejūnaitė Emilija  206
Baltramiejūnaitė J.  369, 383, 402, 
416
Baltramiejūnas Domas  139
Baltramiejūnas Jonas  206
Baltramiejūnas Stasys  206
Baltramiejūnas Tadas Mečislovas  225
Baltramiejūnienė Elena  206
Baltrėčiai  1230
Baltrūnas Aleksas  687
Baltrūnas V.  47, 52, 55
Baltrūnas Valentinas  4
Baltrušaičiai  217, 1031
Baltrušaitienė (Kepenytė) Anelė  340
Baltrušaitienė Elena  1031
Baltrušaitis J.  1226
Baltrušaitis Jonas  242
Baltrušaitis Jurgis  1008
Baltrušaitis Saulius  950
Baltrušaitis Valentas  1031
Baltrušytė Daina  1189
Baltušis J.  617, 1167, 1249
Baltušis Juozas  617
Baltuška Petras  239
Balvočiūtė J.  692
Bambonas  556
Banaitienė Grasilda  194
Banaitis  975
Banaitis Algirdas  194
Banaitis Jonas  167
Banaitis Kazys  429
Banaitis Vytautas  194
Banaitytė Apolonija  1095
Banaitytė E.  625
Banaitytė Elzbieta  975
Banaitytė Genovaitė  194
Banaitytė Marcelė  980
Banaitytė-Paluckienė Liudovika  716
Bandzaitienė Zita  1096
Bandzaitienė-Petkevičiūtė Zita  1096
Banevičiūtė A.  686–688, 693

Banilis-Smidras S.  224, 225, 227
Banilis-Smidras Stasys  219, 221
Banionis D.  1278
Banys B.  554
Baniūnaitė V.  686
Bankovskienė Rasa  734
Banza Alfonsas  553
Baradinskienė Jūratė  11, 16, 1386
Baranauskas  1315
Baranauskas A.  1315
Baranauskas Adomas  699
Baranauskas Alfonsas  553
Baranauskas Antanas  553
Baranauskas J.  755
Baranauskas Zigmas  127
Baranauskienė V.  372, 381, 401, 
403, 405, 407, 414
Baras Šmuelis  696
Baraslevičiūtė Vilija  620
Barasnevičius Augustas  75
Barasnevičius Jonas  975
Barauskas Juozas  1124
Barauskas V.  687
Baravykas A.  642, 645
Baravykas Rolandas  760
Bareika S.  617
Barėnas K.  893
Barysaitė Dž.  832
Barysaitė Gunda  1347
Barysienė R.  576
Barkauskai  1090
Barkauskaitė Violeta  4, 11, 16, 21, 
1386
Barkauskas A.  553
Barkauskas Algirdas  198, 1090, 
1091
Barkauskas Algis  198
Barkauskas Antanas  198
Barkauskas I.  1089
Barkauskas Ignas  198, 1088, 1090, 
1091, 1097
Barkauskas P.  35, 40
Barkauskas V.  524
Barkauskas Vladas  926
Barkauskienė A.  730
Barkauskienė Felicija  198
Barkauskienė Marija  1090, 1091
Barkauskienė Marijona  198
Barkovskis F.  502
Barkovskis Feliksas  505, 509
Baronienė  1229
Baronienė J.  1234
Baronienė Jura  10, 16, 1228, 1334
Barsteikas Pranciškus  584
Barsuk  237
Bartininkas Jurgis  1262
Bartkaitė Antanina  1038
Bartkevičienė Veronika  191
Bartkevičius Jonas  191
Bartkevičius Petras  191
Bartkevičiūtė Aldona  191
Bartkevičiūtė Danutė  620
Bartkevičiūtė E.  1092
Bartkevičiūtė Liucė  1108
Bartkevičiūtė-Muzdeikienė Veronika  
1238, 1241
Bartkevičiūtė-Žičkuvienė Elena  191
Bartkienė Bronislava  179
Bartkunskis Leiba  711
Bartkus Antanas  960
Bartkus Kęstutis  675
Bartkus Petras  129, 222, 778
Bartkus V.  798

Bartkus-Mažrimas P.  222, 226
Bartkutė Nerija  315
Bartoszewicz J.  32
Bartoševičius L.  1191
Bartoševskis Antanas  583
Bartshas Christianas  363
Bartulis E.  772, 989
Bartulis Eugenijus  493, 763, 989
Bartulis Tomas  207
Bartulis Vytautas  182
Bartulytė Adelė  182
Bartulytė Emilija  182
Bartulytė Petrunė  182
Bartuškienė Z.  602, 605, 606, 613
Bartuškienė Zofija  605, 1072
Barzdaitė D.  730
Basalykas A.  43
Basanavičius J.  1097, 1127, 1128
Basanavičius Jonas  363, 1127, 1131, 
1136, 1308
Bataitis Antanas  139, 141
Bataitytė N.  728
Baubkus Tomas  651
Baublienė Ona  610, 838
Baublis A.  885
Baublys J.  516, 762
Baublys K.  624
Baublys Klemensas  610
Baubonis Z.  1135
Baubonis Zenonas  1128
Baužienė M.  467
Bavarai  697
Bavaras (Bauer) Danielius  538
Bavaras Gabrielius  538
Beinoravičiūtė M.  603
Beirutas Paulius  734
Beirutienė Adelė  242
Belakopitovas Silvijus  681
Belakopitovienė Daiva  681
Belas (Bell) Andrius  584
Beleckas J.  998
Beleckas Juozas  996, 997, 1002
Beleckienė Konstancija  1002
Belko T.  651
Belko Tomas  652
Bellmanas R.  969
Beloglovas Žydrūnas Jonas  219
Benaitis R.  651
Bendikaitė Eglė  8, 14, 707, 1334
Beneševičiai  1237
Beneševičius Antanas  1237
Beneševičius J.  454
Beneševičius Jonas  1237
Beneševičiūtė Irmina  766
Beniūnas Beršelis  1023
Beras Naumas  747
Bere J.  548
Bere Jankelis  169
Bereišis A.  552
Berelis P.  549
Berenis A.  552
Berger V.  820
Bermanas F.  748
Bermanas Fairis  748
Bernatovičius Jonas  1130
Bernatovičius Petras  1023, 1130
Bernaueris Mečislovas  145
Bernotai  231
Bernotaitė Aldona  192
Bernotaitė Juzefa  192
Bernotaitė-Baronienė Julė  192
Bernotaitė-Bušujeva Genė  192
Bernotas  231, 348
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Bernotas Jonas  1197
Bernotas Otonas  192
Bernotas Petras  192
Bernotas Povilas  192
Bernotas-Maiklas Albertas  219
Bernotavičius Tomas  495
Bernotienė Kazimiera  205
Bernotienė Salomėja  192
Bezrodnychas Nikolajus  192
Bičkūnienė Elzbieta  947
Bičkutė M.  801
Bičkuvienė  1017
Bidiajevas  144
Bidstrufas Herlufas  1283
Bielakopitovas E.  989
Bieliauskas  584
Bieliauskas Anupras (Bielawski)  
584
Bieliauskas Ignas  140, 144
Bielinis  559
Bielinis A.  541, 662, 743, 744, 795
Bielinis Augustas  604, 743, 926
Bielinis Augustinas  661
Bielinis J.  143, 1025, 1037
Bielinis Jurgis  141, 145
Bielinytė Alma  795
Bielinytė Minolija  795
Bielinskis  1171
Bikelis Algimantas  1282
Bilevičius J.  989
Bilkis L.  340, 361
Bilkis Laimutis  7, 13, 340, 1332, 
1334
Binkis Gerardas  1007
Binkis K.  617, 1110, 1262
Binkis Kazys  605, 1007
Biržiška V.  585
Biržiška Vaclovas  585
Bistras Leonas  1056
Bistrickaitė Genė  185
Bistrickaitė Genovaitė  969
Bistrickaitė M.  553
Bistrickaitė Ona  203
Bistrickaitė-Vitkienė Juzė  203
Bistrickas  950
Bistrickas Bronius  185, 186
Bistrickas Julius  203
Bistrickas Juozas  203
Bistrickas Jurgis  185
Bistrickas Kazys  203
Bistrickas Petras  218
Bistrickas Vilius  969
Bistrickienė Marijona  185
Bistrickienė Veronika  185, 186
Blagnytė Jadvyga  1004
Błaszczyk G.  470, 579
Blaščykas Gžegožas  470
Blaščykas Gžegožas (Błaszczyk 
Grzegorz)  579
Blaškiai  552
Blaževičiūtė N.  1309
Blažienė Grasilda  4
Blažienė J.  607, 613, 795
Blažys A.  558, 607, 610, 756
Blažys Anupras  231, 606
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Blecheris A.  549
Blėka Alfonsas  213, 233
Blėka-Genys A.  215
Blėka-Patrimpas A.  215
Blieka [Blėka] Petras  214
Blieka A.  813
Blynas Feliksas  763

Blinstrubaitė J.  962
Blinstrubas Teodoras  610
Bliumaitė (Jučienė) Aldona  614
Bliumaitė A.  613, 616, 625
Bliumaitė Valerija Ona  907
Bliumas J.  504, 742
Bliumas Julijonas  510, 511
Bliumas Julius  553, 907, 913
Bliumas Pranas  909
Bliumas V.  562
Bliumas Vytautas  699
Bliznikas R.  943
Bliznikas Rimantas  948
Bliznikas V.  760
Bliznikas Vaclovas  614
Blochas B.  524, 549, 696, 747
Blochas Bencelis  702, 747
Blochas M.  548
Bloškys Jonas  176
Bloþytė-Guntienė G.  906
Bložė Juozas  81
Bložytė-Guntienė Genovaitė  9, 15, 
905, 906
Blumbergas J.  718
Bogdanas Juchnas  1023
Bogomolovas  237
Boguševičiai  1146
Boguševičius A.  1146
Boguševičius Aleksandras  1145
Bogušienė N.  761
Bogušienė Natalija  760
Bogušis V.  1281
Bogušis Vytautas  1280
Bogušytė Elena  617, 621
Bokas Alfredas  216
Bokas Pranas  1070
Bolskienė R.  732
Bolskienė Regina  734
Bonderevas Vladas  669, 769
Boniecki A.  471
Bonieckis Adomas  471
Borisevičius  968
Borkovskis Juozapas  511
Bormanas B. M.  475
Borsteika A.  1290, 1291, 1296
Borsteika Algirdas Vladas  9, 15, 
919, 1334
Boruta Jonas  809
Boruta K.  893, 933
Botovskiai N. ir Z.  466
Boutkevitch O.  816, 818
Boutkevitch V.  816, 818
Boutkevitchius V.  818
Bovblevičius Steponas  505, 511
Boženkovienė I.  725
Bračaitė Marytė  1001
Brajeras F.  747
Brajinskienė  639
Brajinskienė (Brimanaitė) E.  384
Brajinskienė (Brimanaitė) Emilija  
308, 373, 380, 391, 398, 405, 407, 
412–414, 417, 529, 881, 921
Brajinskienė E.  19, 264, 272, 366, 
370, 384–388, 390, 391, 404, 406, 
409, 449, 533, 538, 539, 665, 672, 
674, 675, 681, 692, 766, 769, 771, 
922, 923, 1092
Brajinskienė Emilija  6, 7, 13, 19, 
241, 266, 308, 315, 363–365, 367, 
373, 401, 412, 419, 449, 522, 664, 
665, 676, 762, 975, 1305, 1334, 1385
Bramsonas Michaelis  710
Brazaitė Irena Elena  178

Brazauskaitė-Vaikutis Ona  225
Brazauskas A. M.  911
Brazauskas Algirdas  762
Brazauskas-Vairas Vacys  225
Brazauskas-Žaibas Antanas  222, 
225
Brazauskienė S.  724, 726
Brazienė Egita  652
Brazienė S.  725
Brazys  358
Brazys D.  774, 1016
Brazys Darius  1341
Bražionytė Elena  1137
Brėdikis J.  927
Brefas Šleinas  527
Breikša Jonas  156
Breikšta  1197
Breikštaitė Albina  209
Breikštas Ignas  1208
Breikštas J.  1102
Breikštas Vytautas  209
Breikštienė  1198
Breikštienė Elena  209
Breikštos  1197
Brėmesas M.  747
Bretas M.  548
Bretas Šloma  747
Briedienė B.  686, 687, 689, 693
Briedienė D.  1071
Briedienė Kotryna  197
Briedis Benediktas  197
Briedis Jonas  197
Briedis M.  689
Briedis Mindaugas  7, 13, 460, 465, 
762, 1334
Briedis Stasys  197
Brilius Jurgis  193
Brilius Kęstutis Kazimieras  805
Brimanaitė Stasė  959
Brimonas J.  556
Brimonienė Bronislava  737
Brobaitienė L.  624
Brodskis S.  718
Brodskis Samuelis  717
Broga A.  1221
Browlie Iano  812
Brukas A.  70, 72–74, 76, 79–83
Brunai  1305
Brunas  1305
Brunas Jonas  1305
Brunienė  1305
Brunienė I.  1305
Brunienė Izabelė  210, 1305, 1306
Brunius Jonas  81
Brunius Klemensas  210, 663
Brunius Vincas  210
Brusokaitė-Petrauskienė A.  723
Brusteikienė  840
Bruzgulis  737
Bružė Benediktas  81
Bublevičienė Elžbieta  594
Bublevičius Steponas  594
Bublevičiūtė Kotryna  594
Bubliauskas Ignotas (Бублевский)  
588
Bubnys A.  556
Bubnys Arūnas  4, 8, 14, 696, 1334
Bučienė O.  553
Budarkevičius-Lomonosovas  
Jevdokimas  514
Budinavičius Valdas  675
Budraitis Juozas  814
Budriai  1031
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Budrienė P.  631
Budrienė V.  654, 656
Budrys  227, 544
Budrys Juozas  193
Budrys K.  552, 556
Budrys Kazimieras  146, 912, 913
Budrys Romualdas  9, 14, 15, 19, 
895, 905, 1334
Budrys Vidmantas  242
Budrytė Danutė  631, 1262
Budrytė Salomėja  193
Budrytė-Grigaliūnienė Stasė  686
Būdvytis Antanas  954
Budzevičius Juozas  1307
Budzinauskaitė Marijona  1010
Bufienė G.  448
Būga  316, 318
Būga Kazimieras  337
Bugailiškiai  995
Bugailiškienė Marija  197
Bugailiškienė Ona  197
Bugailiškis Aleksandras  197
Bugailiškis Juozas  187
Bugailiškis Vilius  197
Bugailiškytė Danutė  197
Bugailiškytė Janina  614
Bugailiškytė Pranciška Adelė  617
Buganovas V. I.  38
Bugvila K.  553
Bugvila P.  556
Buitvydas Sergiejus  970
Buivydaitė J.  42
Buivydas  251
Buivys Bronius  186
Buivys Petras  186
Buivys Povilas  186
Buivys-Karvelis Liudvikas  227
Bukauskaitė Apolonija  617
Bukauskaitė Nijolė  901
Bukauskaitė-Baikauskienė Ramutė  
198
Bukauskaitė-Sušinskienė Nijolė  904
Bukauskas  1017
Bukauskas A.  20, 37, 39, 148, 168, 
200, 293, 498, 523, 526, 531, 532, 
541, 542, 549, 558, 559, 561, 595, 
598, 615, 620, 626, 627, 696, 701, 
702, 717, 720, 764, 782, 783, 882, 
883, 901, 902, 1014, 1016, 1036, 1047
Bukauskas Algimantas Antanas  198
Bukauskas Aloyzas  198
Bukauskas Antanas  9, 14, 595, 632, 
764, 784, 839, 900
Bukauskas B.  554
Bukauskas Romualdas  198
Bukauskienė D.  726
Bukauskienė Donata  8, 14, 717, 
722, 733, 901, 902, 1334
Bukauskienė Veronika  198
Bukinienė Snieguolė  283, 284
Bukinytė Toma  283
Bulakas Mečislovas  1218
Bulčakas Jakovas  570
Bulzgienė Teofilija  201
Bulzgis S.  98, 99
Bulzgis Stasys  98
Bulzgis-Klevas J.  225, 227
Bulzgis-Klevas Jonas  219
Bumša B.  558
Bumšas  559
Bumšas B.  662
Bundzienė P.  133, 134
Bundzienė Palma  340

Bundzinskaitė Sandra  912
Bundzinskienė (Mardosaitė) Kotryna  
396
Bunytė Ona  1241
Buračas  133
Buračas A.  144
Buračas B.  95, 97, 105, 130, 134
Buračas Balys  144, 447
Buračas J.  1309
Buračas Jonas  1273
Burbienė P.  556
Burbonaitė Margarita  30
Burbulis Antanas  544
Burbulis E.  692
Burbulytė E.  616
Burbulytė Emilija  664
Burylinas  218
Burkauskas  556
Burkauskas A.  541
Burkauskas Antanas  1203, 1222, 
1224
Burkevičius V.  597
Burkšaitienė L.  373, 376–378, 380, 
384, 385, 387–401, 403, 405, 407, 
408, 410–414, 417
Burkšaitienė Laima  7, 13, 19, 363, 
365, 368, 1334
Burnet Hodgson  694
Burnys-Mauras Bronius  222
Bušeikienė R.  1043
Buteika S.  541
Butkai  950, 1203
Butkaitė G.  613
Butkaitė Genovaitė  612
Butkaitė Julija  1203
Butkauskai  663
Butkevičiai  996, 1087, 1089
Butkevičienė  736
Butkevičienė G.  689
Butkevičienė J.  770
Butkevičienė Malvina  1263
Butkevičienė Paulina  1093
Butkevičius  736
Butkevičius A.  642, 769–771, 774, 
989, 1014, 1016
Butkevičius Algirdas  9, 15, 704, 
766, 775, 989, 996, 1010, 1334
Butkevičius Brunonas  736
Butkevičius Ignotas  1010
Butkevičius J.  639, 736
Butkevičius Jonas  75, 1010
Butkevičius Juozas  4, 10, 15, 1086, 
1097, 1334, 1341
Butkevičius Kęstutis  682
Butkevičius Liudas  846
Butkevičius P.  83
Butkevičius Povilas  81, 82
Butkevičius Pranas  1093
Butkevičius Rimantas  81, 82
Butkevičius Romas  1088
Butkevičius Romualdas  1088
Butkevičiūtė Aldona  1162
Butkevičiūtė Gabrielė  736
Butkevičiūtė-Varanauskienė R.  962
Butkienė  1209
Butkienė L.  653, 654
Butkienė Marijona  194
Butkienė O.  607, 610–613, 625, 722, 
795, 876, 1203
Butkienė Ona  198, 606, 634, 714, 
876, 1202
Butkienė Teklė  1163
Butkienė Zofija  209

Butkus  348
Butkus  539, 552
Butkus Anicetas  209
Butkus Antanas  194
Butkus Jonas  194, 1133, 1163
Butkus Kazys  1250
Butkus Kęstutis  1203
Butkus Martynas  996
Butkus P.  148, 156, 161, 162, 168, 
173, 487, 488, 541, 557, 558, 560, 
742–744, 1193, 1203, 1251
Butkus Petras  148, 151, 153, 156, 
167, 194, 488, 523, 740, 741, 753, 
1193, 1194, 1197, 1202, 1208
Butkus Pranas  209
Butkus S.  524
Butkus Simonas  153, 527
Butkus Stasys  1071, 1072
Butkus V.  228
Butkus Vilutis  1203
Butkus Vincas  194, 1133, 1203
Butkus Vytautas  198
Butkus-Praeivis V.  227, 228
Butkus-Praeivis Vincas  227
Butkutė Aldona  1203
Butkutė Aldona  198
Butkutė I.  724
Butkutė-Beresnevičienė G.  959, 
1163
Butkutė-Beresnevičienė Genovaitė  
958
Butkutė-Borkertienė Julija  198
Butkutė-Paulauskienė A.  727
Butkuvienė K.  213, 214, 216, 219, 
222, 224
Butkuvienė Kazimiera  213
Butkuvienė-Kaziukas Kazimiera  225
Butnevičius Rimko  1023
Butrimaitė J.  737
Butrimavičius Augustinas  517
Butrimonis Motiejus  471
Butvilai  1147
Butvilaitė  720
Butvilaitė Anelė  1145
Butvilaitė Rasa  4
Butvilaitė Vitalija  1236
Butvilas  1236
Butvilas B.  1235
Butvilas Benediktas  166
Butvilas Romas  1236
Butvilas Steponas  698
Butvilas Vytautas  759
Butvilienė A.  1231
Butvilienė Gražina  762
Butvilienė N.  730, 769
Butvilienė V.  646
Butvilienė Virginija  759
Butvilienė Z.  724
Butvilos  1147
Buzevičius Vladas  156
Bžėckienė M.  454

C
Cadavičaitė Zlata  748
Cadovičiūtė  699
Campredas  1130
Cechanovičius J.  1207
Cepovas Borisas  768
Charazovas Valerijus  41
Charitas  1114
Chlevickienė-Martinaitytė Ramutė 
Marija  1125
Chlevinskis Mykolas  585
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Chodka Andriuška  1130
Chodzka J.  479, 933
Chodzka Jonas  583
Chruščiovas  1013
Chruščiovas N.  955
Chruščiovas Nikita  954
Cibulskis Antanas  141
Cicėnas E.  783
Ciolkovskis Konstantinas  1279
Ciplijauskas Vytautas  915, 1219

Č
Čaikovskis A.  919, 920
Čaikovskis Arnoldas  919, 921
Čapas A.  865
Čarna R.  867
Čechovas A.  1167
Čechovas Antonas  682
Čelutka-Nemunėlis L.  223, 225, 227
Čelutka-Nemunėlis Leonas  212, 219
Čemberlenas  224, 225
Čemberlenas-Obelinskas  223
Čepaičiai  1031, 1230, 1231
Čepaitė J.  644
Čepaitienė  545
Čepaitienė Apolonija  176
Čepaitienė Pranė  202
Čepaitienė Valerija  195
Čepaitis  555, 556
Čepaitis A.  555
Čepaitis Albinas  927
Čepaitis Juozapas Algirdas  176
Čepaitis Juozas  202, 1032
Čepaitis K.  1233, 1296
Čepaitis Kazimieras  1234
Čepaitis Kazys  202
Čepaitis P.  802
Čepaitis P. ir A.  555
Čepaitis Petras  195
Čepaitis Povilas  545, 555
Čepaitis Rimantas  261
Čepaitis S.  1041
Čepaitis S.  556
Čepaitis Saulius  9, 15, 1031, 1038, 
1043, 1334
Čepaitis Stanislovas  176
Čepaitytė  1106
Čepaitytė G.  686
Čepaitytė-Beturienė Genė  195
Čepas Juozas  1001
Čepėnaitė Laima  676
Čepėnaitė-Galdikienė Laima  671, 
676
Čepienė  218
Čepienė J.  726
Čepienė Jūratė  732
Čepienė Vaida  649
Čepytė Ona  218
Čepkauskaitė Ona  1094, 1095
Čepkauskas Ksaveras  207
Čepkevičienė Ona  198
Čepkevičius Algis  198
Čeplevičiūtė V.  823
Čeplevskij Viktor Ivanovič  1115
Čeplevskis  1114
Čepononis A.  770
Čepononis Antanas  18, 635, 768, 
960, 1341
Čepulienė Angelė  176
Čepulis Kazys  176
Čepulis Petras  176
Čepulis-Plienas Kazys  224
Čepulytė Veronika  1210

Čerbulėnas K.  72, 99, 296, 474, 493
Čerbulėnas Klemensas  99, 474, 492
Čerepakas Adolfas  944
Čerkasovas L.  626, 627
Černiauskas Mykolas  786
Černiauskas R.  1216
Černyševskis  1171
Česiulis A.  722, 725, 726, 728, 730
Česiulis Antanas  722, 723, 1010
Česnakaitė-Bernotienė Stasė  1201
Česnakaitė-Dabulskienė P.  881
Česnakaitė-Rudokienė G.  1259
Česnakavičius-Daujotas V.  220
Česnakavičius-Valas V.  217
Česnakavičius-Valas Vytautas  215
Česnakienė Brigita  1249
Česnakienė Danutė  387
Česnokas Petras  207
Česnulevičius J.  784
Čiaka M.  133
Čiapas V.  737
Čiganienė E.  689, 692
Činga Vladas  1026
Čingejev A.  865
Čiornych A. P.  28
Čiūberkis Artūras  651
Čiūdarienė A.  732
Čiūdarienė Aušra  734
Čiurlionienė  559
Čiurlionienė Sofija  754
Čiurlionis M. K.  771, 895, 896, 915, 
926, 970, 1078, 1083, 1209, 1222, 
1224, 1273, 1297
Čiurlionytė Jadvyga  1222, 1224
Čižauskas (Polinaukas) Vladas  490
Čižauskas Vladas  490
Čyžienė J.  64
Čyžienė Jolanta  68
Čmilytė Viktorija  651, 652

D
Dabkevičius Tadas  676
Dabregaitė K.  611
Dabregaitė Konstancija  611
Dabriška Domas  614
Dačiola Algirdas  179
Dačiola Stasys  179
Dačiolienė Kunigunda  179
Dagienė R.  639
Dagys  723
Dailidė Pranas  1056
Dailidonienė A.  1043
Dailidonis Juozas  1241
Dailidonytė A.  1237, 1238, 1241
Dailidonytė Adelė  1241
Dakanis B.  95, 99, 100, 115, 116, 
1135
Dakanis Bronius  93, 94, 99, 
116–118, 786, 1128
Dalangauskaitė  1092
Dalangauskas  146
Dalangauskienė  1093
Dalbokas A.  865
Damaševičiai  1241
Damaševičius Jonas  1241
Dambrauskaitė N.  686
Daneščikas V.  1200, 1201
Dangė Petras  177
Dangė Vilbertas  177
Dangienė Emilija  177
Dangytė Austra  177
Dangytė Milda Ona  177
Danielis Jonas  946

Danielius (Daniulis) Jonas  698
Danielius J.  699
Danilčevas  884
Daniliauskas Jonas  915, 927
Daniškevičienė B.  1095
Dapkevičius  1154
Dapkus Dainius  82, 84
Darancey  1130
Daraška Algirdas  614
Darius  920
Darius Steponas  561
Daubaras Antanas  183
Daubaras Juozas  183
Daubaras-Uosiukas Bernardas  227
Daubarienė Elžbieta  183
Daugėla J.  886, 888, 889
Daugelavičius Narvidas  1130
Daugindas Bronislovas  594
Daugindas Juozapas  594
Daugindienė Antanina  594
Daugirdas I.  28
Daugirdas T.  40
Daugirdas Tadas  28
Daugirdienė D.  553
Daugudis V.  114, 1135
Daugudis Vytautas  93, 97, 113
Daujotas A.  556
Daujotas Antanas  378, 396
Daujotas P.  556
Daujotytė V.  1214
Daujotytė Viktorija  1212
Daukantas S.  35
Daukantas Simonas  39
Daukienė A.  553
Daukienė Gražina  767
Daukinytė Slabšienė  724
Dauknytė-Slabšienė R.  722
Daukša Antanas  553
Daukša I.  802
Daukša Ignas  614, 1103
Daukša Jonas  553
Daukša Kazys  1103
Daukša M.  929
Daukša Mikalojus  456, 471
Daukša Petras  1103
Daukša Z.  762
Daukša Zigmas  540
Daukša-Grigas Petras  216
Daukša-Gruodis Kazys  216
Daukšienė Z.  732
Daukšienė Zita  735
Daukšys-Aleliūnas Vilius  81, 82
Daukšos  540, 762, 1148
Dauneckas P.  553
Daunys  798
Daunys Algirdas  804
Daunora Jonas  1001
Daunorai  1001
Daunoraitė V.  827
Daunoras Eimantas  624
Daunoravičienė Elena  197
Daunoravičienė Janina  947
Dausa A.  1276
Dausa Algirdas  1275
Dautartaitė Olita  770, 775
Davainis-Silvestravičius  126
Davidavičius N.  548
Demčenka  884
Denisovas Jonas  1262
Denisovienė D.  727
Deveikis S.  1135
Devėnaitė Jacinta  1189, 1191
Devėnas B.  723
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Devėnas Juozas  945, 946
Devize Jelisejus  1090
Devize Nana  1090
Dichavičius J.  554
Dichavičius R.  230
Didžiokas V.  860
Didžiulienė L.  1167
Digimai  1270, 1275
Digimas A.  1259, 1273–1288
Digimas Aleksandras  10, 16, 19, 
1151, 1244, 1269, 1275, 1288, 1335
Digimas Aleksandras Steponas  
1269
Digimas Dominykas  1288
Digimas J.  1248, 1251, 1252
Digimas Juozas  1247, 1269
Digimas Laimutis  1115
Digimas Šarūnas  1288
Digimas Vaidotas  1288
Digimienė E.  1249
Digrevičius Vitalijus  683
Dikinis A.  543
Dikinis Antanas  543
Dilienė V.  730
Diliūnas Jonas  68
Dilka V.  860
Dimantas Šmuila  169
Dimavičienė L.  1071
Dinevičius I.  596
Dinevičius Izidorius  596
Diponas Alfonsas  552
Diponas Bronislovas  552
Dirda J.  99
Diržienė E.  654
Diržinauskienė I.  622, 624
Diržinauskienė V.  635, 693
Diržinskaitė Leokadija  41, 954
Dmochowskis T.  29, 31, 39, 40
Dmochowskis Tadeuszas  28
Dobilas  215
Dobkovičius Jonas  471
Dobkovičius Mickus  471
Dobkovičius Petras  1023
Dobkovičius Tamošius  471
Dobkovičius Tomas  1130
Dobronanas Jonas  471
Dobronanas Motiejus  471
Dobronanas Petras  471
Dobrovolskaitė Irena  10, 15, 1073, 
1335
Dobrovolskienė Teklė  198
Dobrovolskis Jonas  198
Dobrovolskytė Janina  198
Dobrovolskytė Jolanta  198
Dobužinskis M.  860
Docius J.  860
Dočkai  1160, 1161
Dočkienė  1300
Dočkienė J.  772
Dočkienė Kotryna  1186
Dočkienė Marijona  202
Dočkus  1060, 1183
Dočkus J.  1169
Dočkus Jonas  1068, 1176
Dočkus K.  19, 622, 667, 681, 689, 
690, 761, 763, 766, 770, 772, 911, 
959, 1166
Dočkus Kostas  8, 14, 18, 621, 665, 
666, 681, 691, 758, 759, 764, 771, 
1015, 1017, 1084, 1335
Dočkus P.  1066
Dočkus Petras  1164, 1172
Dočkus Romas  202

