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KUR NEVĖŽIS PRO
RAUDONĄ DVARĄ

Raudondvarį išgarsino XIX a. pradžioje Simonas Stanevičius 
savo pasakėčia „Arklys ir meška". Jis alegoriniu vaizdu pa
pasakojo, kad tame nuostabiai gražiame Lietuvos žemės kam
pe abipus Nevėžio aukštaičių ir žemaičių liaudis velka sun
kų baudžiavinį ir nacionalinį jungą. Vietovės pavadinimas 
žmonėse, matyt, atsirado tada, kai Nevėžio kalne išaugo toli 
matomi raudonų plytų rūmai, panašūs į pilį.

Po žemaičių sukilimo 1409 m. ir ordino sutriuškinimo prie 
Žalgirio 1410 m. ši vietovė kaip ir kitos Nevėžio žemupio 
bei Nemuno pakrančių aplinkinės žemės atsidūrė Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rankose. Zigmantas Augustas 1549 m. 
šią vietovę padovanojo savo žmonai Barborai Radvilaitei. 
Jai staiga mirus, čia šeimininkavo jos giminės — didikai 
Radvilos, uolūs evangelikų-reformatų globėjai Lietuvoje. 
Paskutinis šių didikų vyriškos eilės atžala Boguslavas Radvi
la 1663 m. vedė savo pusbrolio Jonušo Radvilos dukterį — 
Raudondvario paveldėtoją.

Pasibaigus vyriškai Radvilų giminei, Raudondvaris perėjo 
į kitų Lietuvos didikų rankas. Pirmoje XVIII a. pusėje čia 
jau šeimininkavo stambūs feodalai Zabielos, о XIX a.— Tiš
kevičiai, kuriems 1857 m. priklausė apie 40.000 ha žemės ir 
4.687 baudžiauninkai. Jiems dirbo Sitkūnų, Babtyno, Paštu- 
vos, Jagminiškių, Vilkijos dvarų valstiečiai. Betarpiškai Tiš
kevičių nuosavybei priklausė ir Šiaudinė, vadinama Salo- 
menka — dabartinio Raudondvario senoji dalis Nevėžio lan
koje; Šilelis — Nevėžio ir Nemuno santakos dešiniajame 
kampe; Kaniūkai ir Romainiai — rytiniame Nevėžio kalne; 
plačios lankos kairėje Nevėžio — Nemuno santakos pusėje, 
kurios tęsėsi iki pat Neries.
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Tuo būdu daug amžių, pakeisdami vieni kitus, už raudo
nų dvaro mūrų gyveno įnoringi feodalai. Tačiau nei nualinta 
žemė, nei alkani baudžiauninkai, nei, pagaliau, valstybė ne
sidžiaugė jų veikla. Kauno gubernijos metraštyje 1861 me
tais D. Afanasjevas taip rašė apie Kauno apskrities dvarinin
kus, kurių tarpe pirmuoju visuomet minėjo Raudondvario 
Tiškevičių: „Kai kurie žymiausi dvarininkai nuolat gyvena 
sostinėse arba užsienyje, pavesdami tvarkyti dvarus ūkve
džiams. Kiti priešingai — beveik visą laiką gyvena savo dva
ruose, palociuose, naudodamiesi visais ramaus, laimingo gy
venimo patogumais. Jų užsiėmimą sudaro rūpinimasis turtų 
padidinimu ir įvairių rūšių pramogomis, kurių tarpe ypatin
gai žymi yra medžioklė". Ne kuo kitu rūpinosi ir Raudon
dvario savininkai.

Apie jų dvarą prieš 100 metų minėtoji knyga pateikė 
tokias žinias: 9 varstai nuo Kauno yra puošnus dvaras, kur 
yra bažnyčia, alaus darykla ir degtinės varykla (bravoras), 
plytinė, parkas ir sodas. Grafui priklausė ir vienas keltas 
per Nevėžį ties Raudondvariu, kitas ties Babtais; ten pat-- 
Babtyno vandens malūnas, dvi prieplaukos Raudondvario ir 
Stabaunyčios, kurias pasiekdavo Prūsijos laivai; pasikrau
davo javus, kanapių ir linų pluoštą, vežamą į Prūsiją. Bet 
laivyba Tiškevičiai, matyt, domėjosi tik tiek, kiek jiems 
vieniems buvo naudinga. Nežiūrėdami bendrų laivybos Ne
vėžiu interesų, jie ties Babtyno malūnu buvo užtvenkę upę 
ir nutraukę tolimesnį plaukiojimą iki Panevėžio ir dar toliau.

Ne tik ūkinės, bet ir kultūrinės gėrybės buvo kaupiamos 
vien dvaro savininkui ir jo artimiesiems. Tas pats D. Afa
nasjevas rašė: „Kai kurie (dvarininkai) turi labai geras bib
liotekas, kurių niekas nelanko, paveikslų galerijas, į kurias 
neįleidžiamas pašalinis žiūrovas; parkai su nedaugelio rūšių 
žvėrimis skirti išimtinai valdytojo malonumui".

Tai tiko ir Raudondvario ponams. Tiškevičiaus dvare bu
vęs tikrai didelis ir vertingas paveikslų rinkinys. Tačiau jis 
buvo neprieinamas net Kauno inteligentams. Gi prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui, šis krašto turtas dėl greit besi
keičiančių valdžių — carinės, kaizerinės, buržuazinės — ir jų 
nuolaidžiavimo dvarininkams iš Raudondvario išplaukė į 
užsienį.

Raudondvaris smarkiai nukentėjo Pirmojo pasaulinio 
karo metu.
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Antrasis pasaulinis karas nusiaubė garsiuosius rūmus- 
pilį; juos padegė ir susprogdino išbėgdami hitlerininkai.

Dabartinių raudondvariečių tėvai dar buržuaziniais lai
kais keitė Raudondvario veidą. Vietoj kelto jie pastatė tiltą, 
kuris Antrojo pasaulinio karo metu buvo susprogdintas; 
atstatė kuklesnę bažnyčią, įkūrė lietuvišką, iš pradžių ketu
rių, o vėliau šešių skyrių pradinę mokyklą, įrengė vieną 
kitą dirbtuvėlę, pastatė keletą malksnomis dengtų namelių.

Nebeatpažintų dabar Raudondvario ne tik seneliai, bet 
ir tėvai. Šiaudinė — Salomenka buvo sujungta su Raudon
dvariu. Gyvenvietėje nebeliko šiaudinių stogų. Buvusio dva
ro sodyboje įsikūrė respublikinės reikšmės įstaiga — Žemės 
ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institutas. Jis prikėlė 
iš griuvėsių pilį-rūmus ir juose įrengė biblioteką, ūkiniuose 
pastatuose įkūrė įvairias dirbtuves ir laboratorijas.

Raudondvaryje ir jo apylinkėse gausu istorinių vietovių, 
nemaža architektūrinių ir meninių paminklų, gražių liaudies 
kūrybos pavyzdžių. Bet užvis daugiau yra tarybinių žmonių 
kūrybinės veiklos vaisių.

Apie Raudondvario ir jo apylinkių praeitį ir dabartį pa
sakoja šioje knygoje Kauno miesto ir paties Raudondvario 
kraštotyrininkai. Jie 1966 m. vasarą surengė kompleksines 
ekspedicijas, kurių metu surinktos medžiagos pagrindu 
1967 m. balandžio 2 d. buvo suruošta konferencija Raudon
dvario aštuonmetėje mokykloje ir paruoštas leidinys. Šiuo 
leidiniu Kauno kraštotyrininkai siekia supažindinti visuo
menę su gražia Pakaunės vietove, kurioje ir šiandien „rasa 
nuo žolynų kaip sidabras krinta", su jos praeitimi, pamink
lais, liaudies darbais ir kūryba, jos žmonių pasiekimais ir 
planais ateičiai.





I. ŽILOJI SENOVE





IS AMŽIŲ GLŪDUMOS

KAZIMIERA GABRIŪNAITĖ

Gražiose Raudondvario apylinkėse jau žiloje senovėje gy
venta mūsų protėvių. Tai patvirtina išsilikusios Raudon
dvario, Šilelio, Kaniūkų, Lampėdžių, Veršvų ir daugelis kitų 
gyvenviečių. Jose palikti žmonių darbo ir buities įrankiai 
siekia akmens, žalvario ir ankstyvojo geležies amžius L

Tyrinėjant Šilelio stovyklą, nustatyta, kad pirmieji gy
ventojai Raudondvario teritorijoje apsigyveno X tūkstant
metyje prieš mūsų erą 1 2.

1 Stovyklų radiniai yra Kauno Valst. istorijos muziejuje ir K. Jablonskio 
Rinkiniuose.

2 R. Jablonskytė-Rimantienė, „Kai kurie paleolito klausimai", LTSR MA 
Darbai, Ser. A, 1(16), 1964.

Slenkant amžiams ir tobulėjant darbo įrankiams, Rau
dondvario gyventojai, apsistoję miškinguose Nemuno ir Ne
vėžio šlaituose, buvo įsikūrę atvirose gyvenvietėse. Vertėsi 
medžiokle, žvejyba, žemdirbyste bei įvairiais amatais. Upė
mis vystė tarpgentinius mainus.

Apie Raudondvario senovės gyventojų verslus bei užsi
ėmimus žinių duoda ne tik išlikusios gyvenvietės, bet ir lai
dojimo paminklai. Vieną tokių paminklų — Šilelio kapi
nyną— 1962—1965 metais tyrinėjo kraštotyrininkai, archeo
logijos mokslo rėmėjai.

Šį kapinyną 1962 metais užtiko Kauno „Aleksoto" stiklo 
fabriko darbininkai, bekasdami smėlį stiklo gamybai. Paste
bėję žmonių griaučius ir prie jų įvairius metalinius radinius 
(peilį, kirvį, monetą), pranešė Kauno Valst. istorijos muzie
jui. Muziejaus darbuotojai, nuvykę į nurodytą vietovę,
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1. Šilelio kaimo senkapio situacinis planas.



konstatavo, kad yra ardomas dar nežinomas senovinis kapi
nynas 3.

3 Šilelio kapinynas nebuvo žinomas. Jo nebuvo archeologinių paminklų 
sąraše.

4 Šio kapinyno tyrinėjimo medžiaga ir radiniai yra Kauno Valst. Istorijos 
muziejuje.

Tais pačiais 1962 metais, gavus iš Lietuvos TSR Mokslo 
Akademijos Istorijos instituto Archeologijos sektoriaus lei
dimą tyrinėti kapinyną, Kauno ir Raudondvario kraštotyri
ninkų jungtinė grupė pradėjo darbą. Grupę sudarė Kauno 
VII vidurinės ir Raudondvario aštuonmetės mokyklos moks
leiviai— kraštotyrininkai, Kauno Medicinos instituto docen
tas, medicinos mokslų daktaras J. Nainys, Kauno Istorijos 
muziejaus darbuotojai — dailininkė E. Simonelienė, archeo
logai J. Antanavičius ir K. Gabriūnaitė. Si grupė kapinyną 
tyrinėjo keturias vasaras, derindamasi prie moksleivių už
klasinio darbo bei jų laisvalaikio. Tyrinėtasis kapinynas yra 
Kauno rajone, Mechanizacijos-elektrifikacijos instituto eks
perimentinio ūkio žemėje, vakariniame Šilelio kaimo gale. 
Prigludęs vingiuojančio Nemuno dešiniajame krante, už 
800 m nuo dabartinių Nevėžio žiočių. Kapinyno kalva yra 
180 m ilgio ir 51 m pločio, ovalinės formos, 3,5 m aukščio, 
apaugusi pušimis. Rytiniame ir vakariniame kapinyno kal
vos gale bei pietrytiniame šone yra smėlingos kalvos ir dir
vonuojančios pievos, o šiauriniame kalvos šone yra pelkėta 
lanka ir Nemuno dešiniojo kranto šlaitas — pušynėlis su la
puočių medžių priemaiša (1 pav.— situacinis planas).

Kapinyne ištirtas 822,5 m2 plotas. Šiame plote aptikta 
106 kapai su griautiniais žmonių palaikais 4. Mirusieji laidota 
60—350 cm gylio duobėse nuo dabartinio kapinyno kalvos 
paviršiaus ir 40—150 cm gylyje nuo buvusio kapinyno kal
vos paviršiaus. Mat, viršum buvusio paviršiaus dabar supus
tytas iki 169 cm storio smėlio sluoksnis. Griaučiai gulėjo 
lentinių karstų kontūrų ribose, galvomis į pietvakarius, va
karus ir šiaurės vakarus. Daugiausia aukštielninki. Kai kurie 
mirusieji aptikti paguldyti ant šono, kniūpsti, sukryžiuoto
mis arba per kelius sulenktomis kojomis. Rankų padėtis 
įvairi: ištiestos prie šonų arba per alkūnes sulenktos, o plaš
takos sudėtos ant krūtinės arba pilvo.

Iš 106 mirusiųjų aptikta 12 kūdikių iki 6 mėn. amžiaus 
ir 26 vaikai iki 12—16 metų. Rasti 69 subrendusio amžiaus 
mirusieji: 18—60 metų. Tik 4 žmonės mirę tarp 60—65 metų.
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Visi — vidutinio ūgio. Moterys — 150—165 cm, vyrai — 
162—178 cm.5

° Anatominiai antropologiniai mirusiųjų tyrinėjimai atlikti Kauno Medici
nos instituto docento, medicinos mokslų daktaro J. Nainio. Tyrinėjimų 
duomenys yra Kauno Medicinos institute ir Kauno Valst. Istorijos mu
ziejuje.

Mirusieji buvo palaidoti su įkapėmis: darbo ir buities 
reikmenimis, ginklais bei papuošalais. Iš darbo ir buities 
reikmenų pažymėtini geležiniai kirviai, peiliai, akmeniniai 
galąstuvėliai, geležiniai skiltuvai su titnago gabaliukais, 
karstų vinys, diržų sagtys, įvairios geležinės ir žalvarinės 
grandelės, moliniai puodai su anglių liekanomis bei puodų 
šukės.

Iš ginklų rasta tik geležiniai ietigaliai, išskyrus kapą 
Nr. 59, kuriame aptiktas kalavijas.

Nemažą radinių dalį sudaro papuošalai. Tai žalvariniai, 
nepaprastai puošnūs, ažūrinėmis galvutėmis smeigtukai, 
naudoti galvai papuošti, auskarai, pakabučiai, ažūrinės ap
skritinės ir plokštelinės sagės, spalvotų vytininių juostiĮ bei 
parčia siūlais austo audinio likučiai, žiedai.

Gausiausią įkapių grupę sudaro sidabrinės monetos su 
odinių bei medžiaginių piniginių liekanomis bei jų žalvari
niais apkaustais. Monetų aptikta 41-ame kape. Prie mirusio 
jų esti nuo vienos iki kelių ir net keliolikos dešimčių. Iš jų 
paminėtinos: Prahos Vaclovo IV (1378—1419) grašis, aptik
tas kape Nr. 4; Vytauto (1392—1430) monetos, rastos ketu
riuose kapuose: Nr. 51/65, 83 ir 89; Aleksandro (1492—1506) 
monetos, rastos 16 kapų: Nr. 3, 25, 33, 35, 38, 42, 43, 58, 61, 
71, 73, 87, 94, 96, 99, 102; Žygimanto Senojo (1506—1548), 
monetos, rastos keturiuose kapuose: Nr. 20, 35, 66 ir 106; 
Žygimanto Augusto (1548—1572) monetos, rastos 18 kapų: 
Nr. 7, 13, 19, 20, 22, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 57, 65, 95, 98, 100, 
102 ir 106.

Paminėtini ir tie kapai, kuriuose aptikta kelių valdovų 
monetos. Pavyzdžiui, kape Nr. 20 aptikta vienas lenkiškas 
Žygimanto Senojo pusgrašis ir 6 Žygimanto Augusto dena
rai, kape Nr. 33 — vienas Aleksandro denaras ir 2 Žygi
manto Augusto dvidenariai; kape Nr. 35 aptikta 43 monetos, 
kurių tarpe vienas Aleksandro pusgrašis, 32 Aleksandro de
narai ir 5 Žygimanto Augusto pusgrašiai; kape Nr. 65 aptik
ta viena Vytauto moneta, vienas Žygimanto senojo pusgrašis, 
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2 Žygimanto Augusto denarai ir 2 dvidenariai; kape Nr. 106 
aptikta Žygimanto Senojo pusgrašis, Žygimanto Augusto 
dvidenaris ir viena neaiški moneta.

Kalbant apie įkapių išsidėstymą, reikia pažymėti, kad jos 
aptiktos įvairiausioje padėtyje: galvos, kaklo, krūtinės, pilvo 
ir kojų srityje. Daugiausia įkapių aptikta juosmens srityje. 
Vyrų kapuose būdingos įkapės — ginklai, darbo ir buities 
įrankiai, monetos. Papuošalų, išskyrus žiedus ir piniginių 
apkaustus, vyrų kapuose neaptikta. Moterų kapuose kitų 
darbo įrankių, išskyrus peilį, neaptikta. Užtat moterų ka
puose būdingos įkapės — papuošalai. Bendros vaikų, moterų 
ir vyrų kapams įkapės yra peiliai, monetos, žiedai, puodai ir 
jų šukės.

Atskirai reikia pažymėti šiame kapinyne aptiktus 3-ju 
moterų ir 2-jų vyrų kapus, kurie iš kitų kapų išsiskyrė įka
pių turtingumu bei įvairumu ir laidosenos skirtingumu.

Kape Nr. 35 vidutinio amžiaus moteris gulėjo aukštiel
ninka, ištiestomis rankomis bei kojomis. Kaklo srityje gu
lėjo 3 žalvariniai pakabučiai. Pilvo ir krūtinės riboje buvo 
žalvarinė ažūrinė apskritinė sagė. Kairiajame juosmens šone 
aptikti piniginės pėdsakai, geležinis peilis, 3 raktai (du gele
žiniai ir vienas žalvarinis), 2 metaliniai skrituliukai, 19 tam
sios spalvos mažų karoliukų, 43 Aleksandro ir Žygimanto 
Augusto sidabrinės monetos. Ant kairės rankos pirštų — 6 
žalvariniai žiedai (2 pav.).

Kape Nr. 51 moteris buvo 40—50 m. amžiaus. Gulėjo 
aukštielninka. Kaktos centre buvo žymu sunykusios žalvari
nės 5X5 cm diametro plokštelės pėdsakai. Galvos srityje su 
plaukų likučiais aptikta žalvariniai smeigtukai su gražiomis 
ažūrinėmis galvutėmis. Ausų srityje buvo žalvariniai auska
rai su ažūriniais pakabučiais. Kaklo ir krūtinės srityje ap
tikta puošnūs žalvariniai kabučiai ir 2 viena prie kitos 
plokštelinės žalvarinės apskritos sagės, prie kurių išlikę vil
nonio audinio likučiai. Pilvo srityje buvo peilis su medinės 
makšties likučiais ir žalvarinė grandelė bei diržo sagtis su 
puošniu žalvariniu apkaustų. Diržo sagtyje išlikęs spalvotas 
vytinės raštuotos juostos gabaliukas. Juosmens srityje ap
tikta odinės piniginės liekanos su žalvariniu pakabučiu ir 
retežėliu. Piniginėje — keturios Vytauto monetos. Ant pirš
to— žalvarinis žiedas (3 pav.).
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2. Trečias pavyzdys, kapas Nr. 35.

Kape Nr. 87 25—30 metų moters įkapės sudarė 2 žalva
riniai žiedai, geležinė grandis, 3 žalvariniai žiedai, 3 žalva
riniai pakabučiai, 2 geležiniai peiliai, 2 žalvariniai raktai, 
20 sidabrinių Aleksandro monetų, odinės piniginės, papuoš
tosios žalvarinėmis laibomis lazdelėmis likučiai (4 pav.)

Kape Nr. 54 buvo palaidotas be karsto, kniūpsčiomis, 
24—30 metų vyras. Mirusiojo galvos srityje aptikta molinio 
puodo 2 šukės su anglių likučiais, geležinis pentims kirvis 
ir geležinis ietigalis smaigaliu į dešiniąjį petikaulį. Krūtinės 
srityje gulėjo geležinis smeigtukas. Pilvo ir juosmens srityje 
aptikta peilis ir diržo sagtis.

Kape Nr. 59 palaidotas be karsto, kniūpsčiomis, taip pat 
jaunas, apie 30 metų, vyras. Jo galvūgalyje buvo molinio 
puodo apatinės dalies šukės ir dugnas, prie jų — anglies ir 
degėsių pėdsakai. Kairiajame mirusiojo šone gulėjo diržo 
sagtis ir kalavijas. Dešiniajame šone — geležinis kirvis.
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3. Ketvirtas pavyzdys, kapas Nr. 51.

Juosmens srityje dvi sidabrinės monetos: viena Dancigo. 
1535 m. grašis ir vienas 1572 m. pusgrašis (5 pav.).

Peržvelgus Šilelio kapinyno palaidotus mirusiuosius ir 
prie jų aptiktas įkapes, matyti, kad mirusįjį lietuviai palydė
davo su būtiniausiais gyvenimo reikmenimis: ginklais, darbo 
įrankiais, papuošalais, monetomis. Prie mirusiųjų aptikti 
kirviai, kalavijas, ietigaliai, raktai ir monetos, kursavusios. 
XV—XVI amžiuose, liudija, kad Šilelio vietovėje gyventa 
ne tik valstiečių žemdirbių, kurių būdinga įkapė yra kir
viai, bet ir žemvaldžių (6 pav.), karių, kurie išsiskiria tur
tine padėtimi — tatai patvirtina prie mirusiųjų aptiktos gau-

15.



4. Kapo Nr. 51 įkapės

sios įkapės bei bajorams būdingas ginklas — kalavijas. Apie 
stambią gyvenvietę kalba ir kapuose aptikta trijų mirusių j ii 
moterų turtingos įkapės bei raktai, kaip dvaro šeimininkių“ 
rykūnių simboliai (7 pav.).

Kapinyno medžiaga rodo, kad XV—XVI amž. Šilelio, 
kaip ir visos Lietuvos, moterys ėmė puoštis naujų formų pa
puošalais. Moterys galvas puošia gražiomis ažūrinėmis gal
vutėmis, smeigtukais. Mėgsta puošnius ir lengvus žalvari
nius auskarus, lengvutes, gražiai ornamentuotas plokšteli- 
nes ir ažūrines apskritines sages, įvairių dydžių ir formų 
žvangučius ir pakabučius, plonus žalvarinius žiedus. Tuo 
metu buvo gražiai puošiamos ir piniginės. Prie odinių ir me
džiaginių piniginių likučių aptikta nemaža įvairiausių žal
varinių apkabų bei žalvarinių lazdelių-vamzdelių — jie 
puošė piniginių išorinę pusę.
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Kaip ir kituose XV—XVI amž. Lietuvos kapinynuose, 
Šilelyje aptikta peilių — būdingų ano meto buitinių reikme
nų. Jų aptikta vyrų, moterų ir vaikų kapuose. Peiliai nešioti 
pritvirtinti prie diržų, medinėse arba odinėse makštyse.

5. Penktas pavyzdys, kapas Nr. 59.

Įdomu, kad Šilelio kapinyno kapuose aptikta molinių 
puodų arba jų šukių su anglių ir degėsių liekanomis. Matyt, 
tai ugnies kulto, kurį pasisavino krikščionybė, liekanos. Tai 
grabnyčios žvakių deginimas prie mirusiųjų ir jų mirties 
atminimo dienomis. Taip pat senas paprotys buvo monetų 
dėjimas mirusiajam. Jų aptinkama net pirmųjų mūsų eros 
amžių kapuose.

Antropologiniai Šilelio kapinyno duomenys rodo, kad 
šios gyvenvietės kūdikių ir vaikų mirtingumas buvo didelis. 
Iš 106 mirusiųjų 37 buvo kūdikiai ir vaikai. Suaugusieji gy
veno iki 50—60 metų amžiaus.
2. 2196. 17



Кар а $ Nr. 5$ (u) 
' && -13

Pfotas V

6. Kapo Nr. 59 įkapės.

Ir Šilelio, ir kitų Lietuvos vietų gyventojai nemėgo kar
du jiems primestos krikščionybės. Praėjus net 2 šimtme
čiams po jos įvedimo, jie mirusiuosius laidojo pagal senus 
lietuvių papročius.

Šilelio kapinyno medžiagos apžvalga nėra pilna. Daug 
kas iš praeities klausimų lieka dar neišaiškinta. Naujų se
novės paminklų atradimas ir jų tyrinėjimas pateiktų naujiį 
duomenų apie Raudondvario apylinkės istoriją. Daug me
džiagos gali surinkti moksleiviai ir visuomenė — krašto
tyrininkai.

Beieškant naujų senovės gyvenviečių pėdsakų, reikia 
gerai išžvalgyti gimtąsias arba gyvenamąsias apylinkes. Ste
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7. Rykūnės kapo radiniai.

bėti vykdomus žemės kasimo arba arimo darbus, pavasario 
potvynius. Vėjo išpustytame smėlyje, vandens paplautame 
krante arba iškastoje žemėje galima aptikti ardomos gyven
vietės arba senovinio kapinyno pėdsakus. Pastebėjus naiki
namą senovini paminklą, reikia neatidėliojant pranešti mu
ziejams arba kraštotyros draugijų taryboms, nes kiekvienas 
išardytas senovinis paminklas yra iš mūsų istorijos išplėštas 
puslapis.

Visa plačioji visuomenė kviečiama pažinti ir saugoti pra
eities kultūros paminklus.
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Šilelio kapinyno skeletų
ANTROPOLOGINE CHARAKTERISTIKA

JONAS-VYTAUTAS NAINYS

1962—1965 metais Kauno Valst. istorijos muziejaus archeo
logai ištyrė Šilelio kapinyną. Archeologiškai buvo nusta
tyta, kad kapinynas yra XV—XVI amžiaus.

1964 ir 1965 metų vasaros ekspedicijų metu Kauno Me
dicinos instituto teismo medicinos katedros bendradarbiai 
buvo nuvykę į kapinyną ir tyrė rastuosius skeletus. Dalis 
kaulų buvo ištirta radimo vietoje, o dalis ištirta Kaune, 
Valst. Istorijos muziejuje ir teismo medicinos katedroje. 
Viso ištirta 46 kapuose rastieji kaulai.

Visi rastieji kapai yra sauso, biraus smėlio grunte. Todėl 
skeletai išsilaikė labai blogai. Nors, palyginti, žmonės lai
doti neseniai — prieš 400—500 metų, bet dažnai kape buvo 
rasti tik atskiri stipriai apirusių kaulų segmentai. Visi išlikę 
kaulai buvo žymiai apirę. Jų paviršius buvo nuo gelsvos 
iki rusvos spalvos su pilku atspalviu, paprastai suplyšinėjęs. 
Ypač nukentėjo kaukolių veidas ir pamatas, o taip pat tos 
kaulų dalys, kur yra akytoji medžiaga.

Visi tiriamieji kaulai ir jų segmentai, atsargiai nuo jų nu
valius smėlį, buvo atidžiai apžiūrėti ir išmatuoti osteomet- 
rine lenta, skečiamuoju bei slankioj amuoj u skriestuvu ir 
metaline milimetrine juostele, griežtai laikantis antropologi
jos reikalavimų. Kai kuriuos kaulus prieš tiriant teko sutvir
tinti, pamerkiant į pašildytą vaško ir kanifolijos skiedinį.

Buvo išmatuoti tik tie kaulai ir atskiri jų požymiai, kurie 
išliko nedeformuoti. 5 žastikauliai ir 7 šlaunikauliai buvo iš
tirti rentgenografiškai. Rentgenogramos darytos iš 85 cm 
atstumo, naudojant popierines kasetes be folijų.

Ištyrėme 38 kaukoles. Jos visos buvo daugiau ar mažiau 
apirusios. 20 kaukolių išilginis diametras (g-op) buvo nuo 
162 iki 195 mm, aritmetinis vidurkis— 179,8 mm. 15 kauko
lių skersinis diametras (eu-eu) buvo nuo 130 iki 149 mm, 
aritmetinis vidurkis — 138,4 mm. 14 kaukolių aukštis (ba-b) 
buvo nuo 129 iki 145 mm, aritmetinis vidurkis—131,9 mm. 
Visi šie matmenys, lyginant juos su J. Žilinsko ir A. Jurgu- 
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čio duomenimis, įvairuoja tipinėse ribose, tačiau daugiausia 
yra gana dideli. 1

Žilinskas J., Jurgutis A. Crania lithuanica (XX amžius ir iš
kastinės lietuvių kaukolės). K., 1939.

Apskaičiavus kaukolės dėžės ilgio-pločio rodiklius, pa
aiškėjo, kad 4 kaukolės yra, palyginti, ilgos — dolichokrani- 
nės (ilgio-pločio rodiklis nuo 70,0 iki 73,4), 6 vidutinio plo
čio — mezokraninės (rodiklis 75,0—79,9) ir tik 4 plačios — 
brachikraninės (rodiklis nuo 81,7 iki 86,2). Kaukolės dėžės 
ilgio-aukščio rodiklio atžvilgiu tik 1 kaukolė buvo gana 
žema — chamekraninė (rodiklis 67,5), 7 buvo vidutiniškai 
aukštos — ortokraninės (rodiklis 70,0—74,9) ir 6 gana aukš
tos— hipsikraninės (rodiklis nuo 75,7 iki 80,8).

