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Ar jau išleista knyga apie jūsų

Kur gyvena raguviai

Raguva — vidurio Lietuvos 
miestelis, įsikūręs abipus Ne
vėžio. Jos apylinkėse žmonės 
gyveno jau akmens amžiuje — 
tai liudįja archeologų rasti ak
meniniai kirviai, datuojami 
vėlyvuoju neolitu ir žalvario 
amžiumi. Vietovės išskirti
numą prieškrikščioniškoje Lie
tuvoje rodo ir jos pavadi- 
mas su šaknimi rag. — Pasak 
archeologo P. Tarasenkos, šia 
šaknimi su įvairiomis priesa
gomis yra išreiškiamas „bend
ras visiems aisčiams ir daugu
mai kitų indoeuropiečių tautų 
nekrokulto šventovių pavadi
nimas”. Beje, lotynų kalboje 
žodis rogus turi ir laužo, ir 
kapo prasmes. Tokios pat 
kilmės yra ir garsiojo Šven
taragio slėnio Vilniuje pava
dinimas (šaltiniuose lotynų 
kalba — Sanctorogi), kuriame, 
anot Lietuvos metraščio, de
ginę ir laidoję visus Lietuvos 
didžiuosius kunigaikščius ir 
kilmingesnius bajorus iki Vy
tauto. Vadinasi, senojoje Ragu
voje galėjo būti pagonių kul
to apeigų vieta. Tai liudįja ir 
mitologinis akmuo, kurį pirmą 
kartą paminėjo istorikas My
kolas Balinskis 1846 m. 
Varšuvoje išleistoje knygoje 
Senovės Lenkija. „Prie Ragu
vos, ant Nevėžio kranto, gu
lėjo senovinis, įspūdingo dy
džio granitinis akmuo, lietu
viškai vadintas Žalčiu, ...ka
dangi ant jo buvo iškalti trijų 
žalčių siluetai”. Šis akmuo 
buvo nuvežtas į grafo Čapskio 
dvarą Kėdainiuose, ten jį 1867 
m. aprašė, nupiešė ir spaudoje 
paskelbė senovės tyrinėtojas, 
archeologas, Senienų muzie
jaus Vilniuje steigėjas Eus- 
tachijus Tiškevičius. Vykstant 
sukilimui, 1863 m. Capskių 
dvaras buvo nacionalizuotas, o 
kur dingo akmuo — neaišku.

Rašytiniuose šaltiniuose Ra
guvos žemės pirmą kartą pa
minėtos 1501 m. Vilkmergės 
(Ukmergės) vietininko Boriso 
Semenavičiaus prašyme Lie
tuvos didžiajam kunigaikščiui 
Aleksandrui. 1501 m. liepos 
22 d. Aleksandro dovanojimo 
raštu Raguva su žmonėmis, 
žemėmis, vandenimis ir vis
kuo buvo atiduota B. Semena- 
vičiui. 1586 m. dokumentuose 
jau minimas Raguvos mieste
lis, 1610 m. balandžio 7 d. 
dvaro inventoriuje — Šv. Jono 
bažnyčia ir priešais dvaro var
tus buvusi sena cerkvė. 1740 
m. gruodžio 12 d. Raguvai su
teikta turgaus bei prekymečių 
privilegija. XVI a. Raguvą 
valdė kunigaikščiai Žilinskiai 
(kitur — Žilinskiai), XVII a. — 
Oginskiai, XVIII a. (iki 1831 
m. sukilimo) — Straševičiai. 
Raguvos istorijoje rasime ir 
1831 m., ir 1863-1864 m. suki
limų, ir 1905-1907 m. įvykių, 
ir nepriklausomybės kovų 
puslapių. Su Raguva susiję 
daugelis iškilių asmenybių, 
knygnešių, mokslininkų, daili
ninkų, poetų, kunigų, visuo
menininkų. Nuo XVII a. Ragu
voje gyveno žydai, šiek tiek, 
karaimų, XIX a. — sentikiai. 
(1867 m. Kritižio kaime pasta
tyti mediniai sentikių maldos 
namai).

-1861 m. buvo įkurtas Ragu-

tėviškę?

vos valsčius, išrinktas vir
šaitis, jo padėjėjai, seniūnijų 
seniūnai, mokesčių rinkėjai, 
teismo teisėjai ir kiti parei
gūnai. Sovietmečiu nuo 1950 
m. toje pačioje teritorįjoje 
veikė Raguvos apylinkė. 1995 
m. gegužės 9 d. įsteigta Ragu
vos seniūnįja, savo teritorįja 
gerokai mažesnė už buvusį 
valsčių. •

Postūmis parengti knygą — 
Raguvos 500 metų jubiliejus, 
kuris buvo švenčiamas šių 
metų rugpjūčio 18-19 d. Kny
gos pristatymas, šalia Ragu
vos vėliavos ir herbo pašven
tinimo, buvo svarbus jubilie
jaus akcentas. Knygoje daug 
dėmesio skiriama Raguvos 
krašto bajorams Zaremboms, 
Komarams, Straševičiams, 
bažnyčios ir parapijos istori
joms, švietimo raidai, folklo
rui, tautinėms mažumoms — 
žydams, rusams. Išsamiai ap
rašyta valsčiaus mokyklų rai
da 1918-1944 m. Kultūrinio 
gyvenimo panoramą atsklei
džia istorijos ir kultūros pa
minklų — Raguvos simbolio 
šv. Florijono, šv. Agotos, 
dailės kūrinių, numizmatikos 
ir faleristikos rinkinių aprašy
mai. Rezistencinę kovą pri
simena jos dalyviai, spausdi
nami straipsniai apie Raguvos 
partizanus. Etninę kultūrą at
spindi Raguvos amatai, preky
ba, apylinkių kapinės, senieji 
raguviškių tikėjimai, burtai ir 
prietarai. Pateikiami apylin
kių gyvenamųjų vietų vardai, 
raguviškių šnektos žodynėlis. 
Raguvos kraštas davė įžymių 
žmonių: istorikę Jonę Devei- 
kytę-Navakienę, žurnalistą 
Jurgį Savaitį, kunigą ir publi
cistą Titą Narbutą, pedagogus 
Juozą Burbą, Vytautą Nare- 
čionį, Česlovą Vaišvilą, poe- 
tus-partizanus Bronių Kri
vicką, Kostą Tvaską-Rugelį, 
poetus Povilą Kulvinską, Ži
vilę Baltušnikaitę, dailininkus 
Joną Mackevičių, Petrą, Do
micėlę ir Aleksandrą Tarabil- 
das, dailės istoriką Tadą Ado- 
monį, inžinierių ir žodyni
ninką Bronių Masioką, aktorę 
Eugenįją Šulgaitę, sportinin
kus Algirdą Baltušniką, Ma- 
rįją Kartanaitę, laivų kapito
nus Stasį Marcinkevičių, Al
girdą Kulboką, lakūnus Alek
sandrą Vilkončių, Vytautą 
Sargautą.

Dienos šviesą išvydusi, kny
ga padarė didžiulį įspūdį ra- 
guviams, buvo graibstyte 
graibstoma Raguvos jubilie
jaus iškilmių metu. Pirmojo 
pristatymo metu nepakako at
sivežto 150 knygų tiražo. Ra

guvos krašto žmonės yra 
dėkingi „Versmės” leidyklos 
vadovui Petrui Jonušui už 
knygos išleidimo finansavimą, 
vadina jį auksiniu raguviu, o 
monografiją Raguva — šven
tuoju raštu.

Romualdas Samavičius
Raguvos sudarytojas ir vy

riausiasis redaktorius

Kur teka Veliuonėlė
Veliuona — nedidelis mies

telis prie Nemuno intakėlių 
Veliuonos, vietinių žmonių 
vadinamos Veliuonėle, bei 
Skruzdupio. Važiuojant Ne
muno slėniu, kairėje atsiveria 
nepakartojamo grožio vaizdai, 
o dešinėje prie aukštų kalvų 
prisispaudę miesteliai, iš ku
rių bene pats garsiausias yra 
Veliuona. Miestelis tarsi pada
lytas į dvi dalis: viena žemai, 
kalnų papėdėje, prie pat kelio 
Kaunas-Jurbarkas, kita — 
aukštai, ant pačių kalnų, į vie
ną ir kitą puses nuo bažny
čios.

Istoriniuose šaltiniuose Ve
liuonos vardas minimas 1291 
metais — ten tuomet jau sto
vėjusi lietuvių pilis. „Lietuvos 
gynybos skydas kare su 
kryžiuočių ordinu”, — taip 
įvardijo Veliuonos reikšmę 
Vilniaus pedagoginio instituto 
docentas istorikas Romas Ba
tūra. Anot senųjų metraščių, 
Veliuonoje, puldamas kryžiuo-

V. Ruzo nuotraukaRaguvos bažnyčios varpinė 1998 m.

Antano Mickaus nuotrauka.
Vytauto Didžiojo paminklo (skulpt. Apolinaras Šimkūnas) iškilmingas atidengimas Veliuonoje 1930 
m. birželio 29 d.

čių pastatytą Bajerburgo pilį, 
žuvo Lietuvos didysis kuni
gaikštis Gediminas. Veliuo
noje, kaip ir Vilniuje, yra kal
nas, vadinamas Gedimino 
kapu. Vienas jų galėjo žymėti 
žūties, kitas — palaidojimo 
vietą. Pasakojama, kad Gedi
mino kūnas su didžiausia pa
lyda buvo atvežtas į Vilnių ir 
sudegintas Šventaragio slė
nyje.

1412 m. Vytautas Veliuonoje 
pastatė pilį. 1421 m. jis funda- 
vo bažnyčią ir įsteigė vieną 
pirmųjų parapijų Lietuvoje. 
1416-1423 m. Veliuonoje ne 
kartą-vyko Vytauto organizuo
tos diplomatinės derybos su 
Ordinu, kuriose taip pat daly
vavo ir Jogaila bei Prūsijos ir 
Livonijos magistrai bei vysku
pai. 1501-1506 m. karaliaus 
Aleksandro privilegija Veliuo
nai suteikta Magdeburgo tei
sė. XVII-XVIII a. Veliuona 
buvo didelis srities centras. Ji 
minima daugelyje įvairiomis 
kalbomis parašytų knygų, 
miestelio bibliografijai pateik
ti reikėtų kelių tomų, tačiau 
apie Veliuoną iki šiol nebuvo 
išleista atskira knyga (neskai
tant kelių brošiūrų). Knygą 
pradėta rengti 2000 m. pra
džioje, o po pusantrų metų — 
2001 m. liepos 6 d. ji jau buvo 

pristatyta Veliuonoje, minint 
500-ųjų metų Magdeburgo 
teisės suteikimo sukaktį. Tai 
yra septinta Lietuvos valsčių 
serijos knyga.