Dočkus Zenonas  202
Dočkutė Joana  202
Dočkutė P.  798
Dočkutė R.  1220, 1221
Dočkuvienė Janina  769
Domaševičius Juozapas  1241
Domaševičius K.  813
Domaševičius Metardas  1124
Domeikienė O.  1102
Dominas  798
Domšaitis Pranas  1336
Donelaitis Kristijonas  876
Dorofejeva  626, 627
Doroškevičius P.  595
Doroškevičius Petras  593–595
Dostojevskis F.  893
Dovgelanis Januška  1023
Dovgelovičius Januška  1023
Dovgelovičius Jonas  1023
Dovgilovičius Narvidas  1130
Dovydaitienė Kotryna  204
Dovydaitis Jonas Heraklis  1341
Dovydaitis Stasys  204
Dovydaitytė-Kilijonienė Ona  204
Dovidovičius L.  549
Dovidovičius Z.  524
Dovknevičius Dačka  1023
Dovkovičius Mikalojus  1024
Dovkovičius Simonas  1024
Dowojna-Sylwestrowicz  126
Dragūnaitė V.  624
Draudvila V.  865
Draugelis E.  718
Draugelytė Ona  1076
Drazdavičius A.  727, 731
Drazdavičiūtė-Čiūdarienė Aušra  732
Driežis  556
Driežis Artūras  664
Driežis Rimas  970
Driskius Klaudijus  1348
Driskiuvienė Živilė  4, 21
Dryžienė G.  622, 623, 631, 633, 634, 
636, 638, 640, 642, 644, 646, 648
Dryžienė Genovaitė  8, 14, 628, 
630, 1335
Drūtienė O.  720
Dubauskaitė Ona  907
Dubickas Jonas  4, 1341
Dubikaitienė (Pavilionytė) Julija  403
Dubikaltienė Aira  4, 5, 7, 11, 12, 
13, 16, 23, 564, 1351
Dubois de Montpere Frederikas  
1035
Dučinskienė  720
Dūdaitė Aldona  676
Dudavičius Arūnas  775
Dūdėnas P.  725
Dūdėnas Petras  759, 760, 764, 784
Dudka  1002
Dudonienė  1017
Dukaitytė Dalia  1111
Dūlis Bernabas  1077
Dulkė  228
Dūmanienė-Stasiulaitytė A.  1198
Dumas Rolandas  826
Dumšaitė  1245
Dumšė Martynas  1131
Dumšė V.  308
Dumšės  1134
Dumšienė Marijona  199
Dunauskienė G.  783, 1309
Dunauskienė Gražina  5, 12, 19, 
138, 1335

Dundulienė P.  70, 71, 266
Dundulis B.  36
Dura V.  1069
Dušanskis N.  968, 1287
Duškinas J.  552
Duškinienė E.  551
Duškinienė S.  554
Dvarčiai  131
Dzedunas Mao  1049
Dzevečkaitė Emilė  1036
Dzevičkaitė  1002
Dzikauskas M.  699
Dževickis Zigmantas  477
Džiugaitė Agota  1011
Džiugas J.  1251
Džiugas Jonas  213, 1251
Džnevič K.  611
Džnevič Kamilė  610
Džonsonas R.  537

E
Eidrigevičius  138
Eidukaitė Danutė  1275
Eidukienė Elzė  140
Eidžiūnas J.  548, 549
Eidžiūnas Jonas  927
Eidžiūnas Stasys  928
Eidžiūnienė  1114
Eidžiūnienė S.  1113, 1116
Einikis N.  556
Eismontienė V.  70, 72–74, 76, 
79–83
Elchinov G. I.  831
Elisonas J.  110, 127, 129, 131
Elisonas Jurgis  110, 232
Endzelīns Jānis  337
Endzelytė R.  352, 361
Endzinas A.  584
Endziulaitis Vacys  75
Engelsas  866
Epichina  627
Epšteinas M.  718
Epšteinas Maušas  717
Erelis J. B.  1037
Eringis Kazys  214
Eseliūnaitė-Stumbrienė L.  962

F
Fabiani B.  25, 30
Falkas Jeremijas  456
Fartuškienė G.  739
Feberas Ivanas Dionisijus  514
Feder E.  692
Feigenbaumas Armandas  847
Ferensas Algirdas  614
Ferensienė E.  613
Filistovičius Ričardas  915
Fimantas Š.  548
Finkelis Nochumas  625
Fiodorovas Ivanas  1279
Firaitė S.  558
Firaitė Z.  602, 605
Firaitė Zofija  601
Firas  148
Firkovičius R.  25
Fišas S.  625
Fledžinskas J.  1055
Fleišas J.  747
Fleišas Joselis  747
Fleišienė D.  549
Flemingai  1024
Flemingas Jonas Jurgis  459
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Forst de Battaglia O.  30, 33
Franka M.  692
Frenkelis  715
Fricas  218
Fridlenderis J.  549
Fridmanas Moisėjus  502
Fuksai  712
Fuksaitė Pesia  712, 715

G
Gabbe T.  683
Gabenienė Aldona  947
Gabenienė Nijolė  735
Gabenis Aleksandras  174
Gabenis Algirdas  174
Gabenis Boguslavas  174
Gabenis Vilius  174
Gabenis-Puodas Algirdas  224
Gabenis-Puodukas Aleksas  224
Gabenytė Anelė  174
Gabenytė Danutė  1240
Gabenytė-Tamoševičienė Emilija 
Danutė  174
Gabenytė-Zacharevičienė Vaida  286
Gabrytė Ona  602
Gadje Mauša  553
Gaigalas A.  69
Gaigalas V.  862, 869
Gaigalas Vytautas  862, 863
Gailius R.  53, 55, 57
Gailiušis Zenonas  210
Gailiušytė (Vedeckienė) Vilija  1263
Gaižauskas Jurgis  386
Gaižauskas V.  613
Gaižutis Algirdas  4
Galbreath D. L.  28, 32
Galdikas Antanas  553
Galdikienė Z.  730
Galdingas Jonas  543
Galickis  718
Galinienė D.  733
Galkevičius Antanas  511
Galkienė A.  543
Galkienė Anastazija  543
Galkis A.  524
Galkus J.  1221
Galvydis Vladas  615
Garliauskas  320
Garliauskas Vidas  6, 13, 316, 337, 
1332, 1335
Garnytė (Leščinskienė) Genė  614
Garnovskis I.  570
Garnovskis Ivanas  569
Garškaitė R.  301
Garškaitė Rita  6, 13, 293, 1330
Garšva  309
Garšva K.  315
Garšva Kazimieras  308
Gasilionis Motiejus  340
Gasiūnas Leonas  1072
Gaška A.  611
Gaška Antanas  611
Gaškaitė N.  1287
Gaškaitė Rita  1335
Gaškaitė-Žemaitienė N.  222, 224, 
226
Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė  212
Gaubas A.  624
Gaubas Julius  223
Gaubienė  1017
Gaučienė A.  732
Gaučienė Danutė  734
Gaudzevičienė  595

Gaudzevičienė T.  595
Gaudzevičienė Teresė  594
Gaudzevičius Jonas  594
Gaulle’io Charleso  814
Gavėnavičius Algirdas  768
Gečas Vincentas  915
Gedgaudas E.  602, 603
Gedgaudas Eduardas  602
Gedminai  1161, 1166
Gedminaitė Aldona  1161, 1162
Gedminaitė Aldona Janina  285
Gedminaitė Zenona  176
Gedminaitė-Pucevičienė Antanina  
963
Gedminas A.  175
Gedminas Antanas  184
Gedminas Baltramiejus  184
Gedminas Baltrus  185
Gedminas Jonas  184
Gedminas Vytautas  184
Gedminienė Veronika  184
Geisler V.  513
Geisleris V.  35, 39, 366, 494
Geisleris Vladimiras  7, 13, 496, 
592, 1335
Gelažytė Elena  1306
Geležė S.  556
Gelgaudas J.  1220
Gelgudas Andrius Kazimieras  1024
Gelgudienė Antanina  1024
Gelumbauckienė Antonija  300
Gelumbauskai  1231
Gelumbauskaitė  1230
Gelumbauskaitė Janina  1001
Gelumbauskaitė Veronika  1231
Gelumbauskas A.  1000
Gelumbauskas Alfonsas  204
Gelumbauskas Feliksas  1002, 1020
Gelumbauskas I.  350
Gelumbauskas Ignas  204
Gerasimovas Mikalojus  570
Germanas K.  1031
Germanas Kazys  1031
Germanavičius Juozas  776
Germanovičius Tovtila  1130
Gerulaitis Virginijus  4
Gerulienė Zofija  178
Gerulis Jonas  178
Gerulis Juozas  178
Gerulis Viktoras  178
Gerulytė-Kalinauskienė Teresė 
Marija  178
Gerulytė-Meškauskienė Marija  178
Gerullis G.  361
Gerullis Georg  337
Gervelis V.  552
Geržotaitė Laura  307
Gibranas K.  758
Giedraičiai  902
Giedraitis Simonas  589
Giedrienė Rima  926
Giedrikaitė P.  1260
Giedrikienė Petronelė  197
Giedrikytė G.  801
Giferas Aronas  527
Gifteras A.  548, 549
Gifteris A.  524, 747
Gifteris Aronas  527, 740, 747
Gifterytė  699
Gylys-Agnieška L.  224, 225
Gylys-Agnieška Leonas  222
Gylytė Stasė  963
Gimatonis Andriuška  1023

Gimbutienė Marija  70
Gimeitovičius Stanas  1130
Gintila Jonas Krizostomas  589
Girdenis  310
Girdenis A.  315
Girdžiūnas Jonas  1028
Girdžiūnas-Gegužis Steponas  217
Girėnas  908, 920
Girėnas Stasys  908
Girijotis  1209
Girininkas A.  101
Girininkienė Vida  4, 1348
Girletas Bronius  181
Giršovičius A.  549
Giršovičius L.  169
Giršovičius Š.  747
Giršovičius Šolomas  747
Giršovičius Z.  548
Gladkienė Ingrida  767
Glagan O.  70
Glebas Petras  183
Glebavičius Jonas  472
Glemžaitė M.  156, 958
Glemžaitė Mikalina  957, 1164
Gliebaitė Elžbieta  980
Gliebas  975
Gliebienė  1102
Gliebienė Felicija  985
Gliebienė Veronika  1102
Glinskaitė Ona  980
Glinskis Pranciškus  586
Gliwa  88
Gliwa Bernard  89, 90
Globytė V.  727
Gocentas Vytautas  1348
Goco B.  549
Godelienė D.  638
Godelienė Danguolė  634
Godelienė R.  689
Gogelis Antanas  214
Gogolis N.  1189
Goldbergas J.  710
Goldinas Ch.  549
Goldinas Icikas  552
Goldytė  702, 1068
Goncerauskas Jonas  195
Gonzaga Federikas II  30
Gonzaga Karolis  30, 31, 458
Gonzaga Liudvika  30
Gonzaga Liudvika Marija  25, 
28–31, 33, 42
Gonzaga Liudvika Marija, karalienė  
32
Gonzaga Liudvika Marija, 
kunigaikštienė  27
Gonzaga Liudvikas  30, 31
Gonzaga Ludwika Maria  33
Gonzaga Marija Liudvika  458
Gonzagai  33
Gonzagi Ludwiki Marji  25
Gorbačiovas Michailas  672, 826
Gorkis M.  668
Gorkis Maksimas  1134
Gorkovskis F.  504
Gostiša L.  28
Goštautas J.  552
Goštautienė (Tvarijonavičienė)  
Konstancija  676
Grabowski A.  33
Graičiūnas J.  1309
Graičiūnas Jonas  1312
Graičiūnas V. A.  1294
Grakauskas A.  656
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Gramontas Jonas  184
Graurokas Antanas  928
Gražienė L.  730
Gregorauskas M.  749
Greičius V.  832
Grežienė L.  556
Griaužas  532
Griazevas Nikolajus  595
Grybaitė Irena  198
Grybaitė Romualda  198
Grybaitė-Rupšlaukienė-
Grigužauskienė Teklė  959
Grybas  350
Grybas (Grybauskas) Kostas  944
Grybas A.  689
Grybas Alvydas  198
Grybas Jonas  198
Grybauskaitė D.  657
Grybauskaitė Vitalija  912
Grybauskienė V.  551
Grybauskienė Valerija  554
Grybienė Bernadeta  198
Gricevičius Natis  1023
Gricevičius Rimdius  1023
Gricius J.  1285
Griebienė Danutė  1072
Grigaitienė Antanina Emilija  195
Grigaitienė Elena  437, 439, 440, 
441, 443, 735
Grigaitienė Elvyra  454
Grigaitienė Irena  947
Grigaitienė Vincenta  180
Grigaitienė Z.  1298
Grigaitis  551
Grigaitis Antanas  195, 1131
Grigaitis Jonas  195, 1131
Grigaitis Kazimieras  195
Grigaitis Mamertas  195
Grigaitis Vytautas  180
Grigaitytė (Urbonienė) B.  1260
Grigaitytė Bronė  340, 1039
Grigaitytė Elena  180
Grigaitytė-Kulikauskienė Eugenija  
195
Grigaitytė-Svetikienė Aldona  180
Grigaliūnai  1031
Grigaliūnaitė  595, 1002, 1146
Grigaliūnaitė Aldona  1184
Grigaliūnaitė E.  755
Grigaliūnaitė Ieva  1010
Grigaliūnaitė Marcijona  1163
Grigaliūnaitė Palmyra  1184
Grigaliūnaitė Stasė  202
Grigaliūnaitė Valerija  1039
Grigaliūnaitė Vlada  1162, 1163
Grigaliūnaitė-Arlauskienė Elena  177
Grigaliūnaitė-Bartulienė O.  730, 
1259
Grigaliūnaitė-Karpavičienė V.  1164
Grigaliūnaitė-Pauliukienė Elena  182
Grigaliūnaitė-Radauskienė Aldona  
181
Grigaliūnaitės  1159
Grigaliūnaitė-Urlakienė Viktorija  
182
Grigaliūnaitė-Vaičeliūnienė Eleonora  
1164
Grigaliūnas  975, 981, 1180, 1182
Grigaliūnas Albinas  202
Grigaliūnas Algimantas  177
Grigaliūnas Anicetas  213
Grigaliūnas Antanas  1028, 1057
Grigaliūnas Feliksas  187

Grigaliūnas J.  541
Grigaliūnas Jonas  166, 181, 182, 
346, 1159
Grigaliūnas Jurgis  132
Grigaliūnas K.  541, 743, 1175
Grigaliūnas Kazys  81, 156, 527
Grigaliūnas Klemensas  161, 743, 
1184
Grigaliūnas Petras  165, 187
Grigaliūnas Romualdas  551
Grigaliūnas Vytautas  82
Grigaliūnas-Sakalas V.  877
Grigaliūnavičius (Grigaliūnas) 
Pranciškus  138
Grigaliūnienė A.  551, 689
Grigaliūnienė Albina  187
Grigaliūnienė Julija  202
Grigaliūnienė Petronelė  202
Grigaliūnienė Viktorija  181, 182
Grigaliūnienė-Skubėjienė Paulina  
177
Grigaravičius J.  1102
Grigas K.  448
Grigas Kazys  448
Grigas Romualdas  4, 1348
Grigelis A.  53, 55, 57
Grigonis Leonardas  778
Grigulevičienė E.  552
Grigutovičius Izidorius  511
Grikas  1130
Grikevičius A.  1276
Grinaveckienė E.  315
Grinaveckienė Elena  308
Grinbergienė-Griniūtė Roma  1243
Grincevičienė Milda  734
Grincienė Stanislava  759
Grinevičienė Ona  125
Grinevičius Jonas  970
Grinienė C.  558
Grinienė Kazimiera  207
Grinienė P.  551
Grinis A.  685, 742
Grinys Alfonsas  207
Grinys Antanas  207
Grinis V.  161, 557, 604, 607, 608, 
611, 612, 625, 742, 743
Grinis Vladas  231, 603, 604, 743
Grinytė-Masevičienė Birutė  207
Grinius Algirdas  861
Grinius K.  1055
Griniūtė Marija  365
Griniūtė Marijona  241, 406, 409
Griniūtė Salomėja  443, 444, 454
Grisaitis Augustinas  140, 142
Griškevičius  473
Griškevičius P.  1282
Griškevičius Petras  1284
Gritėnienė G.  733
Grocijus H.  816
Grumuldis Domas  1298
Grupis J.  553
Grušeckaitė V.  1220
Gruška J.  549
Gruzdaitė (Gudelienė) O.  1260
Gudaitienė Aldona  965
Gudanecas Andriejus  592
Gudavičius E.  71
Gudavičius Eduardas  1222
Gudavičius S.  552
Gudelienė D.  622
Gudmonas J.  1221
Gudmonas Jonas  10, 16, 19, 1218, 
1335

Gudonis Vytautas  664
Gudzinskas Juozas  215
Gudžinskas  87
Gudžinskas Z.  90
Gudžiūnaitė M.  642
Gudžiūnas  141
Gudžiūnienė A.  553
Gukovskis K.  35, 39
Gukovskis Konstantinas  39
Guliokas  210
Guliokas Vytautas  210
Guliokienė  210
Guliokienė O.  1201
Guliokienė-Martinaitytė O.  1200
Gumbrevičius Česlovas  517
Gumowski M.  33
Gumowskis M.  33, 39
Gumowskis Marijanas  39
Gunas Š.  958
Guobytė R.  58, 63
Guobytė Rimantė  68
Guokienė Rozalija  556
Gurvičius  696
Gusevas  882
Gustaitytė Gražina  888
Gustaitytė-Krivickienė G.  888
Gustas P.  553
Gustienė D.  1043
Gutauskas L.  1278, 1279
Guzas (Gužas)  950
Gužas (Gužys)  346
Gužas Albertas  1110
Gužas I.  1102
Gužas, Gužys  359
Gužauskienė Teresė  4, 20
Gvalda  950, 1159
Gvalda Jonas  941, 1026
Gvalda Jonas Algis  205
Gvalda Jurgis  944
Gvalda Justinas  205
Gvalda K.  454, 699, 802, 1219, 
1220, 1222, 1225
Gvalda Kazimieras  202, 205, 1197
Gvalda Kazys  156
Gvalda Kęstutis  205, 1218, 1221
Gvalda Petras  202
Gvalda Povilas  174
Gvalda Stasys  205, 1197, 1219
Gvalda Vytautas  205
Gvaldaitė Aldona  1202
Gvaldaitė Elžbieta  1197
Gvaldaitė Kazimiera  202
Gvaldaitė Lijana  971
Gvaldaitė Monika  1197
Gvaldaitė-Dainelienė Bronislava  202
Gvaldaitė-Jankauskienė Angelė 
Ramutė  174
Gvaldaitė-Mataitienė Vita  205
Gvaldaitė-Rukšėnienė Aldona  1196
Gvaldaitė-Vaičiulienė Apolonija  
1165
Gvaldaitė-Vaičiulienė Irena  
Apolonija  225
Gvaldienė Elžbieta  174, 1181
Gvaldienė Ona  205
Gvaldienė R.  1040
Gvaldienė Rozalija  1039
Gvaldienė Salomėja  1219
Gvaldos  950
Gvazdauskas Juozas  274, 275
Gvazdauskas Vladas  275
Gvazdauskienė Irena  767
Gvildys Juozas  602
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H
Hašekas Janas  1081
Hauptmanas Gerhartas  864
Henkinas Dovydas  700
Hermanas J.  573
Hermanas Jonas  572
Higgins Rosalyn  812
Hitleris A.  887
Hokušaitė R.  649
Hokušienė I.  639
Hokušienė Inga  290, 639
Holovinskis  323
Holovinskis Ignacas  320
Hołowiński Jgnatio  339
Horodeckis Teodoras  495
Hubert J.  25

I
Ignatavičius Eugenijus  682
Ignatavičiūtė-Šapokienė Vincenta  
182
Ikamaitė J.  37
Ikamaitė Julija  26
Ilevičienė V.  727
Ilevičius V.  727
Iljonas Joselis  625
Inčerauskas S.  725
Indriošienė Genovaitė  556
Indriošis Petras  556
Indrišiūnas Jonas  260
Indriulaitis A.  35
Indrošienė K.  551
Inta P.  1216
Irutytė-Bagdonienė A.  725
Ivanauskaitė (Šeibutienė) V.  367
Ivanauskaitė Julė  962
Ivanauskas S.  1025, 1028
Ivanauskienė Audra  315
Ivanauskienė E.  726
Ivanauskis Vytautas  81, 82
Ivaškevičius Michailas  1130
Ivaškevičius Povilas  1130
Ivinskis Z.  232
Ivoškienė Teodora  199
Ivoškis A.  986
Ivoškis Algis  199
Ivoškis Povilas  199
Ivoškytė Valerija  199

J
Jablonskienė A.  1288
Jablonskienė J.  553
Jablonskis J.  45
Jablonskis K.  813
Jablonskis Konstantinas  338, 455
Jablonskis Vincas  300
Jacevičius Datis  1023
Jagėla Jonas  230, 780, 781
Jägeris K.  701
Jagminai  133, 297, 988
Jagminas A.  494
Jagminas Aleksandras  133, 494
Jagminas Juozapatas  494
Jagminas Simonas  567
Jagminienė S.  1205
Jakaitė K.  1225
Jakavičienė Aleksandra  286, 287
Jakavičiūtė Jolanta  624
Jakelaičius V.  41
Jakelaitis V.  41
Jakelaitis Vytautas  40
Jakimavičius-Putinas Zenonas  225

Jakštas  1316
Jakštas A.  1315
Jakubauskaitė Angelė  187
Jakubauskaitė S.  725, 728
Jakubauskaitė-Kolegova Marytė  187
Jakubauskas Bronius  187
Jakubauskienė Bronė  187
Jakubčionis Algirdas  4
Jakubonytė (Tendziagolskienė) 
Aldona  1262
Jakubovičius Alechna  1023
Jakubovičius Jonas  1023
Jakubovičius Paška  1130
Jakulytė-Vasil Milda  8, 14
Jakutienė  556
Jakutis Juozas  544
Jakutytė-Vasil Milda  704, 1335
Jakutonytė A.  1262
Jalinskaitė Judita Emilija  207
Jalinskas Algirdas  206
Jalinskas Alvydas  207
Jalinskas Bernardas  207
Jalinskas Jonas  207
Jalinskas Matas  207
Jalinskas Pranas  206
Jalinskas-Vanagas Stasys  227
Jalinskienė  1249
Jalinskienė Agota  207
Jalinskienė Elena  207
Jalinskienė Felicija  207
Jalinskienė Marija  206
Janauskienė Jelena  279, 287
Janavičius Antanas  483
Jančevskis  1314
Jančiauskas Jonas  1197
Jančiauskas P.  552
Jančiauskas Petras  1197
Janeliūnaitė Genovaitė  210
Janeliūnaitė Jadvyga  210
Janeliūnas  1306
Janeliūnas Stasys  1306
Janeliūnas V.  1305
Janeliūnas Valentas  1305
Janeliūnas Valentinas  210
Janeliūnas-Aidas Vacys  219
Janeliūnienė Anelė  210
Janina Gelumbauskaitė  
Gelumbauskas  204
Jankaitytė Reda  735
Jankauskaitė M.  257, 261
Jankauskaitė Milnora  242
Jankauskaitė O.  725
Jankauskas B.  576
Jankauskas Bronius  576
Jankauskas G.  651
Jankauskas Jonas  204
Jankauskas Julius  996
Jankauskas Kazys  204
Jankauskas L.  722, 730
Jankauskas P.  988
Jankauskas T.  53, 55, 57
Jankauskienė E.  213, 227
Jankauskienė O.  726
Jankevičienė A.  725
Jankevičienė G.  553
Jankevičius Kazimieras  1145
Jankevičius P.  548
Jankevičius Šiška  1130
Jankovičius Petras  1023
Jankovičius Tomašas  1023
Jankūnas Jurgis  75
Jankūnas Vladas  975
Jankus Jurgis  634, 894

Jankutė Elena Laimutė  617
Janonis J.  644
Janonis Jakas  1023
Janovičius Juozapas  509
Janovičius Povilas  1023
Jansonienė O.  1002
Janulaitis A.  567
Janulionis Jonas  232
Janulionytė Ksavera  601
Janulis  860
Janušas Česlovas  1078
Janušauskai  992, 994, 995, 1131, 
1147
Janušauskaitė Aldona  179
Janušauskaitė Jovita  187
Janušauskaitė Marija Jovita  187
Janušauskaitė Stasė  175
Janušauskaitė Veronika  991, 994
Janušauskaitė-Saliamorienė R.  962
Janušauskaitė-Valevičienė J.  938
Janušauskaitė-Valevičienė Jovita  9, 
15, 187, 990, 1018
Janušauskas  994
Janušauskas Algimantas  187, 993
Janušauskas Algirdas  175
Janušauskas B.  552
Janušauskas Darius  82, 84
Janušauskas I.  701
Janušauskas Ignas  167, 179, 195, 
703
Janušauskas J.  153
Janušauskas Kęstutis  187
Janušauskas Kęstutis Jonas  187
Janušauskas P.  743, 994
Janušauskas Petras  4, 165, 179, 
187, 743, 987, 993, 994, 1341
Janušauskas Stasys  4, 187, 1341
Janušauskas Vladas  175
Janušauskas Zenonas  175
Janušauskienė Eleonora  175
Janušauskienė Petronėlė  187
Janušauskienė Veronika  179
Januševičienė A.  689, 690, 1265
Januševičienė Aldona  692
Januševičius K.  551
Januševičius Klemensas  551
Januševičius Tomas  1312
Januševičius-Vilkas J.  220
Januševičius-Vilkas Jonas  218
Januškaitė-Smirnova I.  724, 728
Januškevičienė Stasė  1242
Janušonis Vladas  205
Japkevičienė R.  689
Jaraminas-Špokas Klemas  219
Jaras Jonas  216
Jarašiūnaitė A.  1260
Jarašiūnaitės  539, 540
Jarašiūnas  539
Jarašiūnas B.  1102
Jarašiūnas Egidijus  8, 14, 19, 810, 
1335
Jarašiūnas Petras  539
Jarašiūnienė  539
Jarašiūnienė M.  732
Jarašūnaitė Salomėja  454
Jareckas S.  730
Jarekovičius Jonas  1023
Jarienė O.  228
Jarienė Ona  228
Jarmalavičius Antanas  543
Jarockis Romas  118
Jasaitytė-Žilinskienė J.  725
Jasas Juozas  952
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Jasas Rimantas  456
Jasas Tadas  650
Jasėnas K[azimieras]  492
Jasevičius  583
Jasevičius Jonas  583
Jasienskis J.  145, 1054
Jasilionis Albertas  175
Jasilionis Aleksas  175
Jasilionytė-Pundzienė Eugenija  175
Jasiūnai  1089
Jasiūnas A.  1089–1091
Jasiūnas P.  384, 385, 387–391
Jasudavičius A.  694
Jasvilaičiai R. ir K.  769
Jaškinas I. J.  352, 362
Jaškūnienė E.  1225
Jatulis P.  470
Jatulis Paulius  337, 456
Jatužienė A.  728
Jaunevičius Rimas  1023
Jautakienė O.  694
Jazdauskas Stasys  204
Jazokas-Petraitis V.  217, 218
Jazokas-Petraitis Vladas  214
Jėčys  1039
Jegnoraitė Šarūnė  650
Jegnoras Jonas  1191
Jegnoras Otonas  1191
Jegorovas  720
Jelinskai  1031
Jelinskaitė J.  1042
Jelinskaitė Salomėja  1241
Jelinskaitė-Tendzegolskienė E.  1259
Jelinskas Alfonsas  1241
Jelinskas Mečislovas  1241
Jelinskas Petras  1241
Jelinskas Stasys  1241
Jelinskas Vincas  1241
Jencienė A.  728, 732, 769
Jencienė Aušra  734
Jéquier L.  28
Jeseliūnas Juozas  556
Jesevičius S.  556
Jevnevičius Rimka  1024
Jiteikovičius Jurgis  1130
Jociūtė-Mikulevičienė B.  906
Jodelė P.  885
Jofė  718
Jogaila, karalius  1244
Jokimaitienė P.  367
Jokimaitienė-Jovaišienė Filomena  
183
Jokimaitis Kazimieras  183
Jokubaitė  143
Jokubauskaitė  143
Jonaitienė Anelė  156, 991
Jonaitienė B.  722, 725
Jonaitienė Elena  1019
Jonaitienė Konstancija  992
Jonaitienė Kotryna  241, 365
Jonaitienė Michalina  992
Jonaitienė Salomėja  175
Jonaitienė Stasė  193
Jonaitis  345, 950
Jonaitis A.  555
Jonaitis Antanas  491, 541, 991
Jonaitis Giedrius  951
Jonaitis I.  175, 1019
Jonaitis Ignas  175, 944, 951
Jonaitis Ignotas  991
Jonaitis Izidorius  1018
Jonaitis Izidorius  991, 993, 1018, 
1019, 1021

Jonaitis J.  168, 504
Jonaitis Jonas  148, 161, 167, 168, 
991, 992, 1018
Jonaitis Juozapas  505, 506, 510, 511
Jonaitis Juozas  526, 527, 991, 992
Jonaitis Justinas  951
Jonaitis Kostas  156
Jonaitis Leonas  991, 1018, 1021
Jonaitis Motiejus  990
Jonaitis Petras  991
Jonaitis Rimas Stanislovas  992
Jonaitis S.  187
Jonaitis Saulius  992
Jonaitis Stanislovas  991, 993, 1018
Jonaitis Stasys  991
Jonaitis Virgis  762
Jonaitis Vytautas  992
Jonaitis Zaberezinskis Jonas  470
Jonaitis-Dobilas V.  222
Jonaitis-Dobilas Vincas  219, 221
Jonaitis-Genys Jonas  219
Jonaitis-Paukštis Aloyzas  225
Jonaitytė  994
Jonaitytė E.  191
Jonaitytė Irena  992
Jonaitytė Marija  992
Jonaitytė N.  867
Jonaitytė Petronėlė  1018
Jonaitytė Valerija  187, 1018
Jonaitytė-Baltuškienė M.  962
Jonaitytė-Gedminienė Elena  175
Jonaitytė-Jasilionienė Anelė  175
Jonaitytė-Jasiulionienė A.  175, 191
Jonaitytė-Jonušienė Vitalija Teresė  
992
Jonaitytė-Kokštienė M.  938
Jonaitytė-Kokštienė Marija  990
Jonaitytė-Rožėnienė Anelė  308
Jonas Kazimieras  24, 30, 117
Jonas Kazimieras, karalius  339, 
1024
Jonas Kazimieras, valdovas  29, 
30, 42
Jonas Paulius II, popiežius  807
Jonauskas S.  1216
Jonevičius Dokšis  1130
Jonikas Gintaras  632, 763
Jonynas Ignas  888
Jonkus Jonas  679
Jonušas Eduardas  992
Jonušas Petras  4, 18, 20, 773, 1341, 
1348, 1386
Jonušauskienė Milda  929
Jotautaitė Alma  208
Jotautaitė Danutė  208
Jotautaitė Genovaitė  208
Jotautaitė Jadvyga Jūratė  208
Jotautaitė Milda  208
Jotautas Jonas  208
Jotautas K.  1252, 1259, 1260
Jotautas Kazimieras  146
Jotautas Kazys  166, 167, 208, 1251
Jotautienė Benedikta  208
Jovaiša Adolfas  183
Jovaiša E.  114
Jovaiša L.  474
Jovaiša Liudas  469, 472, 473, 579
Jovaiša Steponas  183
Jovaišaitė-Klikūnienė Pranciška  183
Jovaras (Jovarauskas) Martynas  477
Juchnevičius E.  918
Juchnonis Staniulis  1023
Juchnovičius Krištanas  1023

