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Po Rokonių dangum
Iš Rajono mIestelIų IR kaImų IstoRIjos

Po Rokonių dangum
Čia, po Rokonių dangum, gimus iR užaugus, visada malonu sugRįžti į gimtinę, 
o nuo jos nutolus, bent mintimis aplankyti, sapnuose joje paskRajoti, menant 
neblėstanČius vaizdus, Čia gyvenusių iR tebegyvenanČių veidus, kaimo iR dvaRo 
peRvaRtas kRašto istoRijos veRpetuose...

pines apylinkėje sklandė įvairiausių pasakojimų. Vy-
resnio amžiaus rokoniečiai tvirtina, kad ten buvo lai-
dojami maro metų mirusieji.

Senolis Antanas Mačėnas (gimęs 1915 m.) prisimi-
nė, kad kaimas turėjo ir savo simbolinį kryžių, kuriuo 
didžiavosi. Deja, sensta žmonės, sensta ir kryžiai. Tas 
pakelėje parimęs kryžius linko linko, kol nugriuvo.

Genovaitė jUkneVIČIenĖ, kraštietė, choreografė

Tas gimtasis lygumų be kalnelio ar daubos kai-
mas – vienas seniausių ir labiausiai nutolusių nuo 
buvusio Šeduvos valsčiaus (dabar Radviliškio rajono) 
kaimų. Jo pavadinimą vietos gyventojai kildino nuo 
dažnų rūkų prisisunkimo ir sklaidos šiame tarp miš-
kų įsikurdinusiame krašte. Kalbininkai tvirtina, kad 
kaimo ir dvaro pavadinimas nuo Roko vardo, pridėjus 
aukštaitišką priesagą -oniai. Vietovės pavadinimas il-
gai raštų ir šnekamojoje kalboje buvo „sudvigubin-
tas“ – su u ir ū balsiais žodžio šaknyje. Šnekamojoje 
kalboje dažniau vartotas „Rukoniai“. Pastaraisiais de-
šimtmečiais įsigalėjo  „Rokoniai“ kaip senesnis pa-
vadinimas, 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, išdžiūvo, 
apaugo kiečiais ir kitokiomis žolėmis. Vietovė priglu-
dusi prie geležinkelio Šiauliai–Panevėžys ruožo. Ar-
timiausi kaimynai – Labos geležinkelio stotis, Arei-
niškių dvaras, Būtėnų, Daukantų, Vaižgų, Džiugonių 
kaimai. Netoli ir Sidabravas, didžiausia šio krašto gy-
venvietė, 1947–1950 m. tapusi valsčiumi, „pagimdy-
ta“, kaip ir Daukantai, tų pačių Rokonių.  

Kaimo žemė buvo suskirstyta rėžiais (valakais), na-
mai pastatyti pagal kelią. Tas kelias, kaip 2011 m. užrašė 
Genovaitė Balnionytė-Juraitienė, 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 Saveikių mišką. 

Kaimo pasididžiavimas – didingai žaliuojantis 50 
ha eglynas, išdalytas rokoniečiams ir daukantiečiams, 
kurie  didžiuojasi savo grybinga giria. 

Kaime, netoli Areiniškių dvaro, šliejosi kapinės. 
Jau prieš pusšimtį metų jos uždarytos. Apie tas ka-

Toje Rokonių vietoje, kur ilgus metus stovėjo ir metų naštos 
nebeišlaikė kaimo kryžius, 2000 m. pastatytas naujas
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Pirmąjį tarpukario dešimtmetį Rokoniai priklausė  
Smilgių valsčiui, bet, atrodo, ta priklausomybė kurį 
laiką buvusi nelabai aiški, nes 1923 m. visuotinio 
gyventojų surašymo sąrašuose bent to buvusio kai-
mo dalis (Daukantai) neįtraukta nė į vieno valsčiaus 
sąrašus. Rokonių seniūnija – keturioliktoji Šeduvos 
valsčiuje, buvo įkurta praėjusio amžiaus ketvirto 
dešimtmečio pradžioje. LCVA archyve esančių do-
kumentų žiniomis, 1930 m. sausio 29 d. Rokonių 
seniūnu išrinktas Juozas Valys, pavaduotoju – Juozas 
Tamošiūnas, atstovu – Bronius Švagždys, Rokonių 
dvarininkas, valdęs 71,59 ha atsargos karininkas (f. 
797, ap. 1, b. 1680). Po ketverių metų seniūnijoje, 
kurios plotas 1298 ha, gyveno 443 gyventojai, 1938 
m. – 529  gyventojai (f. 379, ap. 2, b. 2779).