Bene daugiausia vietos šioje 
knygoje skirta iš čia kilu
siems ir tebegyvenantiems 
žmonėms. Rasite literatūro
logo Rimanto Skeivio straips
nį apie tėviškės — Klangių 
kaimo — įtaką Petro Cvirkos 
kūrybai, surasti ir paskelbti 
rašytojo kūrinių veikėjų ve
liuoniškių prototipai. Patei
kiamos išsamios rašytojo Jono 
Mačiulio, skulptoriaus ir ra
šytojo Šarūno Šimulyno, bro
lių — dailininko Romualdo ir 
smuikininko Petro Kuncų gy
venimo bei kūrybos apžvalgos.

Knygoje Veliuona gausu ne 
tik istorinių straipsnių, et
ninės kultūros tyrinėjimų. 
Išskirtinė vieta — broliams 
Antanui ir Jonui Juškoms, jų 
Veliuonos apylinkėse XIX a. 
antrojoje pusėje užrašytoms 
dainoms. Tarpukaryje Veliuo
noje buvo pastatyti paminklai 
Vytautui ir Gediminui, vieti
nių žmonių pastangomis iš
saugoti ir sovietiniais metais. 
Ši knyga nuo kitų panašaus 
pobūdžio leidinių skiriasi 
nuotraukų, ypač tarpukario, 
gausa. Jų čia 700, neskaitant 
dar 100 piešinių ir kitų ilius
tracijų. Mat Veliuonoje gyveno 
garsus to meto fotografas An
tanas Mickus. Jo nuotraukos 
buvo spausdinamos to meto 
leidiniuose (Broniaus Kviklio 
Mūsų Lietuvoje ir kituose, pe
riodikoje). Tik dabar, suradus 
stiklo negatyvus, kuriuos iš
saugojo sūnus Kazys Vytau
tas, buvo galima nustatyti šių 
unikalių nuotraukų autorystę. 
Antanas Mickus fotografavo ir 
šventes, ir kaimų bei mies
telių kasdienybę, dauguma 
jo nuotraukų knygoje spaus
dinama pirmą kartą. Beje, so
vietiniais laikais Antano Mic
kaus namuose (1951-1952 m.) 
rinkdavosi pogrindinės istori
jos mokytojo Jono Žilaičio va
dovaujamos organizacįjos 
„Lietuvos laisvės varpas” na
riai. Už tai 1952 m. tėvas ir 
sūnus saugumo buvo suimti ir 
nuteisti laisvės atėmimu.

Monografiją Veliuona rengė 
didelis autorių kolektyvas — 
70 specialistų, tarp jų — ži
nomi istorikai Romas Batūra, 
Adolfas Tautavičius, Edmun

das Rimša, Algirdas Baliulis, 
Vykintas Vaitkevičius, etnolo
gai — Eligijus Juvencijus 
Morkūnas, Libertas Klimka, 
Irena Regina Merkienė, gam
tininkai — Kęstutis Laba
nauskas, Egidijus Bukelikis, 
Filomena Kavoliūtė. Yra ir 
jaunų kultūros tyrinėtojų — 
Alfredo Rukšėno, Arūno Abro
maičių, Daivos Puzaitės ir 
kitų autorių straipsnių. Iš jų 
išsiskiria Veliuonos seniū
no Mindaugo Šlepševičiaus 
straipsniai, analizuojantys 
įvairias gyvenimo sritis atkū
rus nepriklausomybę. Etninės 
kultūros skyrių sudarė Irena 
Seliukaitė, kalbos — Arūnas 
Judžentis, tautosakos — Povi
las Krikščiūnas. Knygoje yra 
pateiktos čia gyvenusių ar 
gyvenančių žymių žmonių bio
grafijos, išsami pavardžių ro
dyklė. Monografiją redagavo 
Asta Žarnienė ir Albinas Ma- 
saitis, maketavo Ina Budrytė. 
Šios serijos dailininkas yra Al
vydas Ladyga. Knygą parėmė 
Kultūros ministerija (34,000 
Lt), Jurbarko rajono savival
dybė (4,000 Lt) bei kraštiečiai 
— dabartinė Veliuonos dva

Raguvos bažnyčios varpinė 1998 m. V. Ruzo nuotrauka.

ro savininkė Olga Vakselytė- 
Švartz bei šiuo metu Lietuvoje 
gyvenantys Anton Balnis (po 
500 Lt) bei Leonidas Venckus 
(400 Lt). Pastarasis yra ve- 
liuoniečių sambūrio „Junige- 
da” prezidentas. Pagrindinis 
knygos rėmėjas — „Versmės” 
leidyklos vadovas Petras Jo
nušas. Taip pat visus šios seri
jos leidinius remia „Lietuvos 
paštas” bei UAB „Magnolija”.

Stengėmės, kad knyga apie 
Veliuoną būtų įdomi ir moksli
ninkui, ir eiliniam skaityto
jui. Tikimės į šį kilnų darbą 
įtraukti ir daugiau žmonių 
tiek Lietuvoje, tiek ir užsie
nyje, galinčių finansiškai pa
remti Lietuvos valsčių serijos 
leidybą.

Vida Girininkienė

Veliuonos sudarytoja ir vy
riausioji redaktorė

Monografija apie 
Lygumus ir Stačiūnus

Lygumų ir Stačiūnų apy
linkės — plačiųjų Šiaurės ly
gumų kraštas. Garsus jis 
darbščiais žmonėmis, ilgaam
žėmis žemdirbystės tradicijo
mis, gardžia alaus puta, prie 
dažno kaimo boluojančiomis 
vėjo malūnų kepurėmis ir .vie
na aukščiausių bažnyčių Lie
tuvoje. šiuos širdžiai mieliau
sius gimtinės akcentus, veda
mi pareigos ir dėkingumo 
jausmų, ir ėmėsi aprašyti bei 
pristatyti kitiems iš . šių,.apy
linkių kilę kraštiečiai.

„Versmės” leidykla Lietuvos 
valsčių serijoje išleido lokalinę 
monografiją Lygumai. Stačiū
nai. Didelio formato, 896 pus
lapių, 700 egz. tiražu išleista 
knyga apie dviejų Šiaurės Lie
tuvos valsčių, egzistavusių 
1918-1950 m., praeitį nuo se
niausių laikų iki šių dienųi'Ši 
lokalinė monografija parengta 
„Žiemgalos” draugijos iniciaty
va. Jau Atgimimo metais šios 
draugijos iniciatyva organi
zuotos tautosakos ekspedicijos 
į Lydumus (1989 m.), Stačiū
nus, Šukionius (1990 m.) ir 
’dtus aplinkinius kaimus.

Nukelta į 2 psl.
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Liberto Klimkos nuotraukaStačiūnų bažnyčios šventorius 1998 m.“ * ** Iv

Atkelta iš 1 psl.
Kiek vėliau, 1998 m. „Žiem
galos” draugija surengė dar 
dvi ekspedicijas sudarydama 
sąlygas dirbti istorikams, et
nologams, menotyrininkams. 
Pamažu kaupėsi medžiaga, 
kurią nutarta apibendrinti ir 
publikuoti lokalinėje mono
grafijoje.

Ši iš kitų Lietuvos valsčių 
serijos monografijų išsiskiria 
tuo, kad pirmąkart leidinys 
papuoštas 35 spalvotomis 
nuotraukomis, sudarytos as
menvardžių, vietovardžių ro
dyklės, santrumpų bei su
trumpinimu sąrašas. Lygu
mai; Stačiūnai savita tuo, kad 
publikuojamas gausus tauto
sakos tekstų pluoštas su 
išsamiu įvadu bei komenta
rais. Tik tyrimų eigoje pavy- 
kusr išsiaiškinti tikslią Sta
čiūnų parapijos įkūrimo datą, 
ši knyga kaip tik ir dedikuota 
šios parapijos įkūrimo 90 m. 
jubiliejui (1911-2001).

Gamtos skyriuje aptariama 
Lygumų kraštovės kilmė ir 
raida, skelbiami 1954-1995 m. 
hidrometeorologinių stebėjimų 
Miciūnų poste rezultatai. Di
džiausiame Praeities skyriuje 
nemažas dėmesys skiriamas 
kaimų istorijoms (aprašomi 
Norvaišių, Vaigailių, Poškie- 
čių, Ročkaičių, Joniškaičių, 
Sereikių, Šukionių kaimai), 
sovietmečio istoriją atspindi 
publikuojami atsiminimai, su
darytas Lygumų seniūnijos is
torijos ir kultūros paminklų 
sąrašas. Didesnę šio skyriaus 
dalį' sudaro žinomų Lietuvos 
tyrinėtojų straipsniai apie ar
cheologinius tyrimus Šukionių 
kapinyne (dr. I. Vaškevičiūtė), 
istorinius akmenis bei Stačiū
nų varpus (dr. L. Klimka), Ly
gumų dvarą ir miestelį XV- 
XIX a. (dr. A. Baliulis), Ly
gumų Švč. Trejybės bei Sta
čiūnų Šv. Lauryno bažnyčias 
(P.’ Spurgevičius), Lygumų ir 
Stačiūnų valsčių istoriją 1918- 
1940 m. (J. Misevičius, R. Jur
gaitis, R. Leviškaitė-Sperskie- 
nė), šių vietovių pašto istoriją 
(K. Misius), nacmečio savi

valdą bei mokyklas (S. Bucha- 
veckas), partizaninį judėjimą 
1944-1953 m. (A. Malinaus
kaitė). Publikuojamas išsa
mus į Sibirą 1941-1952 m. lai
kotarpiu ištremtųjų sąrašas, 
rašoma apie Lygumų šaulius, 
ilgametį Lygumų valsčiaus 
viršaitį Petrą Mekį, Lygumų 
mokyklos direktorę Rozaliją 
Matulevič (Matuliauskaitę).

Skyriuje apie pastarąjį de
šimtmetį skelbiama Sąjūdžio 
metų Lygumuose kronika, ra
šoma apie kultūrinių (biblio
tekų, kultūros namų), švieti
mo (apie Lygumų, Stačiūnų 
mokyklas) įstaigų, Lygumų 
savivaldybės, girininkijos veik
lą, pristatoma Lygumų žemės 
ūkio bendrovė, šio krašto stip
riausi ūkininkai. Juozas Gal- 
kus išsamiai aprašo 1997 m. 
vasario 3 d. Lietuvos Respub
likos prezidento dekretu Ly
gumų miesteliui suteikto her
bo sukūrimo istoriją.

Etninės kultūros skyriuje 
pirmąkart skelbiami, rankraš
tynuose išgulėję, garsių kraš
totyrininkų Vlado Trinkos bei 
Marijonos Čilvinaitės straips
niai. Taip pat rašoma apie 
Joniškaičių ūkininkų sodybas, 
nugriautą Lygumų vėjo malū
ną, interjero audinius, kalen
dorinius papročius, atlaidus, 
puodų gamybą, įnamius bei 
grytelninkus, Lygumų mieste
lio kapines, etnožinijos tradici
jas.

Kalbos skyriuje ne tik apta
riamos Lygumų šnektos ypa
tybės, vietų vardų bei vanden
vardžių kilmė, bet ir išsamiai 
pristatomos XVIII a. Lygumų 
parapijos pavardės, jų kilmė ir 
daryba, pateikiami pagal nau
jausius transkripcijos reika
lavimus parengti tarmės teks
tai.