Juchnovičius Petrikas  1023
Juchnovičius Stanas  1023
Jučas M.  34
Jučas Mečislovas  7, 13, 19, 36, 455, 
474, 763, 1335
Jučienė A.  622
Judjurgis  902
Judžentis Artūras  4
Juknevičienė (Юхневич) Rozalija  
593
Juknevičienė Genovaitė  10, 16, 
1143, 1335
Juknevičienė Rasa  773
Juknevičienė Regina  187
Juknevičius A.  115
Juknevičius Algirdas  115, 117
Juknevičius B.  213, 225, 228, 1027
Juknevičius Balys  213
Juknevičius P.  929, 1030, 1037, 1131
Juknevičius Petras  9, 10, 15, 16, 
19, 1023, 1049, 1054, 1057, 1127, 
1136, 1140, 1335
Juknevičius Vytautas  187
Juknevičiūtė Regina  187
Juknienė R.  688, 689, 693
Juknienė Regina  8, 14, 685, 687, 
691, 692, 1335
Junevičienė D.  692
Jung Dominykas  511
Junokas (Junak) Augustinas  585
Juočepis  1102
Juočepis K.  1102
Juočepis P.  1102
Juodeika Vytautas  664
Juodeikienė Genovaitė  644, 659
Juodelis Jonas  825
Juodgalvytė V.  724
Juodienė Inga  1263
Juodis A.  732
Juodzevičius B.  877, 881, 884
Juodzevičius Balys  877
Juozapaitis Adomas  444
Juozapaitis J.  1235
Juozapaitis Jonas  544, 1234
Juozapaitis V.  730, 774
Juozapavičius  778
Juozapavičius Stasys  1302
Juozilaičiai  1034
Juozokas-Petraitis Vladas  234, 236
Jurašienė M.  558
Jurelevičienė Aldona  1263
Jurevičienė Irena  962
Jurgaitis Robertas  4
Jurgaitis-Dagilis V.  224
Jurgaitis-Dagilis Vladas  219, 221
Jurgauskas A.  1265
Jurgauskas Augenijus  692
Jurginis Juozas  566
Jurgutavičienė Sofija  1192
Jurkša  526
Jurkša Jonas  527
Jurkšaitienė  428, 435
Jurkšaitienė K.  611–613, 883
Jurkšaitienė Konstancija  610
Jurkšaitis J.  428, 435
Jurkšaitis Juozas  233
Jurkūnas Vytautas  1218
Jurpalienė Adelė  798
Jurpalytė A.  1260
Jurpalytė B.  161
Jurpalytė-Ožalienė Eleonora  1066
Jurpalytė-Valterienė Aldona  282
Jurša Gabrielius  177
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Jurša Robertas  177
Juršaitė Julija  177
Juršienė Julija  177
Juršienė M.  602
Jusionis P.  526, 527
Jusionis Petras  526
Jusionis S.  527
Jusionis Stasys  526
Juška A.  611, 649, 989
Juška Antanas  363, 491, 611, 801, 
807, 929, 1011
Juška Jonas  182, 215
Juška K.  454
Juška Vaclovas  261
Juškaitis V.  117
Juškaitis Vytautas  116, 118
Juškevičienė Z.  1141
Juškienė I.  728
Juškienė Inara  760
Juškienė O.  727
Juškienė R.  638–640, 644, 647
Juškys E.  1282, 1284
Jutinskas Jonas  184
Jutinskas Juozas (Vladas?)  184
Juzilaičiai  1134
Juzilaitis Rapolas  75
Juzumas V.  470–472, 477, 495
Juzumas Vincentas  469
Juzumowicz Wincent  338

K
Kabailaitė-Žižienė Elena  1019
Kabašenas  798
Kablienė E.  725
Kablys P.  553
Kablytė Elžbieta  985
Kablytė-Pranevičienė E.  725, 726
Kacevičienė Kristina  6, 13, 273, 
1335
Kačinskas Petras  698
Kačiuškienė  309
Kačiuškienė G.  315
Kačiuškienė Genovaitė  308, 309
Kadūnas K.  57
Kadžytė Gražina  129, 1267
Kaganaitė-Bordonienė Goda  736
Kaganas E.  169, 543, 548, 747
Kaganas Erachmielis  747
Kaikarytė  311
Kaikarytė A.  315
Kaikarytė Aušra  272, 309
Kairevičius Rokas  509
Kairienė A.  653
Kairienė Kazimiera  210
Kairienė Veronika  209
Kairys A.  1211
Kairys Antanas  1076
Kairys J.  524
Kairys Pranas  1208
Kairys S.  562, 737
Kairytė Veronika  209
Kairytė-Rumčikienė-Rimkevičienė 
Apolonija  1210
Kairytė-Simonaitienė A.  722, 726
Kaklauskas Petras  767
Kala Florianas  682
Kalanta Jonas  300
Kalanta R.  239, 807
Kalinauskaitė Regina  1111
Kalinauskas P.  10, 15, 1113
Kalinauskas Povilas  938, 1099, 
1108, 1335
Kalinauskas Rimantas  1110, 1125

Kalpokas P.  860
Kalpokas Petras  1078, 1309
Kalpokas R.  1274
Kalpokas Rimtas  1075, 1274
Kalvaitienė T.  551
Kalvaitis  551
Kalvaitis Romas  986, 1348
Kambras E.  548
Kamerūnas E.  1036
Kaminskaitė M.  396
Kaminskaitė R.  371, 379, 414
Kaminskas Algimantas  338
Kaminskas P.  169, 512, 550, 661, 
746, 1123
Kaminskas Petras  1341
Kamiu  1210
Kamuntavičienė V.  581
Kančas Algimantas  704
Kančiauskas Jonas  176
Kančiauskienė Stasė  176
Kanišauskienė  1204
Kano Naraoki  847
Kanovičius Sergejus  704, 1341
Kantauskas Č.  616
Kantauskas Česlovas  141, 615
Kaperienė L.  549
Kaplanas A.  549
Kaplanas H.  548
Kapsukas V.  1205
Kapučinskas A.  727
Kapučinskienė R.  243
Karabinas J.  143
Karabinas Juozas  146
Karaliai  290
Karalienė Jūratė  289, 290
Karaliūnas S.  352, 361
Karalius Kęstutis  290
Karalius Mindaugas  290
Karaliūtė E.  261, 1029, 1035
Karaliūtė Elzbieta  245
Karaliūtė Elžbieta  289, 290, 292
Karanauskienė V.  765
Karanauskienė Virginija  764
Karazija Juozas  556
Karbauskis R.  1172
Karbauskis Ramūnas  951
Karevičius P.  489
Karevičius Pranciškus  488
Kaributas Višnioveckis Mykolas  24
Karinauskas J.  524, 528
Karinauskas Jonas  527
Karnauskaitė E.  1206
Karnauskaitė Elena  1210
Karoblis Antanas  1262
Karoblis Vincas  1056
Karolienė  553
Karolina Janina  679
Karosas  715
Karosas M.  264, 470, 475, 490, 491, 
495, 524, 525, 528, 541, 557, 558, 
607, 715, 742, 743, 756, 790–792, 
794–799, 802, 807, 1104, 1193
Karosas Mykolas  138, 199, 213, 
231, 469, 481, 489–491, 548, 604, 
606, 700, 713, 716, 743, 789, 790, 
793, 801, 964
Karpačiauskas Vitalijus  651
Karpavičienė V.  957
Karpavičienė Vladislava  1159
Karsavinas Levas  1218
Kartanas Adolfas Pranas  276, 277
Karvelienė D.  62
Karvelienė Danutė  68

Kasarauskas Antanas  556
Kasarauskas Vytautas  556, 769
Kasparas K.  213–217, 219
Kasparas Kęstutis  212
Kasparavičienė S.  733
Kasperavičienė Birutė  918
Kasperavičienė Sigita  734
Kasperavičius Kazys  918
Kasperavičius Petras  223
Kasperavičius Pranciškus  146
Kasperavičiūtė Morta  1152
Kašėta A.  1287
Kašėtienė R.  448
Kašėtienė Rasa  4, 11, 16, 20, 1386
Kaškelis  737
Kaštelionaitytė A.  624
Katelytė (Vildžiūnienė) Aldona  605
Katilius Jonas  300
Katinas Jonas  1239
Katinienė I.  1220
Katuoka S.  815, 821
Katuoka Saulius  834
Kaufmanas Konstantinas  591
Kaulaitė-Uoga Emilija  227
Kauneckas Jonas  809
Kauneckas-Kirvis Povilas  221
Kaušinis V.  1221
Kavaliauskaitė J.  74
Kavaliauskas A.  644, 771, 1237
Kavaliauskas Aleksas  1238, 1241
Kavaliauskas Antanas  1238
Kavaliauskas Arvydas  639, 682
Kavaliauskas Bronius  1238
Kavaliauskas Feliksas  1238
Kavaliauskas Petras  1238
Kavaliauskas Vilius  1341
Kavaliauskienė I.  732
Kavaliauskienė Ilona  734
Kavaliauskienė Rasa  762
Kavardauskas (Kavarskas) Vytautas  
703
Kavarskas Vytautas  192
Kavinaitė-Paukštienė E.  721
Kazaitis Virginijus  657
Kazakevičius V.  111, 113
Kazakevičiūtė D.  1047
Kazakevičiūtė-Kučienė Z.  962
Kazanavičiai  958
Kazanavičius Vilius  617
Kazėnas K.  914
Kazlaučiūnaitė- 
Andriuškevičienė A.  725
Kazlauskaitė  310
Kazlauskaitė Elžbieta  1152
Kazlauskaitė Genutė  738
Kazlauskaitė R.  315
Kazlauskaitė-Bukauskienė D.   
723
Kazlauskaitė-Bukauskienė Donata  
721
Kazlauskaitė-Pranevičienė Janina  
527
Kazlauskas A.  552
Kazlauskas Algimantas Aleksandras  
195
Kazlauskas Antanas  679
Kazlauskas Benediktas  146
Kazlauskas D.  562, 613, 614, 625, 
727
Kazlauskas Domas  612
Kazlauskas Jonas  300
Kazlauskas Juozas  195
Kazlauskas R.  772
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Kazlauskas Romanas  8, 14, 770, 
775, 779, 1335
Kazlauskas Romanas Adolis  195
Kazlauskas V.  654
Kazlauskas Vladas  217
Kazlauskienė A.  553
Kazlauskienė B.  367
Kazlauskienė Stasė  195
Kazlauskienė V.  551, 728
Kazragytė D.  692
Každailis Arvydas  915, 1348
Kažukauskas E.  680
Kažukauskas Edvinas  679
Kažukauskienė Ramutė  679
Keblys K.  893
Kedušis T.  770, 1229
Kedušis Tomas  770
Keiba Dovydas  700
Keiba Vladas  698
Keliuotis J.  232
Keliuotis Jonas  1237
Keliuotytė Julija  1237
Keliuotytė Stasė  1237
Keller J.  1051
Kellmanas  625
Kelmas  225
Kelpša Aleksas  544
Kelpša S.  686
Kelpša Stasys  664
Kemežys-Dulkė Adomas  221
Kemzeceris Janas Kristianas  
(Kemsetzer Jan Christian)  466
Kepenytė-Baltrušaitienė Anelė  1070
Kepenytė-Blotnienė Irena  1188
Kerbedis  1114
Kerbelytė B.  419, 420
Kerbelytė Bronislava  419
Kersnauskienė R.  642
Kersnauskienė Rita  642
Ketuškevičius Jurgis (Kietuszkiewicz)  
583
Kiaunė I.  860
Kiaunienė Danutė  734
Kiaupa Z.  29, 36
Kiaušas Pranas  1032
Kibartienė  798
Kiela Ignas  245
Kiela Joris  245
Kiela Petras  82
Kiela Vaidas  245
Kielienė Inga  245
Kyga  699
Kilda Bronius  204
Kilda Bronius  204
Kilda Juozas  1001
Kilda Kazys  204
Kildienė (Grybauskaitė) Janina  373, 
401
Kildienė Janina  365
Kymantaitė-Čiurlionienė Sofija  607
Kione Bernhardas  38
Kirklys  552
Kirlinskis Jonas  594
Kirpičnikas  553, 702, 715
Kirpičnikas G.  715
Kirpičnikas Geršonas  711, 715
Kirsnytė L.  376, 392–394, 400, 410
Kirsonienė Lorė  748
Kiršanskienė A.  625
Kiršonas  548
Kirtiklienė  161
Kirtiklis A.  161–163, 549, 741, 745
Kirtiklis J.  160, 161, 163

Kirtiklis M.  727
Kiseliovas A.  1028
Kisielienė Stefa  772
Kisielius Petras  772
Kiškienė Aniceta  550
Kizerskis Jurgis  436, 985
Kiznis  1194
Kiznis A.  487, 488
Kiznis Antanas  488, 600
Kižauskai  219
Kižauskaitė J.  219
Kižauskaitė-Nijolė J.  223
Kižauskaitė-Nijolė Janina  219, 221
Kižauskas Antanas  219
Kižauskas-Kotas B.  222
Kižauskas-Kotas Bronius  219, 221
Klausa Algis  1167
Klausa Jonas  188
Klausa P.  452, 454
Klausa Vincas  188
Klausa Vytautas  1172
Klausaitė-Guntulienė D.  188
Klausaitė-Sužiedėlienė Stasė  188
Klausaitė-Šilkaitienė Eugenija  188
Klausienė Elžbieta  188
Kleberis  539
Kleberis B.  524
Kleberis P.  553
Kleinaitė Sara  625
Kleinas V.  1043
Kleinienė V.  1042, 1043
Kleišis J.  549
Klemensas XIV, popiežius  477
Klevas  225
Klėvių Henrieta, kunigaikštytė  30
Kliauskaitė J.  727
Klimaitienė A.  1058
Klimas A.  1225
Klimavičius A.  654
Klimka A.  813
Klimka Libertas  126
Kliorė  560
Kliorė A.  1115, 1116, 1119–1122
Kliorė Alfonsas  518, 1100, 1114
Kliorė Algirdas  1110, 1112, 1114, 
1117, 1118
Kliorė J.  1102
Kliorė P.  685, 882, 1026, 1032, 1033
Kliorė Petras  1026, 1032, 1037, 
1057
Kliorė Stasys  1114, 1118
Kliorė Svajūnas  1118
Klioriai  1101
Kliorienė Aniceta  1026
Kliorienė Jadvyga  1114
Kliorytė Antanina  1032
Kliorytė Danutė  1106, 1114, 1118
Kliorytė Meilutė  1114
Kliorytė R.  727
Kliorytė-Šipulskienė D.  1100, 1101
Kliučius Jonas  4, 1353
Klumbys Leonas  239
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knakfusas M.  466
Kniška V.  556
Kobelevas Vasilijus  225
Kocas Simanas  625
Kocas Šimonas  625
Koganas  699
Koganas Levas  1078
Kojalavičiūtė-Uþpalienė V.  906
Kokštienė M.  990, 992
Kokštienė Marija  993, 1341

Kokštienė-Jonaitytė Marija  4
Kolevinskienė Žydronė  10, 16, 
1212, 1335
Kolosovas Vladimiras  592
Komaras V.  1089, 1097
Koncevičius Jonas  146, 929
Končiauskas J.  944
Končiauskas Jonas  944, 971
Kondrotaitė  1002
Kondrotaitė B.  1242
Kondrotaitė M.  603
Kongiseraitė (Blažienė) Joana  607
Konifenko  798
Koredžas  1035
Korovinas J.  813
Korsakas K.  892, 894
Korženiauskaitė Livita  683
Korženiauskas Vaclovas  977
Kosavskis G. I.  569
Kraftas  1114
Krakauskaitė B.  407
Kranauskas Feliksas  208
Kraponavičiai  552
Krasauskaitė B.  372, 381
Krasauskas Feliksas  913
Krasauskas V.  686
Krasauskas Vytautas  686
Krasavcevas  227
Krasinskas A.  141
Krasinskas Antanas  141
Krasinskas-Voverys (Voverė) Antanas  
141
Kraševskis  1315
Kražauskaitė-Vilčinskienė B.  1296
Kražauskas Pranas  517
Krencienė S.  646, 659
Krencienė Salomėja  639
Krikščiūnaitė Valerija  184
Krikščiūnaitė-Januškienė Liongina  
184
Krikščiūnas Julijonas  184
Krikščiūnas Mykolas  184
Krikščiūnas Povilas  4, 7, 13, 20, 
363, 419, 448, 1335
Krikščiūnas Romualdas  803
Krikščiūnienė Elžbieta  184
Krikužas Algimantas  178
Krikužas Anicetas  178
Krikužas Antanas  178
Krikužienė Elena  178
Krikužienė Ona  178
Krilavičiai  1087
Krilavičienė  976
Krilavičius J.  1089
Krilavičius Juozas  1092
Krylienė E.  730
Krylovas  1315, 1316
Krylovas I.  1313
Kriščiūnai  1147
Kriščiūnas Jonas  345, 1145
Kriščiūnas Povilas  1147
Kriščiūnas-Puntukas Boleslovas  227
Kriščiūnienė Eleonora  1147
Kriševskis Konstantinas  599
Krištaponytė-Narvydienė Vida  202
Krištopaitė Danutė  365
Kriukaitė-Liesienė J.  1027
Kriukas Alfonsas  1027
Kriukienė Elena  1027
Krivickaitė  720
Krivickaitė Birutė  1189
Krivickaitė Irena Aldona  888
Krivickaitė O.  445, 447



1366

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Krivickaitė Rūta Marija  888
Krivickaitė-Lipskienė V.  725, 726
Krivickas  530
Krivickas D.  886–888
Krivickas Domas  9, 14, 813, 885, 889
Krivickas J.  727
Krivickas K.  743
Krivickas Karolis  743
Krivickas V.  1277
Krivickienė Gražina  889
Krivickienė R.  622, 631, 635
Krivickienė Regina  642
Krivis  778
Kryževičienė A.  1043
Kryževičius V.  24, 36
Krošinskis (Jonas Krošinskis), 
kunigaikštis  1024
Krošinskis Petras  1024, 1130
Krugelienė Virgina  960
Kruklis  559
Krūmas Joselis  711
Krupavičius Mykolas  1011, 1056
Kruszyński I.  25
Kruszyński T.  32
Kšivickis L.  122, 130, 1135
Kšivickis Liudvikas  1128
Kubertavičiai R. ir L.  1291
Kubicki P.  591
Kubilickienė Vida  273
Kubilinskas Bronius  148, 168
Kubilius J.  1281, 1282, 1284
Kublickaitė Irma  624
Kucharczyk G.  30
Kuczyński S. K.  29
Kučinskas Jonas  617
Kučinskas P.  552, 723
Kučinskienė E.  737–739
Kučinskienė Elena  8, 14, 736–738, 
767, 1335
Kučinskienė Karolina  396
Kudaba Č.  692
Kudaba Česlovas  1281, 1282
Kudirka J.  32
Kudirkienė L.  448
Kudirkienė Lilija  448
Kudokas-Diemedis Kostas  227
Kudokas-Ilgūnas J.  227, 228
Kudokas-Ilgūnas Juozas  224
Kudriavcevas Borisas  514
Kudžma  1239
Kudžma Antanas  1001, 1002
Kudžma Baltrus  1001
Kudžma Ignacas  1150
Kudžma J.  1005–1007
Kudžma Jonas  1004
Kudžma Mykolas  1147
Kudžma Tadas  204
Kudžmaitė Dalia  1006
Kudžmaitė-Balsienė Dalia  9, 15, 
1004, 1335
Kudžmaitė-Masilionienė Bogomila  
1150
Kudžmienė (Skačkauskaitė) Ona  
373, 401
Kudžmienė Jadvyga  1006
Kudžmos  1149, 1154
Kukuraitis A.  1032, 1033
Kukuraitis Antanas  1032
Kukuraitis J.  553
Kukuraitytė-Klimaitienė A.  1032, 
1033
Kukuraitytė-Klimaitienė Antanina  
1033, 1058

Kulbeckai  1148, 1150
Kulbeckas Dominykas  1147, 1148, 
1152
Kulbeckienė A.  624
Kulbeckienė L.  631
Kulbeckienė Laima  632
Kulikauskas J.  1124
Kulikauskas P.  1135
Kulys-Visvaldas Stasys  212
Kunca Romualdas  915
Kuncė Viktoras  340, 1187, 1188
Kuncienė  720
Kundrotas Arūnas  79
Kungienė V.  724, 728
Kungys R.  724, 730, 769
Kuniutienė Elzbieta  192
Kuniutis Izidorius  192
Kuniutytė Elena  192
Kuniutytė Veronika  1101
Kunskaitė M.  1198
Kunskaitė Marija  1198
Kuodis  1209
Kuodis Evaldas  82, 84
Kuodytė D.  770
Kuodytė Dalia  212, 775
Kuodzevičius Zenonas  186
Kuodzevičiūtė Milda  186
Kuperis  700, 714, 795
Kuperis Jankelis  708–711
Kuprevičius  798
Kuprinskienė Emilija  250
Kuprys Vincentas  1222
Kuprytė L.  959
Kupšys V.  683
Kūraitė Asta  834
Kūraitė Eugenija  812
Kūraitė Ona  812
Kūrienė L.  692, 693
Kūrienė Ona Marija  810, 812
Kūrienė Ona Marijona  811
Kūrienė Vanda  828, 834
Kurila Motiejus  614
Kūris Antanas  812
Kūris Egidijus  834
Kūris Juozas  812
Kūris Mykolas  810–812
Kūrys P.  552
Kūris P.  812–826, 828–835
Kūris Pranas  4, 810, 815, 816, 
825–827, 833, 835, 1341
Kurklenskytė-Čelutkienė M.  721
Kurklinskas  1092
Kurklinskas Ignas  156
Kurklinskas Juozas  1092
Kurklinskienė Stasė  188
Kurklinskis Kazimieras  300
Kurlenskytė-Čelutkienė Morta  720
Kurlianskaitė Bronė  553
Kurlianskaitė Teklė  553
Kurlianskas-Mėnulis Ignas  221, 222
Kurlianskytė  1039
Kušelevičius M.  548
Kušleika Alvydas Juozapas  199
Kušleika Jonas  505, 510
Kušleika Vytautas Antanas  199
Kušleika Vl.  524
Kušleika Vladas  199
Kušleika Vladas Algimantas  199
Kušleikaitė-Mančiauskienė S.  199
Kušleikaitė-Mančiauskienė Stanislava 
Giedrė  199
Kušleikaitė-Mončiauskienė Stanislava  
308

Kušleikienė Eugenija  199
Kušleikienė Ona  199
Kuzavinienė E.  607
Kuzavinienė Emilija  607
Kuzavinis A.  607
Kuzma V.  143
Kuzminskas  142
Kuzminskas Kazimieras  666
Kuzminskis Jonas  1218
Kuzmos  996
Kvedaras D.  865
Kvedaras Vaidas  682
Kvedarienė V.  686
Kvederaitis  1002
Kviklys B.  40, 80, 129, 130, 135, 
151, 491, 513, 740, 1244
Kviklys Bronius  80, 148, 338
Kvintas Romas  704, 706
Kvintas V.  705
Kvizikevičius Linas  115, 117, 786
Kvoškis Antanas  986

L
La Fontenas  1316
La Fontenas Ž.  1313
Labanauskaitė Aleksandra  204
Labanauskas Antanas  204
Labanauskas Juozas  204
Labanauskienė Marcelė  204
Labunskaitė-Misiukevičienė Jadvyga  
1166
Labunskis Juozas  181
Labutienė-Vaznonytė Elvyra  
Stefanija  929
Ladyga Alvydas  4
Lalienė K.  550
Lalienė Kazimiera  550
Landsbergis V.  1287
Landsbergis Vytautas  285, 677, 825
Landsbergis-Žemkalnis V.  908
Landsbergis-Žemkalnis Vytautas  907
Lankasteris  588
Lankasteris (Lancaster) Džonas  584
Lankasteris Bellis  585
Lapatinskas  1230
Lapiniauskaitė J.  647
Lapiniauskienė S.  640, 646, 647
Lapinskas A.  619
Lapinskienė Elvyra  761
Lapinskienė L.  315
Lapinskis A.  624
Lapinskis Antanas  622, 630, 900
Lasauskai  1150
Lasauskas  1152
Lasauskienė  1148
Lasinskas M.  45
Lastauskas Adomas  930
Lastauskienė S.  551
Lašas Vladas  1056
Latiševičienė Janina  1013
Latkauskas S.  605
Latkauskas Stasys  602
Laucevičius  798
Laucevičius-Vargšas B.  1273
Lauciai  1306
Laucienė Emilija  210
Laucytė-Butkuvienė Kazimiera  1166
Laucius Jeronimas  683
Laucius Motiejus  210
Lauciūtė Felicija  210
Laukaitytė R.  494
Laurinaitis J.  446
Laurinaitis Jonas  213, 234, 1133
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Laurinaitis Petras  179
Laurinaitis Povilas  179
Laurinavičius Povilas  166
Laurinovičius Matas  1144
Laurutienė E.  770
Lauterpachtas Herschas  812
Lazauskas Gytis  278
Lazutka J.  551
Lazutkaitė (Šulienė) Ieva  364
Lazutkienė Veronika  550, 551
Lažinskaitė-Lukoševičienė Elzė  610
Lebedys J.  579
Ledermanas Šlioma  711
Legeckas Petras  138
Leiba  1230
Leikus Antanas  977
Leita A.  553
Leitienė E.  553
Lekienė T.  1220
Leninas  846, 866
Leninas V.  1110, 1281
Lenkauskis Ipolitas  146
Lenkutis A.  723, 730
Leonas P.  885, 886, 1055
Leonhard W.  25, 32
Lepeška V.  1262
Lepeška Vladas  1261
Lepeškienė D.  1262
Lepeškienė Danutė  1262
Lepšienė  1102, 1104
Lermontovas  1315
Lesčius V.  707
Leskauskaitė Asta  315
Leščinskai  1027, 1154
Leščinskas Jonas  1237
Leščinskas Juozas  552
Leščinskis Kazimieras  1281
Leščiuskienė Liucija  340
Lešinskaitė Asta  624
Levickas SJ.  236
Leviška Petras  184
Levitanas Aleksandras  502
Levitas Jankelis  502
Levka  225
Liakas A.  813
Liaudanskas  1102
Liaudanskas A.  601
Liaudanskas Antanas  599, 600
Liaudanskas Juozas  1102
Libava Bagramianas  1169
Liberienė  724
Libiszowska Z.  33
Libonaitė A.  549
Libonej Jurgis ir Aniela  298
Liesis Bronius  222
Liesytė Ona  1039
Liesytė-Urbonavičienė G.  729
Liesytė-Urbonavičienė Genovaitė  
723
Lietuvaitis P.  1194, 1195
Lygutaitė-Bucevičienė Stasė  1212
Likpetrienė Gražina  767
Lilienė Lina  241
Linčius A.  66, 1102, 1129
Linčius Augustinas  5, 12, 19, 43, 
1325, 1335
Lindė-Dobilas J.  1205
Lingė  559
Lingė V.  559
Lingė Vladas  604
Lingvevičius Antanas  140
Lingvevičius Vincentas  139, 141
Liniauskaitė Audronė  1211

Liniauskas J.  1206, 1211
Liniauskas Jonas  10, 16, 1208, 
1211, 1336
Liniauskienė B.  1201, 1210, 1211, 
1214, 1216, 1217
Liniauskienė Bronė  10, 16, 689, 
1205, 1208, 1212
Liniovas  884
Linkevič Antanas  511
Linkevičienė Kotryna  744
Linkevičienė Ona  615
Linkevičienė R.  732
Linkevičienė Rita  734
Linkevičius I.  1154, 1155
Linkevičius Ignas  744
Linkevičius Izidorius  591
Linkevičius J.  19, 80, 81, 213, 627, 
635, 654, 879, 882
Linkevičius Jonas  4–16, 20, 21, 
48, 68, 522, 597, 600, 634, 753, 789, 
857, 876, 926, 937, 1112, 1222, 1224, 
1269, 1336, 1348, 1386
Linkevičius P.  234, 541, 742, 743
Linkevičius Petras  153, 526, 527, 
743, 744
Linkevičius V.  744
Linkevičius Vytautas  744
Linkevičiūtė Janina  744
Linkevičiūtė R.  728
Linskis E.  39
Lionikienė Laima  734
Lipiński T.  39
Lipniūnas A.  793
Lipniūnas Alfonsas  801
Lisinas Vladas  1221
Listauskas Nikodemas  122
Liščinskis K.  1280
Litinskas A.  995, 997, 998
Litinskas Alfonsas  9, 15, 204, 213, 
938, 987, 1021, 1336
Litinskas Izidorius  996
Liubavičienė Marijona  193
Liubavičius Stanislovas  193
Liubinaitė (Rakickienė) Joana  1262
Liubinaitė J.  1262
Liubonas Petras  805
Liudvika Marija, karalienė  474, 477
Liudvikas, kunigaikštis  32
Liukpetrienė Gražina  669
Liukpetris  986
Liukpetris Audrius  669
Liukpetris V.  726, 730, 769
Liukpetris Vidmantas  665, 682
Liutkevičius Antanas  176
Liutkevičiūtė O.  551
Liutkus Juozas  610, 614, 1072, 1094
Liutkutė A.  1189
Liutkutė J.  446
Lizaitis M.  801
Lizaitis Mečislovas  614
Lobačevienė D.  725
Łojko J.  32
Lomonosovas  1279
Lopacinskis Jonas Domininkas  477
Lopas A.  671
Losickis Michailas  592
Lotaringietė Kotryna  30
Lubickai  556, 921, 977, 983, 986
Lubickaitė Agota  979
Lubickaitė Agota  979
Lubickaitė Agota  979, 980
Lubickaitė Anelė  205
Lubickaitė Anėlė  553

Lubickaitė Elžbieta  553
Lubickaitė-Šliogerienė Agota  975
Lubickas  975
Lubickas Adomas  984
Lubickas Antanas  1197
Lubickas Augustas  976
Lubickas Augustinas  984
Lubickas Jonas  976, 984
Lubickas Juozas  205, 1197
Lubickas Petras  976, 984
Lubickas Pranas  1226
Lubickas V.  183, 986
Lubickas Vincas  184, 976, 979, 984
Lubickienė Veronika  205
Lubys B.  766
Lubys Bronislovas  765
Lukaševičius Aleksandras  592
Lukaševičius Inokentijus  511
Lukaševičius Petras  510
Lukavskis A.  337
Lukinas Mikalojus  71
Lukoševičiai  1087, 1150, 1154, 1155
Lukoševičienė B.  725
Lukoševičienė Elzbieta  178
Lukoševičienė L.  1043
Lukoševičienė Ona  610
Lukoševičienė P.  122, 1086, 1088, 
1095
Lukoševičienė Paulina  340, 1087
Lukoševičienė Petronėlė  190
Lukoševičienė V.  732
Lukoševičienė Valerija  724, 734
Lukoševičius  131
Lukoševičius Albinas  675
Lukoševičius Algimantas  1088
Lukoševičius Algis  178
Lukoševičius Andrius  1026
Lukoševičius Antanas  1147, 1148
Lukoševičius Augustinas  1147
Lukoševičius Dominykas  1091
Lukoševičius Feliksas  686
Lukoševičius G.  553
Lukoševičius Ignas  190
Lukoševičius J.  1280
Lukoševičius Jonas  190, 191
Lukoševičius Juozas  1124, 1281
Lukoševičius Jurgis  1088
Lukoševičius K.  552, 1155
Lukoševičius Kazimieras  1154
Lukoševičius P.  504, 1089
Lukoševičius Petras  166, 178, 1087, 
1089, 1096
Lukoševičius Šarūnas  647
Lukoševičius V.  527, 528, 535, 556, 
743, 756, 1086
Lukoševičius Viktoras  178
Lukoševičius Vincas  527
Lukoševičius Vytautas  148, 168, 
192, 1087, 1153
Lukoševičius Zigmas  190, 191
Lukoševičiūtė Benedikta  1088
Lukoševičiūtė Dalia  190
Lukoševičiūtė K.  662, 754, 755, 
757, 792
Lukoševičiūtė L.  796
Lukoševičiūtė Sandra  624
Lukošiūnas  1124
Lukošius  124
Lukša, Lukšas  359
Lukševičius Henrikas  554
Lukšienė M.  584, 585, 589
Lukšienė Meilė  585
Lukšys P.  1298
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Lumbė M.  1070
Lumbė Mamertas  604, 801
Lumbis M.  161, 489, 490, 557
Lumbis Mamertas  489