Kaukolės dėžės pločio-aukščio rodiklio požiūriu 2 kauko
lės buvo žemos-plačios arba tapeinokraninės (rodikliai 90,8 ir 
91,4), 7 buvo vidutinio aukščio arba metriokraninės (rodiklis 
92,0—97,9) ir 3 buvo aukštos-siauros arba akrokraninės (ro
diklis nuo 98,0 iki 108,2).

Visi 3 pagrindiniai kaukolės dėžės rodikliai yra artimi 
J. Žilinsko ir A. Jurgučio iškastinių kaukolių serijai, kuri 
sudaryta daugiausia iš XVIII—XIX amžių iškastinių kau
kolių, rastų Kauno miesto ribose. Netgi Šilelio kapinyno 
kaukolės daugiau skiriasi nuo minėtų autorių XX amžiaus 
serijos, negu jų iškastinės kaukolės. Tai suprantama, nes 
Šilelio kapinyno kaukolės senesnės. Iš kitos pusės, duomenų 
analogija leidžia tvirtinti, kad nors radinių ir nedaug, bet 
jie teisingai atspindi kaukolių kitimus.

Kiti mūsų tirtieji kaukolių požymiai taip pat nesiskiria 
nuo J. Žilinsko ir A. Jurgučio duomenų. Pavyzdžiui, hori
zontalinė kaukolės apimtis per tarpulankį 7 kaukolėse buvo 
nuo 495 iki 542 mm. Viršutinio veido aukštis (n-pr) 7 kauko
lėse svyravo nuo 60 mm iki 95 mm, o veido plotis (zy-zy) 
galėjo būti išmatuotos tik vienoje kaukolėje: jis buvo 
130 mm.

4 kaukolėse išmatavome akiduobės plotį (mf-ek), kuris 
buvo nuo 35 iki 41 mm, ir akiduobės aukštį, kuris buvo nuo 
31 iki 36 mm. Pagal akiduobės rodiklį 3 kaukuolių akiduobės 
buvo aukštos — hipsikonchinės (rodikliai 87,6; 94,3; 94,6) 
ir 1—vidutinio aukščio, arba mezokonchinė (79,5). *
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Apatinis žandikaulis tik viename vyro kape (96 kapas) 
buvo tiek išsilaikęs, kad galėjome išmatuoti smakro aukšti 
(id-gn) — 33 mm ir kampų atstumą (go-go) — 105 mm.

Visose tirtose kaukolėse buvo ištirtos kaukolės dėžės siū
lės ir dantys. Vienoje jaunos moters kaukolėje (91 kapas) 
rasta kaktinė (metopinė) siūlė. Dviejų moterų kaukolėse 
(86 ir 90 kapai) rasta nesukaulėjusi jungtis tarp pleištakau- 
lio ir pakauškaulio. Atskirose kaukolėse stebėti įvairūs vai
nikinės (tarp kaktikaulio ir momenkaulių), strėlinės (tarp 
abiejų momenkaulių) ir lambdoinės (tarp momenkaulių ir 
pakauškaulio) siūlių sukaulėjimo laipsniai. Pilno šių siūlių 
sukaulėjimo nebuvo nė vienoje kaukolėje.

Tirdami dantis, pastebėjome, kad, palyginus su siūlių su- 
kaulėjimu, jie žymiai nusidėvėję (nusišlifavę), daug daugiau 
negu šiolaikinėse kaukolėse. 4 kaukolėse radome po 1—2 
dantų ėduonis (caries). Visose šiose kaukolėse siūlės buvo 
arba visai nesukaulėjusios arba tik pradėjusios kaulėti. Jau
nos moters kaukolėje (86 kapas) buvo nesukaulėjusi jungtis 
tarp pleištikaulio ir pakauškaulio, bet jau buvo I—II laips
nio kandžių ir krūminių dantų nusidėvėjimas ir abiejų pusių 
pirmųjų krūminių dantų ėduonys. Galima pažymėti, kad 
šioje kaukolėje jau buvo išdygę visi 4 protiniai dantys.

7 kaukolėse radome įvairaus laipsnio paradontozės po
žymius— dantų kakleliai apsinuoginę, alveolės seklios, kai 
kurie dantys iškritę ir jų alveolės išlygintos. Visose šiose 
kaukolėse buvo pažengęs vainikinės, strėlinės arba lambdoi- 
dinės siūlės kaulėj imas.

Apžiūrint kaukoles, išsiskyrė 93 kape rastoji moters kau
kolė— jos veidas buvo gana plokščias. Viršutinio veido 
aukštis nelabai didelis — 60 mm, akiduobės aukštos — hipsi- 
konchinės, atstumas tarp jų — 25 mm. Gaila, kad kaukolės 
dėžė žymiai suirusi ir dėl to negalima buvo ištirti daugelio 
svarbių jos požymių. Nors veido matmenys neperžengia tipi
nių matmenų, bet jų kombinacijos ir vizualiniai duomenys 
rodo, kad ši moteris turėjo kai kuriuos mongoloidinės rasės 
požymius.

Buvo rastos ne tik kaukolės, bet ir pavieniai stuburo 
slanksteliai, kuriuose žymesnių liguistų pakitimų nepastebė
jome. Buvo negausūs stipriai apirusių šonkaulių segmentai 
ir kai kurie kiti kaulai. Geriausiai buvo išlikę žastikauliai, o 
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ypač šlaunikauliai. Didžiausias 15 žastikaulių ilgis buvo nuo 
307 iki 350 mm, aritmetinis vidurkis — 322,9 mm.

Be to, 82 kape rastas ypač trumpas žastikaulis. Apytikris 
jo ilgis siekė vos 258 mm. Kitų žastikaulių epifizės buvo 
tiek apirusios, kad nebuvo prasmės matuoti jų ilgį.

8. Aptrupėjęs distalinis kairiojo žąstikaulio segmentas.

Išmatavome 12 žastikaulių diafizės vidurį. Mažiausias jo 
diametras buvo nuo 13 iki 19 mm, aritmetinis vidurkis — 
16,0 mm, didžiausias — nuo 18 iki 24 mm, vidurkis — 
20,9 mm, o apimtis — nuo 55 iki 70 mm, vidurkis — 62,4 mm.

Żastikaulio galvos apimtį galėjome išmatuoti tik 2 mo
terų kauluose — ji buvo 125 ir 133 mm. Jauno vyro (76 ka
pas) ir jaunos moters (86 kapas) žastikauliuose buvo alkū
ninės angos (foramina olecrani).

23 kape rastas aptrupėjęs distalinis kairiojo žandikaulio 
segmentas (8 pav.), kuriame buvo gerai matyti 3 mm ilgio ir 
iki 2 mm diametro atavistinė vidinė viršgumburinė atauga 
(processsus supracondyloideus medialis).

Kairės ir dešinės pusės žastikaulius galėjome palyginti 
tik viename vyro kape. Ten dešinysis žastikaulis buvo 4 mm 
ilgesnis už kairįjį (9, 10 pav.). Taip pat diafizės vidurio dia
metrai dešinėje pusėje buvo didesni 1—1,5 mm. Tai leidžia 
tvirtinti, kad šis asmuo buvo dešiniarankis.
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Rentgenografinis tyrimas parodė, kad vidinė kaulo struk
tūra buvo gana gerai išlikusi visuose ištirtuose žastikau- 
liuose. Kai kur stebėti atskiri epifizių praretėjimo židiniai, 
be abejo, pomirtiniai. Rentgenogramose gerai matomas 
kaulo čiulpų kanalo išplitimas ir akytosios kaulo medžia
gos struktūra leido patikslinti mirusiojo amžių. Pažymėtina, 
kad nė viename kaule neradome kaulo išretėjimo deltoidi- 
nės šiurkštumos srityje.

9, 10. Dešinysis ir kairysis žąstikauliai.

Išmatuotų 44 šlaunikaulių (26 dešiniųjų ir 18 kairiųjų) 
didžiausias ilgis buvo nuo 350 iki 490 mm, aritmetinis vi
durkis— 435,5 mm. Dėl to, kad aptrupėjusi distalinė epifizė, 
šlaunikaulio ilgį natūralioje padėtyje galėjome tiksliai išma
tuoti tik 13 kaulų. Jis buvo nuo 405 iki 489 mm. Kadangi 
daugiau buvo apirę trumpesni šlaunikauliai, todėl ilgio na
tūralioje padėtyje aritmetinis vidurkis didesnis — 442,8 mm.

Išmatavome 22 šlaunikaulių diafizės vidurį. Jos sagita- 
linis diametras buvo nuo 21 iki 29 mm, aritmetinis vidur
kis — 25,3 mm, skersinis diametras — nuo 20 iki 30 mm, vi 
durkis — 24,9 mm, ir apimtis — nuo 70 iki 88 mm, vidurkis 
81,75 mm; 11 šlaunikaulių sagitalinis proksimalinės diafizės 
diametras buvo nuo 20 iki 28,5 mm, vidurkis — 24,2 mm, o 
skersinis — nuo 28,5 iki 31 mm, vidurkis — 31 mm. 6 šlau

24



nikaulių galvos apimtis buvo nuo 132 iki 152 mm, vidur
kis — 143,8 mm.

Lygindami 14 porų dešiniųjų ir kairiųjų šlaunikaulių, 
radome, kad 2 asmenys turėjo abiejose pusėse vienodus 
šlaunikaulius. 6 asmenų buvo ilgesni dešinieji ir 6 — kairieji 
šlaunikauliai.

Rentgenogramose šlaunikaulių vidinė struktūra buvo 
gerai matoma. Nors epifizės buvo gerokai apirusios ir dėl to 
atsiradusių atskirų pomirtinių išretėjimo židinių, visuose 7 
rentgenografiškai ištirtuose šlaunikauliuose galima buvo 
skirti 3 žmogui būdingas kaulinių sijų sistemas proksimali
nėje epifizėje. Kaip žastikaulių, taip ir šlaunikaulių rentge
nogramose buvo gerai matyti maitinamieji kanalai ir kiti 
kaulo struktūros elementai.

Radome gana gerai išsilaikiusių 14 blauzdikaulių, kurių 
ilgis buvo nuo 298 iki 402 mm, vidurkis — 353,4 mm. Kiti 
ilgieji kaulai žymiai blogiau išsilaikę. Pažymėtina, kad 71 
kape rastas gerai sugijęs kairiojo alkūnkaulio lūžimas tarp 
vidurinio ir apatinio trečdalių. Siame kape buvo palaidotas 
vidutinio amžiaus vyras.

Palyginę Šilelio kapinyne rastuosius žastikaulius ir šlau
nikaulius su mūsų tirtais dabartinių Kauno gyventojų ati
tinkamais kaulais, radome, kad duomenys yra labai panašūs. 
Mažas išlikusių kaulų kiekis neleido mums atskirai sugru
puoti vyrų ir moterų šlaunikaulių bei žastikaulių, todėl ras
tieji vidurkiai, kuriuos, be abejo, galima laikyti tik apytik
riais, paprastai yra viduryje tarp atitinkamų šiandieninių 
vyrų ir moterų vidurkių. Galima pastebėti, kad Šilelio kapi
nyno diafizės vidurio matmenys yra kiek mažesni, negu da
bartinių asmenų, bet tai nesunku suprasti, prisiminus, jog 
visi rastieji kaulai buvo žymiame destrukcijos laipsnyje, o 
todėl diametrai ir apimtis galėjo 1—2 mm sumažėti.

Remdamiesi tuo, kad Šilelio kapinyne rastųjų kaukolių 
matmenys praktiškai nesiskyrė nuo J. Žilinsko ir A. Jurgu- 
čio bei mūsų tirtųjų kaukolių, o žastikauliai ir šlaunikau
liai— nuo mūsų ištirtųjų dabartinių gyventojų kaulų, ly
čiai, amžiui ir ūgiui nustatyti panaudojome savo schemas 
bei lenteles, o taip pat kitų autorių duomenis.2

2 Nainys J. V. Skeletuotų lavonų lyties nustatymas.— „Sveikatos ap
sauga". 1966, Nr. 3, p. 15—18.
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Iš 46-iuose kapuose rastųjų vieno individo kaulų nei 
lyties, nei amžiaus nustatyti nepavyko. Tai 72 kapas, ku
riame buvo rasti labai apirę ir deformuoti kaukolės skliauto 
ir šlaunikaulių segmentai. Likusiuose 45 kapuose buvo pa
laidota 14 vyrų, 16 moterų, o 15 kapų tiksliai lyties nusta
tyti nepavyko (jų tarpe 7 kūdikiai ir vaikai). Dalies palai
dotųjų lytį archeologai nustatė pagal įkapes. Nė karto ne
buvo prieštaravimo tarp osteologiškai ir archeologiškai nu
statytos lyties. Šilelio kapinyne, nors kaulai buvo labai ap
irę, daugelyje antropologiškai tirtųjų kapų pavyko nusta
tyti palaidotojo lytį ten, kur archeologams to padaryti ne
pavyko. Tai leidžia rekomenduoti Lietuvos TSR teritorijoje 
atliekamų archeologinių tyrinėjimų metu naudoti mūsų su
darytas lenteles mirusiojo lyčiai nustatyti. Tais atvejais, kai 
kaulai apirę, prie gautųjų diametrų ir apimties matų reikia 
pridėti 1—2 mm.

Palaidotųjų amžių suskirstėme, kaip įprasta antropologi
joje, į 6 grupes (lentelė 1).

Lentelė 1 

Šilelio kapinyne palaidotųjų amžius

Amžiaus grupė Vyrai Moterys Lytis ne
nustatyta Viso

I Vaikai (iki 7 metų) _ — 3 3
II Vaikai (nuo 7 iki 14 metų) — — 4 4
Jauni (nuo 14 iki 18—20 m.) — 2 — 2
Suaugę (nuo 18—20 m. iki 30 m.) 7 8 3 18
Pagyvenę (nuo 30 m. iki 55 m.) 4 4 3 11
Seni (virš 55 m.) 3 2 2 7

Viso 14 16 15 45

Mūsų rastieji seni asmenys, kurių, aplamai, buvo ne
daug, neturėjo daugiau kaip 60—65 metų, nes nė vieno jų 
nebuvo visai sukaulėjusios visos trys pagrindinės kaukolės 
siūlės, o jų dantys bei galūnių kaulai dar nerodė gilios se
natvės. Pažymėtina, kad labai mažai teradome kaulų susir
gimų— tik vienas sugijęs alkūnkaulio lūžimas ir 2 asmenų 
nedideli artroziniai žastikaulio galvos kraštų pakitimai. Be 
abejo, dalis liguistai pakitusių kaulų suiro, todėl vaizdas 
liko nepilnas. Antra priežastis ta, kad mes ištyrėme tik 
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dalį — 43,4% visų rastųjų kapų, pagrindinai tuos, kurie 
buvo geriausiai išlikę. Todėl ir vaikų procentas yra nedide
lis, nors Šilelio kapinyne, kaip nurodo archeologė K. Gab- 
riūnaitė, buvo 12 (11,3%) kūdikių ir 25 (23,6%) vaikų kapai. 
Labai galimas dalykas, kad kūdikių ir vaikų buvo palaidota 
dar daugiau, nes jų skeletai paprastai suyra greičiau negu 
suaugusių. Šilelio kapinyne rastas vaikiškų kapų procentas 
(34,9%), matyti, yra artimas tikrovei ir maždaug atitinka 
kitų analoginių kapinynų duomenis. Pavyzdžiui, O. Artamo- 
nova X—XII amžiaus pietų Rusijos Sarkela-Bielaja Vieža 
kapinyne nustatė 33% vaikiškų kapų.3

3 Артамонов О. А. Могильник Саркела-Белой Вежи. Материалы 
и исследования по археологии СССР, № 109, М.-Л., 1963, с. 9—215.

4 Н а й н и с И.-В. И. Применение корреляционного анализа в су
дебно-остеологической экспертизе. — В кн.: Кибернетика и судебная 
экспертиза. Сб. научн. работ научн.-исслед. ин-та судебн. экспертизы 
юрид. комиссии при Совете Министров Лит. ССР. В., вып. 2, 1966, 
с. 165—181.

Iš žastikaulių ir šlaunikaulių ilgio, naudodami savo pa
siūlytas lenteles, apskaičiavome Šilelio kapinyne palaido
tųjų ūgį.4 Vyrų ūgis buvo nuo 162 cm iki 178 cm, dažniau
siai 168—173 cm, o moterų ūgis — nuo 150 cm iki 165 cm, 
dažniausiai 158—160 cm. Vadinasi, nei labai aukštų, nei 
labai žemų asmenų nebuvo. Vidutinis ūgis praktiškai mažai 
skyrėsi nuo šiandieninių Kauno gyventojų ūgio. Pažymė
tina, kad seniausieji asmenys buvo, palyginti, žemi, o aukš
čiausi buvo jaunesnieji individai. Taip 178 cm ūgio vyras 
(13 kapas) ir 165 cm ūgio moteris (91 kapas) buvo mirę 
maždaug 23—25 metų amžiaus.

Apibendrindami antropologinio tyrimo rezultatus, gali
me pareikšti, kad XV—XVI amžiaus Šilelio gyventojų gyve
nimo sąlygos buvo sunkesnės, nes vaikų mirtingumo procen
tas buvo žymiai didesnis negu dabar. Visai neradome labai 
senų asmenų skeletų. Aplamai, ano meto žmonių skeletai be
veik nesiskiria nuo šiandieninių. Galima pažymėti, kad jų 
kaukolės buvo, palyginti, ilgesnės ir siauresnės, o dantų nu
sidėvėjimo laipsnis kiek didesnis. Skeletai išsilaikę blogai ir 
todėl duomenų nedaug, tačiau yra pagrindo manyti, kad Šile
lio gyventojai buvo truputį žemesni kaip šiandien. Žymesnių 
liguistų skeleto pakitimų nerasta.
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NEVĖŽIO žemupys 
KOVŲ PRIES KRYŽIUOČIUS 
METU

KASPERAS BARTKUS

Nevėžio pakrantės Raudondvario apylinkėse, pradedant 
XIV a. viduriu, tapo svarbių istorinių įvykių arena. Žūtbū
tinė kova su kryžiuočiais, anksčiau liepsnojusi prie Dubysos, 
dabar užgriuvo Nevėžio pakrantes. Savo dramatiškos viršū
nės ji pasiekė tada, kai 1362 m. pirmą kartą priešai netikėtai 
užklupo ir sugriovė Kauno pilį. 1

1 Lietuvių karas su kryžiuočiais, 226, V., 1964.
2 Jei šį pavadinimą užregistravo tik kryžiuočiai, jis gali reikšti ne tikrinį, 

o bendrinį vardą — ilgą kreivą pusiasalį arba sąsmauką, nes šen. saksonų 
wurgil, sen. islandų virgell reiškia „virvė, kilpa".

3 Lietuvių karas .. ., 227.
4 Lietuvių karas .. ., 104.
5 O. Navickaitė, Žirgo apranga Veršvų kapinyne.— Iš lietuvių kultū

ros istorijos, I, 83—93, V., 1958.
6 Lietuvos istorijos šaltiniai, I, 55, V., 1955 (1367 m. kronikos ištrauka 

apie 50 kumelių pagrobimą); Grovo Kyburgo kelionė Lietuvon 1397 m., 
8, Plimuth, 1900.

7 Kaniūkai dar neseniai buvo dveji: žemieji — kalno papėdėje jau įaugo 
į Kauno miestą ir jų vardas teko lankoje esančioms kapinėms su kelio
mis sodybomis prie pat miesto ribos; Aukštieji Kaniūkai tebėra ant kal
no (žr. Lietuvos TSR admin.-teritor. suskirstymas, 744 ir 625, K., 1959).

Lietuviai į šią didžią nesėkmę prie Neries atsakė tuo, kad 
nieko nelaukę, ėmė statyti kitą pilį prie Nevėžio. Pasak šal
tinių, ją rengė Virgalės1 2 saloje prie upės žiočių ir vadino 
Naujuoju Kaunu.3 Tuo pačiu žygiu, be abejo, buvo pagerin
tos visos komunikacijos (keliai, tiltai, signalizacija) tarp 
abiejų Kaunu ir labiau sujungtos užtvarų linijos, kurios vie
noje pusėje ėjo kairiuoju Nevėžio krantu, o kitoje — Neries 
žemupio pakrantėmis.4 Kaip rodo gausūs žirgų kapinynai, 
atidengti Veršvuose5 ir kai kurie rašytiniai šaltiniai6 bei 
vietovardžiai (Kaniūkai) 7, čia, tarp Neries ir Nevėžio žiočių, 
buvo auginama daug žirgų ir paruošiama daug raitelių. Kad 
pasirodė priešai, jiems pranešdavo gausūs piliakalniai. Net 
trys ar keturi jie budėjo ties Nevėžio—Nemuno santaka:
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Pyplių ir Marvos8 — kairiajame, Veršvų ir, tur būt, Rau
dondvario 9— dešiniajame Nemuno krante (11 pav).

8 P. Tarasenka spėjo jį buvus (žr. jo str. Kauno senovė.—„Kauno 
tiesa", 1958, spalio 6). Jis tikrai yra buv. Marvos dvaro sodybos pakraš
tyje (žr. K. Bartkus. Nepastebėtas piliakalnis ties Kaunu.— Kraštoty
ra, 110—112, V., 1963).

9 Tokio piliakalnio niekas nemini. Tačiau jis turėjo būti arti Nemuno ir 
Nevėžio kalnų sandūros, iš kurios būtų matyti abiejų upių slėniai. Ar 
tik ne ant jo dabartinės Raudondvario kapinės?

10 Naujojo Kauno pilies vieta lietuvių istorinėje literatūroje nurodoma la
bai neaiškiai ir nevienodai. A. Šapokos redaguota „Lietuvos istorija" 
(p. 87, K., 1936) spėja ją buvus saloje, dabar išnykusioje, prie pat Se
nojo Kauno. Tą pat kartoja ir J. Žiugžda „Lietuvos istorijoje" (I, 116, 
V, 1957). A. Gulbinskienė kn. „Kaunas" (7, K., 1960) nurodo ją 
ties dabartiniu Raudondvariu, K. Sideravičius kn. „Lietuvių karas su 
kryžiuočiais" (227) — ties Nevėžio žiotimis, Virgalės arba Gotesverderio 
saloje, o R. Jasas toje pat knygoje (106) — žemiau Kauno.

11 Lietuvių karas ... , 106, 227.
12 A. Šapoka, 100—101; Lietuvos TSR istorija, I, V., 1957, p. 123.
13 Lietuvių karas . .. , 217—218.
14 Kn. „Lietuvių karas su kryžiuočiais" geografinių vardų rodyklėje, 

p. 347, šis Marienverderis, minimas p. 95, 97 ir 230, matyt, per klaidą, 
sutapatintas su Marienverderiu (Kvindzinu), įkurtu prie Vislos.

Nesnaudė tuo laiku ir kryžiuočiai, 1363 metų pavasarį 
jie vėl pasirodė šiame rajone. Jie sugriovė dar tebestatomą 
Naujojo Kauno pilį „ties Nevėžio žiotimis" 10 11 ir iš čia, nai
kindami panemunes, nužygiavo prie Veliuonos, sudegino ją. 
Kai po kelerių metų pastebėjo lietuvius statant prie Nevėžio 
mūrinę pilį, kryžiuočiai sugriovė ją, pagrobė statybinę me
džiagą ir „čia pat" (greičiausia kaimyninėje „saloje" kita
pus Nevėžio) pasistatė savo pilį, pavadinę ją Gotesver- 
deriu. 11 Lietuviai atidžiai sekė šį priešų lizdą ir daug kartų 
smarkiai jį naikino.

Žūtbūtinės kovos prie Nevėžio ypatingai susikomplikavo 
tada, kai 1377 m. mirė Algirdas — rytinių Lietuvos žemių 
valdytojas, o 1382 m. buvo nužudytas Kęstutis — atkakliau
sias kovų prieš kryžiuočius organizatorius. Lietuvoje prasi
dėjo arši vidaus kova tarp jų įpėdinių, ypač tarp Jogailos 
ir Vytauto. Ja naudojosi priešas.

Vengdamas savo tėvo likimo, Vytautas 1383 m. pabėgo 
pas kryžiuočius. Pažadėjęs jiems Žemaitiją iki Nevėžio, jis 
gavo valdyti Naujojo Marienburgo 12 pilį, kuri buvo pasta
tyta 1337 metais prie Dubysos žiočių per didelę karinę eks
pediciją į „Romainių salą" 13. Kaip atramos punktą kovai 
dėl Lietuvos sosto kryžiuočiai pastatė jam Naujojo Marien- 
verderio 14 pilį „netoli Kauno." Tačiau Vytautas sekančiais 
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metais susitaikė su Jogaila ir pabėgo iš kryžiuočių globos. 
Tuo pačiu žygiu dešiniajame Nemuno krante jis sudegino 
daug priešo pilių. Jų tarpe ir N. Marienverderį. 15 Antrą kartą 
Vytautui pabėgus į ordiną (1390—1392), jam buvo atstatyta 
ir pavesta tik pastaroji pilis, šį kartą pavadinta Ritersver- 
deriu.16 Ji buvo statoma 1391 m. vasarą, kada didžiulė kry
žiuočių armija, vadovaujama magistro Konrado Valenrodo 
ir paties Vytauto, norėjo užimti Vilnių. Prieš žygį, rugsėjo 
1 d. ,,netoli Kauno" (greičiausia — lygiose dabartinių Lam
pėdžių lankose Nevėžio pusėn) įvyko didelė riterių puota 
su turnyrais.17 Žygiui nepavykus, tais pačiais metais Riters- 
verderio pilyje Vytautą buvo apgulusi Jogailos brolio Alek
sandro vadovaujama lenkų kariuomenė 18. Susitaikęs su Jo
gaila, Vytautas šią pilį, statytą iš stiprių medžių, vėl pats 
sudegino.19

15 A. Šapoka, 101.
16 A. Šapoka, 115; Lietuvos TSR istorija, I, 131. Kadangi ši pilis, 

kaip Marienverderio įpėdinė, statyta „netoli Kauno" ir Nauj. Kaunas, 
po to nebeminimas, matyt, jos abi buvo renčiamos pastarojo vietoje, 
prie Nevėžio.

17 Lietuvių karas .. . , 242.
18 Mažoji tarybinė lietuviškoji enciklopedija, I, 39, V., 1966 (str. Alek

sandras—Vygandas).
19 A. Šapoka, 116.
20 B. D u n d u 1 i s, 51.
21 Lietuvių karas ... , 246.
22 J. Voigt, Geschichte Preussens, VI, 98, Königsberg, 1834.
23 Lietuvių karas ... , 246.
24 Tokia susitikimo vieta buvo numatyta Gardino pasitarime (žr. Codex 

epistolaris Witoldi, VI, p. 54).

Tačiau ne vien žiaurių kovų arena buvo Nemuno — Ne
vėžio santaka XIV a. pabaigoje. Tikriausiai šią vietą 1398 m. 
pasirinko kryžiuočiai ir lietuviai Salyno sutarčiai pasirašyti. 
Tiksli pasirašymo vieta, beje, nenustatyta iki šiol. Sekdami 
įsigalėjusia tradicija, net mūsų dienų tyrinėtojai nurodo ją 
buvus Nemuno saloje žemiau Kulautuvos20 arba net Duby
sos žiotyse21. Betgi šiems teiginiams prieštarauja visos ap
linkybės, kuriomis vyko sutarties pasirašymas.

Ordino magistras, lydimas savo didikų ir svečių, 1398 m. 
rugsėjo pabaigoje sutarties pasirašyti išvyko „prie Lietuvos 
sienos" 22. O toji siena pagal sutarties projektą, paruoštą tų 
pačių metų pavasarį Gardine, buvo nustatyta palei Nevėžio 
upę 23 ir į pietus nuo jos žiočių. Už Nevėžio prasidėjo ordinui 
pažadėtoji Žemaitija. Vytautas į sutartą vietą — į „verden,. 
vadinamą Salynu, esantį Nemune, prie mūsų sienos"24,—
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atvyko kartu su žmona, Vilniaus vyskupu ir gausiu svečių 
bei palydovų būriu.25 Kadangi sutarties punktai buvo iš anks
to suderinti, dabar bereikėjo juos iškilmingai pasirašyti. Pa
sirašymas įvyko 1398 m. spalio 12 dieną. Tai galėjo būti 
atlikta ir kokiame atvirame, bet gražiame gamtos kampely
je— neutralioje Nemuno salaitėje arba pakrantės iškyšu
lyje. Tačiau pasirašymą ,»lydėjo džiaugsmo dienos. Abu ku
nigaikščiai rengė vienas kito garbei iškilmingus pokylius..." 26 
Dalis pokylių, gal būt, atlikta ten, kur 1391 m. vyko riterių 
puotos su turnyrais. Bet svarbesnieji turėjo būti rengiami 
pilyse, nes buvo vėlokas ruduo, o pokyliuose dalyvavo ne
maža moterų ir dvasininkų. Iš tikrųjų Vytautas svečių pri
ėmimus, bent kai kuriuos, tikrai rengė Kaune, nes čia jis 
spalio 14 d.27 ordino įgaliotiniams davė kai kuriuos savo 
raštus 28.