Įžymių žmonių skyriuje 
išsamiau pristatomos ne tik 
Lietuvoje žinomos garsios as
menybės — pirmasis Lietuvos 
kariuomenės vadas Silvestras 
Žukauskas, antinacinės bei 
antisovietinės rezistencijos or
ganizatorius Jonas Noreika — 
Generolas Vėtra, bei mažiau 
žinomi, bet savo darbais nusi
pelnę mokytojai (Leonas Bo- 
jarskas, Stasys Jarmala, Elž
bieta ir Aleksandras Padagai, 
Juozas Dominauskas), etninės 
kultūros tyrinėtojai (Vladas 
Trinka, Kazimieras Kaliba- 
tas), kunigai (Jurgis Rupka) ir
kt. Parengtas ir kitų šiame 
krašte gimusių ar kada nors 
čia gyvenusių iškilių žmonių 
biografinis sąvadas. Tarp jų 
minimi rašytojai Antanas 
Čalnaris, Antanas Skripkaus- 
kas, žurnalistai Leonas Bra
ziulis, Jonas Švoba, gydytojai 
Aloyzas Algimantas Skaringa 
ir daugelis kitų sričių specia
listų.

Į monografijos komplektavi
mo bei redagavimo darbus 

įsijungė nemažas būrys redak
torių. Etninės kultūros skyrių 

^kuravo prof. habil. dr. Vacys 
Milius, doc. dr. Libertas Klim
ka, Lietuvos istorijos instituto 
Etnologijos skyriaus vedėjas 
dr. Žilvytis Šaknys, Kalbos 
skyrių — dr. Kazimieras 
Garšva ir dr. Artūras Jud- 
žentis. Tautosakos skyrius — 
vienas didžiausių tarp pa
našaus pobūdžio monografijų 
— sudarytas Kazimiero Kali- 
bato, Povilo Krikščiūno, doc. 
dr. Daivos Vyčinienės kruopš
taus darbo dėka. Pasitelkti ir 
kiti bendradarbiai. Nuotrau
kas iš privačių kolekcijų 
padėjo surinkti G. Juodytė, V. 
Virbickas, A. Zaveckienė, J. 
Kelevičius, G. Gulbinienė ir 
kiti. Nemaža nuotraukų pa
naudota iš Šiaulių „Aušros”, 
Šiaulių rajono literatūros mu
ziejaus, įsikūrusio Naisiuose, 
fondų.

Džiugu, jog leidžiant šią 
knygą, kuri kainavo per 
70,000 litų, finansiškai pa
rėmė ne tik institucijos (Almos 
Adamkienės labdaros ir para
mos fondas, Lietuvos paštas, 
Pakruojo raj. savivaldybės 
Kultūros skyrius, Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimų, aukų rėmimo ir at
minimo įamžinimo fondas, 
Lygumų seniūnija ir kt), bet ir 
privatūs asmenys Povilas 
Čalnaris iš Švedijos, Jurgis 
Žalkauskas iš Australijos, Jo
nas Švoba, Vincas ir Vanda

I

Lygumų bažnyčia apie 1925 metus. Iš A Miškinio kolekcijos.

Geriausias paminklas valstybės 
tūkstan tm eči ui

Lietuvos Mokslų akademi
joje vykęs trijų šiemet vasarą 
išleistų stambių monografijų 
Raguva. Lygumai. Stačiūnai 
ir Veliuona pristatymas visuo
menei tapo prisilytėjimo prie 
neišsemiamų dvasinių lobių 
švente ir atgaiva. Interviu su 
Lietuvos tūkstantmečiui bei 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejui skirtos knygų 
serįjos Lietuvos valsčiai vienu 
iniciatorių, leidėju — „Vers
mės” leidyklos vadovu Petru 
Jonušu.

— Papasakokite plačiau 
apie leidyklos „Versmė” 
leidžiamą knygų seriją Lie
tuvos valsčiai. Kaip kilo su
manymas imtis tokios įspū
dingos apimties darbo?

— „Versmės” leidykla, gy
vuojant jau aštuoneri metai, 
rengia ir leidžia daugiatomę 
monografijų seriją Lietuvos 
valsčiai, kuri įeina į Lietuvos 
tūkstantmečio programą. Seri
jos pavadinimas pasirinktas 
neatsitiktinai. XIX a. viduryje 
susiformavę valsčiai buvo ma
žiausi, stabilūs administraci- 
niai-teritoriniai vienetai, jun
gę tos pačios etninės kultūros 
žmones. Valsčių ribos papras
tai atitiko ir parapijų ribas, 
tuo pačiu ir šnektų ribas. Ka
dangi tuo metu būta per 300 
valsčių, mes ir pasirinkome 
juos kaip tam tikrą visą Lietu
vos teritoriją aprėpiančią sis
temą, rengiant ir leidžiant 
monografijas apie šalies mies
tus ir miestelius, kaimus ir 
vienkiemius. Ir nors mūsų se
rija vadinasi Lietuvos valsčiai,

Poneliai iš Lietuvos. Tačiau 
didžiausią dalį pinigų, teko 
skirti „Versmės” leidyklos va
dovui Petrui Jonušui. Stoko
janti rėmėjų, „Versmės” lei
dykla kviečia aktyviau įsi
jungti užjūrio lietuvius į šį 
Lietuvos tarptautinio pripaži
nimo 750-osioms metinėms 
bei Lietuvos tūkstantmečiui 
paminėti skirtą projektą ir 
bendradarbiauti, leidžiant 
monografijas apie kitas Lietu
vos vietoves.

Robertas Jurgaitis
Monografijos Lygumai.

Stačiūnai sudarytojas ir vyr. 
redaktorius

„Versmės” leidyklos vadovas Petras Jonušas (kairėje) ir monogra
fijos Lygumai. Stačiūnai sudarytojas bei vyr. redaktorius Rober
tas Jurgaitis. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka.

bet leidžiamos knygos nėra 
tiesiogiai apie valsčius, kurie 
gyvavo apie šimtą metų. Mūsų 
serijos knygose apimamas ne 
vienas tūkstantmetis: nuo 
priešistorės, archeologinių ka
sinėjimų, vietovės paminėjimo 
istoriniuose šaltiniuose iki šių 
dienų. Mes ne valsčių istorįjas 
sudedame į monografijas, o iš 
tikrųjų visą Lietuvos istoriją, 
kuri susidėlioja iš atskirų da
lių į tam tikrą visumą, kuri 
vadinasi valstybė. Mums atro
do, kad šiomis knygomis mes 
rašom savo valstybės istoriją 
ir tai yra geriausias pamink
las.

— Kokie yra bendrieji se
rijos monografijų sandaros 
principai?

— Iš tikrųjų, jau nusistovėjo 
tam tikra struktūra, kurios 
mes laikomės. Monografija pa
prastai sudaryta iš septynių 
dalių: gamta, kraštovaizdžio 
raida — nuo to prasideda vi
sos serijos knygos, praeitis 
arba istorija, etninė kultūra, 
įžymūs žmonės, kalba, tauto
saka. Monografijos sklaidos 
laukas yra įvairiapusiškas: tai 
ir tradiciniai verslai, gyvena
mieji namai ir jų inteijeras, 
audiniai, paprotinė teisė, ka
lendoriniai ir šeimos papro
čiai, bažnyčios, kapinės, mo
kyklos bibliotekos, valstybės ir 
svarbiausių jos institucijų bei 
įstaigų kūrimosi istorija, tar
mių ir vietos šnektų ypatu
mai, tautosaka ir liaudies 
išmintis, muzikantai, tautinių 
mažumų istorija bei papročiai 
ir kt.

— Tačiau tam reikia pasi
telkti labai daug įvairių 
sričių žinovų bei specia
listų. Ar lengvai sekasi su
rasti autorius?

— Į šias ir kitas sritis 
žvelgia, jas analizuoja bei sa
vo straipsniuose apibendrina 
gausus įvairių sričių moksli
ninkų — etnografų, etnologų, 
sociologų, kalbininkų, isto
rikų, dailėtyrininkų — būrys, 
vietos kraštotyrininkai, moky
tojai, kiti krašto šviesuoliai, 
aktyviai įsitraukiantys tiek 
renkant medžiagą, tiek ją api
bendrinant. Mūsų monografi
jos — tai analitinio ar infor
macinio pobūdžio straipsnių 
rinkiniai, įdomūs įvairiausių 
pohiėgių ir interesų skaityto
jams, taip pat ir mokslinin
kams. Ir kaip sakė žinomas et
nologas, prof., hab. dr. Vacys 
Milius, Bonoje šių monografijų 
straipsnių anotacijos . yra 
verčiamos į anglų kalbą ir to
kiu būdu tampa pasiekiamos 
užsienio tyrinėtojams. Ir todėl 
drįstu prieštarauti tiems, ku
rie sako, kad knygos apie ats
kirus Lietuvos regionus ir įdo
mios tik čia gyvenantiems ar 
iš šio krašto kilusiems žmo

nėms. Kadangi kiekvieną mo
nografiją rengia apie 50-70 au
torių, savo srities profesio
nalų, jų straipsniai ir nedi
delės vietovės dvasinės ir ma
terialinės kultūros reiškinius 
įveda į bendrą Lietuvos kon
tekstą. Ir tai tampa ne vietine 
lokaline, bet visos šalies sa
vastimi. Iš čia šių monografi
jų universalus pobūdis, jų ne
nykstanti vertė. Aišku, 
straipsniuose kai kurios daro
mos išvados nėra visiškai ne
ginčijamos — suradus naujų 
faktų, ne vienas teiginys gali 
keistis, bet tai nekeičia vi
sumos.

— Kas sąlygoja vienos ar 
kitos monografijos atsira
dimą?