M
Macaitis S.  1280
Macaitis Saulius  1280
Maceina A.  232
Macevičienė Z.  1043
Macevičius J.  45
Machovenko J.  813
Maciejauskas (Macijauskas)  
Stanislovas  145
Maciejauskas Liudvikas  141
Maciejauskas Stanislovas  141
Maciejauskienė Liudvika  145
Macienė V.  1165
Macys  946
Macys J.  1165
Macys Justinas  1165
Mackavičius  318
Mackavičius Andrius  338
Mackevičius  1232
Mačernis Vytautas  689
Mačiekus Venantas  1348
Mačiukevičius Jonas  687
Mačiulaitis  999
Mačiulis  552
Mačiulis A.  960
Mačiulis Dangiras  496
Mačiūnienė Daiva  649
Madastavičius  435
Maikštėnaitė (Juškevičienė) Stasė  
1263
Maikštėnienė B.  868, 869
Maironis  778, 1315
Makačinas T.  1278
Makarauskas Jonas  205
Makdonaldas Ž.  1130
Makovskis T.  461
Maksimaitienė O.  941
Maksimaitis M.  813, 887
Makutienė V.  633, 644, 653, 654
Makutienė Vida  630, 652
Makutis A.  1016
Makutis Gintautas  630, 649, 762
Malachovskis Jonas  339, 477
Malaknas  145
Malamienė-Žitkutė Birutė  930
Malatokienė Janina  947
Malatokienė R.  1043
Malcevas Nikolajus  514
Malcienė Freida  553
Malcienė M.  1277
Malcienė Marijana  1276
Malčiauskienė Vanda  285
Malčinskis Mykolas  477
Maldutis A.  722
Maldžius  359
Malevskis Simonas  584
Malinauskaitė Aurelija  6, 12, 19, 
212, 1022, 1329, 1336
Malinauskas A.  807, 943, 952–956, 
959, 1166
Malinauskas Algirdas  948, 952, 956
Malinauskas J.  723, 730
Malinauskas K.  802
Malinauskas Kazimieras  215, 1133
Malinauskas Martynas  215, 1133
Malinauskas Ričardas  952
Malinauskas Rimdžius  956
Malinauskas V.  1058

Malinauskas Vilimas  679
Malinauskas Viliumas  952
Malkevičiūtė Jadvyga  686
Malonaitis A.  111, 115
Malskaitienė S.  1262
Malskaitienė Stasė  1262
Malvičaitė Lidija  1056
Manas Tomas  992
Mančauskas  1197
Mančauskienė S.  505, 511
Mančauskienė Stanislava Giedrė  289
Mančiauskas Petras  551
Mandravickas B.  1195
Mandravickas Bronius  614
Mandravickas Kazimieras  1195
Mankienė Varė  156
Manomaitis Valdemaras  610
Manstavičius  1002
Maraškinas  840
Marcinkas F.  1309
Marcinkevičiai  146
Marcinkevičiai S. ir E.  1177
Marcinkevičienė Ona  1183
Marcinkevičienė Veronika  185
Marcinkevičius  1175, 1177, 1186
Marcinkevičius (Šniukonių Dėdė) 
Stasys  146
Marcinkevičius A. J.  1046
Marcinkevičius Albinas  1034
Marcinkevičius Albinas Jonas  9, 15, 
1044, 1336
Marcinkevičius Alfonsas  1177
Marcinkevičius J.  693
Marcinkevičius Jonas  690, 1045
Marcinkevičius Juozas  1183, 1184, 
1187, 1191
Marcinkevičius Justinas  1214, 1276
Marcinkevičius Kazimieras  597, 
1177, 1178
Marcinkevičius Kazys  166, 1045
Marcinkevičius Leopoldas  1262
Marcinkevičius P.  1193
Marcinkevičius Petras  599, 600, 
1191
Marcinkevičius Stanislovas  1177, 
1185, 1192
Marcinkevičius Stasys  1189
Marcinkevičius Vladas  166, 185
Marcinkevičiūtė (Butkienė) Ona  604
Marcinkevičiūtė Aida  1046
Marcinkevičiūtė Eleonora  1177
Marcinkevičiūtė Julija  1177
Marcinkevičiūtė Karolina  597, 950, 
1177
Marcinkevičiūtė Konstancija  1177
Marcinkevičiūtė Morta  1140
Marcinkevičiūtė O.  1193
Marcinkevičiūtė Ona  1177
Marcinkevičiūtė Saliomėja  1140
Marcinkevičiūtė Viktorija  185
Marcinkevičiūtė-Butkienė Ona  1175
Marcinkus K.  429
Margaitienė Jolanta  1341
Mareckaitė G.  683
Marengolcas Mykolas  1263
Marengolcienė Ona  1263
Marksas  866, 1281
Markuckaitė E.  737
Markuckaitė Lionytė  738
Markuckienė Danutė  631
Markulienė K.  551
Marozaitė Monika  1071, 1072
Martinaitienė  1075

Martinaitienė Aleksandra  178
Martinaitienė Morta  209, 1201
Martinaitienė Ona  1074, 1075
Martynaitis  358
Martinaitis Algirdas  178, 1073, 
1075, 1083, 1110
Martinaitis Ignas Adakris  1075, 
1083
Martinaitis J.  596, 1074–1080, 1082, 
1083
Martinaitis Jonas  209, 596, 754, 
938, 967, 1070, 1073, 1074, 1076, 
1078
Martinaitis P.  541
Martinaitis Petras  165, 209, 1073, 
1196, 1200, 1208
Martinaitis Rimantas  1075
Martinaitis Vincas  166, 178, 1073
Martinaitytė Paulina  1073
Martinaitytė Romutė  1110
Martinaitytė Virginija  1110
Martinaitytė-Guliokienė Ona  209, 
210, 1200
Martinaitytė-Jučienė Jūra  209
Martinaits J.  1081
Martynas, kunigas  470
Martinionienė (Krasauskaitė) Barbora  
381
Martišiūtė  575
Martūzas P.  1020
Masaitis Albinas  4, 21
Maselskytė J.  860, 869
Masilaitis Petras  1022
Masilaitis-Giria P.  223
Masilaitis-Kerpė P.  222
Masilaitis-Kerpė V.  219
Masilaitis-Kerpė Vladas  219
Masilaitis-Virpša P.  222, 224, 225, 
230
Masilaitis-Virpša Petras  217, 219, 
221, 1329
Masilioniai  911, 1154, 1155
Masilionienė Bogomila  1150
Masilionienė Vitalija  1150, 1154
Masilionis  1148
Masilionis Dominykas  1150, 1151
Masilionis K.  1151
Masilionis Karolis  1155
Masilionis Kazimieras  551, 1150, 
1152, 1154, 1228
Masilionis Mykolas  81
Masilionis Remigijus  624
Masilionytė Stasė  1150
Masiliūnaitė Bronislava  181
Masiliūnaitė M.  1070
Masiliūnaitė Marija  602
Masiliūnas Algis  181
Masiliūnas Juozas  181
Masiliūnas K.  1153
Masiliūnas Kazimieras  1152
Masiliūnas Pranas  181
Masiliūnas Vytas  1228
Masiliūnienė Apolonija  181
Masiliūnienė Elžbieta  285, 286
Masiliūnienė Inga  286
Masiliūnienė Virginija  286, 768
Masiliūnis P.  1096
Masiulaitis  132
Masiuliai  994, 1092
Masiuliai S. ir D.  642
Masiulienė Apolonija  1091
Masiulienė Marcelė  994
Masiulis  1102
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Masiulis Antanas  1103
Masiulis Domas  192, 644, 1091
Masiulis Ignas  143
Masiulis Izidorius  991
Masiulis J.  444, 743
Masiulis Juozas  142, 143
Masiulis Mantas  767
Masiulis P.  994
Masiulis Petras  994
Masiulis Stasys  1092
Masiulis Viktoras  543
Masiulytė Anelė  991
Masiulytė Justė  1092
Masiulytė Salomėja  1045
Masiulytė-Kučinskienė E.  737
Maskvitienė Ona  454
Maslauskas P.  554
Mataliūkštienė (Stasiūnaitė) Vlada  
403
Mataušas-Mauma  998
Matikas Antanas  777
Matiliūnas Matas  554
Matrosas  225
Matulaitė E.  683
Matulaitė L.  727
Matulaitis Jurgis  806, 1265
Matulionis A.  1093
Matulionis Teofilius  803, 804
Matulis Jurgis  967
Matulis Petras  146
Matulis R.  133
Matulytė J.  802
Matusevičius A.  484
Matusevičius Adomas  483
Matusevičius Jokūbas  24, 473
Matuzas J.  143
Matuzas Juozas  139
Matuzevičienė J.  1102
Matuzevičius E.  553
Matuzevičius Eugenijus  1007
Mažeika V.  636
Mažeika Viktoras  1163
Mažeika Vytautas  632
Mažeikaitė Dalia  787
Mažeikaitė-Petronaitienė Mikalina  
1164, 1167
Mažiulis  317, 318
Mažiulis Vytautas  338
Mažrimas  778
Mažulienė E.  367
Mažvydas Martynas   24, 475, 512, 
1222, 1287, 1348
Mečionis Petras  141
Mečionis-Lapas P.  222, 225
Mečionis-Lapas Petras  219
Mečiukas (Radinskas)  804
Medelis Algimantas  1153
Medelis V.  120
Medelis Vincas  1153
Medišauskienė Zita  4
Medžys E.  813
Meiževičius Motiejus  495
Mekaitė O.  308
Melamdovičius Ch.  549
Melamedas Leizeris  697
Melis Boruchas  711
Meliucanis Povilas  1023
Melmanas Ch.  549
Melmanas J.  528
Melmanienė  720
Melnikovas  1114
Melnikovas J.  737
Melomanas A.  548

Mendelis A.  553
Mendelis Jonas  142
Mengotai  1170
Mengotas Kristijonas  167
Menkeliūnas Juozas Gintautas  81, 
82
Meras Abelis  503, 505, 747
Meras Benjaminas  502, 504
Meras Z.  747
Merkevičius A.  99
Merkienė Irena Regina  4
Merkys A.  945
Merkys V.  39, 589, 591, 595
Merkys Vytautas  138, 1133
Merkys Vladas  214
Merkys-Aras Vytautas  214
Merkys-Aras-Maželis V.  215
Merkys-Maželis-Aras V.  217
Merkys-Sakalas V.  218
Merkytė V.  419, 449
Merkytė Vilma  308, 315, 363, 449, 
1267
Meškauskaitė A.  802
Meškauskaitė Aurelija  641
Meškauskas A.  802
Meškauskas Algirdas  614
Meškauskas Antanas  225
Meškauskas Ignacas  138
Meškauskas K.  619, 632, 644
Meškauskas Kęstutis  678, 679, 770
Meškauskienė A.  640, 644, 646
Meškauskienė Aurelija  681, 682
Meškonienė Elzė  610
Meškonytė (Bartininkienė) Bronė  
1262
Meškonytė Adelė  1189
Meškonytė B.  1262
Meškonytė Leonilė  617
Meterlinkas  893
Michailova  627
Michmanas M.  549
Miciūnas  126
Mickaitis P.  760
Mickevičius  1315
Mickevičius A.  1313, 1315, 1316
Mickevičius Adomas  876
Mickevičius J.  662
Mickevičiūtė L.  962
Mickienė Elžbieta  969
Mickūnas Adolfas  664
Mickus-Riešutas Mataušas  227
Mickus-Zubrys P.  224
Mickus-Zubrys Petras  222
Mickutė A.  654
Midolovičius Romanas  1023
Mielytė  558
Mierzynski A.  70
Mieželaitis E.  1277
Mieželaitis Eduardas  1215, 1276
Mikalajūnas-Sakalas Stasys  218
Mikalauskaitė Irena  189
Mikalauskas Adomas  146
Mikalauskas Antanas  681
Mikalauskas Jonas  189
Mikalauskienė Albina  189
Mikalauskienė V.  727
Mikaliūnas Juozas  214
Mikalkėnas A.  611, 612
Mikalkėnas Antanas  610, 1209
Mikelis Antanas  683
Mikitavičiūtė-Rožinskienė Bronislava  
308
Miknevičius B.  151

Miknevičius Jonas  491
Miknevičius R.  42
Miknevičius Raimondas  41, 42, 762
Mikniai  778
Miknovičius Leonas  471
Mikolaičiai  1150, 1152, 1155
Mikolaitis K.  1148
Mikolaitis Karolis  1147–1149, 1151, 
1152
Mykolaitis-Putinas Vincas  862
Mikolaitytė-Valančienė Elena  1152
Mikšionis A.  617, 618
Mikšionytė Jolanta  622
Mikšys Z.  686
Mikšys-Gorkis Petras  227
Mikšys-Pūkas Alfonsas  225
Mikulėnas Vidas  68
Mikulėnienė Danguolė  4, 20
Mikulevičius E.  906
Mikutavičius J.  676
Mikutavičius Petras  527
Mikutienė Ina  1072
Miliūnas D.  722
Miliūnas V.  1167
Milošas Česlovas  277
Miltinis Juozas  814
Milvydas Albertas  528, 558, 603, 
717, 718, 793
Minaldienė Inga  4, 1341
Mindaugas karalius  70, 71, 711
Minecas  718
Minelga  238
Mingėlaitė-Ditė Monika  225
Mingilas-Aidas Laurynas  228
Mingilas-Aukštuolis J.  220
Minikavičius  532
Minkevičius  968
Minkus A.  78
Minkus Albertas  79–81, 83, 84
Minkus Rolandas  651
Mironas Inokentijus  510, 511
Mironas Stasys  527
Mironovičius Inokentijus  509
Mirvės S.  548
Mirvicas N.  747
Mirvicas Naumas  747
Mirvinas Š.  549
Mirvišas  553
Miselienė Kotryna  199
Miselis Adolfas  199
Miselis Albinas  199
Miselis Jonas  1236
Misevičienė V.  367
Misevičius Antanas  803
Misikas Jonas  1027
Misiukevičienė A.  726
Misiukevičienė Marytė Pranytė  176
Misiūnai  1087, 1089
Misiūnaitė Bronė  996
Misiūnas A.  1089
Misiūnas Augustinas  941
Misiūnas Jonas  195, 1011, 1134
Misiūnas Petras  211
Misiūnas Povilas  211, 1011
Misiūnas-Knaras Stasys  218
Misiūnienė Ona  211
Misius K.  20, 1037
Misius Kazys  4, 7, 8, 13, 14, 19, 
469, 565, 579, 1336
Miščukas Piotras  592
Miškūnas Adolfas  664
Mitkaitė  537
Mitkaitė M.  721, 724, 728, 729



1370

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Mitkaitė Marija  720
Mitrikas Antanas  804, 805
Mižutavičienė M.  551
Mižutavičius J.  552
Mocius Juozas  770
Mockaičiai I. ir V.  768
Mockaitis Stasys  1072
Mockevičius Adomas  166
Mockus A.  1277
Mockutė B.  551
Mockuvienė J.  727
Molienė Viktorija  781
Mončauskaitė Eleonora  206
Mončauskaitė Petronėlė  206
Mončauskas Antanas  206
Mončauskas Petras  765
Mončauskienė Domicelė  206
Mončiauskaitė Vida  206
Mončiauskas  1102
Mončiauskas K.  1102
Mončiauskas Stasys  206
Mončiauskas V.  1102
Mončiauskas-Valstietis J.  223–225
Mončiauskienė Janina  206
Mončiauskienė Vanda  759
Monkevičius Juozapas  480, 484, 589
Monkienė Olga  735
Monkievičius Jozefas  295
Monkus Pranas  166, 1062
Monkuvienė Asta  279, 280
Monperė Frederikas Diubua (Frédéric 
Dubois de Montpereux)  1127
Monstvilaitė Jadvyga  954
Montferatas  30
Montvila P.  1028
Montvila-Pilėnas Dominykas  218
Montvilas J.  234
Montvilas Juozas  219
Montvilas Povilas  202
Montvilas-Apuokas J.  225
Montvilienė Elžbieta  202
Morkienė  1192
Morkienė B.  739
Morkis Antanas  1102
Morkis Jonas  179
Morkis-Sakalas Teodoras  225
Morkūnaitė-Lazauskienė A.  152
Morkūnas K.  303, 315
Morkūnas Kazys  308
Morkūnas Leonas  166
Morkūnas Stasys  205
Morkūnas V.  116
Morkūnas Vilnius  116, 118
Morkūnienė B.  738
Morkūnienė J.  720
Morkūnienė Paulina  614
Morkūnienė Rožė  610
Morkūnienė V.  1162, 1163
Morkus Antanas  124
Motekaičiai  1062
Motiejūnai  1027
Motiejūnaitė Jurga  4
Motiejūnas A.  1102
Motiejūnas Feliksas  1102
Motiejūnienė  760
Motieka Antanas  551
Motiekaitienė Adelė  1070
Motiekaitienė Domicelė  1067
Motiekaitis  552, 1060
Motiekaitis I.  1064, 1068
Motiekaitis Jonas  1067
Motiekaitis Juozapas  1067
Motiekaitis Juozas  1026, 1067, 1070

Motiekaitis Kazimieras  1067
Motiekaitis Kazys  1084
Motiekaitis P.  1198, 1200, 1202
Motiekaitytė A.  613
Motiekaitytė Elzbieta  1069
Motiekaitytė Veronika  199, 1069
Motiekaitytė-Valiulienė Elžbieta  199
Muntianas V.  770
Muntianas Viktoras  775
Murauskas A.  646
Muravjovas  1025
Muravjovas M.  590, 591
Murėnas  552
Musteikis L.  610
Musteikis Leonardas  491
Mušinskas A.  553, 617
Muzdeikaitė Domicelė  1239, 1240
Muzdeikaitė Petronėlė  1239
Muzdeikaitė-Mačionienė Eleonora  
1239
Muzdeikaitė-Strudienė Anelė  1241
Muzdeikiai  1238
Muzdeikis Fortunatas  1238
Muzdeikis Kazys  1238
Muzdeikis Klemensas  1238
Muzdeikis Marcelis  1238
Muzdeikis Mykolas  1238
Muzdeikis Steponas  1238
Muzdeikytė Elena  1238
Muzdeikytė Genė  1238
Muzdeikytė-Brimonienė Bronislava  
737

N
Nacevičius V.  488
Nacevičiūtė  599
Nacevičiūtė M.  603
Nacevičiūtė Marcelė  602
Nacickai  1062
Nacickaitė Joana Irena  190
Nacickaitė Vida Genovaitė  190
Nacickaitė-Eimontienė Nijolė Ona  
190
Nacickas  1060
Nacickas I.  1060, 1067
Nacickas Jonas  190
Nacickas Stasys  1084
Nacickas Zenonas Stasys  190
Nacickienė Ona  190
Načėnas Antanas  1144
Naginskas Stasys  1055
Nagulevičius S.  1102
Nagulevičius V.  1102
Naidzinavičius R.  1207
Naktinienė Gertrūda  341, 361
Nakutienė Barbora  181
Nakutis Alfonsas  181
Nakutis Juozas  181
Nakutis Vidmantas Jonas  181
Nakutytė Antonina  1045
Nakutytė Valdonė Bronė  181
Nakutytė-Treinienė Gražina Julija  
181
Napoleonas, imperatorius  40, 127, 
1025, 1130
Narbutaitė Aleksandra  1262
Narbutas I.  70
Narbutas V.  672
Narbutas Vytautas  671
Narbutt T.  71
Narečionis R.  682
Narinkevičiūtė Rasa  241
Narkevičiūtė  595

Narkovičius Laucis  1130
Naročienė P.  200
Naročienė Pranciška  200
Naruševičius T.  1055
Naruševičiūtė Halina  1076
Narvidas Vytautas  200
Narvidienė Jadvyga  200
Natkevičaitė-Ivanauskienė M.  87
Natrimas V.  733
Naudužas J.  99, 103, 104
Naudužas Julius  93, 99
Naujalis  559
Naujokaitis P.  894
Naulickaitė J.  616
Nausėdienė-Runavičiūtė Antanina  
931
Navagruckis Povilas  1164
Navagrudskienė Jurgita  288, 289
Navagrudskienė Ona  435, 436
Navagrudskis Povilas  1173
Navickai  1089, 1096
Navickaitė Anelė  181
Navickaitė-Janauskienė Zita  192
Navickaitė-Rokienė A.  727
Navickas A.  1060
Navickas Aleksandras  1067
Navickas B.  807
Navickas G.  673, 674
Navickas Gasparas  1067
Navickas Gintautas  672
Navickas Jonas  181, 192, 996
Navickas Juozapas  1067
Navickas Juozas  156, 192
Navickas Kazimieras  1062
Navickas Pranas  1067
Navickas Stasys  192
Navickienė Domicelė  1067
Navickienė Natalija  192
Navickienė Rasa  10, 16, 767, 1228, 
1229, 1336
Navickienė Veronika  181
Navikai E. ir B.  556
Navikas  1104
Navikas Kazys  192
Navikas Petras  192
Navikas Vytautas  192
Navikienė Elena  192
Nečėnas Antanas  1147
Nedzinskas A.  646
Nekonis Daukšnys  1130
Nekrasovas  1315
Nekrašius J.  874
Nekrošius V.  832
Nemanis V.  631
Nemeikščiai  1301
Nemeikšis Petras  167
Nemeikštienė  1301
Nemeikštienė Anelė  211
Nemeikštis  1300, 1301
Nemeikštis Fortūnatas  1300
Nemeikštis Petras  211, 1300, 1301
Nemeikštytė Felicija  211, 1301
Nemeikštytė-Šnapštienė Felicija  1300
Nemėkštaitė  1002
Nešokutis (Nešokotis) Juozapas  472
Neteckis S.  142
Neteckis Stasys  142
Neubecker O.  28
Neverdauskas  1300
Neverdauskienė Elena  1303
Nezabitauskas A.  98
Nezabitauskas Adolfas  98
Nezabitauskis K.  929
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Ngee Goho Thongo  847
Ničius A.  1278
Nikiforovas  219
Niselevičius N.  549
Nol Sulamita  1179
Nolienė  715
Nolienė S.  699, 700, 715
Nolienė Sulamita  700–702, 714, 795
Nolis  714, 795
Nolis Pichas  701
Nolis Pinchasas  715
Nolis S.  709
Nolis Samuelis  708, 710, 711
Nolis Š.  549, 747
Nolis Šmuelis  747
Nordonai E ir J.  552
Nordonas J.  552
Nordonas Juozas  551
Nordonienė E.  551
Noreika  496
Noreikienė Marcelė  1232
Norkaitienė  318
Norkaitienė Milda  338
Normet Dagmara  683
Norša Antanas  975
Norvaiša Juozas  996
Norvaiša Rapolas  553
Norvaiša-Anupras K.  228
Norvaiša-Anupras Kazys  227
Norvaišaitė G.  737
Norvaišas Povilas  1001
Norvaišienė O.  798
Norvila Jonas  527
Novikas  728
Novikas I.  724, 730
Novogrodskis Petras  1090
Novogruckiai  222
Novogruckis Juozas  222
Novogruckis Vladas  222
Novogrudskienė (Valantinaitė) 
Elžbieta  370, 414

O
O[bst] J.  28, 29, 31, 39
Obelinskas  225, 226
Obstas J.  40
Obstas Janas  39
Okuličius Branislavas  717
Oleinikova R.  639
Oleinikova V.  620, 622, 632, 635
Oleinikova Viktorija  631
Olišauskaitė Onutė  1074
Olšauskaitė O.  1070
Olšauskaitė Ona  1070
Onaitienė  556
Onaitis  142, 556
Opulskis Mykolas  138
Orantas J.  702
Orlauskis V.  75
Orlauskis Vladas  125
Orlova  1231
Orlovas  536
Orlovas Artiomas  909
Orlovas Vladas  762
Ormancey M.  27, 31
Ostrogiškis Konstantinas  471
Ovsėjus Icikas  711
Ozolas Romualdas  762, 825, 1348
Ozolinčius R.  69
Ozols  1060
Ožalai  281
Ožalaitė Bronislava  1066
Ožalaitė Elžbieta  190

Ožalaitė K.  1060
Ožalaitė Kazimiera  1066
Ožalaitė Kazytė  1066
Ožalaitė V.  175
Ožalaitė-Urbaitienė Antanina  1066
Ožalaitė-Vaičiūnienė Valdonė  190
Ožalaitė-Žemaitienė Dalia Teresė  190
Ožalas  1060
Ožalas A.  1066, 1069
Ožalas Antanas  190, 1066
Ožalas Ignacas  1066
Ožalas J.  1067
Ožalas Jonas  190
Ožalas Juozapas  1066
Ožalas Kasparas  190, 1068
Ožalas Mečislovas  281
Ožalas Petras  1064, 1066
Ožalas R.  175
Ožalas Rentas Almas  190
Ožalas Vincentas  1066
Ožalas Vytas  190
Ožalienė Boguslava  190
Ožalienė Emilija  281, 282
Ožalis Petras  167
Ožalytė Palmyra  281
Oželienė S.  1141
Ožinskienė Bronė  282

P
Pabedinskaitė E.  613, 625, 801
Pabedinskaitė J.  613
Pabilionienė Rima  734
Pabilionis Bronius  614
Pabilionis Kazys  185
Pabilionytė-Stonienė Teklė  185
Pacas K.  475
Pacas Kazimieras  338, 474
Pacas Kristupas  30
Pacas Mikalojus  472
Pacevičius A. T.  475
Pacevičius Andrius Teodoras  475
Pacevičiūtė Apolonija Antanina  
1229
Pacevičiūtė Irena  1242
Pačiūnas Janka  1023
Pačiūnas Jurgikovičius  1023
Pačkauskienė V.  728, 733
Pačkauskienė Vida  734
Padgurskienė Stasė  701
Padgurskis Anatolijus  701
Padgurskis Bronislovas  556
Padgurskis Petras  556
Padvarietienė Elena  543
Padvarietis Petras  543
Pakalenka Benjaminas  1092
Pakalenka Jacekas  1092
Pakalenka Jonas  1092
Pakalenka Ričardas  1092
Pakalenkos  1087, 1092
Pakalnienė Alfonsa  82
Pakalnis Romas  82
Pakatilevičius P.  554
Pakatilevičius Vladas  156, 165
Paknys M.  470
Paknys Mindaugas  338, 469, 581
Pakštas  663
Pakštas A.  802
Pakštas Kęstutis  678
Pakštas V.  40, 492, 545, 559, 561, 
562, 663, 672, 689, 753, 756, 791, 
813, 1179
Pakštas Vytautas  560, 619, 672, 
678, 764, 891

Pakutinskas J.  1273
Paleckis J.  520, 1280
Paleckis Justas  880, 1279
Paleika Vaclovas  178
Paleika Vincas  178
Paleika Vytautas  178
Paleikaitė-Brazienė Janina  178
Paleikienė Anelė  178
Paleologa Margarita, markgrafaitė  30
Palij  627
Palijanskaitė-Vaitiekūnienė Karolina  
231
Palijanskas Alfonsas  234
Palilionis Mečislovas Leonardas  790
Palioniai A. ir S.  1002
Palionienė A.  733
Palionienė-Pucevičiūtė Gražina  1336
Pališaitienė Agota  196
Pališaitienė Marcelė  1134
Pališaitis Augustas  195
Pališaitis Jonas  703
Paliūnienė A.  722
Paliūnis V.  620, 622, 1262
Paliūnis Valentinas  10, 16, 
1260–1262, 1336
Paltanavičius K.  725, 727
Paltarokas K.  803
Paltarokas Kazimieras  489, 494, 
791, 802, 1264
Paltarokienė L.  733
Paltinienė Neli  1229
Paluckai  715, 795
Paluckai S. ir L.  1179
Paluckaitė Aniceta  208
Paluckas  1175, 1177, 1245
Paluckas A.  1185
Paluckas Antanas  1184
Paluckas Jonas  1191, 1251
Paluckas K.  1102
Paluckas P.  217
Paluckas Pranas  167, 946
Paluckas S.  1178
Paluckas Stanislovas  702, 1178
Paluckas Stasys  208, 1185, 1186, 
1191
Paluckas V.  1102
Paluckas-Kadugys P.  219, 220, 224
Paluckas-Kadugys Pranas  214
Paluckas-Kulokas P.  216
Paluckas-Žukas P.  222, 225
Paluckas-Žukas Petras  219, 221
Paluckienė  1179
Paluckienė Agota  208
Paluckienė Liudovika  715
Paluckienė Liudvika  701, 702
Paluckis Stanislovas  715
Pamušas S.  549
Panavaitė (Stankienė) Vanda  384
Panavienė Danutė  971
Panavienė-Bistrickaitė Danutė  971
Pangonytė Rugilė  782
Pangonytė Rusnė  8, 14, 1336
Panumienė Birutė  6, 12, 174, 1336
Paola, karalienė  828
Paradnevičius Viktoras  189
Paranka Kazimieras  81
Parasuramanas A.  847
Paraščiakas Boleslovas  955
Pasarskienė Ema  631
Paslaičiai  775
Paslaitis A. E.  772
Paslaitis Arūnas Eduardas  770, 
775, 779
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Paslaitytė Viktorija  775, 779
Paslaitytė Viktorija Marija  770
Pastoureau M.  25, 28, 31, 32
Paškauskienė V.  725
Paškevičiai  1027
Paškevičienė L.  694
Paškevičienė Lina  649
Paškevičius Arūnas  650
Paškevičius Stasys  189
Patackas A.  613
Patackas Antanas  612
Patackienė Marija  612
Patalauskas Vytautas  960
Patamsienė Salomėja  1240
Patašius Vytautas  1018
Patrulis  225
Paturskis  700
Paturskis M.  747
Paturskis Moisiejus  718, 720
Paturskis Vytėnas  718
Paukšta B.  540
Paukštienė E.  725, 731
Paukštienė-Kušleikaitė E.  688
Paulauskas Jonas  341, 361
Paulauskienė L.  689
Paulius, kunigaikštis  470
Pavskis Piotras  571
Paznanskienė Veronika  203
Paznanskis Juozas  203
Paznanskis Juozas  203
Paznanskis Jurgis  203
Paznanskis Kazimieras  203
Pečiulis Domas  75
Peifertas W.  549
Peimas Berlas  697
Pekarskis V.  701
Peleckis Remigijus  675
Pelėdienė M.  183
Pelėdienė Minolija  9, 15, 974, 1336
Penikienė Sigita  1229
Penkauskas A.  783
Penkiūnienė Rūta  889
Perkumas Antanas  1050, 1051
Petkevičaitė G.  127
Petkevičiai  136
Petkevičienė R.  730
Petkevičius Tadas  1056
Petkevičius V.  1132, 1133
Petkevičiūtė D.  588
Petkevičiūtė-Korkutienė Leona  1097
Petkovičius Petrikas  1130
Petkovičius Tomas  1130
Petkūnas Jokūbas  471
Petraičiai  1147
Petraitis  218
Petraitis Adolfas  1306
Petraitis Povilas  211
Petraitis Teofilis  1312
Petraitytė A.  308, 611, 625
Petraitytė Antanina  611
Petraitytė Daiva  665
Petraitytė Zuzana  1306
Petrauskas A.  500, 603, 663, 719, 
727, 743
Petrauskas Algimantas  718
Petrauskas Antanas  200, 560, 662, 
663, 931
Petrauskas Antanas Algimantas  931
Petrauskas Jonas  144
Petrauskas K.  135
Petrauskas Kazys  122
Petrauskas M.  614, 663, 927
Petrauskas Mykolas  594