Rokoniai gali didžiuotis savo senove. Kraštotyri-
ninkas 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 išpla-
nuoti ir įkurti į rytus nuo Šeduvos, Daugyvenės ir Kir-
šino tarpupyje, prie kelio Naujamiestis–Šeduva. Vaitu 
paskirtas Matas Laurinovičius. Vaitystei pavadinimas 
duotas nuo  Rokonių kaimo vardo (...) Kaimas įkurtas 
1554 metais. Kaimui priskirta 26 valakai ir 10 margų 
žemės. 1555 metais, revizoriam sudarant kaimo apra-
šymą, 21 valakas jau buvo paimtas žemdirbių. Pažy-
mėta, kad iš 26 Rokonių kaimo valakų 21 valako žemė 
priskirta vidutinei. Kaimo gyventojams uždėtos tokios 
prievolė: 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 že-
mių ribos ir kt.

Rokoniai jų gyventojams ne tik vienas seniausių, 
bet ir vienas gražiausių to krašto kampelių. Seno-
lė K. Sirutavičienė „Mūsų krašto“ žurnalistei jį taip 
prisiminė: „Aš dar pusmerge būdama, vogčiomis lėkda-
vau į kaimą pasiklausyti dainuojančių merginų. O tos jų 
dainos taip  ir aidėdavę per visą Rokonių kaimą, mat, 
vietovę supantys miškai toms dainoms suteikdavę savo-
tiško žavesio. Kaip dabar smagu būtų kokį vakarą išgirsti 
dainuojant...“ (iš 1996 m. birželio 16 d. numerio). O 
dar – sodai, pavasariais sodybas skandinę žieduose... 

Rokonių kaimo istorija persipina su to paties pa-
vadinimo dvaro istorija. Rokonių dvaras, įsispraudęs 
tarp Miškių ir Džiugonių kaimų, stūksojo vienoje 
kaimo keliuko pusėje, kitoje – Areiniškių dvaras. 
Gal pirmiausia iš Rokonių dvaro savininkų minė-
tinas dvarininkas Matas 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. Iš „Mūsų Lietuva“, t. 2, p. 591). Taigi 
galima sutikti su rašytojo teiginiu, kad „tas Rukonių 
dvaras ir Sidabravą pagimdė“. Kitas Rokonių dvari-
ninkas Kazimieras Jankevičius bažnyčią kiek padi-
dino ir išrūpino jai parapijos teises. Tas dvarininkas 
patarė sidabravietį Švagždžių Jonuką leisti Min-Rokonių dvaro savininkai Boguševičiai

Po Rokonių dangum

Iš kairės į dešinę – Justinas, Bronius ir Pranas Švagždžiai
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buvo išrinktas Šeduvos valsčiaus viršaičiu, ir, žinoma, 
jo dėmesys seniūnijai buvo svarbus.

Rokonių seniūnijos Daukantų kaime, kurio ne-
mažą dalį sudarė naujakuriai – buvę savanoriai, vyko 
intensyvus kūrimosi, statybų, naujų ūkininkavimo 
formų diegimo metas, kūrėsi jaukios sodybos, prie 
kurių buvo veisiami sodai, sumirgėjo gėlių darželiai. 

Apie 1925 m. Rokoniuose įsikūrė pradinė mo-
kykla, kurioje mokytojavo mokytojai Balčiūnas ir jį 
pakeitusi Grigaliūnaitė. Mokykla egzistavo neilgai. 
Rokonių vaikai mokėsi netolimame Sidabrave, su 
kuriuo siejo artimi apylinkės jaunimo ir suaugusiųjų 
ryšiai, šventadieniais čia jie lankydavosi jaukioje pa-
rapijos bažnyčioje, čia buvo palaidoti ir laidojami jų 
artimieji, čia veikė net keturios krautuvės.