25 J. Voigt, VI, 98.
26 J. Voigt, VI, 100.
27 Codex ..., VI, p. 55.
28 J. Voigt, VI, 100.
29 B. Dundulis, 44—45.
30 K. Būga, Rinktiniai raštai, I, 168—169, III, 808.
31 Liet, enciklopedija, VII, 575, K., 1939 (str. Eiguliai); R. Batūra. Lie

tuvos gyvenviečių legendinės dalies ir M. Stryjkovskio „Kronikos" isto
riškumo klausimu.— LTSR Mokslų Akademijos Darbai, A, 2 (21), 277 
(1966).

Jau vien tai byloja, kad susitikimo vieta turėjo būti ne
toli Kauno. Tiktai Kaunas galėjo turėti pakankamai erdvių 
menių, apyvokos daiktų ir maisto, o taip pat ištikimų ir pa
tyrusių žmonių gausiems ir garbingiems Vytauto ir ordino 
svečiams priimti. Ne tik tokios turtingos, bet ir paprastos 
pilies Žemaitijoje — nei už Nevėžio, nei tuo labiau už Du
bysos— Vilniaus valdovai tuo metu jau nebeturėjo. Svar
biausioji ir paskutinė jų tvirtovė Žemaitijoje — Veliuonos 
pilis — galutinai buvo sugriauta dar 1367 metais, o atstatyta 
tik po Žalgirio mūšio.29

Dar anksčiau negu pilys iš Padubysiu išsikėlė aną rajoną 
aptarnavęs stabmeldžių religinis centras romovė ar romai- 
nė — taipgi svarbus Lietuvos valdovų atramos punktas. Kaip 
jau minėta, Romainių sala (lot. Romayn insula), kurią turi
me pagrindo laikyti buvus reikšminga šventviete30, buvo 
sunaikinta 1336—1337 m. Iš ten, žlugus Veliuonos tvirtovei, 
šventvietė, matyt, buvo perkelta prie Nevėžio, prie Naujojo 
Kauno, nes tą patį vardą (vok. Romayenwerdir) nuo 1379 m. 
šaltiniai jau mini čia.31
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Mini jį ir Salyno sutartis, nusakydama Kryžiuočių ordino 
ir Lietuvos sieną ties Nevėžiu. Tik jos tekstas, rašytas seno
vine vokiečių bei lotynų kalba, dabar sunku tiksliai išvers
ti. ,,Lietuvos TSR istorijos šaltiniai" (1, 83) vertimą pateikia 
iš lotynų kalbos. Tą pat, gal kiek glausčiau, skelbia ir sutar
ties projektas, rašytas vokiškai. Jis skamba apytikriai taip. 
,,Užlipus į verderį, vadinamą Salynu, kuris guli prieš pat Ro
mainių verderį, nuo čia per lauką pereiti tiesiai į Nevėžį 
žemiau šventojo miško pakalnėje ir nuo ten Nevėžio srovės 
viduriu keliauti iki Vaišvilčių"...32

Pasikeitus gamtai ir vietovardžiams, tekstas iš tiesų ne
labai aiškus. Dar neaiškiau pasidaro, kai anų laikų žodį wer- 
dir išsiverčiame „upės salaite", o dabartinius Romainius ži
nome stovint ant Nemuno bei Nevėžio kalnų sandūros prie
šais Raudondvarį. Vien dėl šio prieštaravimo kai kurie tyri
nėtojai kaip tik ir nukelia Salyną prie Dubysos, kur kadaise 
buvo minima Romainių sala 33.

NEMUNO LANKU „SALOS " NETOLI KAUNO

12 pa v.

32 Codex ... , VI, 52: Der erste artikel. . . dissen nachgeschreben grentzen: 
anzuheben an der Werdir Sallyn genandt legende boben Romeywerdir, 
von dannen obir den ort gerichte czu geen uff di Nouwese under dem 
heiligen Walde im gründe, und von dannen czu volgen uff die Nouwesen 
in dem mittelstrome bis czu Wyswilten . ..

33 A. Saly s, Die žemaitische Mundarten, I.— Tauta ir žodis, VI, 233, К., 
1930.

3. 2196. 33



Tačiau šis prieštaravimas visai nebaisus. Žodis Werder 
(werdir) seniau vokiečių kalboje reiškė ne vien „upės sa- 
laitę", kaip dabar nurodoma žodynuose, bet dar dažniau su
kultūrintą, gyvenamą sausumos plotą, apsuptą vandenų arba 
net pelkių34. Nemuno lankose tarp Neries ir Nevėžio ir tuoj 
už jo tokių gamtos ir žmogaus sukurtų verderių — salų ga
lėjo būti ne viena. Šiose vietose lankos labai plačios ir že
mos, suformuotos kadaise čia vingiavusio Nemuno 35. Vienur 
kitur jose dar ir dabar telkšo kažkokios senvagės ir potvynių 
padarytos išgraužos, o Urp jų tebekūpso net keturios paki
lesnės vietos: Veršvai, lampėdžiai, Šilelis ir Kaniūkai.36 Pa
vasarinių potvynių melu seniau, kol nebuvo Kauno marių 
užtvankos, šios kalvos neretai virsdavo tikromis salomis 37, 
slūgstant vandenims — pusiasaliais arba sąsmaukomis, ir tik 
vasarą visai susijungdavo su lankomis (12 pav.).

34 Brockhaus Kleines Konversations-Lexikon, Aufl. III, В. II, 970, Leipzig, 
1880; Der Grosse Brockhaus, Aufl. XV, T. XX, 230, Leipzig, 1935.

35 A. Basalykas, Panemuniais iš Kauno į Palangą.— „Mokslas ir gy
venimas", 1966, Nr. 6.

36 Šilelio ir Kaniūkų kalvos dėl savo archeologinės vertės ir gražios gam
tos nusipelno rūpestingos apsaugos. Jos, plečiantis Kauno miestui, tu
rėtų virsti poilsio ir sveikatingumo salomis, kuo jau tapo Lampėdžiai. 
Pastarųjų kaimynę, Veršvų kalvą, jau negrąžinamai prarijo ir sulygino 
miestas. Truputį gaila, nes ši vietovė garsėjo žirgų kapinynais, o pati 
kalva mažai tyrinėta. Kai kas spėja joje buvus net pilį (žr. šio str. pa
stabą 42 — K. Wagner). О XIX a. bei XX a. pradžioje ji, būdama ar
čiausia Neries ir Nemuno santakos, buvo labai mėgiama upeivių.

37 Taip atsitiko dar 1946 ir 1957 metais.
38 Lietuvos apgyventos vietovės, p. 75—76, K., 1925.

Kaniūkų kalva kūpso vidury lankos tarp Lampėdžių ir 
Romainių. Joje šiuo metu yra nauja nedidelė gyvenvietė ir 
labai senos, bet gražios, retomis pušimis apaugusios kapinės. 
Karų su kryžiuočiais metu ši kalva tikriausiai buvo Romai
nių šventvietės dalis — numirėlių deginimo bei laidojimo 
vieta ir turėjo tą patį vardą. Jis šiai kalvai buvo nesvetimas 
net XX a. pradžioje. Pirmojo (1923 m.) Lietuvos gyvenviečių 
surašymo dokumentuose Romainių vardu užregistruoti 1 kai
mas, 1 falverkas ir 3 dvarai. Vienas iš jų pavadintas Žemu
tiniu, ir jo laukai tikriausiai siekė kapinių kalvą lankoje 38. 
Vadinas, pakaunės Romainių žemė (vilią sacra, terra) buvo 
plati, ir metraštininkai, XIV—XV a. paminėję Romainių salą 
(verderį) prie Nevėžio, jokios klaidos nepadarė.

Kitos trys kalvos prigludusios prie pat Nemuno vagos, 
vandens gerokai nugraužtos ir, tur būt, jam atidavusios ne
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maža savo istorinių eksponatų. Nuo seniausių laikų jas vi
sas, iškilusias trijų didžiausių Lietuvos upių sankryžoje, vi
sada sausas ir apaugusias pušynėliais, labai mėgo žvejai, 
sielininkai, laivininkai, pirkliai.

Viduriniais amžiais, kaip matyti, jas labai mėgo ir karei
viai: ir tie, kurie saugojo upių sankryžą bei Aukštaitiją nuo 
užpuolimo iš vakarų, ir tie, kurie tykojo iš tos pusės jas už
grobti. Jie galėjo čia statyti savo atramos punktus bei mui
tines ir rinkti iš pirklių duoklę bei žinias apie savo kaimy
nus. Be to, iš šių kalvų, ypač iš Lampėdžių, kaip ant delno 
matyti platūs santakų vandenys ir dar platesnės lankos, o 
taip pat artimiausios gyvenvietės už Neries ir Nevėžio žiočių.

Visos sąlygos rodo, kad kaip tik čia, prie Nevėžio, diplo
matiniu, ūkiniu ir kariniu požiūriu buvo tinkamiausia vieta 
Salyno sutarčiai pasirašyti. Nors partneriai susitiko labai 
draugiškai, bet nepasitikėjo vienas kitu nė per nago juody
mą. Bet kuriuo draugystės arba klastos atveju abi pusės tu
rėjo būti lygiai apsidraudusios. Tas sąlygas joms galėjo 
suteikti tik aukšta, graži ir nuošali Lampėdžių sala — verde- 
ris. Susitikimo metu kryžiuočiai po ranka galėjo turėti pati
kimą savo užnugarį — upės vandenis, laivus ir per 2—3 km 
gerai aprūpintą Gotesverderio pilį už Nevėžio, lietuviai — 
plačias lankas, miškingus šlaitus, būrius raitelių ir turtingą 
Senojo Kauno pilį už Neries.

Kad ir labai iškilmingai bei apdairiai buvo pasirašyta 
„amžinoji taika“ Salyne, ji nė vieneriems metams nesustabdė 
ašarų, kraujo ir gaisrų Nevėžio pakrantėse.

Kai Vytautas 1399 metų vasarą su didžiule Lietuvos ir jai 
draugiškų rusų žemių armiją išžygiavo Krymo link, kryžiuo
čiai du kartus nusiaubė nenorinčią pasiduoti Žemaitiją.39 
Vytauto armiją totoriai skaudžiai sumušė prie Vorkslos upės. 
Kryžiuočiai to ir telaukė. Nusilpus lietuvių kariniam pajė
gumui, jie skubėjo Salyno sutarties žodžius paversti kūnu — 
amžinai pavergti Žemaitiją. Jie turėjo 1398 metais Kaune 
duotą raštą, kuriuo Vytautas žadėjo paremti, statant dvi pi
lis „ordino žemės pasienyje, kur magistrui atrodys tinka
miausia." 40 Tas raštas leido kryžiuočiams 8 metus Neries ir 
kai kurių jo intakų pakrantėse ruošti pilių statybai akmenis, 
kalkes, medžius. Kryžiuočiai 1401 metais jau turėjo dvi pilis 
39 Lietuvių karas ..., p. 247.
40 J. Voigt, VT, p. 100.
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prie Nevėžio.41 Kai kas mano, kad viena iš jų buvo Rau
dondvario kalne.42 Galima patikėti, kad okupantai tokių ke
tinimų turėjo. Bet jų realizuoti jiems neleido nuolatiniai 
žemaičių puldinėjimai, skatinami paties Vytauto. Apie tai 
byloja tolimesni įvykiai.

41 Lietuvių karas ...» p. 247.
42 Tokią nuomonę lietuvių spaudoje pareiškė Dr. Karl Wagner (Žr. „N. Ro

muva", 1933, Nr. 107, p. 65, str. Vokiečių ordino pilys Kauno apylinkėje) 
ir Z. Iv(inskis) Lietuvos enciklopedijoje (žr. t. IX, str. Gotteswerder). Pa
starasis mano, kad 1399.1—1400. X Gotesverderio vardu buvo statoma 
Raudondvario pilis.

43 Lietuvių karas. .., 251. Nuo Pernaravos Nevėžis toli. Daug arčiau 
yra jo didžiausias intakas Šušvė, kurios vardą gal ne visi metraštininkai 
žinojo. Pilis, tur būt, prie jos buvo statoma.

44 Tuo laiku Maskvą valdė Vasilijus I, kuris buvo vedęs Vytauto dukterį.

Sustiprinęs ir papildęs savo armiją, Vytautas vėl ėmė 
remti žemaičius, atkakliai besipriešinančius ordinui. Tie su
judo, ėmė masiškai bėgti į Aukštaitiją. Ten apginkluoti ir 
apmokyti, jie grįždavo atgal. Padedami vietos gyventojų, jie 
1401 m. balandžio mėn. užėmė ir sudegino kryžiuočių pilis 
prie Nevėžio. Ordinas ryžosi nenusileisti. Surinkęs didžiulę 
armiją iš visos Europos, 1402 m. vasarą pasiuntė ją Nemunu 
iki Nevėžio. Ties Kaunu ji sumušė Vytauto sargybas. Pali
kusi čia laivus, nužygiavo net iki Vilniaus, bet jo nepaėmė. 
Tuo metu lietuviai sunaikino Klaipėdą ir stiprias kryžiuočių 
pilis „ties Kaunu", t. y. ties Nevėžio žiotimis,— Ritersverderį 
ir Gotesverderį. Čia jie laukė ir grįžtančių nuo Vilniaus kry
žiuočių. Bet tie pasuko kitais keliais ir išvengė mūšio. Tačiau 
Žemaitija laikinai atsikvėpė, nes pavergėjų svarbiausi liz- 
dai-tvirtovės buvo sunaikintos.

Po poros metų situacija vėl pablogėjo — Vytautas kartu 
su Jogaila 1404 m. gegužės 14 d. Racionže atnaujino Salyno 
sutartį. Ta proga net pažadėjo ordinui talkininkauti, nurami
nant žemaičius. Iš tikrųjų 1405 m. sausio mėn. Vytautas su 
savo armija tramdė žemaičius Ariogalos, Raseinių, Viduklės 
apylinkėse, vasarą — ties Pernarava prie Nevėžio. Ten jis 
netgi pastatė Ordinui Kionigsburgo pilį.43

Panašiai Lietuvos valdovas elgėsi ir sekančius trejus me
tus. Per tą laiką jis sudarė stiprią koaliciją prieš ordiną su 
Novgorodo, Pskovo, Smolensko, Maskvos44 ir kitais valdo
vais. Vienur ginklu, kitur derybomis pasiekęs tikslo, jis vėl 
grįžo prie Žemaitijos, liovėsi nuolaidžiavęs ordinui. Žemai
čiai tuoj pajuto šį pasikeitimą. Jie pradėjo visur kelti maiš
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tus, kuriuos rėmė įsiveržę lietuvių kariuomenės būriai. Dar 
1409 m. vasarą beveik visos ordino pilys Žemaitijoje jau 
buvo sugriautos. Jų tarpe pirmosios, tur būt, krito neseniai 
sulopytos pilys prie Nevėžio žiočių. Kitais metais ties Žalgi
riu įvyko lemtingasis mūšis. Kryžiuočių galybė buvo mirti
nai pažeista, ir jie niekada jau neatėjo ginkluoti iki Nevėžio.

Tiesa, 1413 metais kryžiuočiai dar buvo čia pasirodę. Bet 
tai įvyko jau visai kitomis aplinkybėmis, kurios žadėjo jiems 
ne džiaugsmą, o vien liūdesį...

Į Kauną atvyko Vengrijos didikas Makra, kaip tarpinin
kas, nustatyti sienos tarp ordino ir Žemaitijos. Jis pakvietė 
čia suinteresuotų pusių atstovus. Kaune susirinko daug įga
liotinių, pats Vytautas ir Jogaila. Ordino magistras pasima
tyti su jais atsisakė ir savo įgaliotinius pavėluotai atsiuntė 
laivais tik iki Salyno. Vytautas surengė jiems priėmimą,45 
kuriame tvirtai pareiškė, kad ne tik neatiduos ordinui ką tik 
atstatytos Veliuonos pilies, bet dar reikalausiąs prūsų žemės 
iki Osos, nes ji esanti jo tėvų palikimas.46

45 Toks priėmimas, be abejo, galėjo įvykti tik Kaune. O prisiminus ano 
meto ryšių bei transporto priemones, lengva suprasti, kad ir Salynas 
turėjo būti netoli jo, ne toliau, kaip Lampėdžiai.

4(į B. Dundulis, 112—115.
47 K. Būga, Rinktiniai raštai, T, p. 350, V., 1958.

Tos pačios vietos netoli Raudondvario susijusios ir dar 
su vienu dramatišku 1413 m. įvykiu — Žemaitijos krikšto 
pradžia. Sutriuškinę ordiną karo lauke ir ruošdamiesi diplo
matiniam mūšiui su krikščioniškos Europos valdovais Kon
stancos bažnytiniame suvažiavime, Lietuvos ir Lenkijos val
dovai nutarė užgesinti paskutinius stabmeldystės židinius 
Nemuno baseine. Jie buvo labai veiksmingi karinių mūšių 
su kryžiuočiais metu, bet, mūšiams aprimus, pasidarė jau 
nebereikalingi ir net nepatogūs. Lydimi kunigų bei kareivių, 
Vytautas ir Jogaila pirmiausia atplaukė ten, kur Nevėžis įte
ka į Nemuną. Šventąją stabmeldžių ugnį, degusią bokšte ant 
kalno prie Nevėžio upės, Jogaila liepė išžarstyti ir užgesinti, 
o patį bokštą sudeginti.47

Visi šie faktai rodo, kad Raudondvario apylinkės drama
tiškiausiu lietuvių karo prieš kryžiuočius momentu, XIV— 
XV amžių sandūroje, buvo labai svarbių įvykių liudininkės. 
Vakariniame Nevėžio krante žemaičiai be pertraukos vedė 
žūtbūtinę kovą su priešu ir tuo silpnino jo smūgius Kaunui 
bei Aukštaitijai. Kitame krante Kaunas ir Aukštaitija rėmė 
kovojančius žemaičius ir jungė juos prie savęs.
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II. VAKGL IB NEVALIOS LAIKAI





DVARO GYVENIMO NUOTRUPOS

MARIJONA ČILVINAITĖ

Tiškevičiams būnant Raudondvaryje, palociaus gale, vadi
namame pilimi, ant aukštos karties kabodavo vėliava — mė
lynais, geltonais ir raudonais langais sudurstytas audeklo 
gabalas. Vėliavoje buvo Tiškevičių herbas — karūna su 
12 spindulių.

Prie paradinių durų iš abiejų pusių stovėjo senovinės 
patrankos ir du vos pakeliami ketiniai sviediniai.

Įėjus į vidų, prie laiptų į antrąjį aukštą, stovėjo dvi lokių 
iškamšos, apsikabinusios nulaužtų pušų kamienus. Galimas 
dalykas, kad lokių iškamšos buvo trofėjinės, nes Benediktas - 
Jonas Tiškevičius buvo aistringas medžiotojas. Jis važiuo
davo medžioti net į užsienį.

Lokių iškamšų pašonėse stovėjo du šarvuoti riteriai su 
kardais rankose, saugodami įėjimą. Laiptų į II aukštą sie
nose kabojo įvairių paukščių iškamšos ir žvėrių galvos.

Antrame palociaus aukšte, dešinėje laiptų pusėje, buvo 
biblioteka: knygos lenkų, prancūzų ir kitomis kalbomis sto
vėjo užrakinamose raižytose ąžuolo spintose, sustatytose 
pasieniais. Viename kambaryje buvo muziejus. Stiklinėje 
spintoje kabojo Elžbietos Tiškevičienės sutuoktuvinė sukne
lė, veliumas ir batukai. Buvo čia senovinių kardų ir kitokių 
daiktų bei suvenyrų. Šalia spintos — stalas ir keturios apva
lios kėdutės, aptrauktos Tiškevičiaus Afrikoje nušauto žvė
ries oda, permatoma kaip stiklas.

Pietinėje II aukšto pusėje, visame gale, buvo įrengtas ,,ro
jaus sodas". Jame stovėjo Adomo ir Jievos statulos. Medi
nėse keturkampėse dėžėse augo žemaūgės obelaitės su 
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vaisiais, apelsinai, citrinos. Čia kabojo ir daug užsienio dai
lininkų paveikslų.

Ponia turėjo kambarinę Feliciją. Ji buvo mokyta, prižiū
rėjo ir tvarkė ponios tualetą, šukuoseną, ją rengė. Gyveno 
rūmų III aukšto kambariuke. Ji ponams įtikusi, nes Tiškevi
čius ją „mūsų bitele" vadinęs. Už gerą tarnybą po 1914 metų 
karo jis dovanojo Felicijai dvariuką prie Minsko. Buržuazi
niais laikais ji buvo atvažiavusi į Raudondvarį.

Rūmuose dar gyveno momka — vaiko maitintoja. Bene
diktas ir Rozalija Tiškevičiai turėjo vieną sūnų Benediktą. 
Pati ponia sūnaus nemaitino, samdė Dautartienę Oną, gimu
sią apie 1880 m. ir gyvenusią Salomiankos kaime. Už vaiko 
maitinimą O. Dautartienei mokėjo 30 rb. mėnesiui, davė at
skirą kambarį rūmuose, maistą — ko tik maitintoja panorėjo. 
Bona, vaiko auklė, buvo iš Paryžiaus. Ji vaiką rengė, migdė, 
nešiojo, vežiojo, jo kambaryje miegojo.

Netoli rūmų galo, kur buvo „rojus", stovėjo ir dabar te
bestovi mūrinis dviejų aukštų namas. Jo pirmame aukšte 
buvo virtuvė. Antrame jo aukšte gyveno varšuvietė akmistri- 
nė. Jos žinioje ten pat buvo ponų maisto sandėliai. Reikalin
gus produktus ji išduodavo vyriausiam virėjui.

Nediduke dviejų aukštų namuke netoli virtuvės buvo le- 
daunė, kurioje laikė mėsas ir kitus produktus bei medžioklės 
laimikius. Namukas ir dabar tebėra.

Tarp šiltnamio ir rūmų galo, vadinamo pilimi, buvo ir 
dabar tebėra dviejų aukštų namas, skirtas svečiams. Jame 
niekas negyveno. Vasarą čia atvažiuodavo pavasaroti Kauno 
vyskupas.

Aikštėje prie šlaito stovėjo didelis baltas vieno aukšto 
rūmas. Jį pasistatydino Benediktas-Henrikas Tiškevičius, 
paskutinio Raudondvario pono Benedikto-Jono tėvas. Jis čia 
ir gyvendavo, atvykęs iš Paryžiaus, nes „palociaus" nemėgo. 
Dabar tų rūmų nė žymės nebėra.

2. Žirgynas

Stainė buvo lygiagretis korpusas su ratine. Per stainės vidu
rį ėjo platus takas, šešiakampėmis ąžuolinėmis kaladėlėmis 
grįstas. Abiejose tako pusėse — kiekvienam arkliui atskiras 
gardas, storomis, sieksnio aukščio lentomis atitvertas. Stori 
stulpai, į kuriuos suleistos pertvarų lentos, ąžuolo spalva nu
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dažyti. Prie tako ant kiekvieno stulpo buvo užmautos keti
nės arklių galvos, gero kumelio galvos didumo. Tos galvos 
apmautos odinėmis kamanomis ir pažabotos. Kamanų sagtys 
misinginės. Vežėjai kas savaitę jas šveisdavo specialiu dva
ro duodamu tepalu, kamanas nuvalydavo. Reikalui esant, 
vežėjas tas kamanas perkeldavo ant arklio galvos ir vesda
vosi jį, kur reikėjo.

Kiekvienas gardas buvo išklotas šlapumą nepraleidžian
čia mase ir turėjo drenažinį griovelį, įjungtą į pagrindinį 
griovį, einantį šalia tako per visą stainę. Lauke jis slėpėsi 
po žeme ir baigėsi šlaite. Taip drenuoti gardai buvo abie
jose tako pusėse.

Prie sienos, padengtos baltais kokliais iki lubų, pritvir
tintos apvalios geležinės ėdžios. Ten įdėtą pašarą arkliai peš
davo pro ėdžių šonų tarpus. Apačioje ėdžių buvo įmūryti 
ketaus loviai su pertvaromis — viename gale avižoms, ki
tame vandeniui.

Arkliai garduose buvo pririšti specialiais brizgilais. Abie
jose kiekvieno arklio galvos pusėse, ties žandikaulio viduriu, 
prie brizgilo buvo pritaisytos grandinės, kurių galai smuk
davo į gardo kampuose, prie sienos, įtaisytus vamzdžius, 
aukščio sulig juosmeniu. Vamzdžiuose grandinės taip laisvai 
vaikščiojo, kad, arkliui vos pasukus galvą į vieną pusę, tos 
pusės grandinė subėgdavo į vamzdį, o iš kito vamzdžio ji 
lengvai kildavo, leisdama arkliui laisvai sukinti galvą ir 
judėti.

Ties tako viduriu kabojo žibalinės lempos, atvežtos iš 
užsienio.

Stainėje buvo 4 bėros kumelės, berods, trakėnų veislės — 
poniai važinėtis. Kiti 4 širmi — du arabiški arkliai ir dvi ku
melės, maišytos anglų su trakėnais veislės,— ponui važinėtis. 
Visų tų arklių uodegos buvo trumpai nukirstos. Ponams bei 
svečiams važiuoti į Kauno geležinkelio stotį, į mišką ar kitur 
buvo 4 kaštanos kumelės, anglų su trakėnais maišytos veis
lės, ilgomis uodegomis. Daug gardų stainėje buvo tuščių, 
juose statydavo atvykusių svečių arklius.

Galiniame korpuse buvo įrengtos kumeliukų ir eržilų 
stainios. Jose gardai buvo su durimis ir gyvuliai vaikš
čiojo palaidi. Eržilų garduose virš stulpų, kur kabojo ketinės 
arklių galvos, buvo dar grotos vos ne iki lubų. Kumeliukų 
gardai paprastesni. Veislinių kumeliukų būdavo tik 4—6.
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Juos leisdavo pasivaikščioti į smėliu išpiltą jojyklą, kurią 
šildė trys krosnys, pastatytos kampuose.

Čia ateidavo Tiškevičių sūnus mokytis jodinėti. Pradžioje 
jis jodinėjo ant medinio arkliuko — žaidė, paskiau ponios 
vežėjas mokė jį jodinėti ant specialiai nupirkto mažo ark
liuko, kucu vadinamo.

Visų tų patalpų kiemas buvo akmenimis grįstas. Prie 
stainės durų, iš kiemo pusės, stovėjo didelis kubilas vandens. 
Grąžinamų į stainę arklių kojas čia švariai nuplaudavo, nu- 
šluostydavo ir tik tada leisdavo į stainę.

Jonas Mačiulis, prisimenąs visus tuos dalykus, iki ka
riuomenės dirbo Raudondvaryje kumečio tėvo antrininku. 
Tarnaudamas 1901—1906 m. caro armijos atsarginiame ka
valerijos pulke, jis įgudo mokyti laukinius arklius. Todėl jį, 
atitarnavusį kariuomenėje, Tiškevičius paskyrė mokyti er
žilus.

Eržilais ponas jodavo laukų bei darbų pasižiūrėti. Prieš 
paduodant ponui eržilą, J. Mačiulis jį prajodinėdavo, kol 
eržilas nurimdavo ir ramiai eidavo. Eržilu jodavo ir pats 
Mačiulis, nešdamas ponų telegramas. Vežant ponus bei gar
bingus svečius į stotį ketvertu arklių, Mačiulis jodavo ant 
eržilo priešakyje, nešdamas liktarną ant ilgos karties, pri
rištos prie balno kilpsaičio, kaire ranka kartį prilaikydamas. 
Ant kairiojo peties laikydavo misinginę dūdą, kuria dūduo
davo, karietai įvažiuojant arba išvažiuojant pro dvaro var
tus, pamačius kelyje važiuotus arba pėsčius žmones, važiuo
jant miesto gatvėmis ir privažiavus geležinkelio stotį.

Ponams būnant dvare, visi vežėjai nakvodavo ant stainės 
aukšto krosnimi apšildomame kambaryje. Ten buvo lovos, 
patalynę vežėjai privalėjo turėti savo. Galiniame kambaryje 
virš stainės visuomet nakvodavo visų vežėjų prižiūrėtojas 
Jagodinskas.

Kituose virš ratinės ir stainės buvusiuose aukštuose, kurių 
langai išėjo į abi puses, be budinčiųjų vežėjų niekas daugiau 
negyveno. Ten buvo kažkokie sandėliai. Viename jų J. Ma
čiulis matęs sukabintus įvairius muzikos instrumentus — 
smuikus, dūdas ir kitokius, matyt, seniau buvusio dvaro 
orkestro. Per Pirmąjį pasaulinį karą žmonės tuos sandėlius 
išplėšė ir buvusį ten turtą išnešiojo.
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3. Pieno paktos

Anksčiau dvare karves ir jaučius laikydavo raudono plauko. 
Vėliau imta laikyti daugiau juodmargių. Melžiamų karvių 
būdavo 70—80. Jas tris kartus dienoje šerdavo, du kartus 
melždavo. Prieš I pasaulinį karą vasarą ėmė melžti tris kar
tus, žiemą — du kartus.

Karves melždavo kumečių žmonos arba suaugusios duk
terys. Rytą melždavo prieš saulės tekėjimą, vakare — saulei 
leidžiantis, vasarą — dar ir pietų metu.