Petrauskas Vytautas  718, 932
Petrauskas Vladislovas  594
Petrauskas Zenonas  833
Petrauskienė (Tamulytė) Marija  
380, 398, 405, 417
Petrauskienė Bogumila  594
Petrauskienė Julija  200
Petrauskienė M.  556
Petrauskienė Marytė  683
Petrauskis K.  814, 823, 827, 830
Petrėnaitė-Rimšienė G.  881
Petrėnas J.  553
Petrienė  359
Petrikas Izidorius  896
Petrikas R.  19, 701, 705, 901, 1230
Petrokienė Ritutė  341, 361
Petronaičiai  1301
Petronaitienė M.  1164
Petronaitytė Angelė  1301
Petronaitytė Angelė  1301
Petronienė A.  553, 720
Petronis Ignas  278, 279
Petronis K.  553
Petronis Rimas  Petras  1023
Petronis V.  555
Petronis Vladas  663
Petronytė I.  638, 686
Petrova-Ciganova  723
Petruška A.  722
Piatrovičius A.  502
Piatrovičius Antanas  502, 509
Pičmanas Jozefas  459
Pijus XI  1050
Pikelienė Pranė  612
Pikelis S.  613–615
Pikelis Stasys  612
Piličiauskas G.  117
Piličiauskas Gytis  116, 118
Piličiauskienė G.  117
Piličiauskienė Giedrė  116, 118
Pilitauskas A.  689
Pilitauskienė A.  631
Pilitauskienė Aldona  767
Pilkauskas D.  148, 151, 152
Pilkauskas Donatas  148
Pilkauskas L.  1036
Pilkauskienė A.  722, 730
Pilsuckis S.  553
Pilsudskienė Kunigunda  594
Pilsudskis  225
Pilsudskis Feliksas  594
Pilsudskytė Karolina  594
Pincevičienė K.  551
Pincevičius Jonas  553
Pincevičius P.  551
Pincevičiūtė Morta  454
Pincevičiūtė Nijolė  620
Pinevičius S.  551
Pipinytė Živilė  1210
Piramonovičius Jurgis  581
Piščikas I.  1309
Piščikas Ignas  1312
Pivoriūnaitė A.  618, 693, 1191
Pivoriūnaitė Aldona  768
Plačėnas Juozas  619, 664
Plačenis J.  960, 961
Platelis Kornelijus  635
Platonovas S.  598, 599
Platonovas Sergiejus  592, 597
Plaušinaitis V.  726
Plebański J. K.  30
Plechavičius  233
Plechavičius Povilas  612, 864, 921

Plechavičiūtė Pranė  921
Plečkaitis Romanas  1282
Pliateris Kazimieras  566
Pliaterytė E.  659
Plifas A.  549
Plukaitė-Kasputienė Elena  200
Plukas Boleslovas  200
Plukas Zenonas  200
Plukienė Jadvyga  200
Plungaitė Adelė  1303
Plungaitė Agota  957
Plungaitė Bronislava  1034
Plungaitė Elzbieta  950
Plungaitė Felicija  1303
Plungaitė Ina  1167
Plungaitė Jadvyga  1303, 1304
Plungaitė Laima  1111
Plungaitė Nijolė  968, 1308
Plungaitė Ona  1179, 1191
Plungaitė-Baltrušaitienė J.  951
Plungaitė-Drazdavičienė D.  725, 726
Plungaitė-Eidukienė Elzė  145
Plungaitė-Rožėnienė Jadvyga  1300, 
1303
Plungaitė-Šidlauskienė Nijolė  9, 
15, 967
Plungė  222
Plungė A.  261, 308, 541, 1252, 1261
Plungė Adolis  166, 242
Plungė Alfonsas  208, 1303
Plungė B.  763, 1309, 1310, 1312
Plungė Balys  1324
Plungė Boleslovas  211, 762, 787, 
1303, 1308
Plungė Edvardas  1303
Plungė J.  957, 958
Plungė Jonas  176, 950, 1034, 1197, 
1226
Plungė Jonas Mečius  1058
Plungė Juozas  176, 218, 950, 985
Plungė Jurgis  141, 145, 156, 160, 
176, 1025, 1034
Plungė Justinas  9501 026, 1303, 214
Plungė K.  133, 448, 454, 557, 559, 
1026, 1038, 1039
Plungė Kazimieras  661, 942, 945, 
950, 1038, 1167, 1188
Plungė Kazys  203, 208, 218
Plungė L.  968, 969
Plungė Leonas  950, 967–969, 1303
Plungė Petras  167, 176, 1034, 1303
Plungė R.  730
Plungė Rimantas  1308
Plungė Romualdas  767
Plungė Stanislovas  1303
Plungė Stasys  1059
Plungė V.  743, 998
Plungė Vilhelmas  1303
Plungė Vincas  1306
Plungė Vincentas  950, 972, 1303
Plungė Vladas  132, 133, 189, 340, 
661, 996, 1002, 1027, 1039, 1040
Plungės  950, 1034, 1089, 1188, 1208
Plungė-Valonas J.  215
Plungė-Vanagas J.  214, 217
Plungienė Agota  203
Plungienė Aldona  947, 1040
Plungienė Anelė  176
Plungienė Anelija  1034
Plungienė Apolonija  1027, 1039, 
1040
Plungienė Elzbieta  950
Plungienė Elžbieta  176, 945



1373

A S M E N VA R D Ž I Ų  R O D Y K L Ė

Plungienė Emilija  1303
Plungienė Felicija  1300
Plungienė Karolina  951
Plungienė Ksavera  533
Plungienė O.  730
Plungienė Ona  553
Plungienė Sofija  206
Plungienė Stefanija  553
Plungienė Teodora  968, 969
Plungienė V.  721, 725, 731
Plungienė Valerija  288, 767
Plungienė Zosė  208
Plungienė-Marcinkevičiūtė K.  1193
Plungys Kazimieras  945
Plungys Leonas  945
Plungytė Alma  208
Plungytė Marytė  208
Pocevičiūtė V.  695
Pociulis Juozas  189
Pociulis Leonas  81
Pociulytė-Kasperavičienė Ona  189
Podžiukas Petras  300
Pokorny  318
Pokorny Julius  338
Polišaitis A.  1141
Polišaitis Aleksandras  10, 16, 1135, 
1140, 1141
Polišaitis Augustinas  1140
Polišaitis Bronislovas  1140
Polišaitis Kajetonas  1140
Polišaitis Vytautas  1140
Polišaitytė Birutė Irena  1141
Polišaitytė Elena  1140
Polišaitytė Konstancija  1140
Polišaitytė M.  1141
Polišaitytė Morta  1140, 1141
Polišaitytė Stasė  1140
Polišaitytė-Babickienė Morta  1135
Ponelienė D.  1002
Ponelis Petras  190
Poniatovskiai  1024
Poniatovskis  131, 135, 465
Poniatovskis Juozapas  582
Poniatovskis Kazimieras  459, 465, 
467, 1024, 1299
Poniatovskis S.  35, 473
Poniatovskis Stanislovas  34, 39, 
459, 467, 468, 496, 940, 1024, 1034
Poniatovskis Stanislovas Augustas, 
karalius  459, 465, 468
Poniatovskis Stanislovas, 
kunigaikštis  465
Porukas Janas  644
Poška  359
Poška A.  635, 644
Poška Astijus  645
Poška Edmundas  278
Poška J.  556
Poška Jonas  946, 972
Poška Justinas  946, 948
Poška Petras  176
Poška Vytautas  617
Poškaitė A.  642
Poškienė A.  631
Poškienė Aušra  645, 649
Poškienė Domicelė  176
Poškos  950
Poškus Justinas  951
Poveraitis  556
Povilaitienė Anelė  1232
Povilaitienė-Butvilienė  1236
Povilaitienė-Butvilienė Anelė  1229
Povilaitis  574, 575, 1103

Povilaitis Alfonsas  1233, 1234
Povilaitis J.  770
Povilaitis P.  551
Povilaitis S.  738
Povilaitytė Jura  1236
Povilaitytė Valerija  1236
Povilaitytė-Spudulienė Jura  1229
Povilas, klebonas  579
Povilauskas R.  1041
Povilianskas Romas  1041
Povylis Antanas  787
Povilonis  840
Povilonytė Elena  614
Poznanskaitė-Brainskienė Angelė 
Nijolė  189
Poznanskienė Stasė  188
Poznanskis J.  1069
Poznanskis Kazimieras  352
Poznanskis Kęstutis  188
Poznanskis Petras  188
Poznanskis Vincas  189
Požarskas M.  817
Požėla J.  1169
Pracevičius Janka  1023
Pracevičius Laurynas  1023
Pranaitienė (Simonavičiūtė) Ona  
383, 402
Pranaitis  1300
Pranaitis Feliksas  985
Pranaitis P.  556
Pranaitytė-Cemnolonskienė I.  1296
Pranckėtis  1175
Pranckėtis Alfonsas  1063
Pranckėtis Juozas  1063
Pranckietis A.  802, 804
Pranckietis Albertas  178
Pranckietis Algirdas  1237
Pranckietis Augustinas  803
Pranckietis Jonas  75
Pranckietis V.  802, 1237
Pranevičienė Janina  491
Pranevičius E.  611, 612
Pranevičius Eduardas  611
Pranevičius J.  686
Pranevičius K.  524
Pranevičius Klemensas  526, 527
Pranevičiūtė (Sabalionienė) Stefanija  
1262
Pranevičiūtė E.  625, 713, 728
Pranevičiūtė Emilija  556
Pranevičiūtė S.  1262
Pranienė Elena  176
Pranienė Kazimiera  192
Pranienė R.  1034
Pranienė V.  635, 653, 654
Pranys  950, 1102
Pranys Antanas  192
Pranys D.  1034
Pranys J.  942, 943
Pranys Juozas  176
Pranys Justinas  659
Pranys Povilas  176
Pranytė D.  624
Pranytė-Poškienė Felicija  176
Pranytė-Rakickienė Aniceta  176
Pranskėtienė Elena  178
Pranskėtienė Veronika  196
Pranskėtis Albertas  250
Pranskėtis I.  541
Pranskėtis Vytautas  196
Pranskėtytė-Banienė Adelė  196
Pranskiečiai  1208
Pranskietienė R.  771

Pranskietienė Romualda  769
Pranskietis Petras  213, 378, 396
Pranskietytė Elena  398, 405, 417
Prascevičienė Elzė  550
Prascevičius  532
Prascevičius A.  685
Prascevičius E.  19, 99, 119, 938, 
1028, 1037, 1129, 1135, 1194
Prascevičius Egidijus  784, 1144
Prascevičius J.  1266
Prascevičius P.  548
Prascevičiūtė G.  727
Prascevičiūtė Laura  138
Preikša J.  1267
Preikšas J.  807
Prekeris J.  33, 35
Prekeris Jonas  36
Prekerytė  539
Pričinauskas Juozas  847
Prievelienė J.  730
Prikockai  1134
Prikockas Juozas  215
Prikockas K.  169
Prikockis  540
Promanis Voišnaras  1023
Pronckaitis A.  700, 701
Pronckaitis Antanas  703
Pronckėtis Albertas  300
Pronckėtis Antanas  454
Pronckėtis Dom.  300
Pronckėtis Izidorius  300
Pronckėtytė Elena  300
Pronckietis (Pronskietis) Kazimieras  
138
Pronskėtienė (Prunskietienė) Ksavera  
192
Pronskėtytė  1104
Pronskietis Isidorius  165
Pršilenckis Stanislovas  514
Prunskienė K.  826
Prunskienė Kazimiera  825
Prūsas J.  617–619
Prūsas Jonas  617
Prūsienė A.  617
Ptašekas V.  378, 380, 396, 398, 405
Pucevičienė Stasė  224
Pucevičius  234, 237, 1329
Pucevičius I.  215, 234, 1068
Pucevičius Izidorius  9, 15, 213, 
233, 614, 697, 946, 963–966, 972
Pucevičius-Radvila  234, 239
Pucevičius-Radvila I.  214–217, 224, 
229
Pucevičius-Radvila Izidorius  1329
Pucevičiūtė Aldona  964
Pucevičiūtė Gražina  964
Pucevičiūtė-Palionienė Gražina  9, 
15, 963
Puidokaitė Renata  624
Puidokas P.  642
Puidokienė  1017
Puidokienė E.  622, 631
Puilanskis Martynas  24
Pūkis Juozas  193
Pukys P.  1285, 1286
Pukys Povilas  1280
Pūkis Vytautas  193
Pukys-Ričkus Juozas  220
Pūkytė Ona  194
Pukytė-Širšė J.  227, 228
Pukytė-Širšė Julija  224
Puleikis Juozapas  491
Pumputis A.  835
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Pundzius Bronius  1076
Punienė Izabelė  194
Punys Aleksas  194
Punys Kazys  194
Punys Petras  194
Punytė Angelė  194
Punytė Bronislava  194
Punytė Felicija  194
Punytė Teodora  194
Puodžiukas Stanislovas  714
Puodžiukas Stasys  213, 720
Puodžiūnaitė Adelė  1182
Puodžiūnaitė Aldona  1166
Puodžiūnaitė M.  807
Puodžiūnaitė Marijona  1210
Puodžiūnaitė-Klausienė Zita  203, 
1165
Puodžiūnaitė-Plungienė Aldona  203
Puodžiūnaitės M. ir N.  551
Puodžiūnas  1060
Puodžiūnas Alfonsas  1165
Puodžiūnas J.  1067
Puodžiūnas Jonas  217, 1165, 1191
Puodžiūnas Juozas  1164, 1173
Puodžiūnas K.  1166
Puodžiūnas Kazimieras  197, 203, 
1165, 1167
Puodžiūnas Leonas  156
Puodžiūnas Petras  1164
Puodžiūnas Pranas  1173
Puodžiūnas V.  802, 1066
Puodžiūnas Vincentas  1182
Puodžiūnas Vytautas  203
Puodžiūnas Vladas  217, 614, 1165
Puodžiūnas-Kiaunė A.  222
Puodžiūnas-Kiaunė Alfonsas  219, 
221
Puodžiūnienė A.  556
Puodžiūnienė Anelė  1182
Puodžiūnienė Bronė  203
Puodžiūnienė Bronislava  1165
Puodžiūnienė Gražina  960
Puodžiūnienė Vitalija  769
Pupė Vincas  125
Pupeikis S.  520
Pupkus Vytautas  948
Pupovičius Januška  1023
Pupovičius Mikas  1023
Pupovičius Vencka  1023
Purys Albinas  780
Purtokas  737
Puškinas  1315
Putinas V.  802
Putvinskis V.  1056
Putvis-Putvinskis Vladas  862
Puzinas  575
Puzinas J.  110
Puzinas Jonas  110
Puzinas Petras  576
Puzinienė  575

R
Rabikauskas Paulius  338
Rabinovičius P.  748
Rabinovičius Pincheras  748
Rachmilis Kaganas  535
Rachuba A.  26
Rachuby Andrzeja  471
Raczyński E.  25, 33
Račys V.  865
Račiūnaitė (Vyčinienė) D.  365
Račkauskas K. V.  762, 771
Račkauskas Vytautas  767

Radauskas Feliksas  1191
Radauskas K.  528
Radauskienė (Tamošiūnaitė) Bronė  
395, 397, 399, 403, 411
Radauskienė B.  366
Radauskienė Bronė  394
Radauskienė Bronislava  364, 1027
Radavičius V.  1029
Radėnaitė G.  1260
Radenienė I.  1261
Radenienė Izabelė  1260
Radenis V.  1249, 1261
Radenis Vaclovas  1248, 1260
Radensky P.  707
Radinskas M.  556
Radvila  135, 234, 235, 236, 964, 
965, 966
Radvila Aleksandras Liudvikas  474
Radvila Jonušas  775
Radvila Mikalojus  456, 470
Radvila Mikalojus Kristupas 
(Našlaitėlis)  461
Radvila Mykolas Kazimieras  30
Radvilas G.  448
Radvilas Rudasis  1169
Radzevičius Aleksas  1105
Radzevičius K.  730
Radzevičiūtė V.  738
Radzevičiūtė-Danutė Veronika  227
Radzišauskas Edvardas  553
Radzišauskas G.  553
Radžvilienė Rožė  1242
Ragaliauskienė Regina  81, 1228, 
1242
Ragauskienė R.  462
Raginytė D.  380, 408
Ragutytė Faustina  892
Raila  595
Rainčius Petras  1241
Rajinčius S.  552
Rajunčienė M.  723, 726
Rakickai  1031
Rakickas P.  552
Ralienė Elena  1229
Ramanauskai  984, 985
Ramanauskaitė E.  755
Ramanauskas Adolfas  776, 777
Ramanauskas K.  422, 424–427, 
429–434, 436, 448, 454
Ramanauskas L.  562, 689
Ramanauskas Vincas  424, 430–433, 
975
Ramanauskienė (Keblytė) Elžbieta  
454
Ramanauskienė K.  430
Ramonas A.  554
Ramoška Vytautas  759, 760
Ramschissl B.  28, 29, 31
Ranigeris Stasys  73
Rapševičius Petras  601
Rapukas  124
Rasehorn L.  607
Rasehorn Lorence  604
Rasimavičienė Laima  9, 15
Rasiukaitė-Lukoševičienė V.  724, 728
Rastafinskas Kazimieras  736
Rašickas Antanas  1032
Rašickas Mečislovas  1032
Rauda P.  537, 557, 602
Rauda Petras  604
Raudienė-Gendrolytė Danutė  932
Raudonikis A.  1207
Raudonikis K.  602, 685

Raudonikis Kazys  685
Rauduvė P.  860
Rauduvė Petras  804
Raulinaitienė Irena  889
Razdolskaja M.  371, 379, 396, 414
Razgaitis P.  224
Razgaitis Pranas  228, 1133
Razgaitis-Sauleika P.  222, 224, 227, 
228
Razgaitis-Sauleika Pranas  219
Razgaitis-Vanagas P.  228
Razgaitytė Ona  1182
Razgaitytė-Vyčienė Ona  1182
Reifa P.  723
Reinas B.  528
Reitenbordas Š.  549
Reizenmanas M.  168
Remeika Antanas  553
Remeika Petras  553
Remeikaitė Jadvyga  186
Remeikaitė Ona  186
Remeikaitė-Buivienė Natalija  186
Remeikienė J.  686
Remeikytė Anelė  1049, 1051
Remeikos  1134
Rentzmann W.  28
Repšys Konstantinas  1285
Repšys Ričardas  806
Rezčikovas V.  682
Riauba A.  756, 1238
Ribikauskas  551
Ribikauskas-Plechavičius Leonas  227
Ribikauskienė S.  551
Ryla  87
Ryla M.  90
Rimai  1034
Rimaitė Eleonora  177
Rimaitis  1152
Rimaitis Jonas  228, 1133
Rimaitis Kazys  196
Rimaitis Steponas  1133
Rimaitis-Garnys J.  227, 228
Rimaitis-Garnys Juozas  227
Rimaitis-Strazdas Steponas  224, 225
Rimaitytė Genovaitė  1152
Rimaitytė Ona  1152
Rimaitytė Veronika  196
Rymas  218
Rymas Bronius  176
Rymas Juozas  218
Rymas Stasys  218
Rimavičienė L.  702, 938, 1060
Rimavičienė Laima  938, 1060
Rimdevičius Laurynas  1023
Rimdovičius Milvydas  1023
Rimdžius Klemensas  429
Rimdžiūtė Elena  550
Rimeiševičius Grikas  1130
Rimeiševičius Rimka  1130
Rimgaila Stanislovas  243, 244, 634
Rimgailienė Liolė  244
Rimkevičienė Eleonora  1166
Rimkevičius  1210
Rimkevičius Mykolas  1208
Rimkevičius Vytautas  1276
Rimkevičius Zigmas  1166
Rimkevičiūtė B.  1206
Rimkevičiūtė V.  428
Rimkevičiūtė-Liniauskienė Bronė  
1193, 1205
Rimkus  1130
Rimkus Stanislovas  200
Rimkus V.  1219
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Rimkus Vytenis  9, 10, 15, 16, 19, 
915, 1308, 1336
Rimkutė Elzbieta  200
Rimkuvienė K.  737
Rimkuvienė Konstancija  738
Rimolaitis Jonas  192
Rimša Bronius  74, 81
Rimša E.  24–27, 29, 32–37, 39–42
Rimša Edmundas  5, 12, 24, 762, 
1336, 1348
Rimša N.  622, 843
Rimša Napoleonas  617, 839
Rimša Vilmantas  622
Rimšienė G.  689, 693, 842
Rimšos G. ir N.  844
Rišeljė, kardinolas  30
Ryšienė Gitana  761
Rokienė Aldona  727
Rolanas Romenas  661
Romančionis D.  130
Romančionis Darius  130
Romaniuk  217
Romaškovičius Macius  1130
Romeris M.  848, 886
Romeris Mykolas  821, 834, 835
Ropa Adelheida  1035
Ropai  902
Ropas  497, 943, 975, 985, 1011, 
1058, 1062, 1230
Ropas Alfredas  1169
Ropas Bruno  504, 1032, 1035
Ropas Dytrichas Vilhelmas Teodoras  
940
Ropas Julius  1035
Ropas Otonas  1035
Ropas T.  37
Ropas Teodoras  36, 468, 568, 1024, 
1034, 1045, 1169, 1299
Ropas V.  1170
Ropas Ventus  1169
Roppas Teodoras  459
Roppas Vilhelmas  1169
Rosak  1151
Rosin J.  697, 700
Rousseau Charles  814
Rozalinas Petras  457
Rozanavičius (Rožanovičius)  
Anatolijus  572
Rozytė R.  1220
Rozytė Rita  1221
Rožėnaitė Antanina  200
Rožėnaitė Irena  200
Rožėnaitė-Tiurkevič Vitalija Elena  
200
Rožėnas Jonas  1304, 1306
Rožėnienė Jadvyga  1304, 1306, 1307
Rožėnienė Ona Salomėja  200
Rožinskaitė Nijolė  925
Rožinskaitė-Zelwinder Nijolė  925
Rožinskas Adolfas  920, 921
Rožinskas B.  920, 924
Rožinskas Bronius  919–923, 925
Rožinskas Bronius Irenijus  925
Rožinskas I.  1296
Rožinskas Irenijus Bronius  932
Rožinskas V.  528
Rožinskas Vincas  527
Rožinskas Vincentas  921
Rožinskas Vitoldas  920, 921
Rožinskienė K.  922
Rožinskienė Kunigunda  921, 922
Rožinskis Inokentijus  511
Rubanaitė S.  646

Rubensas P. P.  1273
Ručinskaitė  309
Ručinskaitė I.  315
Ručinskaitė Irena  308
Rudaitienė Aldona  973
Rudaitienė-Bistrickaitė Aldona  973
Rudaitis E.  759
Rudžionis J.  223–225
Rudžionis-Alksnis J.  225
Rudžionis-Alksnis Juozas  223
Rudžionis-Čemberlenas J.  224
Rudžionis-Obelinskas J.  224, 225, 
230
Rudžionis-Obelinskas Juozas  1330
Rugienis  228
Rugienius  865
Rukuiža Antanas  73
Rulevičius M.  553
Rulienė S.  1002, 1003
Rulienė Sofija  1003
Rumčikai  1197
Rumčikaitė-Baliūnienė Almonė 
Regina  209
Rumčikas (Rimkevičius) Mykolas  76
Rumčikas Feliksas  209
Rumčikas Mykolas  209, 1210
Rumčikas Pranas  209
Rumčikas Stanislovas  1068
Rumčikas-Rimkevičius Mykolas  76
Rumčikienė Apolonija  209
Rumeikas Mikas  75
Ruminavičiūtė V.  682
Rupeika J.  479, 496, 584, 587
Rupeika Juozapas  338, 479, 494, 
583, 932
Ruperas Jokūbas  551
Rupka Jurgis  138
Rupšlaukis A.  234
Russocki S.  29
Rusteika K.  554
Rusteikienė Stanislava  264
Ruškys  232
Ruškys Petras  603
Rušplaukis-Perkūnas Z.  216
Rušplaukis-Perkūnas Zenonas  215
Rutėnas Stepas  75
Rutkauskai  911
Rutkauskaitė B.  686
Rutkauskaitė Edita  647
Rutkauskas Gintaras  386, 675
Rutkauskas I.  646
Rutkauskas Irmantas  646
Rutkauskienė Inga  649
Ruzaitė L.  1002
Ruzas V.  25
Ruževičiai  841
Ruževičienė (Valavičiūtė) Veronika  
401, 405
Ruževičienė V.  407, 554
Ruževičienė Veronika  241, 365, 
404, 839
Ruževičius J.  8, 14, 837, 842, 844, 
847, 850
Ruževičius Juozas  836, 838, 1341
Ruževičius Leonardas  839

S
Sabaliauskas Adolfas  363
Sabaliauskas Almantas  189
Sabaliauskas Zigmas  189
Sabaliauskienė Emilija  189
Sacevičius Antanas  81
Sachnovaitė  702

Sadauskas J.  729
Sadauskas Jonas  433, 434, 933
Sadauskas Stasys  784, 1189, 1192
Sadauskienė  840
Sadauskienė I.  625, 769
Sadauskienė Ona  430, 432
Sadauskienė Stasė  1159
Saja K.  682, 1167
Saja Kazys  1189
Sajos  777
Sakalas  217
Sakalauskaitė R.  812, 1043
Sakalauskas  1103
Sakalauskas J.  142
Sakalauskas Jonas  146
Sakalauskas Juozas  146
Sakalauskas Petras  146
Sakalauskas Rimantas  780, 781
Salamakinas A.  642, 774, 989
Salatkienė B.  116
Salatkienė Birutė  5, 12, 91, 1327, 
1336
Salėnienė I.  685
Saliamorienė R.  962
Salys  338
Samalavičius Stasys  41
Samaliokienė B.  1095
Samalionis K.  278
Samčiukienė  959
Samkevičius Juozas  348
Samulienė V.  1064, 1071
Samulienė Vida  1082
Samuolis Antanas  1076
Samuolis-Druteika Antanas  225, 227
Santi-Mazzini G.  27, 30
Santvaras Stasys  864
Sarapaitė  148
Sarapaitė Bronislava  719
Sarapaitė E.  1064
Sarapaitė Emilija  500, 719
Sarapaitė M.  755, 1065
Sarapaitė Marcijona  500, 719
Sarapas Bronislovas  719
Sarapas F.  500, 719, 931
Sarapas Fortunatas  500, 718, 719
Sarapas S.  141
Sarapienė Agnieška  500, 719
Sarapinas  1102
Sarapinas Kazys  1105
Sarcevičius Saulius  118
Sargūnienė Virginija  274
Saryčevas D. P.  1285
Sasnauskaitė A.  686
Sasnauskas Vincas  76, 81
Sassoferrato Bartolo  28
Satkus Stasys  1298
Satrapaitė Bronislava  500
Satrapas  500
Satrapas Bronislavas  500
Satrapas Fortunatas  500
Saudargas Algirdas  825
Sauleika  228
Saulėkaitė Ona  553
Saulėkaitė Veronika  553
Saulytis  996
Savickaitė I.  802
Savickas Aleksandras  139, 141, 142
Savickas D.  1259
Savickas Domas  1250
Savickas K.  562
Savickas Pranas  1250
Savickas V.  555
Savickas Viktoras  843
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Savickas Žydrūnas  652
Savickienė Janina  720
Savickienė S.  730
Savickis M.  504
Savickis Mykolas  505, 509, 510
Savukynas B.  340, 362
Savukynas Bronys  340
Savulionis  737
Schoenburg N.  697
Schoenburg S.  697
Schwebelis Maksas  812
Sebeckas V.  807
Selenienė Marija  683
Selezniovas  237
Selindžeris  1210
Seliukaitė I.  134
Semelevičienė Stefanija  208
Semelevičius Petras  208
Semelevičiūtė-Drongienė Liuda   
208
Semelevičiūtė-Livienė Emilija  208
Semelis J.  743
Semelis Jonas  743
Semenavičius Kazimieras  1279
Seniulienė (Jurpalytė) Elžbieta  371, 
379, 414
Senkavičius Rimeiša  471
Sent-Egziuperi Antuanas  1277
Senulienė  1302, 1303
Senulienė (Gokaitė) Ona  372
Senulienė (Guokaitė) Ona  407
Senulienė A.  556
Senulienė Elena  211
Senulienė Karolina  211, 1302
Senulienė Marijona  189
Senulienė Ona  201, 241, 365
Senulienė Veronika  178
Senulis  96
Senulis Algimantas  189
Senulis Antanas  211, 1302
Senulis Ipolitas  211, 1302
Senulis Jonas  167, 178, 201, 211, 
1302
Senulis Juozas  189, 985
Senulis Klemensas  211
Senulis S.  555
Senulis Sigitas  8, 14, 782, 1336
Senulis Stasys  700
Senulis Vaclovas  189, 200
Senulytė Danutė  178
Senulytė Elena  1302
Senulytė Irena  178
Senulytė Uršulė  594
Senulytė-Andrašiūnienė Joana Zita  
201
Senulytė-Dalibogienė Birutė  1040
Senulytė-Sidaravičienė J.  1109
Senulytė-Skipskienė Birutė  140, 
145, 938, 1038
Serafinas H.  40
Serevičius B.  611, 612
Serevičius Balys  611
Serovas Vasilijus  570
Servantesas  902
Servutienė V.  639
Serwańskiego M.  30
Sidaras B.  683, 726, 730, 769
Sidaras Bronius  683
Sidzikauskas V.  887, 1056
Sienkiewicz J.  26
Sigutis S.  989
Sikorskis Artūras  79, 81
Sikorskis R.  826

Simaitis  1104
Simaitis-Varnas Feliksas  215
Simaitytė Vilma  624
Simansonas  996
Simansonas-Karpis A.  225, 227
Simansonas-Karpis Alfonsas  219
Simelis V.  761, 763
Simonaičiai  1064
Simonaitienė A.  727, 733
Simonaitienė Aldona  733, 734
Simonaitienė G.  724
Simonaitienė Kazimiera  203
Simonaitis  1096
Simonaitis Jonas  203
Simonaitis Mykolas  145, 203
Simonaitis Peliksas  165
Simonaitis Romualdas  203
Simonaitytė I.  1206
Simonaitytė Ieva  1207, 1215
Simonaitytė-Ivanauskienė Stasė  203
Sinickas B.  865
Sinickas J.  1102
Sinkevičienė Z.  624
Sinuša J.  617
Siparis Juozas  893
Sipavičiūtė I.  373, 407, 413
Sireika J.  149, 152, 160, 162
Sireika Jonas  5, 12, 19, 148, 1328, 
1336
Sireikienė A.  543
Sirevičiūtė Kunigunda  921
Sirputis  1033
Sirtautas Kasparas  790
Sirusaitė-Vališkienė Biruta  186
Sirusas Pranas  186
Sirusienė A.  551
Sirusienė Marijona  186
Sirutavičienė K.  1145
Sirutavičius  1148
Sirutavičius Vincas  422
Sirutytė-Bagdonienė Aldona  725
Sirvydas K.  929
Sivcovas V.  571
Sivcovas Vladimiras  570
Skačkauskai  1250
Skačkauskaitė  1239
Skačkauskaitė Agota  1011
Skačkauskaitė Emilija  185
Skačkauskaitė Salomėja  1063
Skačkauskaitė Veronika  1250
Skačkauskaitė-Kuodzevičienė  
Aleksandra  185
Skačkauskaitė-Peseckienė Gražina  
174
Skačkauskas  663
Skačkauskas A.  218
Skačkauskas Adolfas  213
Skačkauskas J.  552, 553, 1165
Skačkauskas Jonas  679, 1250
Skačkauskas Juozas  145, 369, 383, 
402, 416
Skačkauskas Jurgis  141, 145
Skačkauskas Klemensas  186
Skačkauskas L.  559
Skačkauskas P.  553
Skačkauskas Petras  185, 300, 698, 
946, 1250
Skačkauskas Tomas  1247
Skačkauskas V.  1247
Skačkauskas Vladislovas Jonas  186
Skačkauskas-Jaunutis Jonas  222
Skačkauskas-Strausas J.  219, 220, 
222, 230