1942 m. visuotinio gyventojų surašymo duome-
nimis, didžiausias seniūnijoje 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. Anali-
zuojant 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 Džiugo-
nių 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 gy-
veno 28 šeimos su 127 gyventojai. B. Butvilas turėjo 
1 samdinį. Visi kiti dirbo žemę be samdinių. Kaime 
gyveno ir dirbo 4 amatininkai – 3 siuvėjai ir fotogra-
fas. Kaime gyveno 5 Butvilų, 3 Kriščiūnų ir 2 Petrai-
čių šeimos. Gausiausia Eleonoros ir Povilo Kriščiūnų 
šeimyna – užaugo 8 dukros.

Antrojo pasaulinio karo metais frontas per apy-
linkę pasitraukė per vieną naktį, ir kaimas, galima 
sakyti, nenukentėjo. Tačiau į karą buvo pašaukti ir 
žuvo šie kaimo vyrai: Vladas Stalionis, Augustinas 
Lukoševičius, Karolis Tamošiūnas. Sugrįžo Antanas 
Lukoševičius, Karolis Mikolaitis, Antanas Nečėnas, 
Mykolas Kudžma, o Dominykas Kulbeckas, sėkmin-
gai slapstęsis, karo išvengė.  

Po Rokonių dangum

taujos gimnazijon, rėmė jį besimokantį. Jam mirus, 
Jonas Švagždys, 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 vyk-
davo klojimo vaidinimai, gegužinės pamaldos, už-
klisdavo ir cirkas. Dvare veikė pieninė, kurioje daug 
metų dirbo Angelė Butvilaitė.

Susikūrus nepriklausomai Lietuvai rytinė dvaro že-
mės dalis išdalyta savanoriams ir bežemiams iš Baiso-
galos, Grinkiškio, Rozalimo, bet daugiausia iš Smilgių 
valsčiaus. Šeimoms, kuriose buvo daugiau vaikų ir jau-
nimo, atmatavo kaimo pakraščiuose po 30 ir daugiau 
hektarų, našlėms, ligotiems – apytikriai po 15 ha centre. 
Žemės gavo ir mano dėdė savanoris Krikščiūnas, kuris 
perleido gautą sklypą mano tėvui Povilui. Naujakurių 
kaimas Rokonių žemėje buvo pavadintas žemę mata-
vusio matininko Daukanto pavarde. Taigi aš esu gimusi 
Daukantuose, bet jaučiuosi rukoniete, nes naujas kai-
mas taip ir liko po bendru Rokonių dangum.  

Po žemės reformos Daukantai išsiskirstė į vien-
sėdijas. Dvaro centrą iš dvarininko A. Boguševičiaus 
apie 1932–1933 m. nupirko broliai Bronius ir Justinas 
Švagždžiai. Naujų dvarininkų atsiradimas Rokoniuo-
se buvo svarbus visai apylinkei, kurios ūkininkams 
teko nemažai sunkių išbandymų kuriantis, skausmin-
gų išgyvenimų išlydint savo artimuosius emigracijon. 
Švagždžiai tapo ūkininkavimo pavyzdžiu, jie niekada 
neatsisakė padėti artimiems ir tolimesniems kaimy-
nams. Su jais artimai bendravęs mano tėvas dažnai 
minėdavo naujus dvarininkus geru žodžiu. Atsargos 
karininkas Bronius Švagždys 1932 m. sausio 01 18 d. 

Veterinarijos gydytojas ir seniūnas Dominykas Masilionis
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Po Rokonių dangum

Didžiausios nelaimės kaimą užgriuvo pokario me-
tais. Po karo likusieji kaime rėmė partizanus, nakvin-
dino juos, slėpdamiesi vieni nuo kitų. Tik nepriklau-
somybės 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. 
1949-ieji. Visi kaimo žmonės buvo sukviesti į Kazimie-
ro Balnionio namus. Ašaromis plūsdami, grasinant Si-
biru, rašė pareiškimus stoti į kolūkį. Pirmininku išrinko 
Kazimierą Balnionį. Kolūkį pavadino „Rokonių vieny-
be“. 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 pa-
vadino „Raudonąja vėliava“  ir pirmininku paskyrė jau 
beraštį komunistą Vladą Kriščiūną, iškart viskas ėmė 
blogėti. Pirmininkas prisidėjo, kad būtų ištremti į Sibi-
rą Rokonių dvarininkai Švagždžiai.   