— Iš tikrųjų, mes šliejamės 
prie didžiojo Lietuvos tūks
tantmečio. Tai yra kertinė 
mūsų idėja, tam tikras kamie
nas, išsišakojantis į didesnes 
ar mažesnės atšakas. Tačiau 
Lietuvos tūkstantmetis yra 
absoliuti idėja, savotiška pi
ramidės viršūnė. Bet juk ne
galima iškart į ją įkopti, prieš 
tai nepraėjus ir nepamačius, 
kas yra pakelėse, pasilypėjus 
nuo vienos prie kitos aukš
tumėlės. Kaip tik monografijų 
serija Lietuvos valsčiai yra sa
votiškos žvalgytuvės pakeliui į 
valstybės tūkstantmetį. Tu
rime nuosekliai, detaliai įver
tinti, ką matome ir žinome, 
naujai pakilnoti senas ver
tybes, nupūsti dulkes, atšvie
žinti atmintį. Ir vienas pagrin
dinių monografijos atsiradimo 
veiksnių — yra vieno ar kito 
miestelio, vietovės jubiliejus, 
pirmasis paminėjimo istori
niuose šaltiniuose ženklas. To
kiu būdu didįjį tūkstantmetį 
pasitiksime, tarsi pasilabinda
mi su Lietuvos miestais ir 
miesteliais, kurių jubiliejus 
paminime knygomis. Štai, 
sakysime, Žagarė skirta šio 
miestelio 800 metų jubiliejui, 
Obeliai. Kriaunos '— Obelių 
480-mečiui, Plateliai — gar
saus Žemaitijos miestelio 550 
jubiliejui, Širvintos — šio 
miesto 525-mečiui paminėti, o 
Veliuonos atsiradimo svar
biausias stimulas buvo Mag
deburgo teisės suteikimo Ve
liuonai 500 metų jubiliejus. 
Panašiai yra ir su kitomis 
monografijomis. Tačiau be to
kios dedikacijos turi susiklos
tyti ir kitos palankios aplin
kybės, kad knyga išvystų 
dienos šviesą. Kitą kartą tie
siog sunku ir suprasti, kokios 
jėgos pastumia vienos ar kitos 
monografijos spartesnį pasiro
dymą. O kartais tai priklauso 
tiesiog nuo vieno ar kito žmo
gaus iniciatyvos, atkaklumo 
ar pasiaukojimo. Beje, pirmoji 
knyga, kuriai buvo suteiktas 
leidimas naudoti Lietuvos 

tūkstantmečio jubiliejinį 
ženklą, buvo mūsų Žagarė.

— Mokslų akademijoje 
surengtame trijų naujau
sių monografijų — Ragu
vos, Lygumų, Stačiūnų ir 
Veliuonos — pristatyme 
kaip išskirtinį atvejį pa
minėjote knygos Širvintos 
atsiradimą.

— Širvintų atvejis yra iš
skirtinis tuo, kad 1998 m. į 
leidyklos kvietimus savival
dybėms dalyvauti serįjoje Lie
tuvos valsčiai, kurių mes iš
siuntėme daugiau kaip 80, at
siliepė tik vienintelis Širvintų 
meras Vytautas Šimonėlis. 
Visi kiti mandagiai atsisakė, 
teisindamiesi lėšų stygiumi ar 
kitokiais motyvais atsiriboda
mi nuo kvietimo. Kaip žinia, 
Širvintų rajonas yra vienas 
mažiausių, taigi ir jo biudže
tas taip pat yra vienas ma
žiausių. Bet šis atvejis įrodė, 
kad ne piniguose esmė. Viskas 
priklauso nuo vieno ar kito 
valdžios, pareigūno požiūrio į 
kultūrą, į praeities vertybes, 
nuo to, ar jis brangina ir puo
selėja krašto tradicijas. Kad 
vieno žmogaus iniciatyva gali 
kalnus nuversti, įrodo ir vieno 
šios serijos iniciatorių — vals
tybinės Jono Basanavičiaus 
premijos laureato Venanto 
Mačiekaus pavyzdys. Iš Žio- 
biškio kilęs etnografas tiesiog 
jautė pareigą įamžinti savo 
gimtąjį kraštą, paskatino ir 
Rokiškio rajono administraciją 
prisidėti prie knvgos leidybos, 
kurią akademi, .s Antanas 
Tyla pavadino paminklu Žio- 
biškiui. Sakysim, knyga Lygu
mai, Stačiūnai buvo istoriko 
Roberto Jurgaičio rengta daug 
metų. Jis kreipėsi į mūsų lei
dyklą, teko priderinti struk
tūrą prie mūsų reikalavimų ir 
monografija sėkmingai' įsiliejo 
į Lietuvos valsčių seriją. Tai 
ne pavienis atvejis, o veikiau 
ta kibirkštėlė, kuri duoda pra
džią.

— Jūsų leidykla tąrsi 
pratęsia Broniaus Kviklio 
keturtomį Mūsų Lietuva. 
Matyt, poreikis turėti iš
leistą išsamią knygų seri
ją, apie atskirus Lietuvos 
miestus, miestelius, kai
mus atgyja, vėl susigrąži
nus valstybingumą?

— Nors man ir nepatinka 
šis biurokratinis terminas, 
tačiau mes nesam reikiamai 
ir sistemingai inventorizavę 
savo materialinės ir dvasinės 
kultūros turtų. Tai lėmė įvai
rios istorinės bei politinės 
aplinkybės. Šie turtai neužra
šyti, neužfiksuoti nesugraži
namai pranyksta, ir, kiek įma
noma, būtina skubėti. Iš gyve
nimo išeina tautosakos pa
teikėjai, partizaninių kovų 
dalyviai, mūsų tėvai ir sene
liai, galėję daug ką papasakoti 
apie savo ir kitų gyvenimus. 
Kai kraštotyros ekspedicijose 
matai, kokie dideli turtai sly
pi, o mes net nesugebam ar 
nenorim to užfiksuoti, nes esa
me apsileidę ar abejingi, atsi
randa šventas pareigos jaus
mas sumažinti tuos praradi
mus, palikti ateities kartoms 
bent tai, ką galima šiandien 
išsaugoti. Jeigu matai, kad 
yra kažkas vertinga, o tu pra
eini pro šalį, savotiškai nusi
kalsti. Nesu aš nei didesnis, 
nei mažesnis patriotas už ki
tus. Tiesiog taip atsitiko, kad 
niekas kitas tokio darbo ne
siėmė, ir teko jo imtis man. 
Galbūt mes šiandien dėl to vos 
suduriame galą su galu, kad 
nesame pakankamai dvasiš
kai turtingi. Tūkstantis metų 
valstybei, o mes ieškome, kas 
kaltas dėl to, kad esame varg
šai. Jungtinėms Valstijoms tik 
du šimtai metų, o kokiais 
žingsniais ji veržiasi į priekį.

Nukelta į 3 psl.
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Mes stebimės ir nesuprantam, 
kodėl taip. yra.

— Tikriausiai jums aksti
nas imtis šios veiklus buvo 
dar studijų laikais rengia
mos Vilniaus universiteto 
kraštotyros ekspedicijos?

— Būdamas studentas, daly
vavau Venanto Mačiekaus or
ganizuojamose Vilniaus uni
versiteto kraštotyros klubo 
ekspedicijose, rinkau dainuo
jamąją tautosaką. Bet man 
galbūt didžiausią įtaką bus 
turėjusi mano močiutė, švie
saus atminimo Viktorija Kau- 
pelienė, ilgametė Vilniaus 
1-ųjų vaikų namų direktorė. 
Ji buvo tokia ištverminga, 
kad, tik sulaukusi 85-rių, nu
stojo eiti šias pareigas, o mirė 
šiemet, sulaukusi 95-rių. Tai 
ji pasėjo gerumo, pareigos 
sėklą, kuri vėliau neleido pa
siklysti ir atvedė į Lietuvos 
valsčių leidybą. Be abejo, mes 
visi gyvenom sovietmetyj. Iš 
vienos pusės, gyvenimas oku- 
puotoj valstybėj mus visus pri
vertė šiek tiek degraduoti dva
siškai ir morališkai, nes buvo 
išdraskyta valstybė, atmesta 
kelis dešimtmečius ir šimt
mečius atgal. Bet, iš kitos pu
sės, atgavę nepriklausomybę, 
įgavom didžiulį impulsą, pas
katą kažkiek atsigriebti, kom
pensuoti tuos praradimus. Tų 
paskatų galbūt neturi Vakarų 
Europos valstybės, kurios yra 
seniai sočios ir seniai panašias 
knygas išleidusios, nors ma
nau, kad ne visas ir ne viską. 
Jos tiesiog yra kitame vysty
mosi etape, tas etapas, ku- 
riame , męs esame, joms jau 
praeityje. "Bet dabartis ir pra
eitis yra sąlyginiai dalykai. Iš 
tikrųjų, ko mes nesugebėjome 
padaryti praeitame ar šiame 
šimtmetyje, vis tiek turime tai 
atlikti. Kitaip nebūsim visa
verčiai žmonės. Būsim skylėti, 
turintys tam tikras neužpil
dytas tuštumas, ir tai visur at
silieps ateity.

— „Versmės” leidykla pa
ti kasmet organizuoja eks
pedicijas i tas vietas, apie 
kurias numatomos išleisti 
serijos knygos. Šios eks
pedicijos — bene svar
biausias monografijų šalti
nis?

— Iš tikrųjų, ekspedicijos 
suteikia galimybę pažinti 
kraštą, jo žmones, perteikti jų 
būdo, papročių savitumus, 
gamtovaizdžio unikalumą. Ne
greitas tai darbas — apibend
rinti sukauptą informaciją, 
sudėlioti į atskirus straips
nius. Knygos ruošai prireikia 
kelerių metų. Artimiausios 
ekspedicijos bus rengiamos 
Seredžiuje, Rumšiškėse, Gied
raičiuose, Kriūkuose, Žemai
čių Naumiestyje, Papilėje, o 
2002-2005 metais apie šias 
vietoves tikimasi parengti ir 
išleisti knygas. Galiu tik pa
minėti, kad artimiausiais me
tais dar ketiname išleisti mo
nografijas Musninkai. Ker

Nemuno potvynis ties Veliuona 1932 m. balandžio 6 d. 
Antano Mickaus nuotrauka

navė, Griškabūdis, Kvėdarna, 
Panemunėlis, Laukuva, Bal
bieriškis ir kt.

— Bet rengiant tokios 
apimties knygas, tenka 
remtis ne tik archyvais, 
bet jau išleistais kitais lei
diniais. Juk tenka kai ką 
pakartoti, perspausdinti?

— Mes nesame atlikę tokios 
analizės, kiek mūsų knygose 
yra pakartota straipsnių iš 
kitų leidinių. Bet tokių 
straipsnių, su autoriaus žinia 
neretai patrumpintų ar pa
tikslintų, būtų maždaug iki 10 
proc. Iš kitų leidinių dedame 
tik tuos straipsnius, kurie turi 
didelę vertę, yra labai sunkiai 
pasiekiami skaitytojui. Pa
vyzdžiui, monografijoje Žio- 
biškis įdėjome prieš 100 metų 
Lenkijoje spausdintą straipsnį 
apie šioje vietovėje atliktus ar
cheologinius kasinėjimus bei 
tyrinėjimus. Mes nemanom, 
kad dėl to knyga tampa ma
žiau vertinga. Be to, ne visi 
skaitytojai yra Lietuvos gyven
tojai, jie neturi galimybių 
ieškoti kitų leidinių. Monogra
fijos patenka ir į įvairias 
užsienio bibliotekas ir tyrimo 
centrus, jas skaito žmonės, 
galbūt niekad nebuvę mūsų 
krašte ir todėl būtina siekti, 
kad jie susidarytų kuo iš
samesnį vaizdą apie šalį ir jos 
žmones.

— Kaip surandate lėšų 
leisti fundamentalios apim
ties, enciklopedinio pobū
džio monografijas? Ar tu
rite pakankamai rėmėjų?