Skačkauskas-Strausas Juozas  219, 
1068, 1329
Skačkauskienė (Rušėnaitė) Vanda  
380, 398, 405, 417
Skačkauskienė Marcijona  1064
Skačkauskienė Salomėja  185
Skaistars  996
Skalskaja Julija  599
Skardžius  317, 318
Skardžius Pranas  338
Skarelienė Vida  691, 759
Skausgirdas  1230
Skestenis Algirdas  760
Skestenis V.  763
Skestenis Vidmantas  278
Skiauteris J.  1245
Skiauteris Jonas  208
Skiauterytė Elziutė  1248
Skiberdovičius Juozapas  
(Skiberdowicz)  583
Skipitis Petras  1033
Skipitis R.  1055, 1056
Skipitis Rapolas  9, 15, 145, 1034, 
1054, 1056
Skipitis S.  552, 698
Skipitis Stepas  156
Skipitis Steponas  527
Skipitis Zigmas  300, 698, 946
Skipitytė Stasė  840
Skipskienė-Senulytė Birutė  1084
Skirmontas Jonas  484, 486, 1140
Sklėrius K.  860, 1074, 1076, 1078, 
1083
Sklėrius Kajetonas  1074, 1309
Skokauskas Valentas (Скоковский)  
587
Skokauskienė (Ramanauskaitė) 
Auksė  776
Skorina Pranciškus  1279
Skouris V.  832
Skouris Vasilious  833
Skrebienė G.  686
Skrodenis Stasys  4
Skromanai  912
Skromanaitė Eisvydė  912
Skromanaitė Elena  907
Skromanaitė I.  682
Skromanaitė Izolina  678, 909
Skromanaitė Jurgita  911
Skromanaitė Loreta  909
Skromanaitė Monika  911
Skromanaitė-Stanulienė Izolina  9, 
15, 907
Skromanas Aurelijus  909, 914
Skromanas Eduardas  907
Skromanas Eigirdas  912
Skromanas Feliksas  907, 909, 910, 
914
Skromanas G.  763
Skromanas Gaudentas  762, 766, 
909, 911–913
Skromanas Geraldas  763, 767, 909, 
911–913
Skromanas Hilarijus  912
Skromanas Juozas  907
Skromanas Kornelijus  909, 911
Skromanas Laurynas  911
Skromanas P.  524, 528, 545
Skromanas Paulius  911
Skromanas Pranas  156, 527, 907
Skromanas Pranas Ksaveras  663, 907
Skromanas Raimondas  909, 912
Skromanas Redas  913
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Skromanas Ričardas  679, 772, 909
Skromanas Vitaras  765
Skromanienė  914
Skromanienė Loreta  911
Skromanienė Ona  683, 910
Skromanienė Valerija Ona  907
Skubėjus Antanas Vitolis  177
Skubėjus Kazys  177
Skubėjus Romualdas Petras  177
Skubrienė (Kriuklytė) Albina  397
Skubrienė (Kriuklytė) Alfonsa  395, 
399, 403, 411
Skubrienė Alfonsa  365
Skudavičius Inokentijus  736
Skudovičius Ignatijus  501, 502, 504
Skukauskaitė M.  551
Skulmis Jonas  1263
Skurdelienė Irena  10, 16, 1264, 1336
Sladkevičius V.  807
Sladkevičius Vincentas  804
Slater S.  40
Slavėnaitė Dainora  1189
Slavėnienė M.  613, 621
Slavėnienė Milda  612
Slavinskas Petras  784
Slavinskienė-Vaitkevičiūtė Aniceta  
933
Slaviūnas Z.  374, 375, 415, 417, 418
Slaviūnas Zenonas  365
Sliekas Juozas  82, 181
Smalienė Bogumila  189
Smalys Kazimieras  189
Smalys Petras  179
Smalytė Felicija  179
Smalytė-Janeliūnienė Danutė  189
Smalytė-Klausienė Janina  189
Smaliukienė S.  724
Smaliukienė Stanislava  734
Smetona  1177
Smetona A.  150, 162, 172, 1056
Smetona Antanas  231, 536, 963, 
1062
Smirnova I.  732
Smirnovas V.  722, 728, 730, 732, 
769
Sniečkus  215
Sniečkus A.  1093
Sniečkus Antanas  954, 1280
Sniečkus Juozas  75
Sobieskiegas Janas  30
Sobieskis Jonas  24, 475
Sobieskis Jonas, karalius  459
Soboleva N. A.  38
Sokolas  224
Sokolovas  225
Sokolovskis  217
Solomka Jakovas  514
Sondeckis Jackus  1136
Sondeckis S.  1282
Sondeckis Saulius  1136
Sorginas O.  1057
Soroka-Petruškienė V.  723
Sovečiovičius Gricas  1024
Sovečiovičius Jonas  1024
Soventovičius Grigas  471
Soventovičius Jonas  471
Spicynas Aleksandras  1127
Sprogis Ivanas  338
Sruoga B.  1056
Sruoga Balys  607
Stacevičius Antanas  146
Stacucevičius Narmonas  1023
Stacucevičius Petras  1023

Stačiūnas  359
Stahr M.  25
Stakėnaitė-Žaldokienė A.  731
Stalilionis Algimantas  134
Stalinas  866, 879, 1053, 1218, 1251
Stalinas J.  887
Stalioniai  1148, 1149, 1154
Stalionis P.  1229
Stalionis Paulius  1149
Stalionis Vytautas  1149
Stalionis Vladas  1147
Staliūnaitė Domicėlė  1179
Stančienė Emilija  184
Stančius Feliksas  184
Stančius Juozas  184
Stančiūtė Pranė  184
Stančiūtė-Jabanskienė Valerija  185
Staneika A.  926
Stanevičienė J.  258
Stanevičienė Janina  254
Stanevičienė V.  728
Stanevičienė Žana  682
Stanevičius A.  524
Stanevičius F.  726, 731
Stanevičius Vincas  1101
Stanevičiūtė A.  308
Stanevičiūtė Aušra  533
Stanionis  553
Stanislovas Augustas, karalius  458, 
1299
Stankaitis Antanas  146
Stankaitis Juozas  239
Stankevičienė Aniceta  178
Stankevičienė J.  549, 1036
Stankevičius Česlovas  825
Stankevičius Donatas Izidorius  178
Stankevičius E.  555
Stankevičius J.  1032
Stankevičius Jonas  1032, 1058, 1059
Stankevičius L.  727
Stankevičius P.  556
Stankevičius Petras  679
Stankevičiūtė Janina  178
Stankevičiūtė K.  556
Stankevičiūtė L.  724
Stankevičiūtė Leonarda Vita  178
Stankevičiūtė-Ušakova Janina  
Karolina (Karusė)  679
Stankovičius Jurgis  1023
Stankovičius Nareišis  1130
Stankovičius Narimontas  1023
Stankūnai  1148
Stankūnaitė Onutė  1044, 1046
Stankūnas Henrikas  1152
Stankūnas Juozas  544, 1152
Stankūnas Kazimieras  838
Stankūnas Nereišis  1130
Stankūnas Romualdas  1152
Stankūnienė B.  551
Stankus-Šlėga  217
Stanuliai Redas ir Izolina  682
Stanulienė I.  229, 373, 407, 412, 
413, 503, 511, 553, 681, 689, 705, 771
Stanulienė Izolina  8, 14, 19, 661, 
667, 762, 1336
Stanulienė S.  722
Stanulis Redas  912, 913
Starkus Z.  160
Stasevičius V.  1102
Stasilaitis  532
Stasiulaičiai  1197
Stasiulaitienė  1208
Stasiulaitis  1208

Stasiulaitytė A.  1197, 1202
Stasiulaitytė Agota  1198
Stasiulaitytė Aniceta  1198
Stasiulaitytė Konstancija  1198
Stasiulaitytė-Dumanienė Agota  1196
Stasiulaitytė-Mironienė Leonora  308
Stasiulaitytienė Paulina  1198
Stasiulaitytis Petras  1198
Stasiulevičius Aloyzas  915
Stasiulytė Aina  624
Stasiūnas-Pavasaris J.  228
Stasiūnas-Pavasaris Juozas  227
Stasiūnienė (Eisčinskaitė) Filomena  
395, 397, 399, 411
Staskevičius J.  1124
Stašinskas V.  152, 887
Stašinskas Vladas  152
Staškevičius Adolfas  177
Staškevičiūtė A.  730
Staškūnai  1147
Staškūnaitė Danutė  686
Staškūnas Justinas  1147
Staškūnienė Daiva  765
Staškūnienė Elena  1147
Statkutė Kristina  501
Statkuvienė Angelė  1239
Staugienė M.  611
Staugienė Marija  611
Staugienė V.  769
Steikūnas  1194
Steikūnas A.  726, 730
Steikūnas Jonas  488
Stepanovas  865
Steponaitienė V.  720
Steponaitienė Veronika  720
Steponaitis Juozas  177
Steponas Aleksandras  1270
Steponavičiai  1031, 1034
Steponavičienė U.  454
Steponavičius Augustas  161
Steponavičius Julijonas  804
Steponavičius K.  552
Steponavičius P.  802
Steponavičius Petras  614
Steponavičius V.  603
Steponavičiūtė Adolfina  1188
Steponėnas K.  1039
Stolypinas P.  1131, 1136
Stončius Darius  4
Stonienė (Matuzevičiūtė) Apolonija  
371, 379, 414
Stonys Juozas  76, 77, 80, 81, 83
Stonys Kostas  81
Stonys M.  756
Stonkus A.  613, 625, 876, 881–883
Stonkus Adolfas  613, 634, 876, 878
Stonkus-Stankevičius Adolfas  877
Stonkus-Šlėga Antanas  219
Stonkus-Švilpa A.  613
Stonkus-Švilpa Adolfas  876
Stoškienė  1102
Stravinskas A.  144
Strazdas Antanas  1314
Strazdas Juozas  219
Straževičius  359
Streikus V.  986
Streikus Vladas  986
Strielčiūnas Domas  996
Stryla Vincas  554, 555
Strioga Kazys  610
Striogaitė Dalia  933
Striogienė Jadvyga  610
Strockienė S.  733
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Strockienė Sandra  734
Strodevičius Narutas  1023
Strolis L.  860
Strudaitė Valytė  1240
Strželeckis (Strzelecki) Kazimieras  
591
Stuknienė E.  1060
Stuknys Bronius  190
Stuknys Valdas  250
Stukonienė J.  737, 739
Stukonis  88
Stukonis V.  89
Stukonis Vaclovas  5, 12, 87, 90
Stulginskis (Stulginskas) Feliksas  
144
Stulginskis Aleksandras  1056
Stumbrai  1183
Stumbraitė Zofija  1134
Stumbras  1183
Stumbras Ignas  
Stumbras Ignas  179, 1247
Stumbras Jonas  552
Stumbras Juozas  241, 385, 390, 391
Stumbras Vincas  1247
Stumbrienė  1183
Stumbrienė L.  962
Stuoka Balys  769
Stupuras Stasys  556
Stupurienė Genovaitė  556
Sučylaitė J.  692
Sudikienė  840
Suraučius M.  681
Surautis Mikas  758
Sušinskai  639
Sušinskaitė Giedrė  903
Sušinskas A.  1205
Sušinskas A.  790, 791, 793
Sušinskas Alfonsas  232, 789, 801
Sušinskas Saulius  901, 934
Sušinskienė F.  690
Sušinskienė Nijolė  9, 14, 900, 1336
Sušinskienė-Bukauskaitė Nijolė  934
Sutkus A.  1056
Suvučionis Jonas  1023
Svajūnas  224
Svencickis Jonas (Свенцицкий)  588
Sventickas Valentinas  687
Svėrienė A.  551
Svėrys J.  555
Svetikas  140
Svetikienė I.  1043
Sviatikevičienė L.  1069
Svieževskis Martynas  472
Svirbutavičiūtė A.  813
Svirskis Vincas  1078

Š
Šabatko Leonidas  766
Šadbarienė I.  1242
Šadbarienė Irena  1228, 1242
Šaka  223
Šaknys Žilvytis  4
Šakūnas Stasys  82
Šalčius P.  1055
Šaliamor’as B.  40
Šaliamoras B.  28
Šaliamoras Bronius  40
Šalkauskas I.  744
Šalkauskas Ipolitas  736, 743
Šalkus Feliksas  189
Šalna  239
Šalučka Povilas  486, 511
Šapaitė Audronė  105

Šapelis H.  549
Šapnagis M.  742, 756
Šapnagis Motiejus  490
Šapoka A.  1235, 1289
Šapoka Adolfas  74, 82, 1129
Šapoka Algirdas  74, 82, 182
Šapoka J.  743, 1235
Šapoka Jonas  74–76, 81, 82, 182, 
743–745
Šapoka Juozas  74, 82, 182
Šapoka Vytautas  74, 82, 182
Šapokaitė Danutė  82
Šapokaitė Danutė Marija  1243
Šapokaitė-Grinbergienė Danutė 
Roma  182
Šapokienė (Ignatavičiūtė) Vincė  340
Šapokienė V.  1234, 1235
Šapokienė Vincenta  74, 82, 1234
Šapokos  74
Šaulenskas K.  454
Šaulianskai  1034
Ščastnas Kostas  517
Ščipokaitė-Brazienė A.  726
Šeibutas Stasys  617
Šeikus B.  528, 736–738
Šeikus Boleslovas  736, 743
Šeikus P.  558
Šeimanas Ch.  549
Šeine R.  548
Šelenkovas A. V.  1277
Šėmytė (Prūsienė) A.  1047
Šenauskas V.  98, 99, 119, 120, 783, 
785, 786
Šenauskas Vytautas  93, 94, 97, 98, 
113, 764, 784
Šepetys  552
Šepetys L.  1283
Šepetys Lionginas  1282
Šepkus F.  41
Šeras R.  549
Šereiva  950
Šereiva Antanas  201, 204
Šereiva J.  551
Šereiva Juozas  201, 553
Šereiva Jurgis  126
Šereiva Justinas  186
Šereiva K.  617, 1102
Šereiva Klemas  1102
Šereiva Klemensas  161
Šereiva Leonas  214
Šereiva Martynas  165
Šereiva Petras  201
Šereiva Vladas  1306
Šereiva-Arvydas Juozas  214
Šereivaitė Agnė  647
Šereivaitė Brigita  1303
Šereivaitė Izabelė  1305
Šereivaitė Julija  1306
Šereivaitė Teodora  186
Šereivaitė Z.  729
Šereivaitė-Brunienė Izabelė  1300
Šereivienė A.  694, 1306
Šereivienė Albina  302, 1306
Šereivienė K.  1102
Šereivienė Ona  1306
Šereivienė S.  551
Šereivienė Salomėja  186
Šereivienė Veronika  210
Šerienė R.  540
Šerkšnienė Danutė  1181
Šerkšnytė I.  293, 299
Šerkšnytė Ieva  299
Šermukšnis  225

Šernas V.  76, 122, 213, 874, 938, 964
Šernas Vytautas  45, 67, 213, 964, 
965
Šerpytis Vidas  1095
Šerstobitova  627
Šeškevičius J.  40
Šetkovičius Vainius  1130
Šiaučiūnai T. ir T.  642
Šiaučiūnienė A.  642, 647
Šiaučiūnienė Aurelija  642
Šiaulenskas Edvardas  556
Šiaulianskaitė Anelė  180
Šiaulianskaitė Elžbieta  180
Šiaulianskaitė Kazimiera  180
Šiaulianskaitė Teklė  180
Šidiškis T.  129
Šidiškis Tadas  5, 12, 122
Šidiškis Tadas Algimantas  1337
Šidlaitė Darata  602
Šidlauskai  1230–1233
Šidlauskaitė E.  801
Šidlauskaitė Elena  201
Šidlauskaitė-Filipova Bronė  201
Šidlauskaitė-Povilaitienė-Butvilienė 
Anelė  1230
Šidlauskaitė-Ševcova Stasė  201
Šidlauskas  124, 685
Šidlauskas Aleksandras  9, 14, 890, 
1337
Šidlauskas Algirdas  566
Šidlauskas Antanas  1230, 1232
Šidlauskas Bronius  201
Šidlauskas Jonas  180
Šidlauskas Juozas  180, 201, 1234
Šidlauskas Kazys  1108
Šidlauskas Mindaugas  278
Šidlauskas Petras  664, 1125
Šidlauskas Vytautas  201
Šidlauskas Vladas  201
Šidlauskienė Valė  201
Šidlauskienė Veronika  1230
Šidlauskienė-Plungaitė Nijolė  1337
Šienauskas V.  554
Šileika A.  553
Šileika J.  860
Šilingas Stasys  149
Šilinienė B.  40
Šilinskienė Alvita  280, 281
Šilinskytė Giedrė  280
Šimanauskas P.  300
Šimėnas A.  826
Šimienė V.  762
Šimkevičiai  1150
Šimkevičius Jonas  934
Šimkevičiūtė P.  685
Šimkevičiūtė-Morkūnienė P.  621
Šimkovič A.  57
Šimonis K.  860
Šimonis Kazys  864, 905
Šipulskienė D.  521, 1106
Šipulskienė Laima  768
Šipulskis  1102
Šipulskis Adolfas  1106
Šipulskis Jonas  165, 1062
Šipulskis Juozas  1070
Šipulskis Stasys  1102
Šipulskis V.  768
Šipulskis Vaclovas  765, 766, 768
Širmulis A.  297
Širšė  227, 228
Širvys Paulius  1120
Šiška P.  613, 614, 877
Šišlienė Ona  610, 843
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Šiugžda Robertas  82
Šiupinienė Ona  278
Šiupinys Elmaras  278
Šiupinys Ramūnas  278
Šiupinys Viktoras  277, 278
Šiupinytė Viktorija  278
Škikaitė Aldona  1166
Škikaitė L.  1002
Škikas Julius  211
Škikūnas Petras  183
Škimelis Šarūnas  366
Škleinikas Balys  166
Škleinikas L.  962
Škleinikas Laimutis  648, 657, 659, 
960, 962
Šlekys A.  730
Šlėkta P.  602
Šlepetis J.  698
Šlepetys J.  887
Šliageris V.  153
Šliageris Vaclovas  153
Šliaupa Aleksandras  68
Šliavas J.  124, 129
Šliogerienė A.  975, 976, 978–981, 
983
Šliogerienė E.  1102
Šliogerienė K.  445
Šliogeris  428
Šliogeris Alfonsas  979
Šliogeris Feliksas  979
Šliogeris Petras  1103
Šliogeris V.  1102
Šliogeris Vytautas  1102
Šliogerytė J.  613
Šliogerytė K.  445
Šliogerytė V.  428
Šliogerytė Vida  1110
Šliogerytė-Jurkšaitienė Konstancija  
607
Šliurpa Antanas  180
Šliurpa Benediktas  197
Šliurpa P.  124
Šliurpa Vincas  197
Šliurpa Vladas  197
Šliurpa-Gruodis Aleksas  219
Šliurpienė Janina  197
Šliurpienė Zofija  197
Šliužinskienė O.  551
Šlivinskaitė R.  646
Šmerauskas N.  772
Šnapščiai  1302
Šnapštienė  1301, 1302
Šnapštienė Felicija  1300
Šnapštienė Marijona  185
Šnapštys  1302
Šnapštys J.  1314, 1315
Šnapštys Juozas  1313
Šnapštys Kazimieras  185, 1300–1302
Šnapštys Povilas  185
Šnapštys Vincas  185
Šnapštys-Margalis J.  1314, 1316
Šnapštys-Margalis Juozas  138, 146, 
1302, 1313
Šnapštytė E.  175
Šnapštytė Emilija  185
Šneideris Aronas  747
Šneideris Elijas  625
Šneideris M.  549
Šneieras V.  747
Šneieris Vulfas  747
Šneras Moisiejus  740
Šniaukienė Laimutė Elena  1263
Šniukas D.  37

Ðniukas Damijonas  1348
Šniuolis Viktoras  213, 216, 776
Šniuolis-Svajūnas V.  226
Šniuolis-Svajūnas Vytautas  223
Špakauskaitė Palmyra  182
Špakauskaitė-Liubauskienė Leonora  
182
Špakauskas Izidorius  182
Špakauskienė Anastazija  182
Špokas S.  552
Špokauskas R.  622
Špokauskas Romas  622
Špokevičius L.  540
Šprunka  977
Šprunka Artūras  186
Štaraitė  1070
Štaraitė-Grincienė S.  726
Štaras  131
Štaras F.  865
Štaras J.  169, 553
Štaras Jonas  191, 1061
Štaras P.  1066
Štarickis A.  504
Štarickis Antanas  505, 510, 511
Štarinskas Antanas  156
Štarinskas J.  526, 527
Štarinskas Jurgis  131, 156, 525, 527
Štarinskis A.  504
Štiglicas  1074
Štuikys Vladas  76, 81
Šuchmanienė M.  549
Šugajevas Stepanas  571
Šukevičiai  1236
Šukevičienė  1236
Šukevičius K.  882
Šukevičiūtė V.  730
Šukevičiūtė-Šeputienė Ieva  146
Šukiai  227
Šukienė A.  653, 654
Šukienė Teklė  530
Šukys  213, 227
Šukys Antanas  76, 81
Šukys Nariušis  1023
Šukys Petras  1023
Šukys Vacys  228
Šukys-Berželis V.  227, 228
Šukys-Berželis Vaclovas  227
Šukytė Salomėja  228
Šukytė Teresė  228
Šulcas Fabijonas  1312
Šulcas Fridrichas  566
Šulcas Vincentas  567
Šulienė (Lazutkaitė) Ieva  376, 377, 
380, 392–394, 400, 408, 410
Šulienė I.  365, 366
Šulienė Ieva  367
Šulskis-Puškinas Juozas  219
Šuminas A.  1197
Šuminas Antanas  1197
Šuminas Vincas  1197
Šuminienė I.  553, 730
Šuminienė R.  771
Šumskas K.  611
Šumskas Kostas  610
Šurna Kazys  206
Šurnaitė Aldona  206, 1201
Šurnienė Elžbieta  206
Šutas G.  1072
Šutienė I.  116
Šutienė Irma  116, 118
Šutinienė Irena  4
Švagždaitė Elena  1149
Švagždienė Emilija  179

Švagždienė Marija  1149
Švagždys Bronius  168, 793, 1144, 
1146–1149, 1156
Švagždys Domas  527
Švagždys Jonas  138, 1145
Švagždys Juozas  179
Švagždys Justinas  1146, 1147, 1149
Švagždys Kazys  179
Švagždys Pranas  1146
Švagždys Stanislovas  553
Švagždys Stasys  179, 1101
Švagždytė-Grigaliūnienė Genutė  179
Švagždytė-Kudrevičienė Irena  179
Švagždytė-Tamošiūnienė Jadvyga  
179
Švagždytė-Vyčienė Barbora  1182
Švagždovičius D.  502
Švagždovičius Dominykas  505, 
509, 510
Švagždovičius Stanislovas  509
Švagždžiai  1148, 1155
Švambarytė Janina  315
Švambarytė-Valužienė Janina  6, 13, 
303, 1331
Šveckienė  733
Šveckienė Eglė  734
Švėgžda Algimantas  868
Švėgžda Antanas  859
Švėgžda Edvardas  859
Švėgžda Feliksas  703
Švėgžda fon Bekeris Martynas  857, 
868, 875
Švėgžda J.  862–869, 874, 875, 1312
Švėgžda Jonas  607, 857–860, 862, 
874
Švėgžda Leopoldas  859
Švėgžda P.  702
Švėgžda Pranas  180
Švėgžda Vincas  859
Švėgždaitė Aleksandra  180
Švėgždaitė Laima  868
Švėgždaitė Vitalija  859
Švėgždaitė-Laurinaitienė Eleonora  
179
Švėgždienė Ona  180
Švėgždienė Paulina  868
Švėgždienė Zuzana Emilija  180
Šveicovas  220, 222
Šveicovas Prokopijus  225
Šveistienė E.  215
Šveistys Juozas  227
Šventoraitytė Jurgita  1156
Švilpa  215
Švilpa J.  553
Švilpa P.  878–882, 884
Švilpa Pranas  613, 634, 876, 877, 
884
Švilpa Pranas-Barzdyla  884
Švilpa-Barzdyla P.  877
Švilpaitė Audronė  880
Švilpaitė Laimutė  880
Švilpa-Stonkus P.  879
Švilpienė  551
Švilpienė Genovaitė  880
Švobytė Adelė  1303

T
Taksius Kristupas  565
Talalas Regimantas  651, 767
Talat-Kelpša J.  672
Taleikiai R. ir K.  1291
Tallat-Kelpša Juozas  1082
Tamaševičiūtė Rita  1228
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Tamkevičius Juozas  75
Tamkevičius Sigitas  809
Tamoliūnas Antanas  208
Tamonytė Konstancija  202
Tamonytė P.  429
Tamonytė-Krištaponienė Felicija  202
Tamošaitis L.  887
Tamošaitytė  1136
Tamošauskaitė Stasė  194
Tamošauskas L.  754, 756
Tamoševičienė D.  1239
Tamoševičienė Domicelė  207
Tamoševičius Ignas  1239
Tamoševičius Jonas  207, 1239, 1241
Tamoševičius Juozas  207, 1239
Tamoševičius Kazimieras  1239
Tamoševičius Petras  207, 1239–1241
Tamoševičiūtė Bronislava  207, 1239
Tamoševičiūtė Bronytė  1239
Tamoševičiūtė Petras  1239
Tamoševičiūtė Veronika  1239
Tamošiūnai  1045, 1149, 1150, 1153, 
1154
Tamošiūnaitė Monika  1045
Tamošiūnaitė O.  625
Tamošiūnaitė Olga  614
Tamošiūnaitė Ona  1152
Tamošiūnaitė Salomėja  1149
Tamošiūnaitė-Radanskienė Bronislava  
308
Tamošiūnaitė-Stumbrienė  1183
Tamošiūnas  1175
Tamošiūnas A.  1154
Tamošiūnas Alvydas  1153
Tamošiūnas Augustinas  1153
Tamošiūnas Jonas  182
Tamošiūnas Juozas  1144
Tamošiūnas Jurgis  1149
Tamošiūnas Dominykas  1149
Tamošiūnas Karolis  1147
Tamošiūnas Kazys  1183
Tamošiūnas Leonardas  82
Tamošiūnas Mykolas  1045
Tamošiūnas Povilas  1149
Tamošiūnas Pranas  1149
Tamošiūnas Vincas  75, 81
Tamošiūnienė  1154
Tamošiūnienė A.  693, 1095
Tamošiūnienė Asta  691
Tamošiūnienė Bronė  761
Tamošiūnienė E.  554
Tamošiūnienė Elena  454
Tamošiūnienė Elžbieta  182
Tamošiūnienė Ona  1149
Tamošiūnienė V.  551
Tamulionis J.  1207
Tamulis  858
Tarabilda Arūnas  41
Tarasenka P.  97, 107, 110, 111
Tarasenka Petras  97, 110, 1127
Taraškevičiūtė-Breikštienė Z.  730
Tarbūnai  996, 998
Tarbūnaitė-Kreivienė Alma Marija  
205
Tarbūnaitė-Navickienė R.  999
Tarbūnas Algimantas  205
Tarbūnas Ignas  998
Tarbūnas Izidorius  1000
Tarbūnas Jonas  999
Tarbūnas Juozas  205, 998, 1000
Tarbūnas Juozas (Juozapėlis)  1000
Tarbūnas Kazimieras  1000
Tarbūnas Leonas  999

Tarbūnas Martynas  999, 1000
Tarbūnas Petras  999
Tarbūnas Povilas  205, 1000
Tarbūnas Sigitas  1000
Tarbūnas Vigantas  652
Tarbūnas-Dagys V.  219, 224, 225, 
227
Tarbūnas-Dagys Vincas  219, 1001
Tarbūnienė (Palepšaitytė) Julija  373, 
401
Tarbūnienė Aniceta  1000
Tarbūnienė Julija  205
Tarbūnienė-Pološkevičienė Aniceta  
205
Targosz K.  30, 33
Tarkūnas  133
Tarkūnas Martynas  132
Tarkūnas Petras  132
Tarvydas Aloyzas  1348
Tauginaitė J.  656
Taunytė F.  692
Tautavičius A.  98, 104, 105, 
110–112, 114, 120
Tautavičius Adolfas  93, 98
Tautkaitė Elena  1040
Tautkevičius S.  1178, 1191
Tautkevičius Stasys  556, 1182, 1262
Teišerskienė Z.  551
Teišerskis J.  553
Tekorienė I.  769
Tekorienė Irena  767
Telyčėnas V.  556
Tendzegolskienė E.  730
Tendzegolskis Stanislovas  556
Tendziagolskis P.  1259
Tenzagolskaitė M.  755
Teolis Germanas  717
Terebeiza Algis  686
Terebeiza K.  553
Terleckas Vladas  8, 14, 740, 1337
Thompson Stith  419
Ticianas  1035
Tijūnaitis  1077
Tyla Antanas  146
Tiškevičius Antanas  511
Tiškevičius Jurgis  456, 472, 580
Tiulkovas  798
Tyzenhauzas Antanas  459
Tocqueville Alexis  833
Tolstojai  988
Tolstojus  133, 999
Tolstojus Anatolijus  494
Tolstojus Levas  1081
Tolvaišas Justas  266
Tomašauskas Leonardas  702
Tomaševičius Benediktas  572
Tomkevičius Dominykas  191
Tomkevičius J.  1102
Tomkevičius Juozas  1102
Tomkevičiūtė Veronika  191
Tomkus Jonas  131
Tontakas Leiba  711
Tornau J.  1279
Toršinas Michailas  768
Tracevskis Mastas  1145
Trapuliai  1166
Trečiokaitė A.  1309
Trimakas D.  740
Trimakienė  720
Trinalas Rapolas  75
Trinkūnas J.  70
Truikys L.  1274, 1277
Truikys Liudas  1076, 1273

Trumpa Edmundas  315
Trumpienė  1001
Trumpys Jonas  1001
Trumpytė A.  730
Truska L.  479
Tubinas Antanas  1124
Tubis Jurgis  140
Tulienė Faustina  892
Tulys A.  532, 891–894
Tulis Antanas  689
Tulys Antanas  890, 892
Tulys Petras  890
Tulys S.  556
Tulytė Marijona  890
Tulytė S.  689
Tumaitė Vanda  686
Tumas A.  1276, 1286
Tumas Algirdas  1275
Tumas-Vaižgantas Juozas  1075, 
1232, 1313
Tumienė M.  1141
Tuminas Rimas  683
Tumpa Algis  1077
Tunkinas G.  817
Tutkus V.  773
Tutkus Valdas  773
Tuzas Ivanas  592
Tvarevičienė Livita  765
Tvarijonaitė K.  650
Tvarijonaitė Kristina  652
Tvarijonavičienė (Goštautienė)  
Konstancija  677
Tvarijonavičienė B.  1290, 1291, 1293
Tvarijonavičienė Beata  1291
Tvarijonavičienė Elzbieta  1293
Tvarijonavičienė Konstancija  664, 
676
Tvarijonavičius Ignas  1293
Tvarijonavičius P.  1290–1292, 1294– 
1297
Tvarijonavičius Petras  1289, 1291
Tvarijonavičiūtė Elena  1293
Tvarkūnas V.  1191
Tvarkūnas Vytautas  1189, 1191

