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sypsenq. 0 miisq darbai buvo to-

Antroj i ekspedicij a i Skapiski 
Praejusiais metais i Kupiskio 

ir Skapiskio apylinkes, renkant 
medziagCl numatomoms leisti 
valsci4 monografijoms "Kupis
kis" ir "Skapiskis" buvo atvyk~s 
didelis burys tyrinetoj4 is ivairi4 
mokslo institucij4. Siemet ne 
kCl mazesnis burys, pakviestas 
ekspedicijos vadoves, Kupis
kio etnografijos muziejaus 
specialistes, istorikes Ausros 
Jonusytes, darbavosi buvusio 
Skapiskio valsciaus vietose. 

Ekspedicijoms reikalingas 
lesas skyre "Versmes" leidy
klos vadovas Petras Jonusas. 

Neringa BUTKEVICIOTE 

Kulturinis ir dvasinis 
zmoni4 gyvenimas 

Menotyrininke dr. Jolanta Za
bulyte tyrinejo senllsias kapinaites, 
kuriq nera daug, bet jose slypi daug 
atradimq. 

Nukelta i 2 p. 
Dalis Skapiskio ekspedicijos dalyvill dr. Aldonos Vasiliauskienes sodyboje, Skapiskyje. 

Autores nuotrauka 
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Atkelta is 2 p. 

Labai placiai buvo pal'asakota 
apie keliony traukiniu i tremties 
vietas. Tyrinetojai ypac isimine 
Vinco Tijuso ir Broniaus Bickaus .~ 

pasakojimai. Dekinga Onai Le
knickienei uz paskolinta~ skenuoti 
tremties nuotraukas. 

Istorikas EugeniJus Manelis, ra

salltis Skapiskio ~alsciaus mokyklq 
istorij1j- nuo )918 . iki 1940 metq, 
teige: "Manau, kad tai yra pats svar
biausias Lie~vos svietimo puslapis, 
kuri mums reikia iki galo atskleisti, 
pamatyti mokyklose dirbusius mo
nes, mokyklas, is kuriq prasidejo 
musq kairno:-mokslinimas nepriklau

somoje LietllVoje. Savo straipsnyje 
stengsiuosi' atkreipti demesj i tuos 
dalykus. Stengsiuosi rasti ir aprasyti 
visus mokytojus, kurie,dirbo t1j- pasi

j aukojam1j- darb1j-, kurie buvo kaimo 
' sviesuliai, Zmones, kurie buvo bu

,simq Partizanq aukletojai, Zmones, 
kurie skiepijo vaikams meily savo 
krastui, savo girntinei." 

Zmones, garsim~ Skapiskj 

Jstorike dr, Aldona Vasiliauskie
ne turedama pluost1j-rartkrasCiq apie 
Zymiuosius skapiskenus - tremti-

"nj ir tautodailinink1j- Broniq Bickq, 
apie vargoninink1j- Leonard~ Juske
n1j-, gydytoj1j- Ign1j- Vaitosk1j-, kunigus 

Juozap1j- Bardisausk1j-, Petr1j- Meilq ir 
Povil1j- VarZinSK1j-, mokytoj1j- Stanis
lav1j- Mazeikyty, apie zakristijon1j

,Paulin1j- Kaluin1j-, garsi1j- <;horisty AI: 
don1j- J3eleckaity; Elenuty Stuokieny; ~ 

, Vladislav1j- Klimkaity ir daugeli kitq 
skapiskenq ekspedicijos metu papil
de turim1j- informacij1j-. 

Prie Skapiskio sv. Hiacinto (Jackaus) baznycios: architekte dr. Marija Rupei- j 
kiene ir architektasAntanas Rupeika su klebonu Salvijumi PranskOnu (desineje). 

Filologe, docente dr. Genovai-
te Druckute Kupiskio etnografijos 
muziejuje, Skapiskio bibliotekoje 
perZiUrejd , susirinkt1j- medziag1j
apie rasytojus, garsinusius Ska
plski6 vard1j-. Jos straipsnio tema 
- " Skapiskis rasytojq akiratyje". 

Lietuvos edukologijos universite
to istorijos fakulteto 4 kurso studente 

Giedre Vaicikauskaite numato para
syti . straipsni "Sv. Lairryno atlaidai 
Skapiskyje", Europos S1!iungos po- ' 
litikos ir administravimo magistrante 
Giedre Papuckaite papilde informa
cij1j- apie Skapiskio kraSto Zyffiiau
sias vietoves Zmoniq pasakojimais 
ir bibliotekoje sukaupta medZiaga. Ji 
labai dekinga skapiskenams - rhoky
tojai Aliutei Elenai Markeviciutei ir 
jos broliui, miskininkui Vidmantui 
MarkeviCi~i, uZ glob1j-, ekspedicijos 
metu IT pasaI<:ojimus. 