Buhalteris K. Mikolaitis dirbo nebeilgai, nes su 
beraščiu pirmininku buvo sunku, perėjo dirbti į sta-
tybas darbų vykdytoju. K. Balnionį paskyrė apylin-
kės pirmininku, vėliau – kolūkio brigadininku. Atsi-
kėlus į kolūkį agronomui, K. Balnionis su Dominyku 
Kulbecku iki pensijos šėrė jaučius. K. Balnionis buvo 
linksmas ir reto gabumo pasakorius. Jaunimas saky-
davo: „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 Klementi-
na, kuri vėliau ištekėjo už Sirutavičiaus.  Ištrėmė 
ir Kulbeckų, Stankūnų, Daukšų, daugiavaikę Sta-
lionių šeimą. 1949 m. kovo 25 d. išvežė Broniaus 
Švagždžio, mirusio 1943 m., žmoną su keturiais 
vaikais. Sibire įkurdino Irkutsko srityje, prie Tulu-
no miesto, miško pramonės barakuose, kur jie iš-
gyveno visus tremties metus, dirbo, mokėsi. Apie 
1958-uosius 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 Vy-
tautas Stalionis turėjo daug brolių ir seserų – jų buvo 
10 vaikų. Vytauto tėvas buvo invalidas, be vienos ko-
jos. Turėjo daug žemės, bet ji buvo prasta – pelkės 
ir krūmynai. Vaikai nedideli, 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 duo-
nos, 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, po-
etu, pop muzikos atlikėju, nuo 2006-ųjų m. pradėjo 
solinę karjerą. 

Šiandieninio kaimo centre gyveno Aglinskų, Ku-
džmų, Tamošiūnų šeimos. Priešais viena kitą buvo 
Tamošiūnų Dominyko ir Felicijono sodybos. Domi-
nyko 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 Ku-
džmų gyveno Valiai, Žilinskai, Lasauskai, Kulbeckai, 
Šimkevičiai, Lukoševičiai, Mikolaičiai. Daugiausia 
kaime buvo Tamošiūnų ir Žilinskų. Aglinskai išmirę, 
liudininkų nebelikę.

Kudžmų istorija atkurta pagal senos rokonietės 
Bogomilos Kudžmaitės-Masilionienės pasakojimą 
(iš senelio Ignaco prisiminimų) ir sudarytą giminės 
genealoginį medį. Prisimenama, kad po švedų karo 
ir po jo ištikusio maro Rokonių ir aplinkinių kai-

Vitalija ir Kazimieras Masilioniai su anūku Juliumi
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mų suaugę gyventojai išmirė. Likusius gyvus vaikus 
Areiniškių dvaro ponas (pavardė nežinoma) surinko 
ir apgyvendino dvare. Mokė juos dirbti, amato, mai-
tino, rengė. Ignaco Kudžmos senelis buvo pono alu-
daris ir medžioklinių šunų prižiūrėtojas. Jį suaugusį 
apvesdino su dvaro kambarių tvarkytoja, davė jiems 
žemės ir padėjo įsikurti Rokonių kaime. Tikriausiai 
panašiai Rokoniuose buvo įkurdinti ir kiti gyvento-
jai. 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 hu-
morą. 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, Alfonsas 
– Meldynų kaime (Pakruojio r.), Elena  – netolima-
me nuo tėviškės Radvilonių kaime. Karolis, vienas iš 
brolių dvynių, – mokslininkas, gyvena ir dirba, Kau-
ne, Kazimieras, antras iš dvynių, atkūrus nepriklau-
somybę, grįžo į gimtąjį kaimą.  