Karves melždavo į medinius kibirus ir pildavo į medinius 
kubiliukus, mediniais dangčiais uždengiamus. Kubiliukų šo
nuose buvo po vieną aukštesnį šuliuką su išplautomis ausi
mis. Per jas persišovusios kartį, moterys ant pečių nešdavo 
pieną į paktą. Prieš nešant, raštininkas į kiekvieną kubiliu
ką įstatydavo numeruotą lazdelę ir žinodavo, kiek gorčių 
pieno ten yra. Išmatavęs visus kubiliukus, užrašydavo į kny
gą, kiek pieno atiduota į paktą. Jei kokią dieną būdavo ma
žiau pieno, raštininkas kerdžiui sakydavo:

— Blogai šėrei, ganei, mažai pieno teprimilžo.
Paktininku dirbo žydas Abromas, kuris su šeima gyveno 

netoli karvidžių, atskirame mediniame name. Kitą didelį kam
barį užėmė pieninė. Joje prie sienų stovėjo lentynos. Atneštą 
iš tvartų pieną čia sukošdavo į molinius puodus, kuriuos iš
nešdavo į netoli paktos esančią ledaunę. Ten laikydavo ir 
kitus pieno produktus.

Paktininkas Abromas mažai ką iš pieno darydavo. Saldų 
pieną jis pirmiausiai veždavo į Kauno centrinį turgų. Pirkė
jai jį pažinojo ir noriai pieną pirkdavo. Likusį neparduotą 
pieną veždavo į savo pieno produktų krautuvę Kaune, da
bartinės Laisvės alėjos pradžioje. Jei ir čia viską neparduo- 
davo, likusį pieną parsiveždavo. Jį nugriebdavo ir raugin
davo, paskui sutraukindavo krosnyje ir gamindavo sūrius. 
Sudėję varškę į mažus sūrmaišiukus, slėgdavo juos tarp ilgų 
lentų akmenimis.

Sviestą sukdavo medinėj gulkščioje, ranka sukamoje 
muštokėje, padėtoje ant sukalto „ožio".

Paktoje dirbo paktininko žmona ir trys dukterys.
Kaip pasakoja Elzė Stankevičiūtė, kita pieno pakta buvo 

Bernatonių palivarke. Ten 1912—1915 m. buvo gaminami 
labai skanūs sūriai. O gamino juos taip. Nusistojusį pieną iš

45



ledaunės nešdavo į paktininko (juo tada dirbo Mileris) vir- 
tuvę-pieninę ir statydavo ant suolų pasieniais, kad surūgtų. 
Surūgusį pieną nugriebdavo mediniais šaukštais ir tuoj kiš
davo į prikūrentą ir švariai iššluotą krosnį. Jis buvo didesnis 
už duonkepį, jame tilpdavo apie 40 puodynių. Jas į krosnį 
kišdavo ilgakočiu įrankiu, kurio gale buvo replės puodynei 
kilstelėti ir apačioje du tekinukai, litrinio stiklainio dang- 
tuko didumo. Puodynių apačios būdavo siauresnės, tad, to 
įrankio kotą kilstelėjus aukštyn, replės apkabindavo puo
dynės dugną, o kotą spūstelėjus žemyn, replės pakildavo ant 
tekinukų prie puodynės storumos, pakeldavo ją ir nugaben
davo, kur reikia.

Pristačius pilną krosnį puodynių, jo angą uždarydavo sto
ra lentine pečdangte. Vakare sukištas pieno puodynes rytą 
tomis replėmis ištraukdavo iš krosnies.

Sutraukintą pieną pildavo į didžiulį iš vytelių nupintą 
krepšį su rankenomis, aukštesnį už septynerių metų vaiką. 
Prieš pilant traukintą pieną, krepšį išklodavo balta linine 
drobule ir pastatydavo jį ant kubilo, kad išrūgos nuvarvėtų.

Traukintą pieną į krepšį pildavo pamažu, kad varškė ne
suirtų į smulkius trupinius, o liktų didesnėmis skiltimis, nes 
tokios varškės sūriai buvo dailesni ir gardesnį. Krepšyje 
varškę laikydavo tol, kol gerai nuvarvėdavo išrūgos. Paskiau 
ją sverdavo arba matuodavo gorčiais ir dėdavo į sūrmaišius. 
Virtuvėje pasieniais stovėjo lentiniai suolai; ant jų paeiliui 
sudėdavo sūrmaišius su varške, užklodavo lenta ir ją akme
nimis prislėgdavo.

Išsislėgėjusius sūrius išimdavo iš sūrmaišių ir tuoj ruoš
davo kelionei į Kauno centrinį turgų. Pieno produktams ve
žioti paktininkas turėjo specialų vežimuką, kurio dugninę 
ir vežėtikių pakraščius išklodavo balta linine drobule. Tada 
dėdavo sūrius eilėmis bei kartomis.

Žmonės tos paktos sūrius labai mėgdavo ir taip pirkdavo, 
kad vos tik nuvažiavus, žiūrėk, tuoj tuščiomis parvažiuoja.

Iš rauginto pieno nugriebtos grietinės sukdavo sviestą 
didelėse lyg kubilaičiuose muštokėse. Sviestą susvarstydavo 
svarais, suvyniodavo į drobines skarikes, padėdavo ledau- 
nėje sustingti ir tik tada veždavo turgun parduoti.

Prieš Milerį paktininkas buvo žydas Jankelis. Be paktos 
jis nuomojo Bernatonių palivarko sodą, kuriame buvo tven
kinys. Todėl Jankelis augindavo ištisus pulkus ančių. Bet 
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paktininkas jis buvo prastas. Jo pagamintų sūrių ir sviesto 
turguje nepirkdavo, ir Jankelis, pabuvęs paktininku kelis 
metus, išvyko iš Bernatonių palivarko subankrutavęs.

4. Šalia kelio karčiama

Senovėje, sako, Raudondvaryje buvę net du bravorai: vie
nas netoli dvaro rūmų, už administracinių pastatų, kitas — 
prie dvaro ir Kulautuvos kelių sankryžos. Ten, kur dabar 
auga pušaitės, buvę užsilikę bravoro šuliniai.

Raudondvario ponų valdose XIX a. pirmoje pusėje veiko 
ir daugiau bravorų, gaminusių alų bei degtinę. Šiuos sava 
produktus bravorai keisdavo valstiečiams, pirkliams bei ver
telgoms į bulves ar javus ir iš jų vėl gamindavo pelningąjį 
skystį.

Dvaro pastatai, gėlynai, parkas, puošni bažnyčia ir kt. 
didele dalimi kilę iš svaiginamųjų gėralų. Kaip rodo dvaro 
archyviniai dokumentai, už darbą žmonėms, net vaikams, 
dažnai buvo mokama degtine.

Štai ką rodo tik vienerių metų (1837 m. gegužė — 1838 m. 
balandis) degtinės išlaidų sąrašas:

Valstiečiams, taisantiems kelią — 6 gorčiai 2 kvortos,. 
4 gorčiai 1 kvorta ir 11 gorčių; žmonėms, vežantiems akme
nis— 15 gorčių 2 kvortos; vežantiems plytas — 3 kvortos; 
plukdantiems medžius — 3 kvortos; mūrininkams — 2 gor
čiai, 3 gorčiai, 2 gorčiai; laivininkams, pervežantiems bal
dus— 6 gorčiai; pabaigtuvėms Babtyne — 44 gorčiai; jonie- 
nės laidotuvėms — 25 gorčiai; kerdžiuko laidotuvėms — 
4 gorčiai; vaikams, valantiems sodą — 3 kvortos.

Degtinė buvo įskaitoma net į dvaro amatininkų bei tar
nautojų ordinariją. Štai būdingas 1830—1831 metų degtinės 
išlaidų sąrašas*

Ordinarų a dvaro tarnautojams, meistrams ir darbinin
kams— 161 gorčius 3 kvortos; bendrojo stalo išlaikymui — 
109 gorčiai; valstiečių vaišinimui, darbų paspartinimui ir pa
baigtuvėms — 166 gorčiai; pardavimui Stanislavovo karčia- 
moje — 302 gorčiai 2 kvortos; administracijos rašalui — 
2 kvortos; Asesoriui Valcovui — 1 gorčius; Ariogalos kliuč- 
vaičiui — 2 gorčiai; sukilėliams ir kantonistams — 51 gor
čius.
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Pagrindinė bravorų produkcijos realizavimo bazė, su
prantama, buvo karčiamos. Joms išduodamų per metus gėralui 
kiekiai dažnai siekė tūkstančius gorčių degtinės ir šimtus 
statinių alaus.

Už Raudondvario kapinių, šlaite, stovėjo didelis mūrinis 
Tiškevičių namas. Jame nuo seno veikė karčiama ir ,,sta- 
dala"— tvartas keleivių vežimams ir arkliams priglausti.

Šią karčiamą iš kartos į kartą nuomojo Šimeliai. Be kar
čiamos jie dar nuomojo iš dvaro keltą per Nevėžį, apsiim
davo vežioti paštą ir tam reikalui samdydavo žmones iš 
Kaniūkų bei kitų neturtingesniųjų kaimų.

Karčiamoje sustodavo įvairūs pakeleiviai, prekių vežio- 
tojai ,Jurininkai", pro Raudondvarį gabenusieji prekes į Jur
barką, Veliuoną, Seredžių, Čekiškę, Ariogalą ir kitur. Vasarą 
prekes dažnai plukdydavo Nemunu, žiemą, upei užšalus, 
veždavo rogėmis.

Prisiglausdavo čia ir balaganininkai, kurie turgadieniais 
ir per atlaidus pardavinėdavo smulkias prekes netolimuose 
bažnytkaimiuose.

Netrūkdavo karčiamoje ir svečių iš artimiausių kaimų — 
Šilelio, Salomenkos, Kaniūkų. Karčiamos prižiūrėtojams, ma
tyt, pakako ir darbo, ir pinigų. Tačiau būdavo ir labai liūdnu 
valandų. Apie vieną tokį tragišką įvykį Raudondvario kar
čiamoje pasakoja 1751 m. dokumentas, išlikęs Tiškevičių 
archyve.

Kauno pavieto juridinės kameros generalinis pasiuntinys 
Mykolas Čečota gavo skundą, kad Raudondvario karčiamoje 
žiauriai sumušti jos tarnautojai. Atvykęs su liudininkais, 
M. Čečota rado karčiamoje leisgyvį jos tuometinį nuomi
ninką žydą Tovelą, o Frumkę ir aludarį Izaką — vos kojas 
pavelkančius. Apžiūrėjo Tovelo žaizdas, mėlynes, sudaužytą, 
sutinusį veidą, iš barzdos išrautus plaukus, žaizduotus pe
čius, kruvinus ir suplėšytus drabužius. Frumkė ir Izakas taip 
pat buvę labai sumušti, suplėšytais drabužiais.

Paklausus, iš kur nukentėjusieji gavo tas žaizdas ir mėly
nes, jie papasakojo, kad tai padarę dvaro ir kiti žmonės, 
vykdydami pravažiuojančio keltu kunigo, Žemaitijos prelato 
Mykolo Tiškevičiaus, paliepimą. Tie žmonės, apsiginklavę 
lazdomis, kančiukais, kuolais ir kitais įnagiais, 1751 m. lie
pos 13 d. užpuolę karčiamą, ypač jos nuomininką. Visa tai 
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apžiūrėjęs ir matęs, M. Cečota į miesto teismo knygas su
rašęs.

Ar už šį smurtą buvo kas nors nubaustas, nežinia. Taip 
pat nežinomos įvykio tikrosios priežastys. Gal čia veikė 
religinis fanatizmas, bet, gal būt, jog čia pasireiškė tam tik
ra blaivybės judėjimo aistra ar net valstiečių aktyvėjimo 
išpuolis. Pats dvaro savininkas greičiausiai nepritarė tokiam 
išpuoliui, nes bravorai ir karčiamos jam teikė daug pelno.

Esama duomenų, kad XIX a. pirmoje pusėje grafas Tiške
vičius karčiamų aprūpinimo monopolį buvo paėmęs į savo 
rankas ir prekiavo ne tik svaiginamais gėralais, bet ir silkė
mis, druska bei kitais reikalingiausiais daiktais. Antai, 1843 m. 
balandžio mėn.— 1844 m. balandžio mėn. per tarpininką Ja- 
siulevičių dvaras teikė prekes šioms karčiamoms: Mūrinei 
Austerijai (tuoj už Nevėžio), Karnovskio, Barkinės, Kaniū
kų, Graužų, Virbaliūnų, Upytės ir kitoms. Joms visoms per 
1 metus išduota:

degtinės — 10.709 gorčius po 18—40 kapeikų už gorčių; 
alaus — 4.247 gorčiai po 7V2 kapeikos už gorčių; avižų — 
19 šepelių 1 16 gorčių po З’/г кар. už gorčių; šieno — 170 pū
dų po 20—221/2 kapeikos už pūdą; silkių—126 kapos ir 
54 štukos po 2—3 кар. už silkę; druskos — 61 gorčius, ta
bako — 13 pūdų ir IOV2 svaro.

1 Šepelis — javų matas, apie 3 kartus didesnis už pūrą (48 kg). Vienoje 
dvaro sąskaitoje, pvz., nurodyta, kad 3254 pūrai lygūs 1003 šepeliams.

Minėtieji dokumentai rodo, kad Raudondvario ponai buvo 
godūs ir apsukrūs išnaudotojai. Jie siurbė savo pavaldinių 
darbo vaisius visomis priemonėmis, kurių tarpe žymią vietą 
užėmė karčiamos prie svarbesniųjų kelių ir kryžkelių.

DVARO KUMEČIŲ BUITIS

STASYS DAUNYS

Pirmajame dvidešimtojo amžiaus ketvirtyje žymią Raudon
dvario dvaro žemės ūkio darbininkų dalį sudarė kumečiai. 
Tai buvo bežemiai valstiečiai, su šeimomis apsigyvenę dva
ro pastatuose, už nedidelį piniginį atlyginimą ir ordinariją 
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dirbę dvarui. Pavyzdžiui, nuo 1920 metų iki dvaro žemių 
išdalijimo 1926 metais, Raudondvaryje būdavo iki 40 ku
mečių šeimų.1 Kadangi kiekvienoje šeimoje vidutiniškai bū
davo po 2 „pilnus darbininkus" (pilnamečius vyrus, nuolat 
einančius prie visų darbų), darbui parsisamdydavo apie 
80 vyrų, neskaitant moterų ir paauglių, kurie eidavo padie
niams darbams sezonų metu.1 2

1 Raudondvario dvaro žemių parceliacija pradėta 1925 m. rudenį. Dvarų 
tuo metu valdė nuomininkas Jakimavičius. Po parceliacijos buvo paliktas 
dvaro centras su 40 ha žemės. Nuomininkas ir po to ligi pat 1940 metų 
laikė 4 kumečių šeimas, kurios dirbo žemę, dvaro nuomojamą iš Didvyrių 
kaimo valstiečių naujakurių.

2 Sie duomenys, o taip pat ir visa kita patiekiama medžiaga neliečia Rau
dondvario savininkui priklausiusių kitų palivarkų.

Kumečių šeimos paprastai kurdavosi, tuokiantis bežemių 
valstiečių-grytelininkų, kumečių vaikams, dvaro mergoms ir 
bernams. Aprašomuoju laikotarpiu į Raudondvario kumety
nus buvo perkeliamos kumečių šeimos iš kitų dvarininkui 
Tiškevičiui priklausiusių palivarkų. Toks kilojimas ypač pa
gyvėjo po karo, vykstant dvarų žemių parceliacijai. 1915 m. 
į Raudondvarį buvo perkelti kumečiai iš Padubysio, Prisi- 
nės, o 1920 m.— iš Padauguvos ir kitų palivarkų.

Kumečiaujanti šeima buvo apgyvendinama kumetyne: 
devyniuose pastatuose už dvaro sodybos kampo, tarp dvaro 
žirgyno ir tvartų. Du pastatai statyti 1912 m. Vienas iš jų 
karkasinis, su vertikaliai dėtų rąstų sienomis, iš abiejų pusių 
aptinkuotas, kitas — plytinis (13 pa v.).

Šie pastatai buvo „pagerinti", juose gyveno dvaro ama
tininkų— račiaus, kalvio, rimoriaus — ir ūkvedžio bei rūmų 
tarnų šeimos. Kiti septyni pastatai, vadinami senaisiais ku
metynais, buvo statyti XIX amžiuje. Jie visi buvo rąstiniai 
ir nugriauti po 1926 metų.

Pastatai buvo išdėstyti abipus kelio. Kumetyno ribose me
džių, išskyrus vieną kitą krūmą, nebuvo. Visos šeimos nau
dojosi vienu bendru šuliniu.

Be aprašytojo pastatų komplekso, tarp kelio ir Nevėžio 
upės buvo kitas, vadinamasis „bravaro" kumetynas — vie
nas ilgas mūrinis pastatas, skirtas aštuonioms šeimoms. Tai 
buvę labai blogi, drėgni, koridorinės sistemos vieno kam
bario butai. Reikalui esant, kumečiai buvo apgyvendinami 
skalbyklos ir kitose patalpose.
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13. Buvęs Raudondvario kumetyno pastatas. 1966 m. nuotrauka.

Kumečio šeima, neatsižvelgiant į jos narių skaičių, gau
davo vieną kambarį, kuriame kartu buvo ir virtuvė. Senuo
siuose pastatuose toks kambarys turėjo apie 40—50 m2 ploto. 
Jis sudarė pastato ketvirtį. Dviejų vidurinių sienų kampe 
stovėjo duonkepė krosnis ir virykla. Sienos buvo netinkuo
tos, grindys plūktos moliu. Laukinės durys iš pastato šono 
vedė į nedidelę priemenėlę, kurios gale buvo atitvertas san
dėliukas. Butą apšvietė šoninėje sienoje šalia durų esą du 
langai.

3 Ona Žičkienė, gimusi 1901 m. padienio žemės ūkio darbininko šeimoje, 
1921 m. ištekėjo už Raudondvario kumečio. Pagimdė 9 vaikus, kurių du 
mirė kumetyne plaučių uždegimu, būdami 2—9 mėnesių amžiaus. Gyvena 
Didvyrių kaime.

Aprašomieji „senieji kumetynai“ buvę šalti, neturėję 
antrųjų langų. Šaltesnę žiemą, jei mažiau pakurdavo, įšal
davo kibiruose vanduo, sirgdavo vaikai. Buvusi kumetė Ona 
Žičkienė mini atvejus, kai persišaldę naujagimiai mirdavo 
nuo plaučių uždegimo, nes „daktarų tada arti nebuvo, kur 
prisišauksi".3

Kadangi kambaryje tilpdavo beveik visas kumečio tur
tas, gausiai šeimai gyventi būdavo ankšta. Paprastai prie 
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lango stovėdavo stalas, prie jo suoleliai. Prie galinės sienos, 
šalia durų, spinta maistui. Pasieniais stovėdavo ankštais, 
neprofiliuotais galais nedažytos arba rudai dažytos lovos. 
Po skersbalkiu ant beržinės karties kabodavo iš lentų sukal
tas lopšys mažiausiajam. Gausiose šeimose dėl vietos stokos 
vienoje lovoje miegodavo po du žmones.

O. Žičkienė teigia, kad vyrai kartais gulėdavo ant dviejiį 
šalia vienas kito sustatytų suolų, pasidėję šiaudais prikimš
tus čiužinius. „Buvo mada" po porą augesnių vaikų guldyti 
ant pečiaus. Į lovas ant lentinių dugnų vieni dėdavo palaidus 
šiaudus, kiti — šiaudais prikimštus pakulinius čiužinius.

Buvęs kumetis Stasys Žičkus pasakojo, kad dvaro ūkve- 
dis liepdavęs miegoti ant čiužinių, nes be jų šiaudai ant 
lentų greit susitrindavo ir dažnai tekdavo keisti.4

4 Stasys Žičkus, gimęs 1894 m. kumečių šeimoje. Be jo šeimoje buvo dar
5 vaikai. Jo tėvas už pasikėsinimą primušti poną buvo išvytas iš dvaro 
ir tapo „gryteliaujančiu" padieniu darbininku. Stasys ligi 1919 metų ku- 
mečiavo Padauguvės palivarke, o 1920 metais buvo perkeltas į Raudon
dvarį. Stasys 1921 m. vedė. Gyvena Didvyrių kaime.

5 Monika Stankevičienė-Šmigelskytė, gimusi 1902 m. mažažemio valstiečio 
šeimoje. Gyvena Didvyrių kaime.

Paklodės buvo naminės, lininės, bet dažniausiai pakuli
nės. Antklodės daugiausia būdavo naudojamos taip pat lini
nės, neraštuotos, dažniausiai rausvai dažytos. Rečiau buvo 
naudojamos vilnonės antklodės.

Žiemą užsiklodavo šiltomis „pakulinėmis kaldromis", tai 
yra, dvigubomis antklodėmis su pakulų sluoksniu. Tokioms 
antklodėms siūti dažniausiai būdavo naudojamos pakulinės 
paklodės, tik nudažytos, kad nesiteptų. Iškilmingesnių šven
čių dienomis lovos buvo užtiesiamos raštuotomis vilnonėmis 
lovatiesėmis. Pagalves prikimšdavo žąsų arba vištų plunks
nų; „žąsinės" pagalvės buvo labiau branginamos, negu ,riš
tinės". Monika Stankevičienė 4 „žąsines" pagalves paruošė 
savo dukros kraičiui.5

Užvalkalai ligi 1914 metų būdavę lininiai, namų darbo: 
audinys austas juodais ir baltais 1,5 cm dydžio kvadratėliais. 
O. Žičkienė ir M. Stankevičienė teigia, kad pirktiniai užval
kalai plačiau ėmė plisti po 1920 metų: vienos poros užvalka
lų pagalvei užtekdavę metams.

Kumečių apranga niekuo nesiskyrė nuo vidutinių bei 
mažažemių valstiečių aprangos. Pastarieji kartais vilkėdavo 
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blogiau už kumečius. Vasarą vyrai dirbdami vilkėdavo juo
dais linų siūlais apmestas, žaliais pakuliniais siūlais ataustas 
kelnes ir tokios pat medžiagos palaidines be pamušalo. Žie
mą vilkėdavo tokios pat medžiagos švarką su pamušalu. Be 
darbinių drabužių beveik kiekvienas turėdavo dvi geresnes 
eilutes — išeiginę ir pridėvinę. Tai buvo vilnoniais siūlais 
atausta medvilnės bei lino medžiaga.

Ligi 1926 metų pirktinės medžiagos išeiginę eilutę dar 
maža kas vilkėdavo, o pasitenkindavo čerkasine. Pirktines 
eilutes vilkdavosi vyrai, eidami į bažnyčią, dėl to ir vadin
davo ,,bažnytiniu kostiumu". Tokią eilutę kumetis Stasys 
Stankevičius pirmą kartą nusipirkęs 1924 metais savo ves
tuvėms.6

6 Stasys Stankevičius, gimęs 1897 m. Nadvudos palivarke (dabar Miški
nių km.) kumečių šeimoje. Ilgų laikų kumečiavęs B. Tiškevičiui priklau
siusiame Bernotėnų palivarke. Gyvena Didvyrių kaime.

7 Vladas Valatkevičius gimė 1912 m. Tėvas Antanas visų amžių kumečia* 
vo. Po 1921 m. Vladas ganė dvaro karves bei kumelius. Uždarbį paim
davo tėvas. Turėjo 5 brolius ir 2 seseris. Gyvena Raudondvaryje, Topo
lių ai. 15.

V. Valatkevičius prisimena, kad jo vaikystėje jau būdavo, 
bajinės „rubaškos", kortinės kelnės.7 Kasdieninis vyrų apa
vas buvo klumpės (odinis viršus, medinis padas). S. Stan
kevičius teigia, kad šiame krašte naginių ,,nemokėję daryti", 
dėl to dar ligi pirmojo pasaulinio karo prie lauko darbų au
davosi vyžas. Vasarą laukuose dirbdavę basi. Odiniai batai 
„tupliai" buvo išeiginis apavas. Be paprastų kailinių, žiemą 
kai kas vilkėdavo vilktinius, t. y. čerkesu arba kita medžia
ga apsiūtus kailinius.

Moterys aprašomuoju laikotarpiu jau naudojo nemaža 
fabrikinės gamybos medžiagų. M. Stankevičienė nurodo, 
kad karo metu ir po karo pirktinių rūbų sumažėję, nes ne
buvo kur gauti, nebent spekuliantai atveždavę. Buvo išpli
tusi naminių moteriškų lininių kostiumėlių gamyba; iš lan
guotos medžiagos buvo siuvami išeiginiai švarkeliai ir sijo
nai, ligi pusiaublauzdžio ilgumo, su keturiomis klostėmis 
priekyje ir užpakalyje.

Kumečiai valgydavo ne blogiau už mažažemius valstie
čius. Valstiečiai, apkrauti valstybiniais mokesčiais, buvo pri
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versti maisto produktus pardavinėti turgavietėse, o kumečių 
jokie mokesčiai neslėgė.8

e L. Aleksandravičienė pasakojo, kad ji 1920—1926 m. laikotarpyje neš
davo du kartus per savaitę į Kauną parduoti sviestą, kiaušinius ir pieną 
Pieną nešdavo bidonėliais po 10—12 Itr. Daugelis buvusių kumečių tei
gia, kad jie maisto produktų nepardavinėję, nebent išimtinais atvejais 
parduodavę rugių bežemiams valstiečiams.

9 Šį O. Žičkienės dažniausiai vartojamų valgių sąrašą patvirtina ir kitos 
buvusios kumeetės. Čia suminėti ne visi vartoti patiekalai.

Vasarą, kai tekdavo dirbti nuo 6 vai. ryto ligi pat vakaro, 
kumečiai valgydavo 4 kartus per dieną, o žiemą — tris. Pus
ryčiams naudodavo saldų arba raugintą pieną, virdavo barš
čius su mėsa. Pietums kartais būdavo mėsiška kopūstų sriu
ba su bulvių šutiniu. Prie kopūstų sriubos dažnai patiekdavo 
bulves su lupynomis. Retkarčiais virdavo varškėčius arba 
lašiniuočius. Kvietinių miltų košę valgydavo su saldžiu pie
nu. Virdavo ir ruginę košę, kurią valgydavo su miešimu 
(miešimas — šaltas vanduo su cukrumi). Šį patiekalą valgy
davo vakare, nes jis laikomas silpnu. Nemaža būdavo nau
dojama žuvies, pagautos Nevėžyje arba Nemune. Duoną kep
davo kiekvienas savo namuose, į miltus įdėdamas bulviu. 
Vieno kepimo duonos užtekdavo dviem savaitėms. Pyragus 
kepdavo tik šventėms.9

Alaus kumečiai niekada nedarydavo, ,,nebuvo tame kraš
te mados". Alų ir degtinę pirkdavo Stašelių (Salomenkos) 
kaimo parduotuvėje. Kumečiai negirtuokliaudavo, tačiau 
„pabaliavoti" mėgdavo.

Kumečių šeimos būdavo gausios — nuo 4 iki 9 vaikų šei
moje. Pragyvenimo lygis priklausė nuo to, kiek šeimoje dar
bininkų, einančių dirbti į dvarą. ,,Pilnas darbininkas", dirbęs 
su arkliais laukuose, po 1920 m. gaudavo per mėnesį 5 litus, 
pašaro vienai karvei ir vienai aviai su ėriukais išlaikyti, 
dvaro žemėje pasodindavo 4 silkines statines bulvių, gauda
vo per mėnesį 4 pūdus rugių ir tiek pat avižų.

Prieš velykas ir kalėdas šeima gaudavo pūdą kviečių.
Jei iš vienos šeimos eidavo į dvarą du vyrai, tai gaudavo 

dvigubo dydžio minėtą ordinariją, tik du pūdus rugių pa
keisdavo 8 pūdais avižų. Be to, dvare pasisėdavo linų ir dar
žovių.

Moterims po 1920 metų už dieną prie „lengvesnių" darbų 
mokėdavo po 40—50 centų, o prie rugių rišimo — ligi vie
no lito.
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Paaugliai eidavo ganyti galvijų, o 16—17 m. berniukai 
eidavo prie darbų kaip ,,antrininkai", t. y. prisamdomais pa
gal reikalą. „Pilnu darbininku" buvo priimamas vyras nuo 
18 metų, išimtinais atvejais, jei „stambiai nuaugęs", ir nuo 
17 metų.

Moterys, nors eidavo į dvarą dirbti ištisus metus, buvo 
traktuojamos „antrininkėmis" ir gaudavo pusę „pilno darbi
ninko" ordinaruos. Taip moterų darbas buvo vertinamas per 
visą XX amž. pirmąjį ketvirtį.

„Moteris visada gaudavo antrininko ordinariją", prisi
mena V. Valatkevičius. Jo sesuo Olesė „melžė karves, ve
žimus krovė, kūlė ir vis už antrininko ordinariją". Tokia 
moters padėtis buvo visuose Raudondvario savininko pali
varkuose. Daugelyje palivarkų kumečiavusio Jurgio Stan
kevičiaus šeimoje buvo septyni vaikai. Tėvas dirbo „pilnu 
darbininku", o dvi jo dukterys ir sūnus Stasys (gim. 1897 m.) 
„antrininkais" už pusę ordinarijos. Trečioji sesuo ganė ban
dą, bet „antrininko" ordinarijos negaudavo: jai per metus 
duodavo 5 pūdus rugių, tiek pat miežių bei avižų ir paso
dindavo 2 silkines statines bulvių.