U, Ū
Uborevičius J.  858
Ūdra (Ūdras) Kazimieras  141
Ūdra K.  143
Ūdras I.  561
Ūdras Ipolitas  131, 340, 605
Ulfskytė B.  625
Ulinienė Valentina  201
Ulinskis Jonas  588
Uljanovas Aleksandras  1281
Umbrasas  273
Umbrasas Valerijonas  224
Underytė R.  686, 693
Underytė Regina  762
Ungurienė O.  769
Ungurienė Ona  767
Ungurytė-Plungienė Ona  308
Upirvickis Ivanas  592
Upskytė Basė  625
Urbaičiai  1128, 1136
Urbaičiai K. ir L.  1063
Urbaičiai T. ir J.  1133
Urbaitienė A.  1069
Urbaitienė Antanina  191
Urbaitienė D.  1133
Urbaitienė Elena  1137
Urbaitienė Janina  1133
Urbaitienė Teresė  1132, 1133
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Urbaitienė Veronika  189, 193
Urbaitis  1133
Urbaitis (Urbaitytė) E.  1139
Urbaitis Aleksas  193
Urbaitis Algirdas  1132, 1133
Urbaitis Algis  1137
Urbaitis Antanas  181, 191, 1069
Urbaitis D.  78
Urbaitis Darius  81, 84
Urbaitis Ignas  1135–1139, 1141, 1142
Urbaitis J.  129, 160, 541, 743
Urbaitis Jonas  130, 142, 151, 156, 
161, 196, 743, 1134, 1136, 1176
Urbaitis Juozas  189, 190, 1052, 
1132, 1133
Urbaitis Kazimieras  1049, 1136
Urbaitis Leonas  191, 193
Urbaitis Liudas  1137
Urbaitis Mamertas  1132
Urbaitis P.  1050, 1051
Urbaitis Petras  1049, 1052
Urbaitis Stanislovas  1132
Urbaitis V.  622
Urbaitis Valentas  191
Urbaitis Vytautas  189
Urbaitis Vladas  1132, 1133
Urbaitytė (Urbaitis) Elena  1137
Urbaitytė A.  308
Urbaitytė Alma  190
Urbaitytė Barbora  1134
Urbaitytė Elena  1137
Urbaitytė Emilija  1052
Urbaitytė Irena  190
Urbaitytė Kazimiera  614
Urbaitytė Liudovika  999
Urbaitytė Romualda  191
Urbaitytė Stasė  193
Urbaitytė Zita  190
Urbaitytė-Bagdonienė Marija  193
Urbaitytė-Dovidaitienė Elena  193
Urbaitytė-Skrebienė Barbora  196
Urbanavičienė A. E.  200
Urbelienė B.  611
Urbelienė Bronė  611
Urbonaitė Apolonija  1171
Urbonas V.  1260
Urbonavičienė G.  729
Urbonavičius V.  616, 617, 619, 671
Urbonavičius Vytautas  616, 664, 671
Urbonienė E.  725, 728, 733
Urbonienė Eugenija  734
Urbšys J.  887
Urbštavičius V.  556, 727
Urbštavičiūtė Rita  250
Urbutienė Emilija  264
Urnikas E.  1300
Ūsaitė Aleksandra  1189
Ūsas J.  554
Uschopčikas  826
Uschopčikas V.  826
Ūsienė  957
Užpalis  778

V
Vabalas A.  40
Vabalas R.  1279
Vadapalas V.  821
Vadlugaitė Aldona  1262
Vagnorius Gediminas  826
Vaicekauskas (Vaiciekauskas) Jonas  
143
Vaicekauskas Jonas  145
Vaicekauskas R.  656

Vaičeliūnienė Eleonora  1159
Vaičiulaitis A.  893
Vaičiulienė Apolonija  202
Vaičiulienė V.  723, 733
Vaičiulienė Vaida  734
Vaičiulis Albertas  202, 203
Vaičiūnaitė A.  947
Vaičiūnaitė Alfonsė  947, 1166
Vaičiūnaitė K.  435, 436
Vaičiūnaitė V.  1158
Vaičiūnaitė-Morkūnienė Valerija  
1158
Vaičiūnas J.  756
Vaičiūnas Jurgis  132, 194, 1163
Vaičiūnas Klemensas  1167
Vaičiūnas Petras  146
Vaičiūnas V.  1062
Vaičiūnienė Anelė  435
Vaičiūnienė Elena  194
Vaičiūnienė S.  732
Vaičiūnienė Saulutė  734
Vaičvilas Kazimieras  206
Vaičvilas Mykolas  206
Vaičvilas Viktoras  206
Vaičvilienė Petronėlė  206
Vaidotienė V.  867, 868, 874
Vainoras Alvydas  768
Vaišvila  1197, 1306
Vaišvila A.  1170
Vaišvilas  1239
Vaišvilas Mykolas  1239
Vaišvilas Viktoras  1239
Vaišvila-Uodas S.  225, 227
Vaišvila-Uodas Stepas  219
Vaitekūnas Domas  1208
Vaitekūnas Pranas  1208
Vaitiekūnai  1134
Vaitiekūnai  1196, 1197
Vaitiekūnaitė Bronė  231
Vaitiekūnaitė E.  428
Vaitiekūnaitė Elena  231, 239
Vaitiekūnaitė Felė  231
Vaitiekūnaitė-Pranckūnienė Elena  
209
Vaitiekūnas  232, 685
Vaitiekūnas A.  161, 602, 603
Vaitiekūnas Adomas  1026
Vaitiekūnas Antanas  156, 494, 602, 
801
Vaitiekūnas Domininkas  231
Vaitiekūnas Ignas  753, 1034
Vaitiekūnas J.  741
Vaitiekūnas Jonas  231, 234, 238, 
239, 1195, 1197
Vaitiekūnas Paulius  240
Vaitiekūnas Petras  156, 177, 1195
Vaitiekūnas Pranas  209, 1197
Vaitiekūnas V.  213, 217, 234, 238, 
240
Vaitiekūnas Vincentas  1194
Vaitiekūnas Vytautas  6, 10, 12, 16, 
213, 231, 1193, 1337
Vaitiekūnas-Šalna V.  215, 217
Vaitiekūnienė Emilija  240
Vaitiekūnienė Karolina  209
Vaitiekūnienė Veronika  177
Vaitkevičienė (Bernotaitė) Monika  
373, 407, 412, 413
Vaitkevičienė D.  133
Vaitkevičienė Julijona  142
Vaitkevičienė Monika  366
Vaitkevičienė Regina  10, 16, 20, 
1313, 1337

Vaitkevičius A.  501, 503, 723
Vaitkevičius Antanas  140, 142, 876
Vaitkevičius V.  133
Vaitkevičiūtė Eugenija  1212
Vaitkevičiūtė O.  553
Vaitkevičiūtė V.  352, 362
Vaitkienė Romualda  1347
Vaitkus  142
Vaitkus M.  1316
Vaivadienė V.  880
Vaivadienė Vanda  880
Vaižgantas  1241, 1314–1316
Vakonis  359
Valančiai  1152
Valančius  Aleksas  959
Valančius K.  162
Valančius M.  71, 479, 480, 591
Valančius Motiejus  39, 471, 479, 
588, 589
Valantinai  1245, 1270
Valantinaitė Aleksandra  206
Valantinaitė-Kabaliuk Angelija  201
Valantinaitės M. ir V.  551
Valantinas A.  419, 441, 444, 448, 
454, 727, 1259, 1265–1268
Valantinas Antanas  7, 419, 448, 
450, 1246, 1264, 1265, 1267, 1268
Valantinas I.  1067
Valantinas Ignas  201
Valantinas Jonas  1266
Valantinas K.  1105
Valantinas Kazys  206, 1105
Valantinas P.  135, 454, 1245
Valantinas Petras  438, 441–443, 
454, 1252, 1259
Valantinas V.  1102
Valantinavičius Alfonsas  81, 82
Valantinienė (Cicilaitytė) Ona  454
Valantinienė (Mončauskaitė) Agota  
448, 450
Valantinienė (Mončiauskaitė) Agota  
439, 441, 454
Valantinienė Agota  241
Valantinienė Monika  201
Valantinienė Salomėja  206
Valatka  1001
Valatka Juozas  180
Valatkienė Salomėja  180
Valavičiai  1031
Valavičius  496, 986
Valavičius Aleksandras  537
Valavičius Algirdas  1297
Valavičius J.  473
Valavičius Jeronimas  456, 457, 
472, 473
Valavičius Leonas  1032
Valavičius Petras  184, 679
Valavičius Vytautas  1032
Valavičiūtė A.  603
Valavičiūtė E.  444
Valavičiūtė Janina  1032
Valavičiūtė S.  1102
Valavičiūtė Veronika  8, 14, 836
Valčiukas Mečislovas  378, 396
Valčiukas S.  644
Valčiukas Saulius  630
Valčiukienė G.  867
Valčiukienė N.  726
Valentinavičienė-Martinaitytė Virgina  
1126
Valevičienė J.  991, 993–995
Valevičienė-Janušauskaitė Jovita  4, 
1337



1382

Š E D U VA   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Valiai  1150, 1154
Valienė  1152
Valienė Bronislava  194
Valienė Genovaitė  1148, 1153
Valienė M.  551
Valienė Salomėja  211
Valila  460
Valinevičiai  209
Valinevičienė Barbora  208, 209
Valinevičienė Elena  156
Valinevičienė Eleonora  201
Valinevičienė Janina  210
Valinevičius  1197
Valinevičius Algimantas  8, 14, 
851, 853
Valinevičius Boleslovas  201
Valinevičius J.  1251, 1252
Valinevičius Jonas  153, 208, 209, 
1251
Valinevičius Petras  208, 210, 258
Valinevičiūtė-Zupkienė Genovaitė  
209
Valinevičiūtė-Zupkienė-Rančienė 
Genovaitė Salomėja  208
Valys A.  562
Valis A.  701
Valys Algis  225, 1302
Valys Ambraziejus  553
Valys Antanas  211, 553, 1302
Valys Benediktas  181
Valys Ignas  125
Valys Jonas  1153
Valys Juozas  1144, 1153
Valis Karolis  1152
Valys Kazimieras  1153
Valys Pranas  1153
Valys Stasys  1153
Valys Vladislovas  194
Valytė Alfonsa  211
Valytė Eugenija  194
Valytė Veronika  194
Valiukas L.  111, 122
Valiukas V.  274
Valiukas Vytautas  611
Valiukonis R.  610
Valius A.  1274
Valius Jonas  241
Valius T.  860
Valius Telesforas  1078
Valiušaitis B.  602, 603
Valiušaitis Bronius  602
Valiušaitis Nikodemas  1241
Valiušaitytė Daiva  279
Valiušaitytė-Plungienė Valerija  721, 
724–726
Valkavičiai  1089
Valkevičius Mykolas  477
Valterienė A.  690, 693, 724, 726
Valterienė Aldona  283, 907
Valterienė-Jurpalytė Aldona  935
Valuckas P.  127
Valutienė Rasa  79, 81
Valužienė-Švambarytė Janina  1337
Valvasor J. W.  28, 29, 31
Vambulas  717
Vanagas  316–318, 322, 340, 341, 
346, 362
Vanagas Aleksandras  338, 340
Vanagienė B.  39
Vancevičienė V.  686–688, 693
Vancevičius P.  552
Varabjova V.  733
Varanavičienė Genė  1040

Varevičius Jokūbas  143
Varevičius Jonas  143
Variakojienė D.  631, 636
Variakojienė Diana  643, 682
Varkulevičienė A.  1043
Varnas A.  860
Varnas Adomas  1078
Varnauskas Z.  1274
Varnauskas Zenonas  1274
Varvuolis Algis  769
Vasiliauskai P. ir J.  556
Vasiliauskas  345
Vasiliauskas J.  552
Vasiliauskas Kazimieras  1007, 1118, 
1264
Vasiliauskas Zenonas  9, 14, 885
Vasiliauskienė  911, 1017
Vasiliauskienė J.  631, 632, 677, 771
Vasiliauskienė Joana  631, 665, 
676–678, 767
Vasiljevas  228
Vasinauskas Petras  954
Vaškevičius A.  877
Vaškevičiūtė I.  116
Vaškevičiūtė Ilona  116, 118
Vaškiai  1067, 1068
Vaškienė Alena  191
Vaškis I.  1068
Vaškis Ignacas  702
Vaškys Ignas  191
Vaškys Jonas  191
Vaškys Kazys  181
Vaza Cecilija Renata  458
Vaza Jonas Kazimieras  457, 458
Vaza Jonas Kazimieras, karalius  465
Vaza Vladislovas  25
Vaza Vladislovas IV  457, 458
Vaza Zigmantas  472, 565
Vazalinskas Vytautas  935
Vaznonienė-Daujotienė A.  720, 
723, 731
Vaznonytė-Labutienė E.  1296
Važgauskas Adolfas  1189, 1191
Važgauskienė Adelė  10, 16, 1175, 
1187, 1191, 1337
Važgauskienė Anelė  20
Važinskis  568
Večerskis Justinas  278
Vedeckas Petras  854, 1015
Vedeckis L.  760
Vedeckis Liudas  678–680
Vedeckis Stanislovas  678
Vegis V.  337
Velbutienė Ona  1070
Veliulienė V. V.  1042, 1043
Veliulienė Vida Valerija  1041
Vėlius Norbertas  71
Velmuntienė V.  551
Vencienė Vida  652
Vencius V.  724
Venckovičius Meiliotas  1023
Venckovičius Mikas  1023
Venckūnaitė-Jurčicienė Gailutė  685
Venclova P.  938
Venclovai  1131, 1134
Venclovaitė Neringa  624
Venclovas A.  1169
Venclovas Benjaminas  205
Venclovas Ignas  205
Venclovas J.  700, 743
Venclovas Jonas  166, 987, 1001
Venclovas Juozas  201
Venclovas Petras  196

Venclovas Valentas Gražvydas  201
Venclovas Zenonas  205
Venclovas-Dėdė Kazimieras  225
Venclovienė Antanina  205
Venclovienė Augustina  145
Venclovienė Ona  201
Venclovienė Salomėja (Eleonora)  196
Vengrienė G.  148, 213, 216, 293, 
295, 955, 962, 1169
Vengrienė Gražina  9, 10, 15, 16, 
938, 940, 957, 960, 1157, 1299, 1337
Vengrienė Vlada  10, 16, 1337
Venskūnas Jonas  685
Venslovaitė Liuda  227
Venslovaitė-Plungienė Zofija  196
Venslovas A.  148, 213, 216, 293, 295
Venslovas Jonas  196
Venslovas Juozapas  196
Venslovas Kazys  196
Venslovienė J.  1043
Venslovienė Veronika  196
Venslovienė Viktorija  196
Venslovos  227
Verbickas Jurgis  1312
Verbickas Viktoras  1312
Verbliudavičienė Teklė  766
Verbliugevičienė Agota  190
Verbliugevičienė T.  730
Verbliugevičienė-Staškevičienė Janė  
177
Verbliugevičius Albinas  525
Verbliugevičius Juozapas  190
Verbliugevičius K.  524
Verbliugevičius Mykolas  177
Verbliugevičius Nikodemas  505, 
509
Verbliugevičius Povilas  177, 551
Verbliugevičius Vincas  201
Verbliugevičius Vladas  166
Verbliugevičius-Žilvitis Anicetas  
221, 222
Verbliugevičiūtė Emilija  190
Verbliugevičiūtė S.  551
Verbliugevičiūtė-Kelpšienė Danutė  
177
Verharnas  893
Verozejeva Vida  556
Verpetinskienė Ilona  734
Verpetinskienė J.  733
Veršienė (Kizerskytė) Antanina  425
Veršinskienė V.  622
Vertelienė Ona  594
Vertelis  135
Vertelis Kazimieras  594
Vertelytė Kazimiera  594
Vertelkaitė Valė  1040
Vešiota Č.  617, 620
Vešiota Česlovas  610, 614
Vėtrienė V.  738
Vetrovas  795
Vi(n)cevičiai Vyčai  1179
Vialbutas J.  502, 503, 504
Vialbutas Josifas  502
Vialbutas Juozapas  509, 510
Vicevičius Kazimieras Juozas  1179
Vicevičius Vincentas  1179
Vyčai  1186
Vyčaitė Adelė  1182
Vyčaitė Alma  1181, 1262
Vyčaitė Bronė  1182
Vyčaitė Eleonora  1177
Vyčaitė Stasė  1180
Vyčaitė Vanda  1181
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Vyčaitė-Jarašiūnienė-Sirutienė 
Salomėja  1182
Vyčaitė-Margienė Veronika  182, 
1182
Vyčaitė-Puodžiūnienė Anelė  1182
Vyčaitė-Šerkšnienė Danutė  1181
Vyčas  1175
Vyčas Alfonsas  1180
Vyčas Augustinas  1181
Vyčas Dominikas  1182
Vyčas Domininkas  1176, 1180, 
1182, 1184
Vyčas Jonas  182, 1181, 1182, 1192
Vyčas Juozapas  1181
Vyčas Jurgis  1180
Vyčas Kazimieras  1182
Vyčas Kazys  167, 182, 1180–1182
Vyčas Martynas  454, 1180
Vyčas Mykolas  553, 1180
Vyčas Petras  735, 1181
Vyčas Pranas  1181
Vyčas S.  556
Vyčas Stanislovas  1179
Vyčas Vytautas Jonas  1179, 1180
Vyčas Zenonas  1181
Vičienė Barbora  182
Vyčinienė A.  556
Vyčinienė Daiva  4
Vičiūtė Emilija  365, 374, 375, 415, 
417, 418
Vidmantas E.  591, 592
Vienažindis  1315
Vienožinskis J.  860
Vienužis  138
Vilainis A.  750
Vileišis Antanas  1222, 1224
Vileišis J.  152
Vileišis Jonas  1222, 1224
Vileišis Petras  1224
Vilhelmas II  1246
Vilimaitė Izabelė  614, 1249, 1298
Vilimaitė-Stirna Izabelė  1250, 1288
Vilimas Viktoras  207, 1249, 1288
Vilimienė  1249
Vilimienė-Jalinskienė  1249
Viliūnai A. ir E.  617, 844
Viliūnas A.  613, 615, 617, 621, 844, 
877, 883
Viliūnas Augustas  838
Viliūnas Augustinas  615
Viliūnas Jurgis  838
Viliūnas Vaclovas  838
Viliūnas Vladas  838
Viliūnienė A.  1014
Viliūnienė E.  613, 615, 621, 843, 
1017
Viliūnienė Elzbieta  612
Viliūnienė Elžbieta  838
Vilkanauskaitė Giedrutė  211
Vilkanauskas Jonas  552
Vilkanauskas Kazys  211
Vilkanauskas S.  552
Vilkanauskienė Elžbieta  211
Vilpišauskas Alfonsas  915
Vilsonas V.  931
Vilutytė Ona  909
Vincevičius Kazys  1104
Vincevičius V.  1102
Vincevičius Vaclovas  1105
Vinčencas II Gonzaga  30
Vingauskaitė Elžbieta  980
Vingauskaitė Emilija  184
Vingauskaitė Veronika  184, 980

Vingauskaitė-Samoilova Natalija  
184
Vingauskas  975
Vingauskas Juozas  184
Vingauskas Kazimieras  184
Vingauskas Petras  166, 184
Vingauskienė Adelė  184
Vingauskienė Veronika  184
Vingėlis J.  552
Vingėlis Jonas  551
Vingelis V.  511, 551, 697–699, 725, 
728, 1026, 1131, 1235, 1271
Vingėlius Vilius  664
Vingelovičius Jonas  1023
Virbickaitė O.  603
Virbickas  723
Virbickas E.  725
Virbickas Eugenijus  762
Virbickienė V.  725
Virbutas Lionginas  809
Viršelis Petras  1023
Vismantis B.  747
Visockienė A.  1043
Visvaldas  215
Višinskis P.  933
Višnioveckis Mykolas Kaributas  477
Višnioveckis Mykolas Kaributas, 
karalius  459
Vyšniūnas A.  230
Vyšniūnas V.  217
Vyšniūnas Vladas  213
Vyšniūnas-Aušrelė V.  216, 217, 219
Vitas J.  1097
Vytautas, kunigaikštis  1244
Vitkauskas Jonas  935
Vitkauskas Vytautas  341, 361
Vitkevičius Antanas  582–585
Vitkevičius P.  569
Vitkus  1184
Vizbaras J. K.  138
Vladimirovas F.  1016
Vladimirovas Fiodoras  1015
Vodetovičius Juchna  1024
Voidalovičius Danius  1023
Voinickis Eduardas (Войницкий)  
589
Voišvidovičius Motiejus  1130
Voldemaras A.  150, 152
Voldemaras Augustinas  149
Volsonokas R.  708
Volsonokas Robinzonas  707
Vonsavičius Bronislavas  1098
Vonsavičius Vytautas  43, 936
Vorobjova Vita  734, 1228
Vozbinaitė-Povilaitienė Veronika  194
Vozbinas Justinas  216
Vozbinas Stanislovas  10, 16, 1168, 
1174, 1337
Vozbinienė Uršulė  1168

W
Wakonaycia Barbara  351
Wijuk Kojałowicz W.  35
Willaume J.  29

Z
Zabarskaitė Jolanta  341, 361
Zaberezinskis Jonas  470, 471
Zaberezinskis Jonas Jonaitis  471
Zabiela G.  104
Zabiela Gintautas  4
Zabiela Juozas  193

Zabiela Norbertas  1101
Zabiela P.  611, 663
Zabiela Povilas  610, 663
Zabielienė  720
Zabielienė Ona  193
Zabilienė M.  732
Zabilienė Milda Joana  734
Zabilius Pranas  735
Zabilius V.  702
Zaicevas  884
Zaikauskienė D.  448
Zakarauskas Antanas  192
Zakarauskas Antanas Vidutis  192
Zakarauskas K.  551
Zakarauskienė Genovaitė  1013
Zakarauskienė Veronika  192
Zakaravičius Povilas  10, 16, 1289, 
1337
Zakas Ignas  1208
Zaleckienė Bronė  768
Zalęski S.  477
Zaleskis Matas  477
Zaleskis Matas Kazimieras  472
Zamaravičienė J.  200
Zamaravičiūtė Jadvyga  200
Zarakauskas Vytautas  1191
Zarankevičius A.  586
Zarankevičius Andriejus  586
Zarankienė M.  737
Zarankienė Milda  738
Zarauskaitė V.  640
Zarauskas T.  733
Zarauskienė J.  733
Zarauskienė Janina  734
Zastauskas Adomas  153
Zauervaid Marija  1141
Zaukaitė (Kuzavinienė) Emilija  364
Zaukaitė Emilija  604
Zavackiai  1233, 1236
Zavadskis Juzapas  337
Zdanauskaitė Eleonora (Leonora)  
1073
Zdanavičiai  1063
Zdanavičienė Salomėja  1064
Zdanavičius J.  1060
Zdanavičius Jonas  1063–1065
Zdanavičius Valentas  1064
Zdanavičius Vytautas Valentas  
1063, 1085
Zdanavičiūtė Vida  1064
Zdanienė A.  551
Zelianskas Juozas  1049
Zelmanienė Teresė  553
Zelwinder Nijolė  919
Zelwinder-Rožinskaitė N.  925
Zemlickas G.  825, 829, 860, 869
Zenkevičienė Monika  1027
Zenkevičius Feliksas  1028
Zenkevičius P.  1028
Zenkevičius Pranas  1026
Zenonas-Bitė  802
Zibelas Mauša  748
Zigmantaitė  1002
Zigmantas Vaza, karalius  457
Zikaras J.  860
Zimkevičius N.  169
Zingeris Emanuelis  825
Zinkevičius  310
Zinkevičius Adomas  156
Zinkevičius P.  1029
Zinkevičius Z.  315
Zinkevičius Zigmas  308, 456
Zizaitė I.  726, 728
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Zubienė Ona  1096
Zubkai  1197
Zubkus  1208
Zubkus Vytautas  960
Zubovas V.  1055
Zubranas  128, 129
Zubrevičienė (Zilytė) Vilija  398, 
405, 417
Zubrys Jonas  142
Zugas B.  466
Zulonas Antanas  803
Zupkai  950
Zupkienė A.  551
Zupkienė Bronislava  209, 210
Zupkienė Stanislava  201
Zupkus Antanas  201
Zupkus Juozas  1096
Zupkus Kazys  1088
Zupkus Petras  1208
Zupkus Petras  201, 209, 210
Zupkus Vytautas  201, 209, 210
Zupkutė Ada (Adzia)  1209
Zupkutė Filomena  201
Zupkutė V.  686
Zupkutė-Jonaitienė Genovaitė  209, 
210
Zupkutė-Savičienė Silvijana Dalė  
201

Ž
Žadgaila  778
Žagrakalienė I.  639
Žakas Julius  278
Žaldokas Stasys  189, 1022
Žaldokienė A.  728
Žaliauskaitė Marytė  1191
Žalys A.  1216
Žalnoravičius Simonas  526
Žaromskienė Katrina  1102
Žaromskis Matas  1032
Žarskus A.  692
Ždanevičienė U.  446
Ždanovas V.  1192
Žebriūnas A.  1278
Žebriūnas Arūnas  1277, 1278
Žeimantas Liubomiras  19
Žeimantas Liubomiras Viktoras  7, 
10, 13, 15, 1123, 1337
Žeimantas Viktoras  512
Žeimantas Vytautas  5, 12, 69, 1337
Žeimys Kazimieras  803
Želiauskas Petras  180
Žemaitė  905, 1262
Žemaitienė Emilija  1036
Žemaitis J.  743
Žemaitis Jonas  222, 764, 776–778
Žemaitis Juozas  132, 340, 743, 1095
Žemaitis-Vytautas J.  224
Žemaitytė N.  122, 127
Žemelytė-Kriaučiūnienė  E.  725
Žemžičkienė E.  413
Žemžičkienė Emilija  365, 412
Ženauskaitė Stasė  205
Ženauskas Algis  205
Ženauskas Bronius  75
Ženauskas Jonas  205

Ženauskas Juozas  205
Ženauskienė Bronislava  205
Žeromskis Jonas  556
Žeromskis R.  727
Žeruolis J.  813
Žybartas  1299
Žičkai  1096
Žičkaitė Rūta  575
Žičkienė A.  625
Žičkienė Almonė  762
Žičkienė Anelė  181
Žičkienė Aušra  4
Žičkienė Emilija  178
Žičkienė Saverija  575
Žičkienė-Štarinskaitė S.  525
Žičkis  1063
Žičkis A.  619, 620, 622, 625
Žičkis A. J.  626
Žičkis Algis  575, 762
Žičkis Algis Juozapas  620
Žičkis P.  559, 574, 575, 576
Žičkis Petras  573, 936
Žičkis Ramūnas  678
Žičkytė K. R.  533
Žičkytė Ksavera Rūtelė  547
Žičkytė Rūta  614, 883
Žičkus  1096, 1102, 1104
Žičkus Alfonsas  1088
Žičkus Jonas  1007
Žičkus Kazimieras  178
Žičkus Mykolas  124, 1096
Žičkus Petras  181
Žičkus Vytautas  759, 760
Žičkutė Felicija  178
Žičkutė Petronelė  178
Žygimantas Augustas  28, 456, 471, 
565
Žygimantas Augustas, karalius  456
Žygimantas II, kunigaikštis  460
Žygimantas Senasis  456, 579
Žygimantas Senasis, karalius  455, 
456
Žilėnas K.  671, 1290
Žilėnas Kęstutis  615, 1047, 1271
Žilėnienė G.  615, 1047
Žiliai E. ir I.  768
Žilienė J.  725
Žilienė Judita  724
Žilinskai  1150
Žilinskaitė Adelė  284, 285
Žilinskaitė Anelė  595
Žilinskaitė Elena  1152
Žilinskaitė Kunigunda  1152
Žilinskaitė Ligita  665
Žilinskaitė Viktorija  622
Žilinskas  798
Žilinskas A.  727
Žilinskas Antanas  1152
Žilinskas Henrikas  274
Žilinskas Juozas  1152
Žilinskas Karolis  454
Žilinskas Kazimieras  1152
Žilinskas M.  896
Žilinskas S.  730
Žilinskas V.  725
Žilinskas Vitalijus  274

Žilinskienė A.  724, 728
Žilinskienė Elena  1152
Žilinskienė Elžbieta  1152, 1154
Žilinskienė Goda  274
Žilinskienė M.  724
Žilinskienė Ona  1152
Žilis A.  1207
Žilys I.  724, 725, 728, 730, 732, 769
Žilys Ignas  724, 725
Žilys Juozas  833
Žilys M.  639
Žilys Mindaugas  936
Žilvytis  1185
Žitkaitė Birutė  895
Žitkaitė Živilė  895
Žitkevičius A.  610
Žitkevičius A.  743, 756
Žitkevičius Antanas  340, 605, 1108
Žitkevičiūtė-Lukoševičienė Paulina  
1087
Žitkienė Janina  895
Žitkus A.  213, 233
Žitkus Algirdas  232, 236, 614, 899, 
1105
Žitkus Antanas  213, 895
Žitkus Dangerutis  895
Žitkus Jurgis  895
Žitkus K. J.  896
Žitkus Kazys  165
Žitkus Kęstutis  233, 895, 899
Žitkus Kęstutis Jurgis  9, 14, 895, 
896
Žitkus-Balsys A.  215, 235
Žiurlys A.  813
Žmuidzinavičius A.  860, 1309
Žmuidzinavičius Antanas  1309
Žodga Motiejus  1130
Žolpa  1197
Žolpa Povilas  206
Žolpienė Pranciška  206
Žomoitinas  1130
Žukas Adolfas  959
Žukas S.  1274
Žukas Stanislovas  587
Žukas Stepas  777, 1076
Žukauskaitė-Pauliukienė Ona  197
Žukauskas  1180
Žukauskas Ignas  197
Žukauskas Juozas  197
Žukauskas K.  597
Žukauskienė Elena  1239
Žukauskienė L.  738
Žukauskienė Ona  197
Žulpa Feliksas  202
Žulpa Jonas  703
Žulpa Karolis  703
Žulpaitė Danguolė  202
Žulpienė Bronė  202
Župerkaitė-Urbonienė V.  724, 728, 
730, 731
Žvelgaitis  778
Žvigaitis Adolis  225
Žvikienė Z.  774
Žvirblienė Jadvyga  202
Žvirblis Stanislovas  202
Žvirblis Vitalijus  202



Š 
 
 

eduva – 30-oji Lietuvos valsčių serijos monogra- 

fija. Knyga skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme- 

čiui (1918–2018), Šeduvos 640-osioms metinėms (1378–

2018), Magdeburgo teisių suteikimo Šeduvai 360 metų su-

kakčiai (1654–2014), kitoms Lietuvai ir Šeduvai svarbioms 

istorijos sukaktims. 

Ši monografija – tai rašto paminklas Šeduvos miestui, 

visoms keturiolikai galutinai susiformavusių valsčiaus se-

niūnijų, patenkančių į Panevėžio apskritį. Knygoje aprašo-

ma buvusio valsčiaus ribomis apibrėžtos vietovės gamtinė 

ir geografinė erdvė, tolimesnė praeitis ir artimesni laikai, to 

krašto, priklausančio dabartiniam Radviliškio rajonui, kalba, 

etnografija, tautosaka, primenami čia gimę, augę ar dirbę bei 

dirbantys Tėvynei nusipelnę kraštiečiai. Straipsnių autoriai –  

žinomi kultūros, mokslo ir meno darbuotojai, įvairių specia-

lybių atstovai, kraštotyrininkai, kurių didelė dalis – šeduviai. 