— Išleisti vieną Lietuvos 
valsčių serijos knygą viduti
niškai kainuoją apie 100,000 
litų (25,000 dol.). Jeigu šiemet 
įstengėme išleisti tris mono
grafijas, galite paskaičiuoti, 
koks mūsų leidyklos biudže
tas. Antra vertus, visi mūsų 
leidyklos darbuotojai dar turi 
papildomai dirbti kitur, nes iš 
čia gaunamo atlyginimo tie
siog sunku būtų išgyventi, 
išlaikyti šeimą. Nežarsto dide
lių honorarų ir mūsų autoriai, 
kurių garbei galiu pasakyti, 
kad dėl mūsų leidyklos nere
tai į šalį padeda kitus darbus 
ar nebaigtus straipsnius. Ten
ka be atvangos įtikinėti skirti 
lėšų leidybai ir Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo di
rekciją, ir Kultūros ministe
riją, politikus, įmones, merus, 
seniūnus, verslininkus, banki
ninkus. Sakysime, Veliuoną 
34,000 litų parėmė Kultū
ros ministerija, Lygumus. 
Stačiūnus — Almos Adamkie
nės paramos ir labdaros fon
das (1,000 Lt), Pakruojo rajo
no savivaldybės kultūros sky
rius (400 Lt), taip pat kraš
tiečiai — Švedijoje gyvenantis 
Povilas Čalnaris (1,200 Lt), 
Valstiečių laikraščio redakto
rius Jonas Švoba (1,000Lt) ir
kt. Visų aukotojų bei rėmėjų 
pavardes spausdiname mono
grafijų pradžioje.

Nuolatinis visų serijos kny
gų rėmėjas yra „Lietuvos paš

tas”, užsakęs straipsnių apie 
įvairių Lietuvos vietovės paš
tų istoriją. Per mus atsiranda 
puiki proga parodyti svarbiau
sių valstybės institucijų plėt
rą, papasakoti skaitytojui apie 
jų atsiradimą ir pan. Kviečiau 
įmones, bankus pasekti „Lie
tuvos pašto” pavyzdžiu. Juk 
bankai, paštas, kariuomenė, 
geležinkeliai yra valstybės 
statybos ženklai. Tiesiog labai 
puiki proga serijos knygose 
juos įtvirtinti, parodyti jų 
svarbą, kaip, sakysim, elekt
ros atėjimas į kaimą, vienos ar 
kitos įmonės atsiradimas pa
veikė žmonių gyvenseną ir 
pan. Sulig kiekviena knygos 
serija stiprėja įsitikinimas, 
kad kas įeis į Lietuvos tūks
tantmečio metraštį, tas ir liks 
čia tūkstantmečiams. Ir dėl to 
visi turėtų stengtis čia patek
ti, jausti pareigą ir atsakomy
bę, kad nebūtų tuščių pusla
pių valstybės istorijoje.

— Neretas užsienyje gy
venantis lietuvis turi savo 
archyve išsaugojęs vertin
gos informacijos apie kraš
tą, iš kurio jis yra kilęs. 
Kaip pasiekti, kad tai būtų 
pasiekiama ir jūsų leidyk
lai?

— Iš tikrųjų, esame kažkiek 
kalti, kad apie Lietuvos vals
čių seriją mažai žinoma už
sienyje. Reklama, informacįjos 
sklaida būtina, kad apie mus 
žinotų, į mus kreiptųsi, paga
liau, mus paremtų. Juk vien 
dėl to, kad neturime pakanka
mai lėšų, negalime planuoti ir 
leidybinės veiklos, organizuoti 
nepigiai kainuojančių ekspedi
cijų į atskirus regionus ar vie
toves. Gal ir tarp svetur gyve
nančių tautiečių atsirastų to
kių, kurie sumanytų apie savo 
gimtąjį kraštą palikti knygą ir 
tuo ne tik patiems įsiamžinti, 
bet ir palikti istorijai fun
damentalų leidinį apie savo 
kraštą. Esame pasiryžę rė
mėjui, kuris būtų knygos me
cenatas ir paaukotų 20-30 
tūkstančių dolerių, skirti titu
linį puslapį su nuotrauka ir 
palinkėjimais skaitytojui, pa
rengti išsamų straipsnį apie 
šio kilnaus žmogaus ir tikro 
lietuvio gyvenimą ir veiklą. 
Pats iš savo pusės garantuo
čiau, kad visi pinigai būtų 
skirti tik šiai knygai, ir nie

kam kitam. Taip pat, jeigu 
dienraštis Draugas sutiktų 
spausdinti, mielai nuolatos 
pateiktume informaciją apie 
numatomas leisti bei išlei
džiamas mūsų leidyklos mono
grafijas. Manytume, kad toks 
bendradarbiavimas būtų abi
pusiai naudingas. Tikiu, kad, 
bendrai surėmę pečius ir jaus
dami atsakomybę už savo 
valstybę, garbingai pasitik
sime tūkstantmečio jubiliejų, 
naujai pažvelgsime į nelengvą 
istoriją ir kartu kursime ge
resnę ateitį. Manau, kad kiek
viena serįjos Lietuvos valsčiai 
knyga tampa savos valstybės 
atradimu, jos vizijos paieško
mis.

— Dėkui už pokalbį.
Kalbėjosi

Jonas Albertavičius

Informacįją apie „Versmės” leidyk
los leidžiamą knygų seriją Lie
tuvos valsčiai jau galite rasti in
ternete www.versme.lt taip pat ei. 
pašte: leidykla.@versme.lt „Vers
mės* leidyklos adresas: Geležin
kelio g. 6, LT — 2030 Vilnius.Tele
fonas faksas Vilniuje — 23 06 23. 
Su monografijomis Širvintos, 
Žiobiškis, Lygumai, Stačiūnai ir 
Veliuona galite susipažinti Litua
nistinių tyrimų ir studijų centre 
(Lithuanian Research and Studies 
Center), 5620 S Claremont Avė., 
Chicago IL.

Prie Tverečiaus senojo ąžuolo konferencijos, skirtos knygos Tverečiaus kraštas pristatymui, daly
viai. Iš kairės: dr. Libertas Klimka, Vilniaus Pedagoginio un-to istorijos fakulteto prodekanas, dr. 
Antanas Kulakauskas, Vytauto Didžiojo un-to Politikos instituto direktorius Povilas Spurgevičius, 
Vilniaus Pedagoginio un-to dėstytojas, Danas Kaukėnus, „Diemedžio” leidyklos dir., Irena Seliu- 
kaitė, Kultūros ministerijos etninės kultūros specialistė, Kraštotyros draugijos pirm., Nijolė Kerai- 
tienė, mokytoja, šio straipsnio autorius Dovydas Pivoriūnas, kraštotyrininkas Valdas Striužas; II 
eil. „Vilnijos” draugijos pirm. dr. Kazimieras Garšva. Violetos Pivoriūnienės nuotr.

Pačiame rytiniame Lietuvos 
pakraštyje pirmieji aušros 
spinduliai nušviečia skren
dančią gulbę virš ežero, tuoj 
pat prikeldami gal šimtą kitų 
grakštuolių gyvenančių tame 
pačiame visai neseniai atsi
radusiame, ežere. Netrukus, 
jau už kelių kilometrų, ryto 
šviesos ruožas blyksteli mažo 
miegančio miestelio šimta
metės didelės mūrinės baž
nyčios bokštuose. Bažnyčios 
šventoriuje auga, legendomis 
apipintas, istorijos ir gamtos 
vėtrų aplaužytas, ąžuolas, me
nantis senųjų Lietuvos val
dovų laikus. Bažnyčia stovi 
ant gražios kalvelės prieš 
vaizdingą ežerą; "pasipuošusį 
rasotomis vandėhs lelijomis. 
Nuo bažnyčios palei ežerą 
šakojasi keletas gatvelių, apie 
kurias sutūpę nedidelės sody
bos. Tai Tverečius, apie 300 
gyventojų turintis miestelis, 
ties Lietuvos valstybinės sie
nos riba. Apylinkės miškingos, 
su paslaptingomis pelkėmis ir 
raistais. Daug ežerų ir upių, 
plačiai išsiliejančių pavasarį. 
Šio krašto žmonių tarmė, rytų 
aukštaičių vilniškių, yra apra
šyta Kazimiero Būgos, lenko 
Jano Otrembskio, Aleksandro 
Dundulio ir kt. Sakoma, kad 
Tverečiaus vardas kilęs, tik
riausiai, nuo žodžio „tverti”.

Šią vasarą Tverečiaus para
pijai sukako 500 metų. Čia 
rašančiam teko laimė daly
vauti gražioje, dvi dienas tru
kusioje, šventėje, skirtoje gar
bingam jubiliejui.

Šventę atidarė Tverečiaus 
jaunimo atlikta subtili lite- 
ratūrinė-muzikinė kompozici
ja, paruošta mokytojos Nijolės 
Keraitienės. Pirmąją šventės 
dieną vyko Kultūros ministe- 
rįjos organizuota mokslinė- 
praktinė konferencija, skirta 
knygos apie Tverečių pristaty
mui. Konferencija vyko nese
niai restauruotoje neogotiki
nio stiliaus bažnyčioje, kas 
ypatinga aura apgaubė visą 
įvykį. Konferenciją vedė Kul
tūros ministerijos Etninės 
kultūros specialistė, Krašto
tyros draugijos pirmininkė 
Irena Seliukaitė. Pati buvusi 
tverečienė, kukliai nutylėjusi 
savo didelius darbus, ji labai 
šiltai kalbėjo apie gimtąjį 
kraštą, nusipelniusį ne vienos 
knygos. Ji pristatė knygos 
leidėją, „Diemedžio” leidyklos 
direktorių Daną Kaukėną, ku
ris kartu su visais irgi pa
sidžiaugė knygos pasirodymu. 
Ruošiant knygą, susikaupė 
tiek daug medžiagos, kad į šį 
568 puslapių leidinį viskas ne
tilpo. Taigi konferencijoje ir 
buvo stengiamasi pateikti 
bent dalį tos medžiagos, kuri 
netilpo. Apie krašto istorinę

Tverečiui — 500
Dovydas Pivoriūnas

geografiją kalbėjo buvęs tve- 
rečėnas dr. Antanas Kula
kauskas, Vytauto Didžiojo 
universiteto Politikos instituto 
direktorius. Vilniaus Pedago
ginio universiteto dėstytojas 
Povilas Spurgevičius iškėlė 
naujų minčių apie vietinių 
kaimų pavadinimų kilmę. Dr. 
Libertas Klimka, Vilniaus 
Pedagoginio universiteto isto
rijos fakulteto prodekanas, 
dalinosi pastebėjimais apie 
dvasinę kultūrą-vietines liau
dies tradicijas. Kraštotyrinin
kas Valdas Striužas priminė 
skaudžias pokario kovas. Dr. 
Kazimieras Garšva, „Vilnijos” 
draugijos pirmininkas, nagri
nėjo vietos žmonių šneką. 
Išeivijos atstovų vardu garbė 
kalbėti teko ir šių eilučių au
toriui. Malonu buvo matyti, 
kad konferencijoje dalyvavo 
daug žmonių. Žmonės neabe
jingi amžiniems klausimams: 
Iš kur mes? Kas mes esame? 
Kur mes einame? Vertingi 
pranešimai buvo pateikti gy
vai bendraujant su klausyto
jais, o po konferencijos dar il
gai aptarinėj ami.