8—10 žmonių šeima, kurioje dirbančiųjų skaičius nedi
delis, pragyvendavo sunkiai. Kaip sako buvę kumečiai, visų 
sunkiausias laikotarpis buvęs, kol paauga vaikai. Vaikinai 
daugiausia tuokdavosi tik po kariuomenės, paprastai sulau
kę 23—30 metų. Tokiu būdu sūnūs, sulaukę 18 metų am
žiaus, eidavo į dvarą dirbti kartu su tėvu ir gaudavo atitin
kamą ordinariją bendriems šeimos reikalams. Tuo laikotar
piu, kai vaikai suaugę, tačiau dar nesukūrę savarankiški! 
šeimų, bendras pragyvenimo lygis pakildavo.

Reikia pasakyti, kad aprašomuoju laikotarpiu Raudon
dvario dvarininkas, išeidamas iš savo interesų, stengėsi su
daryti kumečių šeimoms pakenčiamą pragyvenimą. Buvęs 
kumetis Stasys Žičkus prisimena, kad, kritus jo karvei, dva
ras nemokamai davęs kitą. Tas rodo, kad kumečio darbas 
dvaro ūkyje vaidino didelį vaidmenį ir kumečių visiškas 
nuskurdimas dvarui nebuvo naudingas: jie blogiau dirba, 
gali išeiti kitur, aktyviau kelia nepasitenkinimą dvaru, ima 
jungtis į revoliucinį judėjimą ir kt. Dideles kumečių šeimas 
ponas rėmė ir todėl, kad, tokioms šeimoms esant, dvaras ga
lėjo įjungti į darbą daugiau jos narių, o kartu ir labiau juos 
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išnaudoti.10 11 Mažiau susipratę kumečiai buvo linkę tikėti po
no humaniškumu, kai toks jo ,,humaniškumas" tik maskuo
davo išnaudojimo esmę.

10 Tą patvirtina ir S. Stankevičiaus teigimas, kad dvaras nenorėdavo pri
imti kumečių, kurių šeimoje nėra „antrininko" arba „pusšpanio". Kiek
vienas „španas",—„pilnas darbininkas",— dirbąs su 4 arkliais, turėjo at
sivesti savo „pusšpanį", dirbantį su dviem arkliais ir gaunantį tik pusę 
ordinarijos. „Pusšpanis" dirbo su arkliais, bet „netraukė dalgio".

11 S. Žičkus teigia, kad leisdavo naudotis viena elektros lempute, kuri bu
vo priskaitoma prie ordinarijos.

Kiek žinome iš kumečių tarpe plitusių pažiūrų, dvaro 
ponas kumečiams „apraminti" stengėsi pasinaudoti kai
mų mažažemių valstiečių sunkia ekonomine padėtimi. Daž
nai būdavo stengiamasi parodyti, kad kumečiai turi geresnes 
pragyvenimo sąlygas negu valstiečiai. Matyti, taip galvoda
mas, ponas apie 1924 m. kumečiams leido butus apšviesti 
elektra iš dvaro elektrinės tinklo.11 Vis dėlto kumečio padė
tis liko nepavydėtina. Moralinė bei socialinė padėtis, faktiš
kas beteisiškumas žemino kumetį.

„Kumetys paskutinėje vietoj"; „kumetys dangaus nema
tys"— tokios patarlės apie kumetį plito prasigyvenusios vals
tietijos sluoksniuose.

Daug pasaką ir šie M. Stankevičienės žodžiai: „Laikrodžių 
labai mažai kas turėjo, kėlėsi pagal skambalą. O kam dvare 
laikrodis — arkliai, ir tie iš skambalo suprato pietų laiką."

REVOLIUCINES KOVOS 
SŪKURYJE

PRANAS JUOZAPAVIČIUS

Negausūs yra dokumentai apie Raudondvario žmonių kovą 
dėl savo laisvės. Bet jie kalba, kad ir raudondvariečiai buvo 
vienoje kovos grandinėje su visais krašto darbo žmonėmis. 
Jie kovojo prieš savo pavergėjus ir išnaudotojus 1831 bei 
1863 metų sukilimuose. Jie aktyviai protestavo prieš ponų 
sauvalę 1881 metais, 1905—1907 metų revoliucijos laikotar
piu; 1918—1919 meįais jie kovojo už tarybų valdžią ir tą 
kovą tęsė pogrindyje buržuazijos valdymo metais.

Raudondvario apylinkėse yra nemažai vietų, susijusių su 
liaudies kovomis. Iki šių dienų apylinkės seneliai dar pasa
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koja, kad 1831 metais nemažai Raudondvario baudžiaunin
kų dalyvavo Kauno legijono, vadovaujamo Mauricijaus Pro- 
zoro, sukilėlių eilėse. Matyt, sukilimui iš pradžių pritarė ir jį 
rėmė pats dvarininkas B. Tiškevičius. Jis davė sukilėliams 
duoninių grūdų ir avižų jų arkliams šerti.1 Todėl Raudon
dvarį apšaudė carinės kariuomenės artilerija, apgriovė ir 
padegė dvaro rūmus.1 2 O sukilimą nuslopinus, aktyviau jame 
pasireiškę baudžiauninkai buvo iš dvaro valdų išvaryti, kai 
kurie ištremti į Sibirą.

1 LTSR CVIA, f. 716, ap. 1, Nr. 4669.
2 Bičiūnas V., Kaunas 1030—1930, K., 1930, p. 255.
3 LTSR CVIA, f. 378, 1861 m., b. 339, lapas 113—114.

Raudondvario savininkas B. Tiškevičius, sužinojęs, kad 
bus panaikinta baudžiava ir valstiečiams reikės duoti žemės, 
dar reformos išvakarėse pradėjo išdavinėti baudžiauninkams 
raštus, kad jie paleidžiami iš baudžiavos ir tampa laisvaisiais 
dvaro žemės nuomininkais. 1861 m. vasario 19 d. panaikinus 
baudžiavą, tokie valstiečiai neturėjo teisės gauti žemės. Dva
ro valdytojas galėjo nutraukti sutartį ir nuomininką išvaryti 
iš dvaro. Todėl dvaro valstiečiai protestavo prieš dvarininko 
apgaulę. Jie priešinosi grafo B. Tiškevičiaus Raudondvaryje 
steigiamai valsčiaus savivaldybei su viršaičiu priešakyje, 
kaip naujai priemonei priversti juos vykdyti sunkias prie
voles dvarininko naudai.3

Prasidėjus 1863 metų sukilimui, Raudondvario valstiečiai 
vėl stojo į kovą. Kartu su kitais sukilėliais Graužų (dabai 
Didvyrių) ir Bernatonių kaimuose jie kovėsi su carine ka
riuomene, gynusia caro valdžią ir dvarininkų interesus.

Vietos žmonės pasakoja, kad ant Upytės upelio kranto- 
(Bernatonių k.) buvo pakarti du sukilėliai. Ar jie buvo vieti
niai, ar atkeliavę iš kitur, to niekas nežino.

Dėl savo teisių raudondvariečiai kovojo 1881 metais. Rau
dondvario dvaro valdytojui įsakius iškraustyti iš sodybos 
miško sargą, kuriam buvo leista gyventi pagal vieneriems 
metams sudarytą kontraktą (sutartį), susirinkę vietos valstie
čiai, apsiginklavę lazdomis, neleido įvykdyti įsakymo. Miš
ko sargas ir toliau paliko gyventi.

Apie šį įvykį Raudondvario dvare 1881 m. spalio 9 d. 
einantis Kauno gubernatoriaus pareigas V. Melnickis pri
valėjo informuoti ir Vilniaus generalgubernatorių, kad dvaro 
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valdytojo ,,sprendimas neįvykdytas, nes susirinkusi minia 
priešinosi policijai".4

4 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, II. V., 1965, p. 189.
5 Pasakojo kumečio J. Šlervonio duktė Elzė Šlervonytė, gyvenanti Didvy

rių kaime. Užrašė autorius 1967 m.
6 Papasakojo buv. raudondvarietis Vincas Čialka, gimęs 1899 m., dabar gy

venantis Kaune, R. Armijos pr. 235—22.
' Papasakojo Jonas Mačiulis, gimęs 1877 m., dabar gyvenantis Kaune 

(Aleksote), Kazlų g. 11. Užrašė autorius 1967 m.

Nepaisant carinės administracijos draudimo, raudondva- 
riečiai apie 1903—1904 metus, susirinkę kumečio Juozo Šler- 
vonio sodyboje, skaitė draudžiamą lietuvišką spaudą. Į skai
tytojų rankas patekdavo ir „cicilistiškos" (socialdemokratų) 
literatūros, kuri skatino kumečius netarnauti dvarui, ragino 
kilti į kovą už savo teises.5

O 1905—1907 metų revoliucijos laikotarpiu į Raudondva 
rį atvykdavo agitatoriai iš Kauno ir Suvalkijos. Jie atvež
davo atsišaukimų, laikraštį „Naujoji Gadynė", „Darbininkų 
balsas". Agitatoriai ragino kumečius nedirbti dvarininkui, 
kovoti, kad dvaro žemė būtų išdalinta tiems, kurie ją dirba, 
kad dvaro darbininkams ir kumečiams būtų pagerintos darbo 
ir gyvenimo sąlygos. Raudondvariečiai Petras Ciałka ir Vin
cas Vyšniauskas dalyvavo darbininkų demonstracijose Kau
ne, organizavo kumečių streiką. Kai kurie raudondvariečiai, 
agitatorių paveikti, nėjo į darbą, sudegino dvaro kluoną Rau
dondvaryje, keršija dvaro administracijos pataikūnams. Kar
tu su atvykusiais agitatoriais sudaužė sargybos-muitinės bū
deles prie Nevėžio upės.6

Apie neramumus Raudondvaryje sužinojo užsienyje gy
venęs Tiškevičius. Jam atvykus, kumečiai ir dvaro tarnai 
kumetyne organizavo mitingą ir jo metu pateikė savo rei
kalavimus. Dvarininkas buvo priverstas padidinti metinį 
tarnų ir kumečių atlyginimą 2—4 rubliais (mokėjo po 38— 
40 rublių), leisti kumečiams laikyti po karvę ir vieną avį, 
gaunant pašarą iš dvaro.7

Nuslopinus 1905—1907 metų revoliuciją, aktyviau pasi
reiškę raudondvariečiai buvo persekiojami. Petras Ciałka 
juodašimčių sumuštas, o Vincas Vyšniauskas pabėgo į Ame
riką. Kiti turėjo pareikšti ištikimybę dvaro administracijai.

Raudondvariečiai nepataikavo ir kaizeriniams okupan
tams. Stengėsi nuo okupantų nuslėpti dalį grūdų, gadino dar
bo įrankius, mašinas, nepataikavo okupantų statytiniui — 
dvaro valdytojui Jakimavičiui. Bet tai buvo dar pasyvi kova.
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Ji suaktyvėjo 1918 metų gruodžio pabaigoje ir 1919 metų 
sausio pirmoje pusėje. Šiuo laikotarpiu Raudondvaryje susi
kūrė revoliucinis komitetas, į kurį buvo išrinktas arklinin
kas Jonas Mačiulis, kumečiai, mažažemiai valstiečiai Petras 
Ciałka, Kazys Runča, Juozas Puskunigis ir kt. Revoliucinio 
komiteto pirmininko pareigas ėjo Jonas Mačiulis.

Tuo metu Raudondvaryje buvo įsiviešpatavusi kaizerinės 
Vokietijos karo vadovybė. Stovėjo okupantų kariuomenės 
dalinys. Čia vyko pasitarimai krašto valdymo ir karo tęsimo 
klausimais.8 9 Okupantai siautėjo dvare. Reikėjo juos neatidė
liojant sudrausti, neleisti išvežti į Vokietiją dvaro turtą, ku
ris privalėjo priklausyti liaudžiai — dvaro dirbantiesiems.

8 C v e i g a s A., Mindaugas II, V., 1955, p. 19—70.
9 Apie tai papasakojo V. Ciałka, J. Mačiulis ir kiti raudondvariečiai. Už

rašė autorius 1967 m.

Revoliucinis komitetas, įsikūręs Salomenkoje, pasiskelbė 
vienintele valdžia Raudondvaryje. Bet su ja nenorėjo skai
tytis okupantai. Jie ir toliau stengėsi viešpatauti. Reikėjo 
skubiai suorganizuoti liaudies milicijos būrį, jį apginkluoti. 
Į liaudies miliciją, stojo Tarasevičius, Dautartas, Paleckis, 
Puskunigis, Grinevičius, Ciałka, Petrauskas ir kiti. Jie, užsi
rišę ant rankų raudono audeklo kaspinus, pradėjo eiti savo 
pareigas. Sužinoję, kad okupantai rengiasi iš dvaro miškų 
išvežti prikirstą miško medžiagą, nutarė ją apsaugoti. Liau
dies milicija nuginklavo vokiečių sargybinius prie dvaro 
sandėlių ir neleido išvežti į Vokietiją grūdų, miltų, mėsos? 
ir kitų maisto produktų. Dalis maisto produktų ir grūdų buvo 
išdalinta pusbadžiu gyvenantiems kumečiams bei apylinkės 
neturtingiems valstiečiams.

Raudondvario revoliucinio komiteto veikla daugiausia 
buvo nukreipta prieš okupantų šeimininkavimą dvare. Ko
mitetas platesnės savo veiklos nespėjo išvystyti. Jis 1919 m. 
sausio antroje pusėje buvo išvaikytas buržuazinės kariuo
menės savanorių, kuriems talkininkavo okupantai. Revoliu
cinio komiteto nariai tardyti, persekioti.

1919 metų pradžioje Raudondvaryje apsigyveno specia
lus buržuazinės kariuomenės dalinys ,,Vilkai". Jie padėjo 
Raudondvaryje įsitvirtinti buržuazinei valdžiai. Bet pradėta 
kova už tarybų valdžią, nepaisant kalinimų, nenutrūko. Ji 
buvo tęsiama visą buržuazijos valdymo laikotarpį (14 pa v.).
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14. Raudondvario valsčiaus pastatas, kurio vakarinę dalį užėmė arešto 
patalpos. (P. Juozapavičiaus nuotrauka).

Raudondvario apylinkėse ne kartą lankėsi ir organizavo 
čia pažangią veiklą komunistai A. Sniečkus, F. Kraštinis 
ir kiti.

1935 metais, vykstant Suvalkijos valstiečių streikui, jam 
pritarė ir raudondvariečiai. Jie, susirišę su LKP Kauno ra-

15. Senasis Nevėžio tiltas, 1935 m. valstiečių streiko liudininkas.
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16. Komunistas V. Čialka, kalintas Raudondvaryje.

jono komitetu, organizavo valstiečių streikui paramą, nelei
do buožėms vežti grūdus ir maisto produktus į Kauną. Ant 
Nevėžio tilto išstatė specialią sargybą (15 pav.). Bet apie 
tai išdavikai informavo Kauno policiją. Raudondvariečiai, 
rugpiūčio 27 d. ankstyvą rytą pradėję streiką, 11 valandą 
kitapus Nevėžio pamatė policijos rezervą, apginkluotą kul
kosvaidžiais. Streiko dalyviai buvo išvaikyti. Jo organiza
toriai V. Čialka ir S. Putrys areštuoti ir uždaryti daboklėje 
(dabar Topolių 2). Kauno miesto ir apskrities karo komen
dantas 1935 m. rugpiūčio 31 d. nubaudė Vincą Čialką pus
antro mėnesio kalėjimo (16 pav.).

Ilgalaikė raudondvariečių kova baigėsi 1940 metais, pa
skelbus Tarybų valdžią Lietuvoje. Liepos 10 d. Raudondva
ryje buvo likviduota valsčiaus savivaldybė. Liaudies vyriau
sybė viršaičiu paskyrė V. Čialką. Kaip visame krašte, taip 
ir Raudondvaryje vyko mitingai, pritariantieji tarybų val
džiai. Lapkričio pradžioje čia buvo sudarytas valsčiaus vyk
domasis komitetas.

Kaip viso krašto, taip ir Raudondvario darbo žmonės savo 
kovą apvainikavo tarybinės santvarkos įkūrimu.
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III. KER JUOKIASI KALNAI





APYLINKĖS GAMTINIAI BRUOŽAI

E. STANIKAITE ir K. BARTKUS

Reljefas

Raudondvaris — tai vienas gražiausių Lietuvos kampelių, 
kauniečių mėgstama poilsio vieta. Senelis Nemunas, susi
mąstęs tamsus Nevėžis, puikiomis pievomis apaugusios lan
kos, miškingi slėnių šlaitai vilioja poilsiautojus. Nenuostabu, 
kad čia apsistoję žmonės dažniausiai lieka visam laikui gy
venti.

Atidžiau pažvelkime į Raudondvario gamtą.
Raudondvario paviršiuje lengva išskirti du pagrindinius 

komponentus: Nevėžio ir Nemuno slėniai su šalpomis, tera
somis bei slėnių šlaitais ir plynaukštė.

Paviršiui susidaryti didžiulę reikšmę turėjo paskutinis 
apledėjimas. Ledynui ilgiau sustojus, susidarė galinė Vidu
rio Lietuvos morena, kurios pakraštinių darinių bangas ma
tome Netonių kaime. Kai kurios iš jų turi vardus, pvz., Bul- 
kiškių kalnelis (prie eksperimentinio ūkio V skyriaus), 
Dūmino kalnelis (už Netonių pradinės mokyklos). Jų čia 
daug.

Plynaukštę sudaro moreninė lyguma, apnešta priemoliais. 
Prieš 16.000 metų čia tyvuliavo prieledyniniai ežerai, kurių 
dugne susiklostė 4—8 m storio nuosėdų danga, sudaryta iš 
molių ir smėlio.

Tirpstančio ledyno vandenys išgraužė slėnius, kuriais te
kėjo poledyninės upės. Senovinių upių deltų smėliais ap
nešta moreninė lyguma yra į vakarus nuo Nevėžio — Nemu
no santakos (17 pav.).

Nevėžio slėnio šlaituose susidaręs erozinis-griovinis rel
jefas. Daugelis griovių apaugę miškais, virtę lomomis, kurių
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17. Nevėžio slėnis ties Raudondvariu.

dugnu srovena upokšniai. Kai kurie iš jų turi vardus, pvz.. 
Gardžiamiškių griovys (prieš mokyklą). Šlaituose gausu šal
tinių, kurie upokšniams duoda pradžią.

Augalija
Dešinysis Nevėžio šlaitas penkiomis terasėmis leidžiasi į Ne
vėžio vagą. Aukštosios terasės apaugusios mišku. Salomenka 
įsikūrusi 1—4 terasėse. Į šiaurę nuo Salomenkos prisiglaudęs 
nedidelis pušynėlis, dar buržuaziniais metais sodintas moki
nių, vadovaujamų mokytojo Augustino Kriauzės. Į šiaurę 
nuo pušynėlio tęsiasi mišrus miškas, kuriame vyrauja lapuo
čiai. Eglių čia reta; auga ąžuolai, skirpstai, labai daug rūšių 
klevų, liepos, alksniai, gluosninių šeimos atstovai. Daug krū
mų. Vyrauja lazdynai. Pasitaiko ožekšnių, šaltekšnių, ievų, 
putinų, erškėtrožių, šeivamedžių (pilies šlaite) ir kt. Iš viso 
Nevėžio šlaituose ir slėnio miškeliuose — 41 medžių ir krū
mų rūšis.

Pavasarį šlaitus išmargina įvairiaspalvių gėlių kilimai. 
Gausu žibučių, plūkiu, vištapienių, pakalnučių, pipirlapių, 
garšvų, kiškio kopūstų, plančių, smėlynių. Vietomis yra pa
parčių, asiūklių, pelėžirnių ir laiškenių. Medelyno pakraštyje 
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auga daugiamečiai lubinai ir kt. Auga įvairios samanos, pvz.r 
gegužliniai, žaliosios samanos (hipmum) ir kt. Pasitaiko ker
pių: elninė kerpė, meškapėdė, barzdotosios (ant eglių), bried- 
ragis, tanrės šiaurinės (ant kelmų).

Įvairi užliejamų pievų augalija. Čia rasta 195 žolinių au
galų rūšys ir 17 samanų rūšių.

Žemesnėse salpos dalyse, neturinčiose nutekėjimo, auga 
taikiakariai varpiniai arba viksvos, kurie pašariniu atžvilgiu 
nevertingi. Aukštesnėse vietose auga įvairiažolių smulkiųjų 
varpinių pievos. Aukštose vidurinės juostos lygmenyse žy
mią dalį sudaro šalavijinis gauruotaviržynas. Žemesnėse 
vidurinės juostos lygmenyse nemažas plotas smulkiųjų var
pinių. Čia taip pat gausu ir ankštinių, ir skaistažiedžių, ir 
barškučių.

Seklioje Nevėžio vagoje auga ajerai, meldai, baliniai 
asiūkliai, puplaiškiai, nendrės, purienos. Giliau auga van
dens lelijos, plūdenos, elodėjos.

Klimatas

Orų įvairumas ir kaita kurioje nors vietoje sudaro tos vietos 
klimatą. Raudondvaryje oro tyrimai nebuvo vykdyti, išsky
rus nepilnus stebėjimus, vykdomus LTSR Žemės ūkio me
chanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo instituto. 
Raudondvaris yra Vidurio Lietuvos klimato parajonyje. Čia 
klimatas pasižymi aukštesnėmis vasaros temperatūromis: 
vidutinė VIII mėn. temperatūra 17,5°, sausio —5—5,5°, kri
tulių 500—600 mm.

Per metus esti 172 dienos su krituliais (Kaune).
Vidutinis dienų skaičius su sniego danga (kaip ir Kau

ne) — 87 dienos. Didžiausias sniego dangos aukštis 18 cm 
(Zarasuose — 30 cm, Kapsuke — 14 cm). Santykinė drėgme 
gruodžio—vasario mėn. per 21—23 dienas 14 vai. didesnė 
kaip 90% (vidutinė santykinė Lietuvos drėgmė 80%). Drėg
mė, mažesnė kaip 31%, būna gegužės mėn. (maždaug vieną 
kartą per du su puse metų). Aukščiausia dirvožemio tempe
ratūra liepos mėn. 20 cm gylyje—19,3°.

Periodo be šalčių pradžia kovo 18 d., pabaiga — lapkričio 
23 d. Periodo be šalčių trukmė — 240 dienos. Vyraujantys 
vėj ai — vakarų.
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Dirvožemiai
Raudondvaryje vyrauja velėniniai jauriniai dirvožemiai. 
Daug velėninių glėjinių dirvožemių (pamiškėse). Visi dirvo
žemiai nusausinti uždaru drenažu. Dirvožemiai smulkiai iš
tirti. Yra žemėlapis. Kas 5 ha daryta 2 m gylio gręžinys. Slė
niuose dirvožemiai aliuviniai. Čia juodžemio sąnašos vietomis 
siekia iki 2 m.

Nevėžis

Nevėžis — tai ne vien Raudondvario gamtos papuošalas. 
Daug poetų jį apdainavo, bet dar daugiau mokslininkų jį 
tyrinėjo.

Poledyniniu laikotarpiu Nevėžis tekėjo labai giliame, 
apie 15 m gilesniame negu dabar, slėnyje. Tai buvo gana 
srauni upė, su dideliu nuolydžiu. Dabar, tekėdamas per mo
lingą lygumą, Nevėžis dėl mažo nuolydžio teka lėtai ir be
veik neardo krantų. Todėl vaga yra vienodai gili. Žemupyje 
ji primena vingiuotą sudumblėjusį kanalą.

Potvynio metu Nevėžio lankos apnešamos nevienodo sto
rio dumblo sluoksniu, dėl to jų paviršius nelygus. Potvynio 
vanduo užpildo žemesnes lankų vietas ir sudaro ežerokšnius.

Nevėžio baseinas — 6.0391,1 km2, nuolydis — 73,7 m. Va
dinasi, vidutinis nuolydis — 33,6 cm/km, nes Nevėžio ilgis 
218,8 km. Pačiame žemupyje, ties Raudondvariu, jo nuoly
dis — 1 cm/km.

Vidutinis metinis Nevėžio debitas žemupyje apie 32— 
36 m3/sek, potvynių metu — didesnis kaip 600 m3/sek, o 
sausrų metu — vos 3,5—4 m3/sek, t. y., 170 kartų mažiau 
negu potvynių metu.

Vandens lygio svyravimas labai priklauso nuo Nemuno 
vandens lygio svyravimo. Pavasario potvynio sukelta patvan
ka juntama net iki Kėdainių. Didžiausias potvynis ties Rau
dondvariu buvo 1946 metais.

Nevėžis užšąla tuoj po pirmųjų šalčių, dažniausiai be ižo. 
Ledus Nevėžis išjudina keliomis dienomis anksčiau negu 
Nemunas.

Žemiausia Nevėžio baseino vieta yra prie žiočių — 19,3 m 
virš jūros lygio, o dugnas—12,5 m. Taigi, Nevėžio gylis 
matavimo metu — apie 7 m (Kolupailos matas).
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Laivybai Nevėžis tinka iki Babtų. Paskutiniaisiais metais 
Nevėžiu tik retkarčiais praplaukia ekskursijos.

Tačiau yra buvę ir kitaip. Kol atsirado daugiau autobusų, 
net pokario metu (berods, iki 1955 m.) keleivinis laivas kas
dien du kartus plaukdavo į Babtus. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą laivai potvynių metu, įveikdami ar aplenkdami Babty- 
no malūno užtvanką, pasiekdavo Kėdainius. О XIX a. pra
džioje, 1812 metais, Napoleonas mėgino apgulos artileriją, 
skirtą Rygai, nuplukdyti vandeniu net iki Panevėžio.

Šis žygis nepavyko. Bet XVIII a. pradžioje, kai Lietuvos 
didikai dar klausė savo karaliaus ir Nevėžyje nedarė užtvan
kų, upė buvo laivuojama iki Panevėžio. Tada Kėdainiai buvo 
turtingas ir judrus prekybinis miestas, turėjęs ryšių ne tik 
su Raudondvariu, Kaunu, Klaipėda ar Karaliaučiumi, bet ir 
su Ryga. Tikėtina, kad tie ryšiai su Ryga anuo metu dar 
buvo palaikomi ir vandens keliu.

Knyga ,,Kauno gubernija" (p. 78) 1861 m. rašė, kad dėl 
žymaus gylio Nevėžis, priklausąs Nemuno sistemai, galėtų 
suteikti daug patogumų prekybiniams ryšiams, jeigu jis ka
nalu būtų sujungtas su Lėveniu, Mūšos intaku. Tai padaryti 
esą nesunku, nes atstumas tarp Nevėžio ir Lėvens nedide
lis— 4,5 varsto (apie 10 km), o pavasario potvynio metu šių 
upių vandenys susilieja, nes jas skiria tik pelkės.

Iš tikrųjų dar ir dabar Sanžilės upelis-kanalas, iškastas 
per to paties vardo pelkes ekonominės krizės Lietuvoje metu 
(1932—1936 m.), jungia Nevėžį su Lėveniu, o per jį ir per 
Mūšą — su Rygos įlanka. Dabar šiuo kanalu praplaukia tik 
lengvutės baidarės, nes jas reikia perkelti per nedidukes 
upelio patvankas. Tačiau viduriniais amžiais vandens kelias 
Nevėžis — Lėvuo — Mūša, bent pavasario ir rudens potvyniu, 
metu, tikriausiai dar buvo visai patrauklus anų laikų pre
kybinėms valtims. Kaip tik dėl to, matyt, ir veržėsi kryžiuo
čiai bei jų globėjai Hansos pirkliai į Nevėžio pakrantes, taip 
atkakliai stengėsi įsitvirtinti jo žemupyje, gražiose ir pato
giose Raudondvario apylinkėse.
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RAUDONDVARIO LANDŠAFTINĖ 
APLINKA

FELIKSAS BIELINSKIS

Lietuva turi daug įvairių gyvenamųjų vietovių, ežerų ir 
upių, kurios nuo seno yra glaudžiai susijusios su jos istorija, 
su mūsų protėvių žūtbūtinėmis kovomis už laivę, už savitą 
buitį. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių — tai Nevėžis, ypač 
jo gyvenvietės, esančios prie santakos su Nemunu.

Sunku pasakyti, kuri Nemuno santaka — ar ties Neries, 
ar ties Nevėžio žiotimis — buvo anksčiau žmonių apgyven
dinta. Sprendžiant iš archeologinių iškasenų, Nevėžio — Ne
muno santakoje ir jos apylinkėse jau prieš dešimt tūkstančių 
metų gyventa žmonių. Iš iki šiol tarp Nevėžio ir Neries žio
čių susiklosčiusio Nemuno slėnio reljefo matyti, kad Nevė
žio — Nemuno santakos apylinkių landšaftą aktyviai forma
vo ne tik tos dvi upės, bet ir Neris. Ši upė kadaise įtekėdavo 
į Nemuną ne dabartinėje vietoje, o žemiau Lampėdžių. Verš
vų pakila, arba vadinamoji Lampėdžių kalva, tikriausiai se
novėje betarpiškai jungėsi su vadinamu Kauno Ąžuolu kal
nu, sudarydama savotišką Nemuno ir Neries santakos išky
šulį. Pakilus Nemuno dugnui ir dėl pavasario potvynių ledų 
susigrūdimo žemiau Nevėžio, Neris ties dabartiniu Kauno 
senamiesčiu, aukščiau Lampėdžių, patiesino savo vagą. 
Veršvų ir I Kaniūkų pakylos tada virto salomis.