Kazimieras Masilionis po nepriklausomybės pa-
skelbimo, motinos paliepimu, atsiėmė Rokoniuose 
8 hektarus tėvų žemės ir pradėjo ūkininkauti. Ga-
bus organizatorius, talentingas ir darbštus jis netruko 
iškilti, tapo kaimo lyderiu. Greitai apsirūpino našia 
žemės apdirbimo technika, pirko 800 ha žemės, tapo 
turtingiausiu ir įtakingiausiu gimtojo kaimo gyven-
toju. Kazimiero žmona Vitalija – tikra vyro pagalbi-

ninkė. Jie abu – pirmieji pagalbos ir labdaros tiekėjai 
kaimo žmonėms. 2000 m. K. Masilionis toje pat vie-
toje, kur stovėjo ir neatlaikęs metų naštos nugriuvo 
simbolinis kaimo pasididžiavimas – kryžius, pastatė 
betoninį kryžių, kad tas stovėtų porą šimtmečių! 
Statybos – jo pašaukimas. Pasistatė sau gražius na-
mus, visiems – autobusų stotelę, net bažnyčią. Jo 
visur pilna. Kazimieras – aktyvus gretimo Butėnų 
kaimo bendruomenės narys, armonikierius, be ku-
rio neapsieina ir Šeduvos saviveiklininkai. Ne kartą 
su šeduviečiais griežė TV „Duokim garo“ laidose. 
Pastraisiais metais nusenęs kaimas jo dėka pradeda 
atsigauti. Jau trys jaunos šeimos apsigyveno Roko-
niuose. Apie Kazimiero  pastatytus namus, gyveni-
mo idėjas ir negandas kino režisierius Aleksandras 
Digimas sukūrė du filmus: „Buvo namas ir...“, kitą 
– „Nevagiu ir nespekuliuoju“.

Karolio Mikolaičio seneliai iš Peterburgo grįžo 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Kaip ir kodėl išvyko,  
nežinoma. Grįžę apsigyveno Panevėžyje. Susipažinę 
su vokiečiu Rosak, paprašė padėti nusipirkti žemės 
Rokonių kaime. Už paslaugą jie įsipareigojo kasmet 
į Panevėžį nuvežti vežimą šieno. Karolio Mikolaičio 
ir Elenos Mikolaitytės-Valančienės 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 statybo-
se. Ir dabar su seserimi gyvena kaime, sulaukę dau-
giau nei devyniasdešimt metų. 

Rokoniuose liko ir Kazio Balnionio sūnus Algi-
mantas. Grįžęs iš kariuomenės, mokėsi Vabalninko 
žemės ūkio technikume. Jį baigęs, grįžo į kolūkį, dir-
bo su įvairia technika. Vėliau – pas Kazimierą Ma-
silionį ūkvedžiu. Dabar jau pensininkas, 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. Ka-
zimieras Žilinskas vedė Elžbietą Kazlauskaitę iš Ra-
ginėnų kaimo. Jie vaikų neturėjo. Likusi našlė Ele-
na Žilinskienė žemę užrašė krikšto dukrai Mortai 
Kasperavičiūtei, sesers Veronikos dukrai. 1932 m. 
Morta ištekėjo už Kazimiero Balnionio ir atsikė-
lė gyventi į Rokonių kaimą pas tetą Elžbietą, kuri 
buvo garsi giesmininkė. Be jos neapsieidavo nei 

Balnionių namas, kuriame dabar gyvena Adelė, 
Genovaitė ir Algimantas Balnioniai

Po Rokonių dangum
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Seimą. Senelis K. Lukoševičius balsavo už kairiųjų 
kandidatą ir pasigyrė dievobaimingai giminaitei, o 
ši atraportavo klebonui. Klebonas I. Linkevičius, 
važiuodamas per kaimą lankyti ligonio, pamatė at-
einantį K. Lukoševičių. Pasišaukė artyn, o tam pri-
ėjus pradėjo mušti sakydamas: „Bedievi, atskirsiu 
tave nuo bažnyčios, jei tarnausi raudoniukams!“ 
Senelis atsiprašinėjo, žadėjo daugiau taip nedary-
ti. Visgi jo sūnus Augustinas 1940 m. priklausė 
komunistų kuopelei. Per karą jis žuvo. Kiti bro-
liai 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 moks-
lus baigusių specialistų, kuriems kaime būtų per 
ankšta,  kaip būtų pagražėjusios sodybos, nebepri-
simenančios šiaudinių stogų! Bet ir tai, kas čia šian-
dien yra gero ir gražaus, nuteikia optimistiškai: po 
aukštu Rokonių dangum nemaža tikrų naujo lietu-
viško kaimo patriotų!