Straipsniams panaudota gausi mokslo literatūra, archyvų 

duomenys, memuarų ir faktinė medžiaga, leidinys iliustruotas 

archyvinėmis nuotraukomis. 

Etnografinis ansamblis „Šeduva“. 
Kolektyvas apdovanotas Lietuvos liaudies meno centro  „Aukso paukšte“. 

 Iš kairės pirmoje eilėje pirma – ansamblio vadovė Emilija Brajinskienė  
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Pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas

Puslapis Eilutė, vieta Išspausdinta Turi būti

Aplanke 6 iš virš. meno kultūros
4 3 iš ap. 2014 m. 2016 m.
104 10 iš virš. aptvarėlė apvarėlė
129 11 iš virš. Kauleliškio Kauleliškių

16 iš ap. šaknimi -rag šaknimi rag-
133 13 iš virš. Januškonkelnis Januškonkelis
177 2 iš ap. Verchnij Nomagutą Aukštutinį Nomagutą (Верхний 

Номагут)
178 3 iš virš. Kazačinsko r. Kazačinskojės r.,

13 iš virš. Čelnokus, Kazačinsko r., Čelnokius, Kazačinskojės r.,
14 iš virš. Momotovo, Kazačinsko r., Momotovą (Момотово), 

Kazačinskojės r.,
16 iš virš. į Kulojų į Kulojų (Кулой)
27 iš virš. Kazačinsko r., Kazačinskojės r.,
7 iš ap. į Perevozą į Perevozą (Перевоз)
6 iš ap. į Mugūną į Mugūną (Мугун)
2 iš ap. į Dmitrijevką Dmitrijevką (Дмитриевка)

179 14 iš virš. į Tulūno r. į Perfilovą (Перфилово) Tulūno r.
15 iš virš. Felicija Smalytė Felicija Smalytė Petrauskienė
16 iš virš. į Tulūno r. į Jevdokimovą (Евдокимово) 

Tulūno r.
14 iš ap. į Solnečno Taloję į Solnečno Taloję (Солнечно-Талое), 

Partizanskojės r.
180 16 iš virš. Uchtinskij r. Uchtos r.
181 8 iš virš. į Zalarį į Zalarius

20 iš virš. į Usolės r. Sibiro Usolę (Усолье-Сибирское)
23 iš virš. ištremtos 1949 04 ištremtos 1949 04 08

182 3 iš virš. į Burchuną į Burchuną (Бурхун)
9 iš virš. Čeremchovskij Čeremchovo r.
15 iš virš. į Bobrovką į Bobrovką (Бобровка)
13–9 iš ap. Adelė Bartulytė, Antano, gim.  

1920, sesuo Emilija Bartulytė,  
Antano, gim. 1915, sesuo Petrunė  
Bartulytė, Antano, gim. 1916, 
sūnus Vytautas Bartulis, Adelės, 
gim. 1947, Jonas Tamošiūnas,  
Jono, gim. 1895, Elžbieta  
Tamošiūnienė, Jono, gim. 1881, 
ištremti 1949 03 25 į Tulūno r., 
Irkutsko sr.

Elžbieta Tamošiūnienė, Jono, 
gim. 1881, vyras Jonas Tamošiūnas, 
Jono, gim. 1895, duktė Adelė  
Bartulytė, Antano, gim. 1920, 
duktė Emilija Bartulytė, Antano, 
gim. 1915, duktė Petronė Bartulytė, 
Antano, gim. 1916, vaikaitis  
Vytautas Bartulis, Adelės, gim. 
1947, ištremti 1949 03 25 į Niurą, 
Tulūno r., Irkutsko sr. Vaikaitė 
Aldona Bartulytė, Vlado, gim. 1957 
tremtyje.

183 15–16 iš virš. į Aleksandrovskij, Bodajbo r. į Aleksandrovskį, Bodaibo r.
184 11 iš virš. į Aprelską, Bodajbo r. Aprelską (Апрельск), Bodaibo r.
185 14 iš ap. į Momotovo, Kazačinskij r. į Momotovą, Kazačinskojės r.
189 8 iš virš. Bodajbo r. Bodaibo r.
190 10 iš virš. Irkutsko r. Tulūno r.

9 iš ap. Kazačinsko r. Kazačinskojės r.
6 iš ap. Ugličj Ugličių (Углич)
1 iš ap. Vytergolage Vytegroje (Вытегра, Volgobaltlagas)
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nas Linkevičius]. – Vilnius : Versmė, 2016. – 1388 
p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. – (Lietuvos 
valsčiai, ISSN 1822-489X ; kn. 30).
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191 9–10 iš virš. Sovetskij r. (d. Berezovskij) Sovetskio (d. Beriozovskojės) r.
12–13 iš virš. Vaškys Vaškis
11 iš ap. į Zimos r. į Zimą, Zimos r.

192 5 iš virš. į Ilecką, Čkalovo sr.,  
Petropavlovskas, Kazachijos SSR

į Sol Ilecką, Čkalovo  
(d. Orenburgo) sr., perkeltas į  
Petropavlovską, Kazachijos SSR

15 iš virš. Kazačinsko r. Kazačinskojės r.
5 iš ap. į Tulūno r. į Perevozą (Перевоз), Tulūno r.

195 8 iš ap. į Kazačinsko r. į Kazačinskojės r.
197 18 iš virš. į Kazačinsko r. į Kazačinskojės r.

22 iš virš. į Kazačinsko r. į Kazačinskojės r.
200 12 iš ap. Centraljnyj Centralnyj
202 6 iš ap. Bolšoj Didįjį
203 1 iš virš. Bolšoj Didįjį
204 5 iš virš. į Kvitoką į Kvitoką (Квиток)
206 6 iš virš. Čkalovo sr. Čkalovo (d. Orenburgo) sr.

11–10 iš ap. Usolje Sibirskoję į Sibiro Usolę
7 iš ap. Perevozę Perevozą

209 21 iš virš. Bolšaja Didžiąją
13 iš ap. Bolšaja Didžiąją

210 11 iš virš. Kazačinsko r. Kazačinskojės r.
211 2 iš virš. Felicija Nemeikštytė Felicija Nemeikštytė Šnapštienė

3 iš virš. į Tulūno r. į Perevozą (Перевоз), Tulūno r.
16 iš virš. Kazačinsko r. Kazačinskojės r.
Straipsnio  
pabaigoje

[praleista teksto dalis] 8. Lietuvos gyventojų genocidas, t. 4, 
1949. N–Ž, Vilnius, 2014.
9. Pasaulio vietovardžiai. Azija 
(Kambodža–Vietnamas), Vilnius, 2014.

212 3 išnašoje 1999 1999, p. 624
241 Užraše  

po nuotr.
Narinkevičiūtė Norinkevičiūtė

459 Straipsnio  
pabaigoje 

[praleista teksto dalis] jai savivaldos teises. Tai buvo  
išskirtinis atvejis. XIX ir XX a.  
susiklostė Šeduvos miestui geri  
santykiai jau su tėvoniniais  
dvarininkais, vokiečių kilmės  
Roppais.

596 54 išnašoje 1912 2012
667 4 iš virš. 1988 m. 1991 m.
669 8 iš virš. Liukpetrienė Likpetrienė
676 Užraše  

prie nuotr.
Liaudies meno Lietuvos liaudies kultūros

1 iš ap. gim. 1933 gim. 1932
678 Užraše  

po nuotr.
1990 m. 1975 m.

681 11 iš ap. 1988 m. 1991 m.
710 5 iš ap. Pãnevėžio Pånevėžio
713 14 iš ap. Pãvartyčių Påvartyčių
720 2 iš ap. O. Drūtinę O. Drūtienę
724 3 iš virš. G. Simonaitienė G. Simaitienė
726 12 iš virš. gydytojo vyr. gydytojo 
732 15–14 iš ap. bakalauro laipsniu įgijo sveikatos 

priežiūros įstaigų administravimo 
specialybę.

Įgijo reabilitacijos ir slaugos  
bakalauro kvalifikacinį laipsnį.  
Vėliau mokėsi M. Romerio  
universitete ir įgijo viešojo  
administravimo magistro laipsnį, 
specializacija – sveikatos apsaugos 
įstaigų administravimas
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8 iš ap. Z. Daukšiene ir gydytojas  
V. Smirnovas su bendruomenės 
slaugytoja M. Jarašiūniene

M. Grincevičiene ir gydytojas  
terapeutas V. Smirnovas su  
bendrosios praktikos slaugytoja 
Z. Daukšiene

733 3 iš virš. Klinikinė ligoninė Laboratorija
6 iš virš. specialios diagnostikos laborantė laboratorinės diagnostikos specialistė 
12 iš virš. A. Palionienė R. Pabilionienė
18 iš virš. J. Verpetinskienė I. Verpetinskienė
19 iš virš. operatore darbui su kompiuteriu med. statistike 

800 Užraše  
po nuotr.

Apaštalinis protonaras Apaštalinis protonotaras

809 Užraše  
po nuotr.

Lionginas Virbutas SJ Lionginas Virbalas

835 Straipsnio  
pabaigoje

[praleista teksto dalis] Pranui Kūriui 2016 m. suteiktas  
Šeduvos miesto piliečio garbės 
vardas.

904 Straipsnio  
pabaigoje 

[praleista teksto dalis] Antanui Bukauskui 2016 m.  
suteiktas Šeduvos miesto piliečio 
garbės vardas.

907 5 iš virš. su Beirutu su Ados Beirutienės Tėvu 
934 21–22 iš virš. 1980–2008 – Panevėžio  

apygardos teismo Baudžiamųjų 
bylų skyriaus teisėja

1980–2008 – Utenos rajono  
apylinkės teismo teisėja, 1982–
2007 – šio teismo pirmininkė, 
2008–2012 – Panevėžio apygardos 
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėja

945 Užraše  
prie nuotr.

Elžbietos ir Kazimiero Plungių 
šeima

Karolina Plungienė su vaikais ir 
vyro broliu Justinu

950 12 iš ap. užaugino 4 vaikus užaugino 6 vaikus
1014 Užraše  

po nuotr.
A. Viliūnienė E. Viliūnienė

1151 3 iš virš. betoninį kryžių, metalinį kryžių,
1163 18 iš ap. krautuvėlę Baukuose krautuvėlę Šileikonyse
1335 6 iš ap. lgyginamosios lyginamosios
1337 4–5 iš virš. Apeliacinio administracinio


	Šeduva
	Turinys
	Turinys anglų kalba
	Jonas Linkevičius. Enciklopedinės monografijos link
	Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
	Edmundas Rimša. Itališkai prancūziški Šeduvos herbo motyvai
	GAMTA
	* Augustinas Linčius. Šeduvos krašto gamtovaizdžių geomorfologiniai, hidrografiniai ir Žemės plutos geologiniai ypatumai
	Gamtovaizdžių geomorfologiniai bruožai
	Hidrografinio tinklo sklaida
	Žemės plutos sandara ir jos savitumas
	Naudingosios iškasenos
	Geologinio pamato saugos, mineralinių turtų tausojimo ir pažeistų gamtovaizdžių rekultivavimo svarba

	Vytautas Žeimantas. Šeduvos valsčiaus miškai, jų priežiūra ir naudojimas
	Vaclovas Stukonis. Radvilonių botaninis draustinis

	ISTORIJA
	* Birutė Salatkienė. Šeduvos archeologijos paveldas ir jo tyrimai
	Šeduvos archeologinės vietos: statistika ir tipologija
	Archeologiniai žvalgymai, tyrimai ir jų sklaida
	Akmens amžiaus radimvietės
	Piliakalnis ir gyvenvietė
	Geležies amžiaus kapinynai
	Šeduvos senojo miesto vieta
	Dvarų sodybos ir kaimavietės

	Tadas Šidiškis. Šeduvos valsčiaus mitologinės vietos
	Gražina Dunauskienė. Knygnešystė Šeduvos krašte
	Buvusio Šeduvos valsčiaus ir seniūnijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
	* Jonas Sireika. Šeduvos valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais
	Šeduvos valsčiaus represuotieji asmenys. Parengė Birutė Panumienė
	* Aurelija Malinauskaitė. Partizaninis judėjimas Šeduvos krašte 1944–1953 metais
	Vytautas Vaitiekūnas. Senelio Vytauto prisiminimai (Nuotrupos ir fragmentai iš partizano atsiminimų rankraščio)

	ETNINĖ KULTŪRA
	Emilija Brajinskienė. Šeduvių buities papročiai
	Krikštynos
	Piršlybos
	Vestuvės
	Jaunojo pusėje
	Piršlio teismas
	Laidotuvės
	Kol dar žmogus gyvas

	Emilija Brajinskienė. Api duono kasdieninė i švėntinė
	Kristina Kacevičienė. Šeduvos krašto gražiadarbiai
	Audėjos
	Akmentašys
	Medžio drožėjai
	Kalvis
	Mediniai lauko papuošalai
	Mezgėjos, nėrėjos vąšeliu, siuvinėtojos, siuvėjos
	Lėlių gamyba
	Kilimėliai, paveikslai kabliuku išnerti ant medžiagos
	Odiniai dirbiniai
	„Sodai“ iš šiaudelių

	* Rita Garškaitė. Šeduvos apylinkių kapinės

	KALBA
	* Janina Švambarytė-Valužienė. Kaip kalbama buvusiame Šeduvos valsčiuje
	Buvusio Šeduvos valsčiaus kalbinio ploto ribos
	Buvusio Šeduvos valsčiaus kalbinė medžiaga
	Skiriamosios (pagrindinės) buvusio Šeduvos valsčiaus šnektos ypatybės
	Dabartinė kalbinė buvusio Šeduvos valsčiaus situacija valsčiaus kalbiniuose punktuose
	Skiriamųjų šiaurinių panevėžiškių patarmės ypatybių išlaikymas buvusio Šeduvos valsčiaus kalbiniuose punktuose

	* Vidas Garliauskas. Šeduvos apylinkių istoriniai oikonimai
	* Laimutis Bilkis. Šeduvos vandenvardžiai
	I. Kilmė
	II. Daryba
	III. Semantika (motyvacija)


	TAUTOSAKA
	Šeduvių dainos. Dainas atrinko ir melodijas parengė Laima Burkšaitienė, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas
	Sakytinė tautosaka: 60 tekstų nuo Šeduvos. Parengė Povilas Krikščiūnas
	Iš tarpukario užrašų
	Iš Antano Valantino užrašų
	Šeduvos apylinkių padavimai

	Mažųjų formų tautosaka: 100 tekstų ir keletas komentarų. Parengė Povilas Krikščiūnas

	ŠEDUVOS MIESTAS IR SENIŪNIJA
	Mečislovas Jučas. Kas valdė senąją Šeduvą?
	Mindaugas Briedis. Šeduvos gyventojai nuo XVI iki XXI amžiaus
	Mindaugas Briedis. Nepastatyti rūmai Šeduvoje XVIII amžiuje
	Kazys Misius. Iš Šeduvos bažnyčios ir parapijos praeities iki 1945 metų
	Bažnyčia LDK laikotarpiu
	Bažnyčia 1795–1860 metais
	XIX a. pirmos pusės parapijos gyvenvietės
	Bažnyčia 1861–1918 metais
	Bažnyčia ir parapija 1918–1945 metais
	Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios architektūra
	Švč. Jėzaus širdies bažnyčia
	Keletas žodžių apie Šeduvos parapijos koplyčias

	Vladimiras Geisleris. Šeduvos miestas (1898)
	Arūnas Astramskas. Šeduvos savivalda XX amžiaus pradžioje
	Liubomiras Viktoras Žeimantas. Šeduvos geležinkelio stotis (nuo veiklos pradžios iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės praradimo 1940 m.)
	Emilija Brajinskienė, Jonas Linkevičius. Tarpukario Šeduva
	Šeduvos miesto žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
	Kazys Misius. Šeduvos paštas iki 1940 metų
	Keletas žodžių apie pašto susisiekimą LDK laikais
	Šeduvos arklių pašto stotis Rusijos valdymo metais
	Šeduvos pašto stotis, skyrius, pašto telegrafo skyrius 1874–1915 metais
	Lietuvos Respublikos laikų paštas

	Kazys Misius. Iš švietimo istorijos Šeduvoje iki 1915 metų
	LDK laikų parapinė mokykla
	Parapinė mokykla 1795–1816 metais
	Dviklasė parapinė mokykla 1816–1836 metais
	Valdinė dviklasė parapinė mokykla 1836–1863 metais
	Nevaldinė Šeduvos parapinė mokykla
	Valdinė Šeduvos mokykla 1864–1904 metais
	Keletas žodžių apie slaptą mokymą
	Šeduvos mokyklos 1905–1915 metais

	Jonas Linkevičius. Mokyklos dešimtmečių fragmentai
	Genovaitė Dryžienė. Nepriklausomybės mokslo metų laiptais
	Izolina Stanulienė. Apie Šeduvos kultūrinę veiklą
	Regina Juknienė. Iš Šeduvos bibliotekos istorijos
	Arūnas Bubnys. Šeduvos žydų tragedija
	Milda Jakulytė-Vasil. Šeduvos žydų atminimo įamžinimas
	Eglė Bendikaitė. Už garbę Lietuvos…
	Donata Bukauskienė. Šeduvių sveikatos priežiūra
	Elena Kučinskienė. Šeduvos vaistinei – 150
	Vladas Terleckas. Šeduvos kredito kooperacijos istorijos bruožai (1920–1949 m.)
	Šeduvos smulkaus kredito draugija 1922–1940 metais
	Šeduvos žydų liaudies banko veiklos fragmentai
	Kredito kooperacijos žlugdymas ir likvidavimas (1940–1949)

	Jonas Linkevičius. Pavasarininkija mėlynkepurė
	Kostas Dočkus. Šeduvos seniūnijos baruose
	Romanas Kazlauskas. Sakalais jie kilo
	Sigitas Senulis, Rusnė Pangonytė. Šeduvos kraštotyros muziejus

	ĮŽYMŪS ŠEDUVIAI
	Prelatas Bronius Antanaitis. Prelato aureolė. Parengė Jonas Linkevičius
	Bronius Antanaitis. Iš katalikiškos Šeduvijos
	Egidijus Jarašiūnas. Mokslininko, vadybininko, teisėjo keliai
	Veronika Valavičiūtė. Iš tėvų išmokęs darbštumo ir atsakomybės
	Algimantas Valinevičius apie save (biografiniai duomenys)
	Antanas Bakutis. Iki šiolei nepasakytos mintys
	Jonas Linkevičius. Aukštas ir stiprus
	Jonas Linkevičius. Išlaikęs didvyriškumo egzaminą
	Zenonas Vasiliauskas. Domas Krivickas – teisininkas, JAV lietuvių veikėjas
	Aleksandras Šidlauskas. Rašytojas iš Šeduvos
	Romualdas Budrys. Kęstutis Jurgis Žitkus (1926–2000)
	Nijolė Sušinskienė. Antanas Bukauskas
	Romualdas Budrys. Dailininkė Genovaitė Bložytė-Guntienė (1927–1984)
	Izolina Skromanaitė-Staniulienė. Apie Skromanų – akmenkalių šeimyną
	Vytenis Rimkus. Dailininkas Povilas Anikinas
	Algirdas Vladas Borsteika. Jachta nugalėjęs Atlantą
	Šeduvių biografijų sąvadas. Parengė Jonas Linkevičius

	TARPUKARIO VALSČIAUS SENIŪNIJOS
	Jonas Linkevičius. Sugrįžimas į seniūnijas
	Gražina Vengrienė. Nežadantys išnykti Alksniupiai
	Vytautas Astrauskas. Kietas suvalkietis, geras šeimininkas
	Gražina Vengrienė. Šileikonių–Alksniupių mokyklos
	Gražina Pucevičiūtė-Palionienė. Majoras Izidorius Pucevičius – Lietuvos laisvės armijos Žaliosios rinktinės įkūrėjas ir vadas
	Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė. Laisvės kovų dalyvis
	Minolija Pelėdienė. Liaudiškių pamiškėse
	Alfonsas Litinskas. Ežerinė Paežerių seniūnija
	Dalia Kudžmaitė-Balsienė. Ne lapas, vėjo pūstas
	Algirdas Butkevičius. Mano gimtoji Šeduva
	Jovita Janušauskaitė-Valevičienė. Dėdė Izidorius
	Petras Juknevičius. Pakalniškių seniūnija
	Saulius Čepaitis. Pakalniškių mokykla
	Albinas Jonas Marcinkevičius. Trumpam atsigręžus į praeitį
	Petras Juknevičius. Misionierius iš Pakalniškių
	Petras Juknevičius. Visuomenės veikėjas advokatas Rapolas Skipitis
	Laima Rasimavičienė. Pavartyčių ąžuolai
	Irena Dobrovolskaitė. Dailininkas ir rašytojas – šeduvis
	Juozas Butkevičius. Prastavonių keliu
	Povilas Kalinauskas. Pro mokyklos langą
	Jonas Linkevičius. Nepriklausomų geležinkelių vadovas
	Liubomiras Viktoras Žeimantas. Gimbogalos geležinkelio stotis 1919–1940 metais
	Petras Juknevičius. Raginėnų proistorė ir istorijos fragmentai
	Petras Juknevičius. Advokatas, Sibiro kankinys
	Petras Juknevičius. Lietuvos konsulas Aleksandras Polišaitis
	Genovaitė Juknevičienė. Po Rokonių dangum
	Gražina Vengrienė. Šileikoniai ir šileikoniečiai
	Stanislovas Vozbinas. Dvaras prie kaimo
	Adelė Važgauskienė. Dievo užmirštame krašte
	Adelė Važgauskienė. Šnikonių mokykla
	Vytautas Vaitiekūnas. Artimi Vaiduloniai ir Žilioniai
	Bronė Liniauskienė. Autobiografija
	Jonas Liniauskas. Mama, mokytoja, poetė
	Žydronė Kolevinskienė. Laiko atkarpos Bronės Liniauskienės poezijoje
	Jonas Gudmonas. Dailininkas, pilietis, žmogus
	Jura Baronienė, Rasa Navickienė. Butėnų bendruomenė
	Aleksandras Digimas. Vėriškių žemė ir žmonės
	Valentinas Paliūnis. Vėriškių mokykla
	Irena Skurdelienė. Kunigas ir poetas
	Jonas Linkevičius. Kaimo bernioko aukštumos aukštumėlės
	Povilas Zakarevičius. Mokslininkas, vadybos atgimimo puoselėtojas
	Gražina Vengrienė. Senieji ir dabartiniai Žybartai
	Vytenis Rimkus. Mokytojas, dailininkas, tremtinys
	Regina Vaitkevičienė. Margas poeto gyvenimas
	Vlada Vengrienė. Lietuvos savanoris iš Margių kaimo

	Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba
	Straipsnių autoriai
	Santrumpos ir sutrumpinimai
	Monografijos finansuotojai ir rėmėjai
	Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas
	Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas
	Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
	Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
	Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
	Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Violeta Barkauskaitė, Rasa Kašėtienė, Jonas Linkevičius

	Contents
	The Contents in English
	Jonas Linkevičius. Towards an encyclopaedic monograph
	The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
	Edmundas Rimša. The Italian–French motives of the Šeduva Coat of Arms
	NATURE
	* Augustinas Linčius. The geomorphologic, hydrographic and Earth crust geology peculiarities
	Vytautas Žeimantas. Forests in the Šeduva area, their caretaking and use
	Vaclovas Stukonis. The Radviloniai botanical reserve

	HISTORY
	* Birutė Salatkienė. Šeduva archaeological heritage and its investigations
	Tadas Šidiškis. Mythological sites in the Šeduva area
	Gražina Dunauskienė. Book smuggling in Šeduva area
	The map of former Šeduva Valsčius and Neighbourhood. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
	* Jonas Sireika. The Šeduva Valsčius self-government in 1918–1940
	The repressed persons in Šeduva area. Prepared by Birutė Panumienė
	* Aurelija Malinauskaitė. Partisan movement in the Šeduva land in 1944–1953
	Vytautas Vaitiekūnas. The reminiscences by my grandfather Vytautas (Snippets and fragments from partisan’s reminiscences manuscript)

	ETHNICAL CULTURE
	Emilija Brajinskienė. The daily life customs of Šeduva people
	Emilija Brajinskienė. About the everyday and festive bread
	Kristina Kacevičienė. Folk art works in Šeduva area
	* Rita Garškaitė. The cemeteries in Šeduva area

	LANGUAGE
	* Janina Švambarytė-Valužienė. How people speak in former Šeduva Valsčius
	* Vidas Garliauskas. Historical oikonyms in Šeduva area
	* Laimutis Bilkis. The hydronyms in Šeduva area

	FOLKLORE
	The songs of Šeduva people. The songs selected and melodies prepared by Laima Burkšaitienė, the texts prepared by Povilas Krikščiūnas
	Oral folklore: 60 texts from Šeduva area. Prepared by Povilas Krikščiūnas
	The small folklore forms: 100 texts and several comments. Prepared by Povilas Krikščiūnas

	ŠEDUVA TOWN AND NEIGHBOURHOOD
	Mečislovas Jučas. Who ruled the old Šeduva?
	Mindaugas Briedis. Šeduva population from the 16th to the 21st century
	Mindaugas Briedis. The estate in Šeduva of the 18th century–not built
	Kazys Misius. From the past of the church and parish in Šeduva before 1945
	Vladimiras Geisleris. The town of Šeduva (1898)
	Arūnas Astramskas. Šeduva self-government at the start of the 20th century
	Liubomiras Viktoras Žeimantas. Šeduva railway station (from the start to the loss of the Independence of the Republic of Lithuania in 1940)
	Emilija Brajinskienė, Jonas Linkevičius. The inter-war Šeduva
	The map of Šeduva town. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
	Kazys Misius. The post office of Šeduva before 1940
	The Šeduva Post Station and its telegraph department in 1874–1915
	The post during the times of the pre-war Republic of Lithuania
	Kazys Misius. From the education history in Šeduva before 1915
	Jonas Linkevičius. School decade fragments
	Genovaitė Dryžienė. The stairs of independence school years
	Izolina Stanulienė. About the cultural activities in Šeduva
	Regina Juknienė. From the history of Šeduva library
	Arūnas Bubnys. The tragedy of Jews in Šeduva
	Milda Jakulytė-Vasil. The commemoration of Šeduva Jews
	Eglė Bendikaitė. For the honour of Lithuania…
	Donata Bukauskienė. Health care of Šeduva people
	Elena Kučinskienė. The Šeduva Pharmacy is 150 years old
	Vladas Terleckas. The lineaments of the Šeduva credit cooperation history (1920–1949)
	Jonas Linkevičius. The blue caps of the Pavasaris Association members
	Kostas Dočkus. The fields of activities of Šeduva Neighbourhood
	Romanas Kazlauskas. They took off like falcons
	Sigitas Senulis, Rusnė Pangonytė. Šeduva local lore museum

	FAMOUS ŠEDUVA PEOPLE
	Prelatas Bronius Antanaitis. Prelate’s glory. Prepared by Jonas Linkevičius
	Bronius Antanaitis. From the Catholic land of Šeduva
	Egidijus Jarašiūnas. The paths of a scholar, manager and judge
	Veronika Valavičiūtė. “Having learned diligence and responsibility from parents” (J. Ruževičius)
	Algimantas Valinevičius about himself (biographical data)
	Antanas Bakutis. The thoughts unsaid up till now
	Jonas Linkevičius. Tall and mighty
	Jonas Linkevičius. After passing the heroism exam
	Zenonas Vasiliauskas. Domas Krivickas–a lawyer and activist among the US Lithuanians
	Aleksandras Šidlauskas. An author from Šeduva
	Romualdas Budrys. Kęstutis Jurgis Žitkus (1926–2000)
	Nijolė Sušinskienė. Antanas Bukauskas
	Romualdas Budrys. The artist Genovaitė Bložytė-Guntienė (1927–1984)
	Izolina Skromanaitė-Staniulienė. About the family of Skromanai–the stone carvers
	Vytenis Rimkus. The artist Povilas Anikinas
	Algirdas Vladas Borsteika. He conquered the Atlantic on his yacht
	The digest of biographies of Šeduva people. Prepared by Jonas Linkevičius

	NEIGBOURHOODS OF INTERWAR VALSČIUS
	Jonas Linkevičius. Back to the neighbourhoods
	Gražina Vengrienė. Alksniupiai do not intend to disappear
	Vytautas Astrauskas. A tough man from Suvalkai and good master
	Gražina Vengrienė. The schools in Šileikoniai–Alksniupiai
	Gražina Pucevičiūtė-Palionienė. Major Izidorius Pucevičius– a founder and commander of the Žalioji (Green) Brigade of the Lithuanian Freedom Army
	Nijolė Plungaitė-Šidlauskienė. The participant of the freedom fights
	Minolija Pelėdienė. At the Liaudiškiai forest outskirts
	Alfonsas Litinskas. The laky neighbourhood of Paežeriai
	Dalia Kudžmaitė-Balsienė. It’s not a leaf driven by wind
	Algirdas Butkevičius. My native Šeduva
	Jovita Janušauskaitė-Valevičienė. Uncle Izidorius
	Petras Juknevičius. Pakalniškiai Neighbourhood
	Saulius Čepaitis. Pakalniškiai School
	Albinas Jonas Marcinkevičius. A brief turn-back to the past
	Petras Juknevičius. A missionary from Pakalniškiai
	Petras Juknevičius. A public man and lawyer Rapolas Skipitis
	Laima Rasimavičienė. The oaks of Pavartyčiai
	Irena Dobrovolskaitė. An artist and author from Šeduva
	Juozas Butkevičius. Along the Prastavoniai road
	Povilas Kalinauskas. A view from the school window
	Jonas Linkevičius. The head of independent railways
	Liubomiras Viktoras Žeimantas. The Gimbogala railway station in 1919–1940
	Petras Juknevičius. Raginėnai prehistory and fragments of its history
	Petras Juknevičius. A lawyer and martyr in Siberia
	Petras Juknevičius. Lithuanian consul Aleksandras Polišaitis
	Genovaitė Juknevičienė. Under the skies of Rokoniai
	Gražina Vengrienė. Šileikoniai and its people
	Stanislovas Vozbinas. A manor at the village
	Adelė Važgauskienė. In the god-forgotten land
	Adelė Važgauskienė. Šnikoniai school
	Vytautas Vaitiekūnas. Close villages of Vaiduloniai and Žilioniai
	Bronė Liniauskienė. Autobiography
	Jonas Liniauskas. Mother, teacher and poetess
	Žydronė Kolevinskienė. Time sections in the poetry of Bronė Liniauskienė
	Jonas Gudmonas. An artist, citizen and man
	Jura Baronienė, Rasa Navickienė. Butėnai community
	Aleksandras Digimas. Vėriškiai land and people
	Valentinas Paliūnis. Vėriškiai school
	Irena Skurdelienė. A priest and poet
	Jonas Linkevičius. The top heights of a village guy
	Povilas Zakarevičius. A scholar and promoter of management revival
	Gražina Vengrienė. The old and modern Žybartai
	Vytenis Rimkus. A teacher, artist and deportee
	Regina Vaitkevičienė. Chequered life of a poet
	Vlada Vengrienė. Lithuanian volunteer from Margiai Village

	The English summaries of papers approved by the “Lietuvos Valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works
	About the authors
	Abbreviations
	Fiscal sponsors and promoters of the monograph
	The alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai
	The territorial list of former Lithuanian Valsčiai
	About the “Lietuvos Valsčiai” series
	The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs to be published and those already published. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė
	About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)
	The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė, Violeta Barkauskaitė, Rasa Kašėtienė and Jonas Linkevičius

	Pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas

	Atgal: 
	Turinys: 
	Pirmyn: 