Panašiai, tur būt, atsitiko ir su Šilelio kalva. Kadaise ir 
ji, matyti, sudarė iškyšulį aukštutinės Nemuno ir Nevėžio 
terasos, kūpsančios prie dabartinių Kaniūkų kaimo. Nevėžis 
ties santaka, matyt, žymiai vėliau patiesino savo vagą negu 
Neris, sudarydamas salą, kurioje atsidūrė Šilelio kalva. Ilgai
niui senoji Nevėžio vaga pavasarinių Nemuno potvynių buvo 
užnešta smėliu, o Šilelio kalva susijungė su Nevėžio — Ne
muno pakrančių sausuma.

Taip susidarė dabartinis Šilelio aplinkos reljefas. Dar pir
minėje Šilelio kalvos situacijoje, tada, kai ji buvo Nevėžio — 
Nemuno santakos sala, lietuvių kovų su kryžiuočiais metais, 
o gal ir anksčiau, čia buvo įkurtas gynybinis punktas. Iki 
šiol greta Šilelio kaimo po žemėmis išlikusi dalis pamatų 
liudija, kad jo kalvoje kadaise būta ir mūrinės pilies. Ne
tenka abejoti, kad netoli jos, dabartinių Veršvų arba I Ka
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niūkų kalvoje būta ir senovinės šventovės — romuvos. Jos 
abi, pilis ir šventovė, veiksmingai formavo visą ano meto 
landšaftinę aplinką, neišskiriant nei dabartinio Raudondva
rio, nei kitų Nevėžio pakrančių, esančių arčiau pilies.

Dabar sunku pasakyti, kokį vaidmenį atliko Nevėžio — 
Nemuno santakos aplinkos landšafto formavimui pirminė 
dabartinio Raudondvario gyvenvietė. Spėjama, kad buvusio 
dvaro rūmai-pilis pradėta statyti dai Vytauto laikais. Tačiau 
iš 16 a. dvaro inventoriaus knygų aiškiai matyti, kad tie 
pilies rūmai su kitais dvaro pastatais aukščiausį savo išsi
vystymo laipsnį pasiekė tik tada, kai jie buvo dovanoti Bar
borai Radvilaitei, kuri padarė čia vieną iš pagrindinių savo 
rezidencijų. Nuo to laiko Raudondvaris su visų pastatų 
kompleksu ir visomis gyvenvietėmis, esančiomis jo valdo
se, tapo pagrindiniu veiksniu, formuojančiu aplinkos land
šaftą. Netoli Nevėžio — Nemuno santakos parinkta vieta pi
lies rūmams statyti rodo, kad tai padarė asmenys, turintieji 
gerą skonį ir aniems laikams būdingą praktiškumą. Tose 
apylinkėse gražesnę ir ūkiniu požiūriu tinkamesnę vietą 
stambaus feodalo rezidencijai vargu ar buvo galima rasti.

Tiesa, ta vieta, kur dabar stovi bažnyčia, Raudondvario 
aplinkos landšafto požiūriu, yra išraiškingesnė ir reprezen
tatyvesnė, bet rezidencinio dvaro ansambliui kurti ji buvo 
neparanki. Pirmiausia, ši vieta yra perdaug apribota slėnių 
šlaitais. Joje per maža saugios teritorijos stambiam natūra
laus ūkio pastatų kompleksui, jų kiemams, vaisių sodui, par
kui. Be to, anais laikais Nevėžis iki Kėdainių dar buvo lai
vybinė upė, o nuo santakos iki Babtų, tai yra maždaug iki 
ano meto dvaro valdų ribos, juo galėjo plaukioti gana dideli 
Nemuno laivai.1 Nors Nevėžis ties santaka teka lėtai, bet visu 
savo vagos profiliu yra gilus ir galėjo būti tinkamas natū
raliam Raudondvario uostui. Jame galėjo sustoti visi Nemu
nu praplaukiantieji laivai. Tik toje vietoje, o ne kur kitur 
įkūrus dvarą ir jo pastatų kompleksą, lengviausia buvo or
ganizuoti ir palaikyti pėsčiųjų bei važiuotųjų ryšius su Ne
vėžio vagoje esamu natūraliu uostu.

1 Z. H. Łowmiański, Przyczynki do kwestji najstarszych kształtów 
wsilitewskiej.— Athaeneum Wileńskie, 1929, VIII. p. 3—49, 293—336.

Pagal anų laikų poreikius toje vietovėje gana gerai buvo 
galima pastatyti ir dvaro šeimynos buveinę. Ji vėliau virto 
dvaro kumetynu, o dar vėliau kaimu, kurį visai neseniai 
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vadino Salomenkos, arba Šiaudinės, vardu. Nors ta gyven
vietė buvo gana atskirai nuo rūmų, tačiau iš jų gana gerai 
matoma ir, reikalui esant, visada galėjo būti kontroliuojama 
dvaro ponų.

Bažnyčia su pagalbiniais pastatais buvo pastatyta pieti
nėje dvaro pusėje, gerai matomoje iš Nemuno, didžiojo 
Lietuvos vandens kelio. Su dvaru ji buvo sujungta puikia 
dekoratyvinių medžių alėja.

Sprendžiant iš užsilikusių pėdsakų, šiaurinėje dvaro pu
sėje, Nevėžio slėnio atšlaitėje, buvo įrengtas puikus land
šaftinio tipo dvaro parkas.2 Jis iš vienos pusės šliejosi prie 
gana stambaus (dabar jau beveik iškirsto) miško masyvo, 
besitęsiančio Nevėžio pakrantėmis šiaurės vakarų kryptimi, 
iš kitos — jis puikiai pritapdavo prie gražaus, natūraliai susi
klosčiusio Nevėžio slėnio, jo plačių lankų ir labai patrauk
lių perspektyvų, paįvairintų grakščiai vingiuojančios upės 
vagos, kai kur slėnio šalpoje telkšančiais įvairios formos 
ežerokšniais bei vadakšniais. Šis slėnis faktiškai sudarė na
tūralią to landšaftinio parko dalį.

2 Живописная Россия, Том. III, С-Петербург—Москва, 1882, ст. 180.
3 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, I, Vilnius, 1965, p. 55, 75.

Įdomu, kad ši parko dalis puikiausiai buvo matoma iš pa
čių pilies rūmų, iš jų bokšto ir iš įvairių aukštutinės terasos 
taškų. Pietrytinėje pusėje šio parko slėnis betarpiai jungėsi 
su plačiomis Nemuno ir Nevėžio santakos erdvėmis, kurias 
stebint, žvilgsnis apima ir gana didelius Nemuno ir jo slėnio 
plotus, esančius tarp Lampėdžių ir Kačerginės. Gaila, kad 
visa tai dviejų pastarųjų pasaulinių karų metu smarkiai nu
kentėjo: bažnyčia buvo sugriauta, o pilies rūmai sudeginti, 
tiltas per Nevėžį net dukart išsprogdintas; plačios slėnio lan
kos, niekieno neprižiūrimos, apaugo karklynais; daugelis 
pakrančių miškų iškirsti. Gražus vaisių sodas, augęs tarp 
dvaro rūmų ir bažnyčios, ties Nevėžio slėnio šlaitais, dar 
prieš trisdešimt metų vertelgų eksploatuojamas, išnyko. Iš
nyko ir stambus pramoninis sodas, kuris pagal senų žmonių 
pasakojimą ir vieną kitą iki šiol užsilikusį vaismedį, matyt, 
buvo įrengtas kairiojoje Nevėžio pusėje, viršutinėje slėnio 
terasoje ties Kaniūkais. Išnyko dar nuo Kęstučio laikų gar
sūs žirgynai, kuriuos sodriu lankų šienu ir ganiava gausiai 
aprūpindavo Nevėžio — Nemuno lankos.3 Tikriausiai dėl jų 
gavo pavadinimą Aukštutinių ir Žemutinių Kaniūkų vietovės 
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(baltarusiškai koniuchy — arkliaganiai, arklių prižiūrėtojai, 
šėrikai).

Vietoj per Pirmąjį pasaulinį karą sugriautos bažnyčios 
buvo pastatyta nauja, mažiau vertinga; hitlerininkų sude
ginti pilies rūmai restauruoti, o tiltas per Nevėžį naujai pa
statytas.

Po to, kai Raudondvaryje įsikūrė Žemės ūkio mechani
zacijos ir elektrifikacijos institutas, Eksperimentinis ūkis. 
Miškų ūkio medelynas, ši gyvenvietė tiek išaugo ir pasikei
tė, kad tiesiog neįmanoma atpažinti.

Tačiau dar liko ne visai sutvarkyta Raudondvario land
šaftinė aplinka. Ją sutvarkius pagal šių laikų landšaftinės 
architektūros reikalavimus, Raudondvaris su savo senais re
konstruotais ir naujai sukurtais pastatais, neišskiriant nė jam 
priklausančių žemės valdų, galėtų suklestėti iki šiol nema
tytu grožiu.

Darbus reikėtų pradėti nuo pilies rūmų, galutinai sutvar
kant jų artimiausią aplinką. Bloga, kad dabar nei iš restau
ruotų rūmų, nei iš jo bokšto negalima matyti gražios Rau
dondvario aplinkos. Matyt, restauruojant rūmus, buvo 
padaryta klaidų. Sunku įsivaizduoti, kad kadaise buvę rezi
denciniai rūmai, stovintieji puikiai susiklosčiusioje aplinkoje, 
turėtų bokštą, iš kurio nieko nematyti. Tikriausiai bokštai 
pirmame savo gyvavimo laikotarpyje, kaip ir paskutiniaja
me (prieš sudeginant per Antrąjį pasaulinį karą), buvo kuo
ro išvaizdos.4 Blogiausiu atveju jis turėjo balkoną, įeinamą 
iš rūmų pastogės. Todėl būtina pertvarkyti restauruotą bokš
tą, kad iš jo būtų galima apžvelgti aplinką. Reikėtų medžiais 
apžėlusį šlaitą iš Nevėžio pusės taip praskinti, kad ir iš rū
mų, ir iš bokšto būtų galima gerai matyti ten, kur, anot 
Maironio, ,,susimąstęs tamsus Nevėžis lyg juosta juosia ža
liąsias pievas". Be to, reikėtų atkurti iš šiaurės dvaro an
samblio pusės buvusį landšaftinį parką ir tinkamai jį susieti 
su Nevėžio slėnio plačiomis erdvėmis. Reiktų bažnyčios 
bokšte įrengti laiptus ir sutvarkyti angas taip, kad prie jų 
būtų galima prieiti ir pasigrožėti puikiais Nemuno ir Nevė
žio santakos vaizdais.

4 Jeigu Barboros Radvilaitės laikais bokštas ir kitaip atrodė, tai jį istorija 
ištaisė, nes prieš sudeginant jis turėjo kuoro pavidalą.

Kalbant apie visos Raudondvario landšaftinės aplinkos 
sutvarkymą, pirmiausia reikėtų Nevėžio slėnį ir jo gretimas 
pakrantes, pradedant Babtais, baigiant Nevėžio — Nemuno 
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santaka, nedelsiant paskelbti landšaftiniu draustiniu. O Ne
vėžio slėnį, matomą iš pilies rūmų, iki pat santakos paversti 
užliejamų lankų-pievų tipo parku, turinčiu ir hidroparko 
savybių. Esant puikioms natūralioms sąlygoms, visai nesun
ku čia tokį parką sukurti. Vietoj nevertingų karklynų, rei
kėtų saugesnėse nuo potvynių vietose labai saikingai įveisti 
žilvytynus ir kitus potvynio nebijančius dekoratyvinius krū
mus bei medžius. Slėnių šlaituose užsilikusius miškelius rei
kėtų praturtinti ir praplėsti lapuočių bei spygliuočių medy
nais taip, kad jie virstų miškų parkais ir visais metų laikais 
gražiai atrodytų. Kaip tėvyninė ir užsieninė praktika rodo, 
paupių užliejamų lankų-pievų parkai yra ne tik estetiški, bet 
dar turi ir praktinių, ekonominių ypatybių. Juos būtina nor
maliai eksploatuoti — du kartus per metus šienauti, rudenį, 
vietomis gyvulius paganyti.

Ateityje Nevėžio vagoje tikriausiai reikės įrengti pajė
gias sportinės laivybos bazes. Jose turėtų dominuoti baida
rės, kanojos ir tokie lengvi irkliniai bei būriniai laiveliai, 
kuriems pavojinga plaukioti Kauno mariose. Žiemos metu, 
kada įvairaus statumo slėnių šlaitai pasidengia balta sniego 
danga, tūkstančiai slidininkų čia taip pat galėtų maloniai 
praleisti laiką. Visa tai suteiktų parkui dinamikos, gyvumo 
ir įvairumo. Buitiniam lankytojų aptarnavimui, žinoma, vie- 
nur-kitur parko pakraštyje, gerai užmaskuotose vietose, at
siras kuklūs pastatėliai.

Daugiausia šį parką lankytų kauniečiai ir aplinkiniai gy
ventojai, bet netrūktų ir turistų-lankytojų iš visos respubli
kos bei šalies, nes pro jį praeina du vandens ir du sausumos 
turistiniai keliai.

Kitų kraštų praktika rodo, jog paupiuose lankų-pievų 
landšaftiniai parkai pigiausiai įrengiami, o estetiniu ir lan
komumo požiūriu jie dažniausiai būna vertingesni ir patrauk
lesni už kitokio tipo parkus. Svarbiausia, kad prie Raudon
dvario yra visos galimybės sukurti lankų-pievų ir miško bei 
hidroparko kompleksą, kuris būtų įdomus ne tik vasarą, bet 
ir visais kitais metų laikais.

Gerai įrengtas Raudondvario ir Nemuno — Nevėžio san
takos landšaftinis parkas, tiksliau sakant, parkų kompleksas, 
apimąs ir kultūrinius praeities paminklus, niekuo nenusi
leistų svetur žinomiems panašaus tipo parkams. O mūsų res
publikoje ir Pabaltijyje toks parkas būtų pirmasis.
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RAUDONDVARIO ANSAMBLIS 1

1 Paruošiant Raudondvario pilies rūmų ansamblio architektūros analizę ir 
įvertinimą, pasinaudota LTSR Mokslinės-restauracinės dirbtuvės Kauno 
skyriaus vyr. moksl. bendradarbės arch. S. Cerškutės tyrimais natūroje, 
braižiniais ir ataskaita.

2 Pilies-rūmų išorinių sienų pamatai mūryti kiautiniu būdu iš akmenų ir 
XV a. plytų. Naudotų plytų matmenys: rūsio išorinių sienų pamatų — 
31,0X13,4X9,5; 31,5X13,0X7,5 cm ir 31,0X15,0X9,4 cm, storos siūlės 
(3—4 cm); iš tokio pat didelio formato plytų ir akmenų pamūryti bokš
to pamatai bei pirmasis jo aukštas, o rūsio sienos mūrytos iš mažesnio 
formato plytų — 28,5X14,5X6,5; 28,2X15,0X6,9; vidaus kapitalinių sie
nų pamatai — 27,8X14,2X6,9 cm. Fasadų iš vidaus sienų pusės renesan
siniu rišimu — 28,0—28,8X14,3—14,3—14,9X7,2—7,9 cm, o fasadų išori
nės pusės gotišku rišimu — 27,4—28,0X14,2—14,27X7,2—7,4 cm.

JUOZAS BARŠAUSKAS

Raudondvario pilies-rūmų ansamblio raida labai sudėtinga. 
Kai kurie tos raidos etapai dar ir šiandien tebėra problemi
niai.

Trūkstant aiškesnių duomenų, to ansamblio architektūra 
iki pastarųjų metų buvo vertinama neteisingai. Manyta, kad 
didžiųjų rūmų sienose išlikę nedaug senojo mūro, kad fasa
dinės sienų plokštumos, aptaisytos gotiško rišimo sluoksniu, 
yra iš XVII—XIX a. manieristinio pobūdžio. Pagrindinis an
samblio pastatas pilis-rūmai ir pietinė oficinė buvo laikomi 
menkos vertės eklektiniais pastatais. Tačiau 1959—1966 m. 
tiriant, restauruojant ir konservuojant LTSR Mokslinei-res- 
tauracinei dirbtuvei pagrindinius pilies rūmus, pažiūra iš 
esmės pasikeitė. Nustatyti keturi Raudondvario ansamblio 
raidos periodai (18 pav.).

Seniausias periodas siekia XV a. pradžią ir baigiasi XVI a. 
viduryje. Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad XV a. Raudon
dvaryje buvusi pilis. Jų naudai kol kas liudija tik rūmų 
pamatams naudotos būdingos XV a. statybinės medžiagos ir 
konstrukcijos.1 2

Be skirtingų dydžių plytų ir akmens mūro, pamatuose yra 
ir daugiau skirtingumų. Būtent, rūmų plane rytinis pietinio 
priestato pamatas yra 1,10 m platesnis už pirmojo aukšto 
sieną. Šie storio skirtumai rodo, kad pamatai statyti ne tik
tai anksčiau, bet buvo taikyti gynybinei piliai. Tas irgi veda 
į XV amžių.
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18. Restauruotų Raudondvario pilies-rūmų šiaurės rytų kampo 
perspektyva. (S. Čerškutės nuotrauka).
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Norint susekti Raudondvario pilies statybos pradžią, bū
tina prisiminti kai kuriuos ano meto istorinius įvykius. 
1382 m. Jogaila perleido kryžiuočių ordinui Žemaičius iki 
Dubysos.3 Vytautas, kovodamas su Jogaila, net kelis kartus 
buvo priverstas patvirtinti jo ,,dovaną" kryžiuočiams. Pagal 
1398 m. Salyno sutartį Vytautas atsisakė vakarinės Lietuvos 
net iki Nevėžio.4 Tačiau žemaičiai nepasidavė: jie kovojo, 
ruošė sukilimus.

3 Lietuvos TSR istorija, I, V., 1957, p. 123.
4 Ten pat, 136.
5 Lietuvių karas su kryžiuočiais. V., 1964, p. 249.

Po žemaičių sukilimo 1401 metais Vytautas ne tik užėmė 
seniau ordino statytas pilis (Gatesverderį bei Rittersvederį 
prie Nevėžio ir Nemuno santakos5), bet statė ir naujas savo 
pilis Žemaitijos teritorijoje.

Kur jas statė, tikrų žinių nėra. Bet netenka abejoti, kad 
strateginė Raudondvario tvirtovė arti Nevėžio žiočių Vytau
tui dabar buvo reikalinga tiek pat, kaip jo seneliui ir tėvui 
Veliuonos pilis prie Dubysos. Įvykdyti savo sumanymą 
1402—1403 m. jis tikriausiai nepajėgė, nes kryžiuočiai nuo
lat puldinėjo Lietuvą, o 1404 m. Vytautas vėl susitaikė su 
jais, atnaujino Salyno taikos sąlygas. Tačiau Raudondvario 
pilies pamatai greičiausia buvo pakloti jo iniciatyva.

Vėl užvaldę Žemaitiją 1405—1408 m. kryžiuočiai Rau
dondvario aukštutine pilimi vargu ar rūpinosi. Jiems nė ne
buvo reikalo ją statyti, nes už 1,5—2,0 km, prie Nemuno ir 
Nevėžio santakos, jie turėjo stiprią Gotesvederio pilį. Be 
to, taikos laikotarpis buvo neilgas ir labai netikras — 1409 m. 
vasarą žemaičiai vėl sukilo. Pirmiausia jie nusiaubė ir suly
gino su žeme okupantų lizdus prie Dubysos, o greitai ir prie 
Nevėžio. Ar buvo kas griauti ir lyginti Raudondvario kalne, 
dokumentinių žinių nėra. Griuvenų sluoksnio pamatų lygyje 
nerasta. Tatai liudytų, kad pilies sienos nebuvo išmūrytos 
(19 pav.).

Po Žalgirio mūšio (1410 m.) Raudondvaris perėjo Lietu
vos didžiojo kunigaikščio priklausomybėn. Deja, pusantro 
šimto metų apie Raudondvarį beveik neturime jokių duo
menų. Žinoma tik tiek, kad jis buvo vadinamas Aukštuoju 
dvaru, kurį 1549 m. karalius Zigmantas Augustas padova
nojo savo žmonai Barborai Radvilaitei. Nuo to laiko prasi
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deda antrasis Raudondvario periodas, kuriam ir priklauso 
dabartinis pilies-rūmų pastatas.

XVII a. inventoriuje minima, kad „bokštas neįrengtas". 
Sprendžiant iš to, galima daryti prielaidą, kad B. Radvilaitė 
yra pirmasis Aukštojo dvaro iki šiol išlikusių didžiųjų rūmų 
fundatorius.

ЙУПНЕЙМЦВ1С1<

ŠURFO VISTA

25M

19. Raudondvario pilies-rumų archeologinių tyrimų piuvio vaizdas.

Apie antrojo periodo (1549—1660 m.) statybą jau yra 
daugiau duomenų, architektūrinių formų, kurios buvo su
rastos, darant zondažus, kasant šurfus. Nustatyta, kad XVI a. 
viduryje buvo užplanuota pastatyti pilį-rūmus analogiško 
pobūdžio kaip Giranainiuose (pirmoji Barboros Radvilaitės- 
Goštautienės rezidencinė pilis), pritaikant anksčiau padarytus 
pamatus. Vakarinio (kiemo) fasado galuose buvo paliktos 
štrabos tolimesnei šoninių sienų statybai, šiaurės rytiniam 
kampe — apvalus gynybinis bokštas ir mažieji dviejų aukštų 
rūmai pietvakariniame pirmojo kiemo kampe. Visa tai lei
džia atkurti pirmojo pagrindinio komplekso konfigūracijos 
planą, kuris, atrodo, nebuvo įvykdytas, nes staiga mirė Bar
bora Radvilaitė. Tesuspėta pastatyti didieji — reprezentaci
niai— ir mažieji oficinos pobūdžio rūmai.

Trečiame statybos etape (1662—1940 m.) ansamblio cent
rinio komplekso užstatymas buvo vystomas jau pagal naują 
to laiko paskirtį bei funkcinius reikalavimus.

Prie Raudondvario ansamblio statybų šiame periode, kaip 
pilies-rūmų mansardinė dalis su rytiniu ir vakarinių fron
tonais bei visa eilė statinių ir įrenginių įvykdytos XVII a. 
pirmoje pusėje V. Dzevaltovskio. Dar vėlesniojo laiko sta
tyboms priklauso kuorinis šiaurės rytų bokšto užbaigimas ir 
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pietinių bokštinių kaminų pastatymas su kuorinėmis viršū
nėmis. Jos įvykdytos apie XIX a. vidurį pagal C. Anikini 
projektus. Pagal jo projektus taip pat tuo laiku greičiausiai 
rekonstruota šiaurės vakarinė oficina, pastatyta oranžerija, 
gyvenamasis namas prie prūdų su klasikiniu portiku. Tai 
rodo pasibaigiančios klasicistinės architektūros atspindžiai, 
o kai kuriuose pastatuose — gimstančio romantizmo laiko
tarpio architektūros kompozicijos bruožai bei formos.

Gana sudėtingus ano meto ansamblio statybos klausimus 
padeda išaiškinti XVII a. vidurio inventorių sąrašai6. Iš jų 
matyti, kad anuo metu Raudondvaryje buvo keturios pasta
tų grupės, kurių išsidėstymas detaliai aprašytas. Važiuoja
muoju keliu (seniau jis iš Nevėžio lankų ėjo pietiniu grio
viu, kylančiu į viršutinę terasą) pakylama į kalną, dešinėje 
pusėje-—sodas (dabartinio didžiojo kiemo pietinėje dalyje), 
aptvertas tvora su vartais7. Priešais minėtą sodą nugara 
į Nevėžio upę pastatyti didieji rūmai. Einant nuo jų per 
kiemą, kairėje pusėje buvo mažieji rūmai. Abu šie pastatai 
orientuoti galais į pietus. Tarp jų esantis erdvus kiemas turi 
tiesioginį ryšį su kitu ūkiniu kiemu bei jo pastatų grupėmis. 
Gale arklidžių stovėjo tarnų namas, o priešais jį — kepyk
la8. Už arklidžių, tvartų link, dešinėje stovėjo dvi klėtelės, 
kairėje — namelis skalbėjų reikmenims sudėti. Čia pat, prie 
tvenkinio, stovėjo ir pirtis (XVII a. inventoriuje minimi du 
tvenkiniai). Išėjus prie tvartų, po dešinei, stovėjo svirnas 
(tai mūrinis dviejų aukštų pastatas), 1,0 m storio sienomis. 
Prieš antrą pasaulinį karą jis dar buvo su siauromis nedide
lėmis horizontalinėmis angomis, patogiomis stebėti ir ginti 
platesnį ruožą. Tas svirnas 1934 m. buvo rekonstruotas į mo

6 1643—1652 m. inventorių aprašymuose kalbama apie Raudondvarį, kaip 
apie labai seną dvarą, kuriame daug pastatų susidėvėjusiais stogais arba 
visai sugriuvę. Iš aprašymo atrodo, kad dauguma pastatų buvo mediniai, 
statyti XV—XVI a. Mūsų klimato sąlygomis medinė architektūra, kaip 
rodo liaudies medinės architektūros tyrimai, išsilaiko daugiau kaip 
200 metų.

7 Dabartinis parkas šiaurinėje sodybos dalyje prie upelio ir kalnagūbrio 
įruoštas Tiškevičiaus XIX amžiuje.

8 Kepykla galėjo būti oranžerijos (dabartinio mašinų parodos paviljono) 
vietoje. Statant oranžeriją, kepyklą greičiausia buvo įjungta į ją. Šią 
mintį palaiko ir 1958—1959 m. rekonstrukcijos projekto paruošimo pra
džioje rasti gotikinio mūro fragmentai. Tie fragmentai buvo vienas iš 
svarbiausių motyvų, padėjusių išsaugoti oranžeriją nuo nugriovimo. Toje 
vietoje norėta statyti naujus instituto rūmus. Ekspertizinėje apžiūroje 
dalyvavo dabartinis Kultūros Ministerijos paminklų apsaugos valdybos 
viršininkas J. Glemža, F. Bielinskis, J. Baršauskas ir kt.
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kyklą. Į vakarus nuo svirno viena prieš kitą stovėjo dvi 
daržinės (odrynos), o jų galuose — dvi džiovyklos. Už kluo
no stovėjo tvartai (oborg) gyvuliams, matyt su diendaržiu, 
nes turėjo savo vartus. Lauke už ūkinio sodybos komplekso 
stovėjo alaus darykla (bravoras) su sandėliais ir antroji ke
pykla.

20. Pilies-rumų I-jo aukšto planas.

Palyginus XVII a. pirmosios pusės inventoriuje aprašytus 
pastatus su dabartiniais, matome, kad jų išliko gana daug. 
Mūrinis svirnas ir mažieji rūmai (pietvakarinė oficina prie 
pirmojo kiemo) gali būti seniausi ansamblio pastatai. Jie ga
lėjo būti skirti buitiniams reikalams ir gynybai. Iš jų galima 
flankuojančia ir kryžmine ugnimi ginti šią lengviausiai gam
tiniu požiūriu praeinamą gynybinio punkto vietą 9.

9 Šiems ir kitiems klausimams išaiškinti reikėtų atlikti pirmoje eilėje mi
nėtų mūrinių ir kitų pastatų archeologinius kasinėjimus bei zondažus. 
Tuo būdu galima išaiškinti Raudondvario ansamblio klausimus, susijusius 
su pirmine jo statyba.

Daug aiškumo į Raudondvario ansamblio architektūros 
raidą iki XVIII a. įneša pastatų planinės schemos, gynybiniai 
įrenginiai, konstruktyviniai sprendimai ir architektūrinės 
formos, elementai bei detalės.

Didžiųjų rūmų planas kompaktiškas ir aiškus. Kiekvienos 
paskirties patalpų grupės turi tiesioginį ryšį su priemene 
(20 pav.).

Vakariniame fasade buvo trys įėjimai į pastatą iš švaraus 
kiemo: du į rūsių patalpas, o vienos durys — pastato cent
re— į I-mo aukšto priemenę. Atskiro įėjimo iš lauko į bokš
tą pirmoje statybos fazėje nebuvo, jis iškirstas XX a.

Rūsiai įrengti ne po visais rūmais: yra tik keturios pa
talpos — dvi pietiniam ir dvi šiauriniam gale su atskirom
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21. Raudondvario ansamblio raidos 
schema, sudaryta arch. S. Cerškutės

laiptinėm iš kiemo. Su bokštu rūmai tiesioginio ryšio netu
rėjo.

Pro pagrindines duris iš lauko buvo patenkama į erdvią 
I aukšto priemenę su ąžuoliniais laiptais ir į antrą aukštą 
Priemenė turėjo tiesio
ginį ryšį su pietine val
gomąja sale ir prie jos 
esančia skliautuota pa
talpa (čia greičiausiai 
buvo rūmų koplyčia). 
Be to, dar dvejos durys 
vedė į rytinius kamba
rius ir vienos durys į 
keturias šiaurines pa
talpas, kurios turėjo 
ryšį su bokštu ir rūsiu. 
Pilies gynimo metu 
kaip tik galėjo būti pa
naudotos šios 4 patalpos.