Nuotraukos ir straipsnio turiniui panaudota me-
džiaga – iš rokonietės Genovaitės Balnionytės-Jurai-

tienės archyvo, iš Lukoševičių, Masilionių, Mikolaičių, 
Švagždžių ir straipsnio autorės albumų

Straipsnis bus spausdinamas rengiamoje 
monografijoje „Šeduva“

vaišės, nei laidotuvės. Be to, ji buvo keliolikos kai-
mo vaikų krikšto motinėlė. Taigi pagrindiniai kai-
mo giedoriai buvo Elžbieta Žilinskienė ir Lasauskas.

Lasausko duktė ištekėjo už Rimaičio ir išvažiavo 
į JAV. Ten gimė dukterys Genovaitė ir Ona. Rimai-
čiai grįžę nusipirko žemės Rokoniuose ir ūkininka-
vo. Genovaitė turėjo ypatingo grožio balsą. Būdama 
šešiolikos metų ištekėjo už Karolio Valio. Jos balsą 
lavino senelis Lasauskas.

E. Žilinskienei pasenus, Genovaitė tapo vedančią-
ja kaimo giesmininke ir dainininke.

Genovaitės sesuo Ona ištekėjo už Juozo Stankū-
no ir ūkininkavo Rimaičių ūkyje. 1951 m. Stankūnai 
buvo ištremti į Sibirą su dviem mažais sūneliais – Ro-
mualdu ir Henriku. Išvežti todėl, kad Ona buvo JAV 
pilietė. Henrikas su šeima ūkininkauja Valių ūkyje. 
Rimaičių-Stankūnų pastatai kolūkių laikais nugriauti. 

Antano Žilinsko sūnus vedė Oną Tamošiūnaitę, 
sulaukė sūnaus Juozo ir dukros Elenos. Elena gyveno 
su tėvais. Jos dukra ištekėjo už Kazimiero Masiliūno. 
K. Masiliūnas ir Valys, irgi gražaus balso savininkai, 
buvo pagrindiniai kaimo dainininkai.

O paskutiniai giesmininkai buvo K. Masiliūnas ir 
Genovaitė Valienė. 

Juozas Valys, kuris gyveno prie eglyno, su pirmąja 
žmona augino sūnus Stasį ir Kazimierą. Mirus pir-
majai žmonai, su antrąja susilaukė trijų sūnų – Jono, 
Juozo ir Prano. Tėvas mirė nesenas, o motinai augin-
ti penkis sūnus buvo labai sunku. Gal ir nenorėdami 
gyventi su pamote, Stasys ir Kazimieras išėjo iš namų 
ir įsidarbino Panevėžyje. Kazimieras buvo labai ga-
bus. Dirbdamas savarankiškai baigė aukštąjį mokslą, 
dirbo inžinieriumi. Jonas, baigęs Sidabravo vidurinės 
mokyklos septynias klases, įstojo į Klaipėdos jūrinin-
kų mokyklą. Baigęs ją, dirbo bocmanu, o vėliau, dar 
pasimokęs, tapo kapitonu. Taigi kaimas turėjo ir žve-
jybinio laivo kapitoną Joną. 

Kazimiero Valio duktė ištekėjo už suvalkiečio Vin-
co Medelio. Medelių šeima praturtėjo trimis sūnumis 
ir keturiomis dukromis. Du sūnūs, baigę mokslus, įsi-
kūrė Vilniuje. Ypač iškilo Kazimiero anūkas Algiman-
tas, tapęs įžymiu teisininku ir visuomenės veikėju.

Straipsnio pabaigoje – linksmesnis senolės Elž-
bietos Žilinskienės pasakojimas apie rokonietį 
Kazimierą Lukoševičių. Kazimieras buvo kairiųjų 
pažiūrų. Sidabravo klebonas I. Linkevičius pirmai-
siais nepriklausomybės metas per pamokslą mokė 
parapijiečius, už ką reikia balsuoti rinkimuose į 
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Kazimiero Masilionio pastatytoje autobusų stotelėje 
rokoniečiai, susirinkę į gegužines pamaldas (mojavas)