Tverečiaus mokykloje buvo 
atidaryta vietinių liaudies 
meistrų darbų paroda: popie
riaus karpiniai, akvarelė, alie
jaus darbai, medžio skulptūra, 
drožiniai, siuvinėjimas, audi
mas. Stilizuoti ir realistiški 
raiškos būdai kėlė stebėjimąsi

Tverečiaus bažnyčios bokštai. D. Pivoriūno nuotr.

kūrybinėmis žmonių galiomis. 
O juk visa tai sukurta tik at
liekamo laiko nuo sunkaus 
darbo kaime metu. Vakare po 
atviru dangumi įvyko Tvere
čiaus kaimo seklyčios mėgėjų 
teatro nuotaikingas spektak
lis, kurio scenovaizdis su seno
viškais krašto buities rakan
dais jau iš anksto traukė akį. 
Dar vėliau iki vėlumos užsitę- 
susioje smagioje gegužinėje vi
sus linksmino vietinių kaimų 
muzikantai.

Antrąją šventės dieną jau 
nuo ankstyvo ryto šventorius 
buvo pilnas. Ir seni, ir jauni 
rytą susirinko į Šv. Onos at
laidus, kurie sutapo su parapi
jos jubiliejumi. Malonu buvo 
stebėti mergaites, pasipuo
šusias tautiniais kostiumais.

r
Tverečiaus Švč. Trejybės baž
nyčios klebonas yra jau daug 
metų čia tarnaujantis Stepo
nas Tunaitis, sumanus ir at
kaklus kovoje už tikėjimą ir 
skaidrias žmonių sielas. Tai jo 
didelių pastangų dėka, re
miant vietos parapįjiečiams, o 
taip pat keletui iš užsienio, 
jubiliejus vyko atnaujintoje 
šventovėje. Bažnyčios varpai 
pakvietė į iškilmingas šv. 
Mišias, kuriose dalyvavo daug 
kilnių svečių dvasininkų. Mi
šias aukojo vyskupas Juozas 
Tunaitis. Bažnyčia tikrai „lū
žo” nuo žmonių, daug jų netil
po ir liko stovėti šventoriuje, 
bet iš garsiakalbio puikiai 
buvo girdėti lauke.

Dviejų dienų šventės metu 
miestelis šurmuliavo taip, 
kaip aš įsivaizduoju jį atro
džiusį gal prieš 100 metų, 
kada jame ir jo apylinkėse gy
veno daug daugiau žmonių. 
Oras pasitaikė nuostabus — 
dangaus žydrynėje plieskė 
saulė, medžiuose kleketavo 
gandrai, o vakarop pakvipo 
šienu ir vasariniais obuoliais. 
Iš visos Lietuvos susirinko 
tverečėnai į savo neeilinę 
šventę — pusės tūkstančio 
metų jubiliejų. Žmonės būria
vosi šventoriuje, gatvelėse, 
svečiavosi vieni pas kitus. At
rodė, kad kiekvienan kieman 
gali užeiti ir būsi sutiktas bei 
pavaišintas, kaip lauktas sve
čias. Gausybė gražių įspūdžių 
išliko po šios šventės. Svar
biausias jų — nėra taip bevil
tiška Lietuvos kaime, kol ten 
tebėra tyliai besistiebiančių į 
šviesą, kūrybingų, taurios 
dvasios žmonių.

Tverečiaus krašto geogra
finė padėtis visada buvo labai 
nepalanki lietuvybei. Tai la
biausiai į rytus nutolusi įiietų- 
vos dalis. Apsuptas slavų jū
ros, daug kartų siaubtas, pa
kaitomis tai lenkinamas, tai 
rusinamas kraštas atkakliai ir 
išdidžiai įveikė visas okupaci
jas. Jis yra vienintelis Piet
ryčių Lietuvoje, išlaikęs ne
pakitusią lietuvių etnografinę 
ribą nuo XIV amžiaus. Gal 
todėl tokia prasminga ir tur
tinga jo praeitis, kultūriniai 
lobiai. Čia užaugo daug iškilių 
asmenybių: Augustinas Volde
maras (1882-1941) valstybės 
veikėjas; Leonas Bielinis 
(1882-1942), lietuviškos spau
dos platintojas, tautinės kul
tūrinės veiklos organizatorius; 
Zigmas Žemaitis (1884-1969), 
profesorius matematikas; Čes
lovas Kudaba (1934-1993), pro
fesorius gamtininkas, kraš
totyrininkas — tai tik keletas 
jų. O kiek daug paprastų 
žmonių čia gyveno, kūrė, var
go ir džiaugėsi. Šia knyga, 
kaip sakė Irena Seliukaitė, 
norėta iškelti paprastus žmo
nes. Tai jie per visas negandas 
gaivinosi gimtosios kalbos 
šviesa ir paveldėtomis iš pro
tėvių prasmingomis gyvenimo 
vertybėmis. Tačiau kartu su 
išnykusiais ir nykstančiais 
kaimais laikas nusineša jų gy
venimo būdą, tradicijas ir pa
pročius.

Knyga Tverečiaus kraštas 
yra įvairių autorių straipsnių 
rinkinys. Sudarytoja — Irena 
Seliukaitė. Daug gerai doku
mentuotų straipsnių suteikia 
leidiniui profesionalumo. Yra 
šie skyriai: gamta, istorija, 
tverečėnai išeivijoje, švietimo 
istorija, kaimų istorijos, dva
sinė ir materialinė kultūra, 
kalba, tautosaka. Iliustruota 
nuotraukomis, gausu archy
vinės medžiagos. Šią 568 pus
lapių knygą 1,000 egzemplio
rių tiražu išleido „Diemedžio” 
leidykla Vilniuje. Tai labai 
vertingas ir informatyvus lei
dinys. Šią knygą bus įdomu 
skaityti ne vien tverečėnams, 
bet visiems,

Nukelta į 4 psl.

http://www.versme.lt
versme.lt


4 —Nr. 243 (45) • 2001 m. gruodžio 15 d. Literatūra • menas • mokslas DRAUGAS

Jis neleido mūsų 
pamiršti

Panevėžyje sėkmingai vei
kia Baltoskandijos akademija 
(vadovas — dr. Silvestras Gai
žiūnas). Kitąmet ji švęs savo 
veiklos dešimtmetį ir ne
trukus dar vieną gražią datą 
— 100-ąją konferencįją.

Lapkričio 30 dieną joje įvyko 
konferencija — „Kultūros til
tai tarp Šveicarįjos ir Lietu
vos”, skirta įžymiojo profeso
riaus Juozo Ereto gimimo 
105-osioms metinėms pa
minėti. Konferencijos dalyvius 
neakivaizdžiai pasveikino Pa
nevėžio vyskupas Juozapas 
Preikšas, o laišką iš Švei
carijos atsiuntė Juozo Ereto 
vaikai.

„Tarp didžiosios dvasios vy
rų, kūrusių nepriklausomos 
Lietuvos valstybę, matome ir 
šveicarą Joseph Ehret (1896- 
1984) — literatūros istoriką, 
pedagogą, žurnalistą, politiką, 
redaktorių, telegramų agen
tūros ELTA įsteigėją, aktyvų 
katalikiškų organizacijų kū
rėją, sporto judėjimo iniciato
rių, Lietuvos kariuomenės 
savanorį, — pradėdamas kon
ferenciją, kalbėjo Silvestras 
Gaižiūnas. — Per du dešimt
mečius Juozas Eretas išvarė 
gilią vagą nepriklausomos Lie
tuvos kultūriniame, visuome
niniame, dvasiniame gyve
nime. Nuo 1941 metų Lie
tuvos labui jis darbavosi 
Šveicarijoje, JAV, kitose vals-' 
tybėse. Juozo Ereto kū
rybos kelias buvo moderni au
dros ir veržimosi variacija, 
įtvirtinant klasikines krikš
čioniškas vertybes... J. Ere
tas su savo kūryba ir veikla 
nutiesia ir vieną unikaliausių 
humanistinių tiltų tarp Lietu
vos ir Sveicarįjos, tarp Euro
pos tautų ir kultūrų, tarp 
skirtingų dvasinės veiklos 
formų”, — sakė prelegentas.

Sovietinės okupacijos metais 
Juozo Ereto, kaip ir kitų 
krikščioniškų mokslininkų, 
veikalai buvo draudžiami. Ta
čiau ir dabar per 11 atkurtos 
nepriklausomybės metų J. 
Eretas kažkodėl vangiai te
prisimenamas. Dr. S. Gai
žiūnas sakė apytikriai pa
skaičiavęs, kad iš Ereto kūri
nių, pasirodžiusių atskirais 
leidiniais prieškario Lietuvoje 
ir vėliau kitose šalyse, galima 
būtų sudaryti apie 20 tomų 
raštų, kurių išleidimas „galėtų 
tapti reikšmingu bendru Švei
carijos ir Lietuvos projektu”.

Tuo tarpu per penkmetį, 
prabėgusį nuo Ereto gimimo 
100-ečio minėjimo, išaiškina
mi nauji šios asmenybės gyve
nimo ir veiklos faktai. Įdomių 
dalykų žurnale Šaltinis sura
do istorikė, dr. Aldona Vasi
liauskienė. Ji sužinojo ir tokį 
faktą: Juozas Eretas buvo pas
kutinysis pasaulietis, liudijęs 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos byloje. Dr. A. 
Vasiliauskienė iš Šaltinio 
straipsnių suvokė, kad arki
vyskupo ir Juozo Ereto ben
dravimas buvo apgaubtas tar
pusavio pagarbos ir toleran
cijos, sąlygojusios sėkmingą 
„Pavasario” ir kitų J. Ereto 
įkurtų organizacijų veiklą. Dr. 
A. Vasiliauskienė Šaltinyje su
rado ir tokį Juozo Ereto įsi
pareigojimą: „Mes, lietuviai, 
turime grįžti į tėvynę su 
mokslo kapitalu”. Jeigu Juo
zas Eretas būtų sulaukęs nau
josios Lietuvos nepriklauso
mybės, tai neabejotina, kad jis 
vėl čia būtų sugrįžęs. Dr. A. 
Vasiliauskienė priminė į Lie
tuvą sugrįžusios Jadvygos Da- 
mušįęnės žodžius, pasakytus 
priimant Giedros korporacijos 
premįją už jos visuomeninę- 

katalikiškąją veiklą: „Mes dir
bome pakiliai, nesavanaudiš
kai todėl, kad turėjome tokius 
vadovus, kaip Šalkauskis, 
Dovydaitis, Eretas, kurie rodė 
užkrečiantį pavyzdį, kėlė 
mūsų dvasią”.