Antrame pietinio rū
mų galo aukšte buvo 
įruošta didžioji repre
zentacinė salė. Prieš 
įeinant į salę, buvo fojė 
su virš jos esančiu bal
konu muzikantams. Fo
je nuo salės atskirta ge
ležinėmis grotomis. Į 
balkoną laiptukai įreng
ti sienoje, durys į juos — antro aukšto priemenės lango 
glefe. Tais pačiais laiptukais patenkama ir į pastogę. Iš ant
rojo aukšto priemenės buvo trejos durys į rytines patalpas 
ir vienos — į šiaurinę keturių patalpų grupę. Šios patalpos, 
kaip analogiškos pirmojo aukšto patalpoms, pilies gynimo 
metu galėjo būti skirtos įgulai. Jos turėjo gerą ryšį su ant
ruoju ir trečiuoju bokšto aukštu, kurie, žinoma, dar buvo 
neįrengti.

XVI a. antroje pusėje ir XVII a. pradžioje rūmai dar ne
turėjo ir mezonino. Jis minimas tik 1661 m. inventoriuje, 
kaip neužbaigta patalpa ir naudojama grūdams supilti.
6. 2196. 81



22. Pilies-rumų vakarinis fasadas, pagal kurį buvo vykdyta 
restauracija atlikta arch. S. Cerškutės

Rūmų patalpos buvo apšildomos krosnimis su židiniais 
iš glazūruotų ir dažytų koklių. Jose virtuvės nebuvo. Tvir- 
tovinį rūmų pobūdį rodo ir įrengimai. Langai vakarinio fa
sado II aukšte neįgrotuoti, ir visi įėjimai į rūmus įruošti tik 
vakariniam fasade. Vadinas, pirminis antrojo periodo an
samblio centro užstatymo planas turėjo būti artimas gyny

23. Pilies-rūmų I-jo aukšto langas va
kariniame fasade.

binėms pilims, su vidaus 
kiemą ribojančiomis ap
tvarinėm sienom. Į pir
mąjį kompleksą buvo nu
matyta įjungti ir mažieji 
rūmai. Tačiau aptvarinės 
sienos nebuvo pastatytos, 
inventoriai mini tik tvoras 
ir vartus. Kad kiemą ribo
jančios sienos nebuvo pa
statytos, rodo ir archeolo
giniai grunto piūviai, iš
kasti ties rūmų kerčiomis 
(21, 22 pav.).

Be minėtų gynybiniu 
sustiprinimų rūmuose bu

vo grotuoti visi I ir II a. langai šiauriniame, rytiniame ir 
pietiniame fasaduose ir I a. langai vakariniame fasade 
(23 pav.



Iš aktyviųjų gynybos priemonių pirminėje antrojo pe
riodo rūmų statybos fazėje buvo pastatytas tik apvalus bokš
tas šiaurės rytiniame kampe 
galutinai įrengtas (24 pav.). 
Bokšto pirmajai statybos fa
zei priskiriamas pusrūsis, I, 
II ir pastoginis aukštai. Jo 
pusrūsyje įrengtos penkios 
apvalios šaudymo angelės fa
sadinėj pusėj A 31 cm., o vi
daus pusėje — stačiakampės 
su segmentinėmis sąramomis. 
Angelių dydis viduje b = 52 
cm ir h = 45 cm. Angelės iš
likę iki dabar. Bokšto pir
mojo ir antrojo aukšto lan
gai, išlikę iki dabar, yra to 
kio pat tipo, kaip ir rūmų 
langai, — stačiakamapiai su 
segmentinėmis sąramomis, 
stambių profilių konstrukty
vinėmis staktomis, įgrotuo- 
tomis tankiu kaltinių grotų 
tinklu. Pastoginiame bokšto 
aukšte, kuris XVII a. dar ne
buvo įrengtas, išlikusios as
tuonios apvalios dvigubo pil
tuvėlio formos šaudymo an
gos. Didysis diametras — 80 
cm, o vidinis, mažasis — 
38 cm. Vainikuojančio kar
nizo lygyje žemyn žiūrinčios 
šaudymo angos įrengtos pir
mosios rekontr ūkei jos metu. 
Gal būt, jų vietoje buvo ki
tokio tipo, be abejo, mažesnės, angelės, nes jų angokraščh| 

Iki XIX a. bokštas nebuvo

24. Pilies-rūmų bokšto 
piūvis.

pėdsakai sunaikinti, įrengiant antrąsias.
Minėti gynybiniai įrengimai rodo, kad if antrame staty

bos periode ruošiant rūmų projektą, didelis dėmesys buvo 
kreipiamas į gynybinius įrenginius.
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Statybinė technika

Sienos mūrytos iš vidutinio formato plytų. Plytų rišimas fa
saduose — gotikinis, o vidaus pusėje — renesansinis. Apva
laus šiaurinio bokšto pirmojo aukšto, pusrūsio sienos mūry
tos iš didelio formato plytų su lauko akmenimis. Rūmų iš
orės sienų storis— 1,58 m, o bokšto— 1,47 m. Antrame aukš
te sienos plonesnės — 1,27—1,30 m.

25, 26. Bokšto sienoje rastos brauktinės plytos su taške
liais (1), su ,,kačpėdėlių" piešiniu ir ,,saulės" ženklu.

Bokšto sienoje rasta brauktinių plyšių su dekoruotu pa
viršiumi,— įspaustos pirštais rievės su žiedeliais, taip pat 
pirštais įspaustomis duobutėmis — su ,,Kačpėdėlių" piešiniu 
(pav. 25), ir su „Saulės" ženklu plytos kampe. Glazūruoti ak
menys analogiškais ženklais yra ir Perkūno name Kaune 
(pav. 25).

Perdangos. Rūsiai buvo perdengti vienos plytos ilgiu 
(27 cm) cilindriniais plytų mūro skliautais. Didžiausias jii 
plotis — 6,32 m, o laiptinių — 0,8—1,67. Pirmojo ir antrojo 
aukšto perdangos daugelyje patalpų sijinės (26,7X24,0 cm), 
medinės; 1643 m. inventorius mini tik vieną pirmojo aukšto 
patalpą su cilindriniu skliautu (tokia ji tebėra ir dabar). Per
dengimo angos plotis šviesoje didžiausias — 7,35 m.

Bokšto pirmųjų aukštų perdangos turėjo būti skliautinės. 
Jie pirmame statybos periode nebuvo išmūryti. Jie buvo 
įvykdyti tik XIX a., atremiant būrinių skliautų pėdas į liz
dus, padarytus pirmajame statybos periode. Viršutiniai bokš
to perdengimai buvo mediniai, sijiniai (22,0X22,0 cm), kurie 
į sieną įleisti 50 cm.

Grindys. XVI—XVII a. inventorių aprašymuose nemini
mos nei grindys, nei sienų apdaila. Pirminių grindų pėdsakų 
natūroje neaptikta, nes visos grindys pakeistos. 1867 m. in
ventorių aprašyme pažymėta, kad dešimtyje pirmojo aukšto 
patalpų buvo dažytos medinės grindys, tik dviejuose kam- 
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bariuose ir koridoriuose — cementinės, o vienoje — poliruo
to akmens. Keturiose antrojo aukšto patalpose grindys pa
prastos, dažytos, o likusios parketo; mazonine — visos par
keto. XIX amžiuje kai kurių kambarių grindys gali būti iš
likę iš antrojo statybos periodo.

Laiptai. Pagrindiniai, platūs ąžuoliniai laiptai į antrąjį 
aukštą buvo Įrengti priemenėje. Kiti laiptai iš priemenės 
į salės balkoną ir į pastogę buvo įrengti vakarinės lauko sie
nos stovyje. Rūsio laiptai atskirose laiptinėse. Pakopos iš 
plytų mūro, aptaisytos storomis lentomis.10 11 Lentų galai įleisti 
į šonines sienas. Toks laiptų įrengimas būdingas tiek gotiki
nio, tiek renesansinio statybos laikotarpio pastatams. Laiptų 
šoninėse sienose išlikę nišelės žibintams.

10 8X8,0X31 laiptams sienoje,
8X14,0X31 pietinio rūsio laiptų pakopų,
8X19,0X33 šiaurinio rūsio laiptų pakopų.

11 17,7X36,8X2,5 tokia čerpė rasta ir karališkoje karčiamoje Kaune (XIVa.) 
lango glefe.

12 Per 1831 m. sukilimą Raudondvaris buvo sudegintas, o 1830—1840 m. 
restauruotas.

Fasadai ir apdaila. Rūmų fasadai be cokolio, lygių plokš
tumų, kuriose ritmingai išdėstyti langai ir durys. Angiakraš- 
čiai mūryti iš plytų su nuimtais kampais. Langų angos labai 
didelės; šiek tiek žemesnės bokšto pirmajame ir antrajame 
bei rūmų pirmajame aukšte. Langų staktos medinės su kryž
mai sudėtais strypais horizontaliu ir vertikaliu dalinimu.

Sienos viršų užbaigia karnizas su frizine juosta, atskirta 
nuo sienų plokštumos pusapskritiniu voleliu. Toks pat kar
nizas tame pačiame aukštyje juosia ir bokštą.

Frontonų pastatymo metas nėra tiksliai nustatytas. Mezo
nino šoniniai frontonai statyti apie 1611 m., o rekonstruoti 
XIX a., prisitaikant prie galinių frontonų architektūros. Ga
liniai trikampiai frontonai taip pat iš dalies rekonstruoti.

Stogai. XVII a. inventoriuose minima, kad rūmai uždengti 
čerpėmis. Restauracijos metu prie pastato kasant šurfus, 
buvo rasta plokščių 2,5 cm storio ir 17,0 cm pločio čerpių.11 
Pirminis stogas buvo dvišlaitis, be mezonino. Stogo konstruk
cija medinė. Bokštas XVII a. buvo dengtas šiaudais.

Labiausiai pakito Raudondvario architektūra trečiame 
periode (1662—1940 m.).12

Šiame periode rekonstruoti didieji rūmai — pilis: prie 
šoninio kiemo fasado pastatytas prieangis su balkonu, prie
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State prie pietinio galo įrengta virtuvė su bokšteliais — ka
minais, rekonstruotas šiaurės rytų bokštas, kuriame įrengti 
nauji langai. Jis užbaigtas kuorais. Rekonstruoti ir mažieji 
rūmai, o greta jų pastatyti antri. Atsirado tipiškos dvarų 
oficinos. Siauriniame antrojo kiemo pakraštyje pastatyta 
oranžerija, į kurią įjungtas senas kepyklos pastatas. Visi šie 
pastatai po rekonstrukcijos įgavo daugiau negotiškų bruo
žų. XIX a. pastatytos naujos mūrinės ,,u" raidės formos ark
lidės (vietoje medinių), už tvenkinių esanti vienaaukštė mo
kykla rekonstruota iš buvusios pirties. Rekonstrukcijos metu 
alaus darykloje ir antroje kepykloje įruošti dveji kumetynai. 
Daugelio šių pastatų projektų autorius — arch. C. Anikinis, 
kuris visam ansambliui suteikė daugiau pilies charakterio ir 
dekoratyvinių romantizmo bruožų. Fasadai įgauna smailia- 
arkes angas, o bokštai — kuorinius užbaigimus. Be to, tuo 
laiku šiaurinėje ansamblio dalyje, ant stataus upelio ir šlai
to kalnagūbrio, Tiškevičiaus iniciatyva įrengiamas turtingas 
landšaftinis parkas. XX a. pradžioje pastatomi nauji kume
tynai vakarinėje sodybos dalyje. Tuo būdu buvo užbaigtas 
vystyti tipiškas laisvo užstatymo dvarų sodybinis ansamblis 
su gražiu parku (28, 29 pav.).

Tarybiniais metais (ketvirtajame raidos periode) Raudon
dvario ansamblyje irgi daryta žymūs pakeitimai.

28. Raudondvario pilies-rumų pietinis fasadas prieš restauraciją.
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Didžiojo Tėvynės karo 
metu pasitraukdami hitleri
ninkai sudegino pagrindinį 
ansamblio pastatą — pilies 
rūmus. Jie ir oranžerija 
restauruoti 1959—1964 m., 
nuimant XX ir XIX a. ant
sluoksnius, paliekant pa
grindines XVI—XVIII a 
susidariusias architektūros 
formas ir kai kuriuos bū
dingus XIX a. elementus. 
Raudondvaris pasilieka lais
vo užstatymo sodybinis an
samblis, užbaigiantis Lietu
vos renesansinių pilių-rūmų 
architektūros etapą.

Tarybiniais metais Rau
dondvario pagrindiniai rū
mai vėl atgavo efektingą 
savo išraišką (30, 31 pav.). 
Tam daug įtakos turėjo jo 
perdavimas Žemės ūkio me-

29. Pilies-rumų rytinio fasado fragmen
tas prieš rekonstrukciją.

30. Restauruotų Raudondvario pilies-rumų vakarinis kiemo fasadas. 
(S. Čerškutės nuotr.).
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31. Raudondvario pilies-rūmų pie
tinis fasadas pagal architektės 
S. Čerškutės rekonstrukcijos pro

jektą.

32. Rekonstruotos oranžerijos planas.
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33. Rekonstruotos oranžerijos pagrindinis (pietų) fasadas.

chanizacijos ir elektrifikacijos institutui. Vaizdą šiek tiek 
gadina palikti seni eklektiniai šoniniai mezonino frontonai. 
Buvusios oranžerijos vietoje įrengtas naujų žemės ūkio ma
šinų paviljonas, o buvusiose arklidėse įruoštos mechaninės 
dirbtuvės ir laboratorijos (32, 33 pav.).

Raudondvario ansamblio 
architektūros kompozicinės 
savybės

Per ilgą laiką susidariusi renesansinio Raudondvario ansamb
lio planinė bei kompozicinė struktūra išsilaikė iki mūsų die
nų. Tačiau ir dabar ji atstovauja pereinamąjį nuo tvirtovinių 
feodalų pilių-rūmų į tipišką laivo užstatymo dvarų ansamb
lio stilių. Kaip kiekvieno, taip ir Raudondvario ansambliui 
sukurti didelės reikšmės turėjo reljefas. Ansamblio pastatai 
didelėje teritorijoje išsidėstę apie tris atvirus kiemus. Ant 
aukštutinės dešiniojo Nevėžio kranto terasos pastatyti trys 
ansamblio kompleksai. Pirmąjį kompleksą sudaro dviaukštė 
pilis-rūmai su dviem mūriniais dviaukščiais gyvenamaisiais 
namais (oficinomis) ir nameliu. Antrasis kompleksas susida
rė prie gretimo kiemo, kitoje gyvenamųjų namų — oficinų — 
pusėje. Siauriniame šio kiemo šone rekonstruota graži oran
žerija pagyvina šio komplekso architektūrą. Vakariniame 
kiemo gale vietoje buvusių medinių arklidžių XIX a. pasta
tytos raudonų plytų ,,u" formos netinkuotos arklidės (dabar 
mechaninės dirbtuvės ir laboratorijos). Į šį kompleksą įeina 
už arklidžių šiaurės vakarų kampe išlikęs medinis, šiaurės 
pusėje — mūrinis gyvenamasis namas ir senas mūrinis dvie
jų aukštų svirnas (dabartinė pradžios mokykla) pietvakarių 
pusėje.
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Trečiąjį ansamblio kompleksą sudaro pastatai, išsidėstę 
į pietus didėlesnėje teritorijoje prie dviejų tvenkinių, netoli 
kurių susikryžiuoja du keliai: senasis, ateinąs iš žemutinės 
terasos rytiniu šlaitu, ir naujasis, kuris gražia tuopų alėja 
jungia dvaro sodybas su miesteliu. Čia, prie rytinės alėjos 
pusės, XIX a. pastatyti du gražūs mūriniai gyvenamieji na
mai, labai artimi mūsų liaudies architektūros stiliui. Už tven
kinio, rytų pusėje, 1880 m. pastatyta vienaaukštė mokykla 
su portiku (ji galėjo būti rekonstruota iš pirties). Pietų pu
sėje: toliau nuo tvenkinių, 1906 m. pastatytas didelis mūrinis 
karkasinis kluonas. Pietryčiuose nuo šio komplekso pastatyti 
nauji Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos moksli
nio tiriamojo instituto rūmai, grupė daugiabučių dviejų aukš
tų gyvenamųjų namų ir vienaaukštė parduotuvė.

Architektūriniu-estetiniu požiūriu vertingiausias yra rū- 
mų-pilies kompleksas. Rūmų šiaurės rytų kampe stūkso 
apvalus keturių aukštų bokštas su aukštu kūginiu, čerpėmis 
dengtu stogu. Visas ansamblis gausiai apsodintas medžiais, 
todėl iš tolo matyti vien rūmų fragmentai ir bokštas. Tačiau, 
įvažiuojant arba įeinant į ansamblį pro pagrindinius vartus, 
iškyla ir pagrindinis korpusas, kaip vyraujantis viso an
samblio architektūrinis akcentas.

Trijų kompleksų ansamblio pastatai sudaro darnią kom
pozicinę sistemą: turi dvi pagrindines ir tris perkeltas antra
eiles kompozicines ašis, tris kompozicinius centrus ir vieną 
teritorinį centrą (27 pav.).

Pagrindinė kompozicinė ašis A-A eina per pilies rūmų 
vakarinio šoninio fasado centre esantį įėjimą ir centrinę mū
rinių arklidžių dalį.

Antroji kompozicinė ašis B-B eina nuo miestelio ateinan
čia alėja ir, susikirsdama su pirmąją ašimi, sudaro pagrindi
nį kompozicinį ir teritorinį viso ansamblio centrą (įskaitant 
į ansamblį ir parką). Ansamblio išraiškingumą šiek tiek silp
nina tai, kad vyraujantis akcentas nesutampa su teritoriniu 
centru. Įvairiame reljefe, esant keliems ansamblio komplek
sams, susidarė dar trys pagalbinės perkeltos kompozicinės 
ašys (Ai — Ai, Bi — Bi ir B2 — B2) ir du kompoziciniai cent
rai— Oi ir O2. Šio ansamblio kompozicijai būdinga tai, kad 
nėra nė vieno stipriai dominuojančio pastato visiems an
samblio pastatams ir tarp jų esančiai erdvei. Ansamblio do
minantę sudaro visas pirmasis kompleksas su pilies-rūmų 
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bokštu. Vyraujantys kompleksų akcentai yra stambesni, iš- 
raiškingesni pastatai: pirmajame komplekse rūmai-pilis su 
bokštu, antrajame — laboratorijų korpusas, o trečiajame — 
du gyvenamieji namai.

Raudondvario ilgalaikėje pilies-rūmų statyboje išryškėjo 
būdingi visai naujo laisvo dvarų tipo ansamblio kompozici
jos bruožai bei principai. Statybos ir kompozicijos pasikei
timą nulėmė perėjimas nuo uždaro vienos erdvės užstatymo 
(toks užstatymas buvo numatytas, pradedant pirmojo komp
lekso statybą) prie neriboto ploto ir erdvės užstatymo kom
pozicijos. Raudondvario ansambliui tinka ir anksčiau minėti 
kompoziciniai kompleksinės ir ansamblinės statybos princi
pai. Prie pilių-rūmų ir dvarų sodybų pradėjo kurtis didesnės 
gyvenvietės, kurios neretai išaugo į miestelius ir miestus. 
Tokiose naujų gyvenviečių statybose, kuriantis ansambliams, 
ypatingą reikšmę gauna raiškūs tūriniai architektūros ak
centai. Šie principai žymu ir Raudondvaryje, stebint mieste
lio vystymąsi. Nevėžio ir Nemuno santakoje, apie 1 km nuo 
pilies rūmų, ant aukšto šlaito viršūnės (40 m aukščio) iškilo 
vyraujantis akcentas — halinio tipo klasicizmo įtakoje sukur
ta dvibokštė bažnyčia, pastatyta 1855 m., o po I pasaulinio 
karo atstatyta panaši. Šis pastatas — labai ryškus vyraujan
tis akcentas vienoje iš gražiausių pakaunės vietų.

Remiantis istoriniais ir natūriniais tyrimais, o taip pat 
kitų Lietuvos renesansinių pilių-rūmų išplanavimo ir užsta
tymo analize, apie Raudondvario (buvusio Aukštojo dvaro) 
ansamblio architektūrą galima padaryti tokias išvadas:

1. Raudondvario pilies rūmai buvo planuoti statyti kaip 
uždaras aptvarinio tipo kompleksas arba ansamblis.

2. Didžiųjų rūmų ir bokšto pamatai greičiausiai statyti 
XV a. pradžioje (1402—1404 m.).

3. Raudondvario pilies rūmai yra žymus Lietuvos anksty
vojo renesanso kūrinys, turintis daug gotiškų bruožų pastato 
konstrukciniuose sprendimuose ir formose. Jie pradėti statyti 
XVI a. viduryje (1549 m.), o užbaigti apie 1660 m., valdant 
Radviloms.

4. Nuo XVI a. vidurio per kelis amžius ansamblis išvys
tytas į sodybinį laisvo užstatymo ansamblį. Jį sudaro trys 
pastatų kompleksai:

gyvenamieji ir reprezentaciniai pastatai apie pirmąjį kie
mą (prie pilies rūmų);
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transporto priemonių pastatai ir oranžerija su atskiru 
kiemu;

ūkiniai ir buitiniai pastatai su gyvenamaisiais namais dir
bantiesiems ūkio darbus.

5. Nors Raudondvario grupinė statyba sudaro vieningą 
sodybinį naujo prototipo laisvo užstatymo ansamblį, išlai
kiusį XVI—XVII a. išplanavimo bruožus, bet stilistinės pa
statų formos nėra vieningos: didieji rūmai renesansiniai, 
oficinos, buvusios arklidės turi neogotinių bruožų, o oran
žerija— neogotinių ir klasicistinių; trečios ir ketvirtos gru
pės medinis ir mūrinis gyvenamasis namas turi lietuvių liau
dies architektūros bruožų.

6. Vertingiausi ansamblyje yra XVI a. vidurio ir XVII a. 
pradžios renesansiniai pastatai; didieji ir mažieji rūmai — 
pietinė oficina, kurie sudaro pirmąjį pastatų kompleksą, o 
taip pat XIX a. vidurio neogotiniai pastatai (arklidės, ūkve
džio namelis, šiaurinė oficina), kurie sudaro antrąjį pastatų 
kompleksą.

7. Neatskiriama Raudondvario ansamblio dalimi reikia 
laikyti ir XIX a. pastatų grupę, esančią priešais įvažiuoja
muosius vartus, kurie stovi prie senųjų tvenkinių.

MONUMENTALIEJI ARCHITEKTO 
CEZARIO ANIKINIO 
DARBAI

KLEMENSAS ČERBULĖNAS

Su Raudondvariu glaudžiai susijęs Cezario Lauryno Anikinio 
(Anichini) gyvenimas.1 Sis gabus ir darbštus architektas gi
mė 1787 m. Florencijos mieste, Italijoje, o mirė 1861 m. 
sausio 31 d. Raudondvaryje. Čia kapinėse ir palaidotas.1 2

1 S. L ozą, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa, 1954, p. 13; 
taip pat P. Galaunė, Dokumentai apie 18—19 a. architektus Lietuvo
je, Lietuvos TSR architektūros klausimai, II t., Vilnius, 1964, p. 258—260.

2 Kapo įrašas yra lenkų kalba: S. p. Cezary Anichini, małżonek Benedykty, 
ojsiec Józefy, dziad Michaliny, wespół w Bogu spoczywajączych, archi
tekt kościoła Czerw, dwór. Uro. we Florencyji 1787 r. przybył na Litwę 
z Napoleonem I 1812 r. umral w Czerw, dworze, w srodzalu osieroceych 
córek i smutku przyjaciel, d. 31 Stycz. 1861 r. Posiadał wiele talentów 
tudziesz przymioty godne szacunku i pamięci. Przechodniu! ofiaruj za 
jego dusze Anielskie pozdrowienie.
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C. Anikinis į Lietuvą pateko 1812 m., Napoleonui žy
giuojant į Rusiją, su maršalo Makdonaldo korpusu. Sutriuš
kinus ir išvijus iš Rusijos Napoleono armiją, C. Anikinis 
pasiliko Lietuvoje. Iš pradžių apsigyveno Vilniuje, o vėliau 
persikėlė į Tiškevičių dvarą Raudondvaryje. Čia jis tapo 
jų feodalinėse valdose vykdomų naujų statybų arba rekonst
rukcijų architektu bei darbų organizatoriumi.

34. Raudondvario klebonijos planas. Architektas 
C. L. Anikinis.

C. Anikinis Raudondvaryje iš pradžių dirbo, rekonstruo
damas dvaro rezidencinius rūmus (statytus XVII a.), staty
damas naujus pagalbinius gyvenamuosius bei ūkinius tro
besius. Pastatė vienaaukščius medinius parapijos namus 
(špitolę), turėjusius 11,20X25,80 m ploto, o viduje 2,46 m 
aukščio. Parapijos namai turėjo 10 kambarių ir didžiulį ka
miną bei duonkepę krosnį priemenėje. Iš vakarų pusės na
mai turėjo duiis ir verandą, iš pietų — duris su prieangiu 
(gonkomis), o iš rytų — duris be prieangio. Turėjo du dūm
traukius.

Pagal C. Anikinio projektą Raudondvaryje buvo pasta
tyta vienaaukštė klebonija (12,70X25,50 m), turėjusi centre 
didžiulį kaminą — virenę, aiškų, asimetrinį planą, klasicisti
nį prieangį ir smailių arkų langus (34, 35pav.). Pasakojama, 
kad statant kleboniją, C. Anikinis nukrito nuo pastolių, susi
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trenkė ir mirė.3 Greičiausiai pagal jo projektą buvo 1862 m. 
pastatyti naujieji Astravo dvaro rūmai ir pertvarkytas pei 
zažinio tipo parkas prie Širvenos ežero pakrančių Biržuose. 
Bet svarbiausi jo kūrybiniai darbai buvo Raudondvario ir 
Biržų bažnyčios, tapatingos vidaus ir išorės architektūrinėmis 
formomis bei visa kompozicija; taip pat šventoriaus kampi
nės koplytėlės Raudondvaryje (36, 37, 38 pav.).

3 Buvo manoma, kad C. Anikinis užsimušė, statydamas bažnyčią (Lietuviš
koji enciklopedija. I. Kaunas, 1933, 684 p.), tačiau surinktos Pr. Tumino 
(Raudondvaris) žinios iš senųjų vietinių gyventojų šią versiją neigia. 
Pr. Tuminui, maloniai leidusiam man pasinaudoti surinktomis žiniomis, 
reiškiu gilią padėką.

4 M. Valančius, Pastabos pačiam sau, Klaipėda, 1929 p. 87—89.

35. Raudondvario klebonija. Architektas C. L. Anikinis. (A. Krutulienės nuotr.)

Vos tik buvo suteiktos Raudondvario filijai parapijos 
teisės, 1852 m. buvo pradėta statyti Raudondvario bažnyčia. 
Jos statybos iniciatoriumi buvo stambus feodalas Benediktas 
Tiškevičius — Raudondvario ir daugelio kitų dvarų savinin- 
kas. Bažnyčios statybos darbai buvo baigti 1855 m., o deko
racijos užsitęsė iki 1856 m. Bažnyčiai pastatyti ir išpuošti rei
kėjo 45.000 aukso rublių,4 neskaitant priverstinių ir neap
mokamų darbų, kuriuos atliko B. Tiškevičiaus dvarų vals- 
tiečiai-baudžiauninkai, ruošdami statybines medžiagas, vyk
dydami pačią statybą.

Tebevykstant statybos darbams Raudondvaryje, 1853 m. 
C. Anikiniui buvo pavesta ir Biržų Jono krikštytojo bažnyčios
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.36. Koplytėlė Raudondvario šventoriuje. Architektas 
C. L. Anikinis. (A. Krutulienės nuotr.J.

statyba. Jos iniciatoriumi buvo Astravo ordinacijos savinin
kas ir stambus feodalas Jonas Tiškevičius. Biržų bažnyčios 
statybos darbai buvo baigti 1858 m.5

5 Słownik geograficzny, I. Warszawa, 1880, p. 233—237.
6 S. Loza, Architekci i budowniczowie w Polsce, p. 13.
7 Historia sztuki polskiej w zarysie, III; sztuka nowoczesna, Kraków, 1962, 

p. 171.

Manoma, kad, vykdydamas šių bažnyčių statybas, C. Ani
kinis konsultavosi su kai kuriais Varšuvos architektais. 
S. Loza 6 net mano, kad Biržų bažnyčia buvo pastatyta pagal 
Varšuvos šv. Karolio Boromėjaus bažnyčios (statyta 1841— 
1849 m.) prototipinį pavyzdį. Šios bažnyčios architektas buvo 
Henrikas Markonis (H. Marconi, gyv. 1782—1863 m.), kuris, 
ją statydamas, mėgdžiojęs senąją krikščionių Santa Maria 
Maggiore baziliką Romoje.7 Palyginę šv. Karolio Boromėjaus
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37. Senoji Raudondvario bažnyčia. Architektas C. L. Anikinis. 
(Iš P. Galaunės rinkinio).

ir Biržų bažnyčias, matome esminius skirtumus architektūri
nėse formose ir visoje kompozicijoje.8 Dėl to S. Lozos teiginį 
reikia laikyti nepagrįstu. Taip pat nepagrįstas yra ,, Aušros" 
laikraščio samprotavimas, kad Raudondvario bažnyčia yra 
panaši į Paryžiaus šv. Sulpicijaus bažnyčią9 (statyta 1733— 
1745 m.; architektas D. H. Servandonis, gyv. 1695—1766 m.). 
Ir tarp jų yra esminių kompozicinių skirtumų.10 Dėl to C. Ani- 
kinio kūrybiniu savarankiškumu, projektuojant šias bažny

8 S. L o z a, Szkice Warszawskie, Warszawa, 1958, p. 32—33 (iliustracija 
šv. Karolio Baromejaus bažnyčios).

9 „Auszra", 1884, Nr. 12, p. 408, Tilžė.
10 Всеобщая история архитектуры, т. II, Москва, 1963, с. 114 -115
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čias Lietuvoje, abejoti netenka. Greičiausiai S. Loza Biržų 
bažnyčios nebuvo matęs ir tokių išvadų priėjęs, remdamasis 
kitų žmonių pasakojimais.