Neringos Butkeviciotes nuotraukos 

Zoologas Mantas Arblizas tyri
nejo Skapiskio apylinkiq vabzdZius, 
rinko medZiag1j- apie varliagyvius. 
Architekte dr. Marija Rupeikiene ir 
Antanas Rupeika gilinosi ' i Skapis- I 
kio baZnyCios architektiir1j-, rinko I 
medZiag1j- Kupiskio muziejuje, Ku- i 
piskio ir Skapiskio bibliotekose. ~ 

Vakaroneje ekspedicijos daly- I 
viams Kupiskio r. Salamiescio lais- ; 
valaikio centro vadovas Almantas I 
Totoris papasakojo apie Kupiskio I 
krast1j- dainuodamas tamiiikai., ' ' ~ 
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"Jspudis didziulis, kai pamatai 
aukstus trijq metrq paminklus su 
skirtingais kryziais vienoje eileje 
lyg ekspozicijoje. Jeigu kapinaite
se nerandi originalaus kryziaus, tai 
rimdi koki nors unikalq iras<f', -
sake mokslininke. Jai ypac istrigo, 
kad vIsq tYrinetq kaimq kapinait~s 
labai sutvarkytos. Pradejusi moks
linius tyrinejimus 1988-1989 me
tais, nuo kaltiniq kryziq perejo ir 
prie mediniq paminklq. Daug ido
miq temq galima atskleisti tyri~eji
mq metu. Ir simbolikl!, ir tradicijas. 
NeuZtenka pasakyti, kad gram, kad 
originalu, reikia kelti klausiml!, ko
del taip yra. Pasiziurejus i pamin
kius, galima pasakyti apie ekono
mini lygi, apie zmoniq skoni ir apie 
jq kulturl!. 

Istorike Daiva Mikalonyte pirml! 
kartl! dalyvavo tokioje ekspedicijo
je ir pasirinko Aukstaitijl!, nes buvo 
mazai pazinta, kaip ir Skapiskis ar 
Kupiskis. Skapiskyje sutiko daug 
idomiq zmoniq. Pasirinkusi savo 
straipsnio teml! "Skapiskio kulruri
nis gyvenimas tarpukario metais", 
daug is vietiniq gyventojq sliZinojo 
apie sventes, apie vakaruskas, apie 
atlaidus, apie kermosius, kitokias 
zmoniq pramogas. NemaZai ziniq 
susirinko kalbindama Aliuty Elenl! 
Markeviciuty, Stanislavl! Mazeiky
ty, Broniq Bickq, Janinl! Meiluvie
ny ir kitus pateikejus. 

Zemdirbystes instituto Dotnu
vos akademijos neetatinis darbuo
tojas dr. Vytas Masauskas rinko 
medziagl! savo straipsniui, kuriame 
atsispindes dirvozemiq agroche
miniai tyrimai, nepriklausomybes 
laikotarpio zemes ukis ir pazan~ 
gios ukininkavimo technologijos, 
remiantis Jono Pakalnio ukiu. Sis 
ukis gali buti pavyzdys .ne tiktai 
Kupiskio rajonui, bet it visai res
publikai, kaip tvarkytis, kad butq 
issaugotas dirvozemio derlingu-

mas. Ekspedicijos laikotarpiu V. 
Masauskas gavo daug duomenq is 
Lietuvos zemes ukio konsultavi-

~alii)(~s K~Ski'~aJQti,~.ii~= " 
ro vadoves Ausros Petronytes; IS 

Skapiskio bibliotekininkes Romos 
Bugailiskienes. 

Mokslininkas daugelio ekspe
dicijos dalyviq vardu dekojo va
dovei, "Skapiskio" monografijos 
sudarytojai A. Jonusytei uz labai 
dideli darbl! organizuojant trans
portl!, tyrinetojq atveziml! i vietl! 
pagal ekspedicijos dalyviq norus, 

Skapiskimas Bronius Bickus pasakoja apie savo sukurtas skulpturas. 

Vyresnioji Genocido auk4 muziejaus specialiste Egle Stasaityte klausineja 
tremtinj Broni4 Bick4 (centre). Kaireje Vidmantas Markevicius. 

Aptariami surinkti duomenys. Is 
kaires: Eugenijus Manelis, dr. Aldona 
Vasiliauskiene ir Daiva Mikalonyte. 

surinkiml! literaruros, kurios pa
geidavo straipsniq autoriai, ir kitq 
klausimq sprendiml!. 

Mokykl4 raidos bruozai ir 
didieji t remimai 

Dr. Jolanta Zabulyte tyrineja Skapiskio kapinaici4 kryzius. 

Vyresnioj i Genocido aukq mu
ziejaus specialiste Egle Stasaityte 
sioje ekspedicijoje kalbino ska
piskenus, patyrusius didziuosius 
tremimus. Uzrase -jq pasakoj imus, 
susirinko iliustraciny medziagl!. 
Suzinojo daug dalykq, kuriq kito
se Lietuvos vietovese nebuvo gir
dejusi. Pavyzdziui, kad tremtyje 
zmones badavo, bet gelbejo Zuvis 
ir duona.' 

Neringos Butkeviciotes nuotraukos. Nukelta i 6 p. 
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