Publicistas Algimantas Zolu- 
bas konferencijos dalyvius 
supažindino su vienintele J. 
Ereto knyga, pasirodžiusia 
Lietuvoje nuo 1940-ųjų metų. 
Tai — Užmirštieji baltai. J. 
Eretas ją parašė 1973-aisiais 
metais vokiečių kalba, turė
damas tikslą su jos turiniu 
supažindinti Helsinkyje vyku
sios Europos valstybių saugu
mo ir bendradarbiavimo kon
ferencijos dalyvius. JAV gy
venantis Algimantas Liepinai- 
tis greit suorganizavo šios 
brošiūros vertimą į anglų, 
prancūzų, italų, ispanų ir por
tugalų kalbas. Tokiu būdu sva
rios J. Ereto mintys apie bal
tus bei Sovietų Sąjungos 
klastas ir apgavystes tapo 
žinomos didelei tarptautinei 
skaitytojų auditorijai.

„Baltijos respublikos turi 
būti grąžintos į laisvų valsty
bių būrį. Jeigu tai neįvyktų 
teisėtu keliu, tai reikia tikėtis 
nepalaužiamo baltų pasiprie
šinimo”, — rašė J. Eretas. Jis 
priminė istoriją: 1831, 1863, 
1917 metų įvykius, pasibaigu
sius „Lietuvos valstybės atkū- 
.rimu ir Latvijos, Estjos vals
tybių įkūrimu. Nereikia būti 
pranašams, kad numatytume, 
jog ir šį sykį baltai dėl. savo at
kaklios savigarbos niekada ir 
jokiu būdu nesusitaikys su 
vergiška priklausomybe nuo 
Sovietų Sąjungos”, — teigė 

’ Juozas Eretas, iš tiesų parody
damas pranašišką įžvalgumą, 
kadangi 1973-aisiais metais 
tokių įžvalgų baltų tautų liki
mo atžvilgiu gal tebuvo kele
tas visame pasaulyje. Praėjo 
17 metų ir Ereto pranašystė 
išsipildė.

Užmirštieji baltai lietu
viškai pasirodė tiktai šiemet 
— JAV gyvenančio A. Liepi- 
naičio iniciatyva. (Redagavo 
A. Zolubas, išleido „Naujojo 
amžiaus” leidykla Kaune). 
Anot redaktoriaus, „ši studįja 
Baltijos tautų visuomenei la
bai reikalinga ir dabar, nes 
atėjo apsisprendimo metas: 
Vakarai, Rytai ar kokia pilkoji 
zona, Europos Sąjunga ir 
NATO, Rusijos globa ar neži
nomybė?”

Labai pakiliai buvo sutiktas 
ketvirtasis konferencijos pra
nešėjas — Juozo Ereto tautie
tis, mokslininkas, vertėjas, 
poliglotas Markus Roduneris. 
Jis jau keletą metų gyvena 
Lietuvoje (šiuo metu Šiau
liuose, žmona-lietuvė). Sklan
džia lietuvių kalba M. Rodu
neris pristatė dvi savo pa
ruoštas knygas: Nuo Bodeno 
iki Lemano ežero. Lietuvių 
rašytojų tekstai apie Švei
cariją (lietuvių ir vokiečių kal-

Prof. Juozas Eretas.

TVEREČIUI — 500
Atkelta iš 3 psl.

besidomintiems 
Vilniaus krašto, o taip pat ir 
Lietuvos, praeitimi bei kul
tūra. Ta proga, nors ir ne
paminėdamas visų autorių 
bei straipsnių, pasiremdamas 
naująja knyga, norėčiau trum
pai apžvelgti Tverečiaus kraš
to istorįją.

Tverečiaus parapijos istorįją 
prasideda katalikų Bažnyčios 
įkūrimu 1501 metais. Nuo 
tada šis bajorų Viešgailų 
įkurtos parapįjos centras tapo 
ne tik religinės, bet ir tautinės 
kultūrinės veiklos centru. La
bai išsamią Švč. Trejybės 
bažnyčios ir atgailos kanau
ninkų (augustinų) vienuolyno 
istorįją knygoje pateikia Povi
las Spurgevičius. Nėra žino
ma, kaip atrodė pirmoji me
dinė bažnyčia. Karų su Mask-

LITERATŪROS PREMIJA 
RAŠYT. ALEI RŪTAI

Rašyt. Alė Rūta.

Rašytojai Alei Rūtai, gyv. 
Santa Monica, CA, paskirta 
2000 m. Lietuvių rašytojų 
draugįjos literatūrinė premija 
už romaną Vargingos tautos 
vaikas. Premįjos mecenatas — 
Lietuvių fondas. Kūrinių pre
mijai parinkimo komisiją su
darė: pirm. Bernardas Braz
džionis, Paulius Jurkus ir 
Karolis Milkovaitis.

ba) ir Estija, Latvija, Lietuva. 
Šveicarijos-Baltijos skaitymų 
knyga (vokiečių kalba). M. Ro
duneris taip pat apibūdino 
fondo „Swiss Baltic Net (Ger- 
bert Ruf) Shiftung” veiklą, pa
pasakojo apie naujuosius jo 
projektus.

Ir M. Roduneris, ir kiti kon
ferencijos dalyviai pritarė dr. 
A. Vasiliauskienės minčiai, 
kad namą Bazelyje, kur gimė 
ir augo Juozas Eretas, būtinai 
reikia pažymėti paminkline 
lenta. Tikėkimės, kad Lietu
vos vyriausybė tuo reikalu tin
kamai pasirūpins.

Alfredas Guščius 

va metu visai nuniokota, 
vėliau ji atiteko kitai iškiliai 
Lietuvos giminei — Pacams ir 
1662 m. buvo atstatyta. Tve
rečiaus augustinai vienuoliai, 
pakviesti kultūrinei veiklai 
plėsti, visada buvo tik lietu
viai. Prie vienuolyno veikė 
parapijinė mokykla, kurioje 
mokėsi ir valstiečių vaikai. 
Vėliau bažnyčia buvo vėl rusų 
apiplėšta, vėl sudegė, vėl buvo 
atstatyta nauja medinė. Pra
sidėjus caro valdžios repre
sijoms po nesėkmingo 1831 m. 
sukilimo, vienuolynas užda
rytas, žemės nusavintos. Tau
tinė veikla tik ruseno, bet 
pamažu prasidėjo aktyvesnis 
tautinis atgimimas. Ypač iš
garsėjo lietuvybės nešėjas 
kun. Jonas Burba, klebonavęs 
Tverečiuje 1878-1885 m. Jis 
subūrė pirmuosius knygnešius 
ir lietuviškos spaudos platin
tojus, įvedė lietuviškas pamal
das, energingai kovojo prieš 
rusų valdžios įvairiai skati
namą girtavimą. Veikė slapta 
lietuviška mokykla. 1900-1905 
m. buvo pastatyta nauja neo
gotikinė mūrinė bažnyčia.

Labai vertinga archyvinė 
medžiaga yra XVIII-XX a. 
pradžios parapijos kaimų ir 
dvarų statistika (1716 m., 
1775 m., 1795 m., 1851 m. ir 
kt.), kurią nagrinėjant, ryš
kėja krašto ekonominis kili
mas. Sąrašuose išvardinti 
dvarai, kaimai ir jų gyvento
jai, nurodytas jiems priklau
santis žemės kiekis, darbinių 
gyvulių skaičius, mokesčių dy
dis, kartais yra pastatų ap
rašai. Straipsnių autorius Po
vilas Spurgevičius.

Liaudies architektūros motyvas 
Tverečiaus apylinkės kaime.

Pirmasis Pasaulinis karas 
atnešė daug nelaimių tve- 
rečėnams. Fronto linija Tve
rečiuje laikėsi 3 metus, viena 
armįja keitė kitą. Kraštas 
buvo plėšiamas, deginamas. 
Vokiečiai nuniokojo Tvere
čiaus bažnyčią, ją norėjo su
daužyti rusai, apšaudę iš sun
kiųjų pabūklų. Prasidėjo ligos 
ir badas. Siautėjo šiltinė. Žmo
nės kepė duoną iš pelų, rūgš
tynių, dobilų galvučių. Spaus
dinami Aloyzo Petrošiūno su
rinkti vaizdingi krašto žmonių 

atsiminimai. Po karo kraštas 
ėmė atsigauti, tačiau sava Lie
tuvos valdžia čia taip ir ne
atėjo.

1920 m. prasidėjo lenkų 
okupacija, užsitęsusi iki 1939 
m. Tuo laikotarpiu, kaip ir vi
same Vilniaus krašte, vyko 
aršus lenkinimas. Tverečiaus 
krašto žmonės jau turėjo 
ankstesnę pasipriešinimo sve
timiems atėjūnams patirtį. 
Pavyzdžiui, nors valdžia 
drausdavo viename name su
sirinkti bent keliems vaikama, 
veikė slaptos lietuviškos mo
kyklos. Susipratę lietuviai 
rūpinosi platesniu lietuvišku 
švietimu. Vien slapto lietu
viškos spaudos platinimo ne
pakako — būdavo paskaito
ma, surengiamos diskusįjos. Į 
kultūrinę veiklą ėmė organi
zuotis jaunimas. Veikė „Ryto”, 
„Kultūros”, Šv. Kazimiero 
draugijų skyriai, vakariniai 
kursai suaugusiems. Vykdavo 
spektaklių, choro, muzikos 
grupių repeticįjos ir jų pasiro
dymai lietuviškų renginių 
metu. Knygoje išspausdintas 
Nijolės Keraitienės straipsnis 
apie Leoną Bielinį, Aldona Zi
naida Bielinytė dalijasi prisi
minimais apie Joną Bielinį.

1939 metais Tverečiaus 
krašto gyventojai pirmieji Lie
tuvoje patyrė sovietų represi
jas ir trėmimus. Remdamasis 
amžininkų atsiminimais, tai 
aprašo Aloyzas Petrošiūnas. 
Sovietų Sąjunga, užėmusi Vil
niaus kraštą, nedidelį ruoželį 
su Vilniumi grąžino Lietuvai, 
tačiau Tverečiaus žemę oku
pavo ir prįjungė prie Baltaru
sijos SSR. Tuo metu įvyko vie
nas epizodas, atskleidęs gilų 
žmonių patriotizmą ir prigim
tinės laisvės troškimą. Pagal 
tautų kraustymo idėjas, sovie
tai, matyt, buvo sumanę kaž
ką atkelti gyventi į šį kraštą. 
Tuo pačiu ir provokaciniais 
sumetimais, kad lengviau bū
tų išaiškinti „liaudies prie
šus”, paskelbė, kad gali už
sirašyti, norintys išvažiuoti 
gyventi į Lietuvą. Tik, aišku, 
reikia viską palikti. Ir tada, 
tiek šimtmečių saugoję išti
kimybę savo kraštui, beveik 
visi žmonės ryžosi palikti savo 
namus, žemę, kapus ir išvykti, 
net nežinodami, kas jų laukia 
ten, Lietuvoje. Bolševikai tik
rai nesitikėjo tokio visuotinio 
žmonių pasiryžimo ir susivokę 
ėmė atkalbinėti, nes rašėsi bei 
ruqšėsi visi — ir turtingesni, 
ir visai nieko neturintys. Ta
čiau politiniai įvykiai vystėsi 
greičiau. 1940 m. birželį sovie
tai okupavo Lietuvą ir va
žiuoti nebebuvo kur. Bet gal 
kaip tik šis visuotinis žmonių 
pasiryžimas išvykti nulėmė 
tai, kad 1940 m. pabaigoje šios 
nuo seno lietuviškos žemės 
buvo grąžintos Lietuvai.

Tverečiaus valsčiaus 1941 m. 
ir 1944-1953 m. laisvės kovas 
apžvelgia Valdas Striužas. Va
duotis iš rusų okupantų 
krašto vyrai pakilo, prasidėjus 
1941 m. birželio sukilimui. 
Antrosios okupacijos metu ten 
kovojo LLKS Vytauto apygar
dos (LLA) Tigro rinktinė. Ši 
laisvės kova buvo nuslopinta 
1952-1953 m. Knygoje patei
kiamas krašto netekčių sąra
šas: 111 partizanų, ryšininkų, 
164 politiniai kaliniai ir trem
tiniai, 21 NKVD auka. Taip 
prasidėjo priverstinis kaimų 
tuštėjimo metas.

2000 m. Tverečiaus ir Vo- 
siūnų parapijose (Vosiūnai — 
parapija, ne taip seniai atskir
ta nuo Tverečiaus) užre
gistruoti 56 kaimai, kuriuose 
— apie 3,000 gyventojų. Dau
guma jų yra pensininkai. 23 
kaimuose likę mažiau nei po 
10 gyventojų. Dabartinis Tve
rečiaus klebonas Steponas Tu
naitis, čia tarnaujantis nuo 
1974 m. sakosi per tą laiką 
kartu su gyventojais palaido

jęs ir 24 kaimus. Gyventojų 
skaičiumi Tverečiaus kraštas 
būtų dar mažesnis, jei ne nau
ja Didžiasalio gyvenvietė, 
esanti tik kelių kilometrų at
stumu nuo Tverečiaus mieste
lio. Ši gyvenvietė — tikras 
svetimkūnis, atsiradęs beveik 
prieš 20 metų, kai į naujai 
pastatytą gamyklą suvažiavo 
apie 3,000 gyventojų iš plačios 
Sovietų Sąjungos. Bjaurūs 
didžiuliai beveidžiai sovietinio 
stiliaus daugiaaukščiai išdygo 
šalia gražaus senoviško lietu
viško Didžiasalio kaimo, pasi
savino jo vardą, bet pasivadi
no gyvenviete. Bankrutavus 
gamyklai, gyventojų sumažėjo 
beveik pusiau, tačiau apie tai, 
kaip ši gyvenvietė virto atvira 
krašto piktžaizde, šia šven
tiška proga nesinori rašyti. 
Tai kito rašinio tema.

Sovietiniais metais vykęs 
prievartinis kaimų griovimas 
Lietuvoje labai akivaizdus 
Tverečiaus krašte. Žmogus be 
tėviškės, išrautomis šakni
mis, greitai praranda ir istori
nę atmintį. Neturėdamas į ką 
atsiremti, nesunkiai tampa 
betaučiu, kuriam tokios 
sąvokos, kaip gimtoji kalba, 
tradicįjos, tėvynė nebeegzis
tuoja. Apie tuštėjančius kai
mus knygoje Česlovas Kudaba 
rašo: „Tame skaudžiai nykia
me kraštovaizdyje, užsuku
siam žmogui vaikščioti sunku: 
matai sodybas, girdi paukš
čius ir girdi amžininkų balsus, 
vienmečių dainavimą, matai 
rasotose lankose patiestas 
drobes, avilius... Visa ta buvo. 
Dabar nieko nėra... Rodos 
pratrūks rauda”. Liūdnos, su 
didele meile knygoje sekamos 
išnykusių kaimų istorįjos.

Tverečiaus kraštas gali di
džiuotis senosios etninės kul
tūros išlaikymu. Tautos gyvo
sios tradicįjos buvo atspirtis 
žmonėms visų okupacijų me
tu. Čia gyvenę šviesuoliai 
anksti vertino tikruosius lo
bius ir ėmė rinkti krašto tau
tosaką. Štai vien Leonas Bieli
nis, taurus Vilniaus krašto pa
triotas, (1882-1941), surinko 
šešis tautosakos tomus. Auto
riai Irena Seliukaitė ir Liber- 
tas Klimka straipsnyje apie 
liaudiškuosius tikėjimus ap
žvelgia kalendorinių švenčių 
papročius, susijusius su agra
rine magįja. Jie pažymi šių 
apylinkių savitumą — čia se
nuosius tikėjimus žmonės 
bandė aiškinti ir pagrįsti. Įdo
mūs įvairių autorių straips
niai apie Kalėdas, krašto vyrų 
ir moterų drabužius, juostas, 
kalvius, liaudies gamtojautą, 
žmonių ryšį su miškais ir 
vandenimis ir kt. O per
skaičius Jono Mardosos pa
sakojimą apie vieną svarbiau
sių darbų — šienapjūtę, taip 
ir regi šviesiai apsirengusius 
pjovėjus ir grėbėjas dainuo
jančius grįžtant namo. Tik, 
atrodo, iš kur jaunimui dar ir 
pašokti vakaruškose jėgų lik
davo?! Tverečiaus kraštas gar
sus savo dainomis, čia gyveno 
viena įstabiausių liaudies dai
nininkių, dainų Karalienė, 
Kristina Skrebutėnienė (1855- 
1943). Knygoje išspausdintos 
26 įvairių tipų liaudies dainos, 
jų tekstai ir melodijos. Labai 
kūrybingi Antano Bielinio 
aprašyti XX a. pradžios vaikų 
ir piemenų žaidimai.

Knygoje yra skyrelis apie 
tverečėnus išeivijoje. Buvę 
tverečėnai, Bronius Seliukas 
iš Los Angeles ir Bronius Sap
lys iš Toronto, dalįjasi prisi
minimais apie savo gyvenimą. 
Bronius Saplys pateikia 34 
savo kraštiečių, po 1940 m. 
dėl rusų okupacijos pasitrau
kusių iš Lietuvos, sąrašą, 
plačiau paminėdamas labai 
mylėjusius savo kraštą, bet 
jau išėjusius Valerįjoną Šim
kų, Aleksandrą Dundulį, dr. 
Albiną Prunskienę, Juozą Pi

voriūną.
Šių eilučių autorius pateikė 

savo sukauptą medžiagą apie 
1900-1930 m. išeivius. Daug 
buvusių tverečėnų ir jų pali
kuonių gyvena čia, Amerikoje. 
Kai ruošiau straipsnį šiai kny
gai, buvau sudaręs 174 žmo
nių, 1900-1930 m. emigravu
sių iš Tverečiaus parapįjos į 
JAV, sąrašą. Dabar mano 
duomenyse yra per 350 žmo
nių. Esu vienų pirmųjų Tve
rečiaus imigrantų vaikaitis. 
Didžiuojuosi irgi esąs tve- 
rečėnas. Deja, klausytis sene
lių pasakojimų apie tą senos 
lietuviškos kultūros kraštą ne
teko ne tik man, bet ir mano 
tėveliui. Tik prieš keletą me
tų susidomėjimas geneologija 
mane atvedė prie platesnių 
studįjų apie protėvių žemę. 
Tuo pačiu sudomino tverečėnų 
likimai šioje šalyje. Norėda
mas kuo daugiau sužinoti, dir
bau įvairiuose archyvuose, su
sisiekiau su pirmųjų emi
grantų iš Tverečiaus vaikais. 
Mano tikslas yra surinkti kuo 
daugiau įvairios medžiagos 
apie tverečėnus šiame krašte 
— apie jų gyvenimus, at
sineštas ir naujas tradicijas 
bei kt. Tai yra mūsų išeivių is- 
torįja šiame krašte, savo 
šaknimis liečianti protėvių 
žemę. Nesinorėtų, kad viskas 
nueitų į užmarštį. Net ma
žiausia informacįja būtų labai 
vertinga, todėl, ką nors 
žinančius, labai prašyčiau su
sisiekti su šių eilučių autoriu
mi. Adresas: 1391 Blue Falls 
Dr., Chula Vista, CA 91910.

Atvykę į JAV, tverečėnai 
dažniausiai apsigyvendavo to
limoje pietinės Čikagos daly
je — Roseland Kensington, 
Bumside, Pullman. Lankė Šv. 
Juozapo, Visų Šventų bei Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčias. 
Mažesnės tverečėnų bendruo
menės buvo VZatervitlė,7' Mai
ne; Nashua, New Hampshire; 
Grand Rapids, Michigan; 
Rockford, Illinois; ir apie 
Pittsburg, Pennsylvania. Daž
niausiai pasitaikančios imi
grantų iš šio krašto pavardės 
yra: Bernotas, Bielinis, Čelna, 
Čepulis, Genys, Gylys, Gruz
dys, Kėkštas, Kudaba, Lau- 
rutėnas, Martinėnas, Papšys, 
Pauliukėnas, Pivoriūnas, Pun- 
dys, Saplys, Sekonas, Skre- 
butėnas, Spečius, Telyčėnas, 
ir Umbraziūnas.

O gyvenimo ratas sukasi. 
Šiuo metu gintarinės Baltįjos 
šalyje, jos pačiame rytiniame 
iškyšulyje, jį; vėsų žiemos rytą 
vėl teka saulė. Veikiai ji nu- 
tirpdys šerkšną nuo keleto 
užsibuvusių sudžiūvusių lapų, 
kabančių ant miegančio seno
lio ąžuolo šakų. Pro žilą mū
rinę bažnyčią ąžuolas žvelgia į 
Tverečiaus žemę, kur dar iš
likę šiaudinių stogų, kur so
dybų galuose — iškaršę kluo
nai ir susmegę pirtelės, o pir
kių langai puikuojasi medžio 
drožiniais. Prieš saulei visai 
įsišviečiant, atidžiai įsižiūrėjus 
pro šarmotą rytinį ūką, dar iki 
šiol matyti senoji Lietuvos 
dvasia čia, tame nuošaliame 
pačios rytinės ribos, kur anks
čiausiai pateka saulė, kampe
lyje. Kad tik ji niekada ne
išeitų.

* Lapkričio 29-ąją lietu
vių literatūros klasikui, 
dramaturgui ir prozininkui 
Juozui Grušui būtų sukakę 
100 metų. Šios sukakties mi
nėjimo renginiai visus metus 
vyko įvairiose Lietuvos vieto
se, pristatytos naujos knygos. 
Prieš pat jubiliejų baigtas re
montuoti J. Grušo Kaune sta
tytas namas-muziejus, jame 
atidaryta nauja paroda. 100- 
ųjų metinių proga J. Grušui 
už ypatingus nuopelnus Kau
nui ir Lietuvai po mirties su
teiktas Kauno miesto garbės 
piliečio vardas. (Eita)
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