Biržų bažnyčia išliko be pakitimų, tuo tarpu Raudondva
rio bažnyčia pirmojo pasaulinio karo metu (1915 m.) buvo 
susprogdinta. Pagal inž. V. Michnevičiaus projektą 1930— 
1938 m. buvo pastatyta dabartinė bažnyčia, mažai kartojanti 
senosios susprogdintos bažnyčios architektūrinį pobūdį.11

11 Plg. Pr. Tumino (Raudondvaris) aprašai apie naujosios bažnyčios sta
tybą.

38. Biržų bažnyčia. Architektas C. L. Anikinis.

Norint atkurti tikslų senosios Raudondvario bažnyčios 
vaizdą, pirmiausia reikia konfrontacijos metodu palyginti ją 
su Biržų bažnyčia ir nustatyti tarp jų abiejų esančius tapatu
mus bei skirtumus. Šiai konfrontacijai daug padeda ikono
grafinė, nors ir negausi medžiaga, rašytiniai duomenys ir 
žmonių pasakojimai apie Raudondvario bažnyčią.

Situacijos požiūriu abi šios bažnyčios buvo pastatytos 
skirtingose fiziogeografinėse sąlygose ir skirtingo tipo gy
venvietėse. Raudondvario bažnyčia stovėjo kaimo gyvenvie
tėje prie didžiulio skardžio, labai tapybiškoje vietovėje: iš 
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rytų ir pietų pusės ją supo Nevėžio ir Nemuno santakos lo
mos, vakaruose ji siejosi su laukų lygumomis, o šiaurėje jos 
komponentas buvo dvaro sodyba. Biržų bažnyčia pastatyta 
mieste. Savo tūriu ji dominuoja jo panoramoje ir lygumų 
kraštovaizdyje. Priešakiniu pietų fasadu ji orientuota i 
V. Kapsuko-Mickevičiaus gatvės ašį, šiauriniu presbiterijos 
fasadu rėmėsi į nedidelę piliakalnio pakraščio veją, o pei 
kelių sankryžą jungėsi su taisyklingai išplanuota stačiakam
pio formos miesto aikšte; vakariniu fasadu ji šliejosi į stra
teginės Radvilų pilies perkasą. Ji yra lygiagretus kompo
nentas pilies bastionams, pylimui ir pagrindinei Biržų mies
to Vytauto gatvei, nuo kurios anksčiau ją skyrė vienaaukš
čiais mediniais namais užstatytas kvartalas. Didžiojo 
Tėvynės karo metu, sugriovus miesto centrą, bažnyčia dabai 
betarpiškai iš rytų pusės įsijungia į miesto aikštę.

Abi bažnyčios pastatytos erdviuose šventoriuose. Rau
dondvario šventoriaus keturiuose kampuose išliko C. Ani- 
kinio pastatytos procesijų koplytėlės.

Abi bažnyčios yra griežtai simetrinio plano. Biržų baž
nyčia užima 25X45 m. plotą ir interjere turi beveik nepa
stebimą transeptą, bet frontonais išryškintą išorėje. Plano 
schemą pažymi trinavis plotas (centrinė — 15 m, šoninės — 
po 4,30 m pločio) su trijų dalių prieangiu ir dviem zakristi
jomis su emporomis iš presbiterijos šonų. Raudondvario 
bažnyčia tolygiai trinavė, be transepto. Jos ilgis su mauzolie
jumi 53 m, plotis — 27 m. Abiejų bažnyčių halinė vidaus 
erdvė (Biržų bažnyčios centrinė nava yra 15 m, o šoninės po 
13,20 m aukščio).

Biržų bažnyčios vidaus plotą ir erdvę skaido keturi ma
syvūs pilonai su toskaninio orderio piliastrais. Panašaus po
būdžio piliastrai ir karnizai atsikartoja ir išorės sienų pavir
šiuose. Tokia pat pilonų, piliastrų tvarka buvo ir Raudon
dvario bažnyčioje.

Biržų bažnyčia yra blaivios barokinės erdvės, perdengtos 
kryžminiais skliautais. Sienų paviršius saikingai pagyvina 
klasicistiniai elementai: karnizai su kronšteinais, vargonų, 
choro, ir emporų parapetuose — reljefiškai traktuotų kolo
nėlių baliustrados, atsikartojančios liaudies meistro S. Jure
vičiaus darbo medinėse grotelėse presbiterijoje. Saikingomis 
klasicizmo formomis praskamba medinės ložos, skirtos Tiš
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kevičių šeimos nariams (autorius S. Jurevičius).12 Klasicizmą 
atspindi ir trys mūriniai, trijų tarpsnių altoriai. Centrinis 
altorius yra atitrauktas nuo sienos ir keturiomis korintinio 
orderio ištęstomis kolonomis išryškėja presbiterijoje. Šoni
nių navų altoriai yra plokštuminio charakterio, priglausti 
prie sienos ir kuklūs orderinių elementų interpretacija. Pa
našaus architektūrinio-meninio pobūdžio buvo ir Raudon
dvario bažnyčios interjeras.

12 K. Ce rbulėna s, Stepas Jurevičius — talentingas liaudies meistras.— 
Valstybinis LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraš
tis, II t., Vilnius, 1960, p. 109—111.

Taip pat ir išorės architektūrinėmis formomis abi bažny
čios maža kuo skyrėsi. Abi jos tūriu, proporcijomis, pagrin
dinio fasado dviem rizalitiškai iš priešakio ir šonų išryškin
tais trijų tarpsnių bokštais (Biržų bažnyčios su kryžiais — 
43 m aukščio, Raudondvario — 46 m), jų ploto ir aukščio 
tarpsniuose santykiais, ritmu, pagaliau bokštų kompoziciniu 
ryšiu su bažnyčios korpusu ir panaudotais orderiniais ele
mentais pažymi aiškų baroko-klasicizmo formų eklektizmą.

Pagrindinis Biržų bažnyčios fasadas dėsmingai kartoja 
vertikalinę kompozicinę baroko bažnyčių schemą, o panau
doti fasade, bokštuose ir frontone antablementai, susidedan- 
tieji iš dviejų dalių architravo, frizo ir negausių braukų kar
nizo su profiliuotais kronšteinais, pažymi horizontalių linijų 
ritmu aiškų klasicizmą. Rizalitinis bokštų traktavimas prieš
akyje ir piliastrų linijos tektoniškai nurodo trinavio bažny
čios plano struktūrą. Tarpbokštinis balkonas su kalvių kalta 
geležine ažūrine baliustrada atitinka centrinės navos, o bokš
tai — šoninių navų pločius. Balkono fone grakštus klasicis- 
tiškai traktuotas trijų vertikalių tarpsnių frontonas. Kvadra
to plano bokštų tarpsniai — ritmiškai mažėjančių propor
cijų, o tretysis sumžinto ploto tarpsnis dekoratyviškai pa
įvairintas geležine ažūrine baliustrada. Fasado apvalių arkų 
langai ir nišos įdomiai vainikuojamos dekoratyviniais archi- 
voltais. Portalas nesudėtingas — klasicistinis.

Aiškios ir tektoniškos kompozicijos pagrindinis fasadas pa
žymi baroko proporcijų grakštumą, grožį ir klasicizmo frag
mentų blaivumą. O šoniniai fasadai su išryškintais transepto 
frontonais, antablementu ir toskaninio orderio piliastrais, 
langų archivoltais daugiau pažymi vieningą klasicizmo kom
poziciją.
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Sudėtingiausias linijų ritmu ir panaudotais architektūri- 
niais-dekoratyviniais elementais yra Biržų bažnyčios presbi
terijos galinis fasadas, kartojantis transepto galų kompozi
ciją, bet praturtintas stogą uždengiančia atika, suskaidyta 
dviem horizontaliais mažėjančiais tarpsniais ir užbaigta ne
aukštu, siauru ir plokščiu frontonėliu. Platus pirmasis atikos 
tarpsnis, suskaidytas atkartotomis interjero emporų ir var
gonų, choro parapetų baliustrados detalėmis. Taigi, stilinė 
ir kompozicinė vidaus bei išorės formų vienovė yra labai 
glaudi, dėsninga.

Raudondvario bažnyčia taip pat buvo dvibokščio tūrio, 
turėjo tolygų tarpbokštinį balkoną su frontonu, uždengian
čiu stogą. Čia keičiasi tik balkono frontono šoninių dalių 
užbaigimas: vietoje tiesios su riestiniu S formos motyvu baig
mės čia panaudojamas apvalėjančių linijų ritmas. Iš pagrin
dų Raudondvaryje buvo skirtingas viršutinio — trečiojo — 
tarpsnio planas ir forma. Biržų bažnyčios tretysis tarpsnis 
yra kvadrato plano, bet sumažinto ploto, palyginus su kitais 
tarpsniais. Raudondvaryje tretysis tarpsnis buvo aštuonkam
pio formos, kur stambūs piliastrai kampuose užapvalino vir
šutines bokšto dalies vaizdą, sumažino jo plotą. Šis tarpsnis 
bokštų visumoje nustojo glaudaus ir vieningo kompozicijos 
ryšio, perdaug ryškiu kontrastu išsiskyrė tūrio ir proporcijų 
ritmu. Dėl to C. Anikinis, statydamas Biržų bažnyčią, šį bokš
to tarpsnį visai teisingai koregavo ir suvedė į kvadratą.

Skirtingi yra fasadų, taip pat interjero piliastrų orderiai. 
Raudondvario bažnyčioje jie buvo jonėninio, antrame bokštų 
tarpsnyje korintinio orderio (Biržuose jie yra toskaniniai). 
Raudondvario bažnyčia turėjo žymiai paprastesnį presbiteri
jos galinį fasadą.

Šiose bažnyčiose buvo skirtingai taikoma meno sintezė. 
Biržų bažnyčioje ją pažymi skliautai, papuošti akademinės 
krypties freskomis ir molbertiniais aliejinės tapybos Jono 
Krikštytojo, šv. Petro, Mykolo archangelo paveikslais alto
riuose. Gipso darbus ir neaukšto meninio lygio centrinio al
toriaus skulptūras darė Pranciškus Andriolis 13 — žinomo Lie
tuvoje grafiko ir tapytojo Mykolo EI viro Andriolio tėvas 
(1836—1893 m.).
13 E. S w i e y k o ws ki, Pamiętnik towarzystwo przyjaciół sztuk pięknych 

w Krakowie 1854—1904, Krakow, 1905, p. 256; plg. S. Loża, Archi
tekci i budowniczowie w Polsce, p. 12; A k i r a s - B i r ž y s, Lietuvos 
miestai ir miesteliai, II t., Biržų apskritis, Kaunas, 1932, p. 48—52.
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Jis buvo Tirolio italas, kapitonas ir skulptorius. Į Lietuvą 
jis pateko kartu su Napoleono armija, atžygiavusia į Rusi
ją; apsigyveno Vilniuje, čia vedė ir dirbo įvairius skulptū
ros darbus Lietuvos bažnyčioms ir dvarams. Tai buvo aka- 
deminės-manierinės krypties skulptorius.

Raudondvario bažnyčioje buvo žymiai įvairesnė meno 
sintezė. Ypač dideliu puošnumu pasižymėjo marmurinis Tiš
kevičių šeimos mauzoliejus 14, šonu pristatytas prie galinės 
presbiterijos sienos ir turėjęs erdvų rūsį karstams. „Čia yra 
baisiai puikus butas mūrytas, turįs savyje daug akivumo", 
rašė 1884 m. „Aušra".15 Antžeminės mauzoliejaus dalies sie
nos buvo išklotos vertikaliai sustatytais marmuro bareljefais 
ir skulptūromis, marmuro piliastrais.

14 Живописная Россия, т. III, С-Петербург—Москва, 1882, стр. 180.
15 „Auszra", 1884, Nr. 12, p. 408, Tilžė.
16 M. Valančius („Pastabos pačiam sau", p. 88) klaidingai šį paminklą 

laiko italų skulptoriaus Antonio Kano vos (1757—1822 m.) darbu. Šis 
skulptorius jau buvo miręs, kai buvo duotas užsakymas šiai skulptūrai 
padaryti. Antra vertus, paminklo eskizo projektas yra L. Pampalonio 
pasirašytas.

Atskiriems Tiškevičių šeimos nariams įvairias alegorines 
bei portretines skulptūras, bareljefus darė žinomi tuo metu 
prancūzų arba italų skulptoriai. Mauzoliejui skirtus darbus 
jie kalė pagal iš anksto suderintus projektus. Pavyzdžiui, 
Luidžis Pampalonis (Luigi Pampaloni iš Florencijos, gyv. 
1791—1847 m.)r gausių paminklų autorius Italijoje, 1843 m., 
dar nepradėjus statyti bažnyčios, gavo užsakymą iškalti ant
kapinį paminklą Vandai Tiškevičienei16 (mirusi 1842 m.). 
Padaręs paminklo projekto eskizą, jis atsiuntė jį į Raudon
dvarį. Siame projekte jis labai dekoratyviškai, su religinio 
patoso dramatizmu išvystė kompoziciją, duodamas jai puoš
nų apipavidalinimą ir parodydamas barokiškai teatrališką 
mirties patale sėdinčios moters figūrą. Atsiųstas projektas 
Raudondvaryje buvo koreguotas. Paminkle buvo atsisakyta 
temos bei pozos sudėtingumo, mirusios figūra pavaizduota 
ne mirties patale, o gulinti karste, pridengta marška.

L. Pampalonis savo laiške B. Tiškevičiui, pažymėdamas 
apie gautus iš bankininko 300 dukatų, nurodo, kad paminklą 
iškals 1844 m. vasario mėn. „visu atidumu, kaip pridera dai
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lės kūriniui".17 18 B. Tiškevičius už šį paminklą sumokėjo 
60.000 rublių.13 Vėliau, kartu su bažnyčia pastačius mauzo
liejų, skulptūra buvo padėta ant piedestalo mauzoliejaus 
centre. Sprogdinimo metu griuvėsiai ją buvo užvertę ir ap
daužę. Dabar ši skulptūra yra bažnyčioje po dešinės navos 
altoriaus mensa, už grotelių, mažai matoma.

17 Knygoje „Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart" (Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker), 
XXVI, Leipzig, 1932, p. 188—189, klaidingai nurodyta 1843 m. paminklo 
baigimo data. L. Pampalonio laiškas (originalas yra pas prof. P. Galaunę 
Kaune) nurodo aiškiai 1844 m. datą.

18 M. Valančius, Pastabos pačiam sau, p. 88.

39. M. Tiškevičiaus paminklas. Skulptorius 
L. Pampolonis.

Tas pats L. Pampalonis iškalė paminklą Tiškevičiaus sū
nui Mykolui (gimęs 1832 m. ir tais pačiais metais miręs). 
Šiam paminklui prisiųstas L. Pampalonio projektas buvo ma
žai koreguotas (39 pav.). Figūra dabar taip pat yra, tarytum 
numesta, po mensa.
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Abu šie paminklai yra meistriškai nukalti iš balto itališko 
marmuro.

Šioms L. Pampalonio skulptūroms nė kiek nenusileido 
prancūzų skulptoriaus H. Šapiu (Henri Michel Antoine Cha- 
pu, gyv. 1833—1891 m. Paryžiuje) darbai. Šis skulptorius pla
čiai buvo žinomas Europoje, o ypač Prancūzijoje, kaip gau
sių ir puikių antkapių marmuro ir bronzos paminklų autorius. 
H. Šapiu paminklų figūrų meninis traktavimas — klasicisti
nis. Raudondvario mauzoliejui jis iškalė Elžbietos Tiškevi
čienės 19 marmurinį vertikalų paminklą- horeljefą ,,Viltis“ 
(L'Espėrance), įmontuotą į sieną. Šis paminklas yra vienas 
iš paskutiniųjų H. Šapiu darbų. 1889 m. eksponuotas Salono 
parodoje Paryžiuje. Paminklas ,,Viltis"—moteris, stovinti su 
pakelta ranka prie jūros bangų — pasižymi puikiu skulptū
riniu modeliavimu, subtiliu plastinių formų grožiu. Dabarti
niu metu ji yra St. Žuko Taikomosios dailės technikumo kie
me, pastatyta prie pagrindinių rūmų sienos, apleista ir bai
gianti nuo lietaus ir sniego aižėti. Prie šio paminklo buvusius 
vazų bronzinius pastovus ir kitus bronzos darbus (lempas, 

žvakides) nuliejo prancū
zų Berbedienos (F. Barbe- 
dienne) fabrikas.

Meniškai interpretuoto
mis keliomis skulptūro
mis pasižymėjo Raudon
dvario bažnyčios statybos 
iniciatoriaus B. Tiškevi
čiaus (miręs 1866 m.) pa
minklas, kuris bažnyčios 
sprogdinimo metu buvo 
beveik visai sunaikintas; 
išliko tik keli skulptūrų 
fragmentai. Šį sudėtingą 
paminklą 1878 m. iš mar
muro iškalė talentingas 
italų skulptorius Antoni
jus Džiovanis Lancirotis 
(Antonio Giovanni Lanzi- 
roti iš Palermo, 1839— 
1893 m.). Skulptūros su-

19 Wielka encyklopedya powszechna iliustrowana, XI, Warszawa, 1893, 
p. 420.
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kurtos, prisilaikant klasikos tradicijų (40 pav.). Sis skulpto
rius garsėjo antkapiniais paminklais ne tik visoje Italijoje, 
bet ir Prancūzijoje.

Ne tik Tiškevičių mauzoliejus, bet ir pati bažnyčia buvo 
turtinga meno sinteze. Čia dirbo keli žinomi tapytojai, skulp
toriai, vitražistai. Bažnyčios vidaus ir išorės (frizo) skulptū
rinius papuošimus atliko P. Andriolis. Bažnyčios vitražų, 
kurių tarpe garsėjo ,,Tikėjimo pergalės prieš mirtį" vitražas 
(padarytas 1889 m.), autorius buvo Eženas Stanislavas Udi- 
nas (Eugene Stanislas Oudinot iš Alenkono, Prancūzijoje, 
gyv. 1827—1889 m.) Sprogdinimo metu vitražai buvo visai 
sunaikinti. Tapytojas Aleksandras Slendzinskis (1804— 
1867 m.) už 910 sidabrinių rublių nutapė 14 kalvarijų, ku
rios išliko Raudondvaryje iki šiol. 1853 m. buvo įsigyti žy
maus Florencijos dailininko Džiordžio Berčio (1794—1863) 
didžiuliai „Juozapo mirties" ir „Marijos karalienės" paveiks
lai šoniniams altoriams. XIX a. viduryje bažnyčiai buvo nu
pirkti Lijono tekstilės fabriko (Prancūzijoje) austi arnotai 
ir kiti apeiginiai drabužiai.

Raudondvario bažnyčia buvo svarbus romantinio ekle- 
tizmo pavyzdys Lietuvoje. Ji buvo svarbi ir gausiais vaiz
duojamosios bei taikomosios dailės darbais.





IV. KA LIAUDIS SUDŪMOJO





TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYlES..."

VLADAS DAUTARTAS

Ten, kur Nevėžis įteka į Nemuną, ant vaizdingo kranto, vi
sas paskendęs medžių ir krūmų tankmėje, yra mano gimtasis 
kaimas Šilelis. Rytinis kaimo galas glaudžiasi prie ramaus 
Nevėžio, o vakarinis jau siekia sraunųjį Nemuną. Priešais 
kaimą, užnemunėje, dunkso Pyplių piliakalnis, o už jo liula 
į tolį žali miškai. Nedidelis miškas, vadinamas Bendris, gina 
kaimą nuo šiaurinių vėjų. Artimiausi Šilelio kaimynai — 
Didvyrių ir Netonių kaimai, o už Nemuno — Pypliai ir Ka
čerginė. Šiaurės rytų pusėje — Raudondvaris. Iki jo — ne 
daugiau kaip 1,5—2 km. Tiesiai į rytus, už Nevėžio,— Ka
niūkų kaimas. Pro jį Šilelio žmonės visada siekdavosi 
į Kauną.

Tiksliai nustatyti, kada atsirado Šilelio gyvenvietė (bent 
man) — sunkoka. Tačiau tai, ką girdėjau vaikystėje iš savo 
tėvų, senelių, leidžia manyti, kad Šilelis — sena, net labai 
sena gyvenvietė. Joje, šalia vietinių žmonių, nuo senų laikų 
gyveno ir vokiečiai. Kalbama, kad jie čia įkūrė koloniją 
tada, kai Vytautas visą Žemaitiją iki pat Nevėžio atidavė 
kryžiuočiams. Panaši vokiečių kolonija buvusi ir Upytės kai
me, taip pat prie Nevėžio. Tačiau vargu ar tai istorinis fak
tas. Ir štai kodėl. Šilelio vokiečiai buvo liuteronai. Tas verčia 
manyti, kad Nemuno ir Nevėžio santakoje vokiečiai apsigy
veno vėlesniais laikais. O gal jie perėjo į kitą tikėjimą tuo 
metu, kai Lietuvoje ėmė plisti Liuterio mokslas.

Be abejo, visa tai — prielaidos. Bet štai kas gerai man 
žinoma. Šilelyje gyvenę vokiečiai išlaikė savo kalbą, papro
čius, vengė kraujomaišos, palaikydavo vienas kitą, turėjo 
savo kapines. Vertėsi žemės ūkiu, žvejojo, plukdė sielius. 
Ypač jų mėgiamas buvo upeivio amatas. Jie būdavo geri 
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baržų vadovai, vadinami „šiporiai", laivų kapitonai, matro
sai. 1940 m. vokiečiai repatrijavo į Vokietiją. Jų vieton atva
žiavo Suvalkų ir Seinų apskrityse gyvenę sentikiai, dar caro 
laikais ištremti iš Rusijos į Lenkijos karalystę. Iš pradžių 
sentikiai tvirtai laikėsi savo tikybos, papročių.

Tačiau lietuviai Šilelyje visada užėmė dominuojančią 
padėtį. Visi aplinkiniai kaimai buvo taip pat lietuviški. Iš 
gretimų kaimų laikas nuo laiko į Šilelį atsikeldavo vis nauji 
gyventojai. Kaime įsitvirtino Dautartai, Laurusevičiai, Česai, 
Sarakauskai, Savickiai, vėliau Gineikai, Kupcikevičiai ir kt.

Ypač pagausėjo gyventojų Šilelyje XIX amž. viduryje. 
Mat, Šilelis tapo svarbia sielių plukdymo vieta. Uždarbio 
ieškodami, čia rinkdavosi su terbomis ant pečių gretimų 
kaimų vyrai. Ir Šilelis jų neapvildavo. Nevėžio ramus van
duo buvo tinkamas sieliams rišti, jiems „peršvarcuoti", pa
ruošti tolimesnei kelionei Nemunu. O tie sielininkai, kurie 
atplaukdavo iš Neries ir Nemuno aukštupių, sustodavo prie 
Šilelio trumpam poilsiui. Kas gi iš vyrų neužsuks į karčia- 
mą, kuri stovėjo kaimo vidury! Karčiama... Kiek pasako
jimų, sielininkų dainų, o ir nevilties girdėjo jos sienos! 
Tačiau viskas nuplaukė kartu su Nemuno vandenais. Ir 
visgi kai kas dar išsiliko...

Sielininkai buvo stiprūs ir ištvermingi vyrai. Ant vienų 
sielių dažniausiai plaukdavo trys, keturi. Vienas būdavo 
vyresniuoju, kurį, vadindavo „galva". Sielių plukdymas už
sitęsdavo savaitę, dvi, mėnesį. Žiūrint iš kurios vietos sielius 
„paimdavo". Prie sielių būdavo didelė, inkarinė valtis. Ji 
stovėdavo sielių užpakalyje, prikrauta metalinių lynų ir 
sunkių inkarų. Sielių priekyje buvo įtaisoma „apatšyna" — 
lengvo medžio (pušies arba eglės) kamienas, kurio vienas 
galas nutašytas taip, kaip valties irklas. Iš viso „apatšyna" 
ir primena didžiulį valties irklą, kuriuo vyrai vairuodavo 
sielius. Sieliams „užartavoti", t. y. pritaikyti arba sustabdyti, 
vyrai naudojo „širikus". Tai jau tvirtcrmedžio (beržo, ąžuolo, 
uosio) drūtgalis, smailai nutašytas, kad smigtų, tvirtai kibtų 
į upės dugną. „Sirikai" būdavo įtaisomi sielių viduryje ir 
gale. Žinoma, jais pasinaudodavo tik negiliose upės vietose. 
Ant sielių nuo lietaus ir vėjo apsisaugoti stovėjo šiaudinė 
būda. Salia jos — ugniavietė. Čia, didžiuliame puode, puškė
davo žirnių ir grikių košės. Grikių košę ypač mėgdavę iš 
Nemuno aukštupio atplaukę sielininkai. Juos vietiniai gy
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ventojai vadinę ,,pinčiukais" (tur būt, todėl, kad jie buvo 
kilę nuo Pinsko pelkių).

Sielius plukdydavo į Prūsus. Ten būdavo kelionės pa 
baiga. Sielininkams daug tekdavo pergyventi, kol pasiek
davo ją. Reikėdavo nugalėti Nemuno rėvas, staigius posū
kius, audras ir perkūnijas. Gana dažnai sieliai suirdavo, išsi
skirstydavo po ,,gelmę" (po vieną sielių skyrių) arba net po 
rastą. Vargas tada vyrams. Atsitikdavo, kad sielininkai pa
skęsdavo, arba kurį nors nutrenkdavo perkūnas. Už negan
dus Prūsuose jų laukė pelnytas atpildas. Čia nuo rangovų 
gaudavo atlyginimą, čia buvo turtingos krautuvės, smagios 
smuklės. Šeimos vyrai ten pirkdavo sau aulinius batus, žmo
noms ir dukterims — batelius, skareles arba pagarsėjusias 
ilgas šilkines juodas skaras su kutais. Vaikinai sužadėtinėms 
atveždavo ir aukso žiedus. Sielininkų terbose surasdavo vie
tos ir Prūsuose išleidžiamos knygos, ypač maldaknygės. 
Šventadieniais, pasipuošę iš Prūsų atvežtomis dovanomis, 
Šilelio žmonės su maldaknygėmis rankose eidavo į Raudon
dvario bažnyčią.

Po Pirmojo pasaulinio karo sielių plukdymas žymiai su
mažėjo. Priežastis aiški. Imta tausoti miškus. Šilelio žmonės 
ėmėsi kitų verslų. Mano senelio keturi sūnūs — Juozas, Jo
nas, Antanas ir Stasys — tapo žvejais. Apie juos spietėsi ir 
kai kurie kiti kaimo gyventojai. Dalis gyventojų vertėsi že
mės ūkiu, dalis dar plukdė sielius. Buvo amatininkų: kriau- 
čius, kalvis, odų išdirbimo meistras ir kt.

Šilelio žvejai žvejojo Nevėžyje ir Nemune. Nevėžyje 
mesdavo statomus tinklus (trubicas, karšinius), žvejodavo 
traukiamu tinklu. Nemune gi — traukiamu ir plaukiama tru- 
bica. Žvejai turėjo valtis ir luotus. Luotai buvo lentiniai ir 
išskaptuoti iš storo medžio kamieno. Luotai tarnavo stato
miems tinklams užmesti ir venteriams paspęsti. Tinklus žve
jai pirkdavo krautuvėse, o paskui ,,nusodindavo", t. y. pri
taikydavo žūklei.

Megzdavo ir patys. Tinklų mezgimas — varginantis ir 
labai nuobodus darbas. Mezgimo įrankiai nesudėtingi: me
dinės šeivelės, ant kurių privyniojami siūlai, ir įvairaus dy
džio kieto medžio lentelės, vadinamos „makstukais". Jų plo
tis toks, kokia turi būti mezgamo tinklo akis. Dažniausiai 
būdavo mezgami statomi tinklai, plaukiamos trubicos ir ven
teriai. Plaukiama trubica, o taip pat ir statoma turėjo driką
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(tankųjį tinklą) ir retiką (retąjį tinklą). Drikas būdavo įvel
kamas į retiką. Prie tinklų būdavo rišamos plūdės ir pasva
rai. Žuvims suleisti žvejai naudojo iš vytelių pintus bučius 
ir lentines skiaures. Tinklams džiauti naudojo džiauklius. Jų 
būta dvejopų: į žemę prismaikstytos dvišakės kartelės ir 
ilgos dailiai nuobliuotos dvi lygiagretės kartys, pakeltos nuo 
žemės ant „ožių". Valtyje žvejai turėjo irklus, šiupelaitę 
vandeniui išpilti ir medinę kultuvę. Jeigu žvejodavo su 
plaukiama trubica, prie vieno galo rišdavo kriaušės arba 
kryžioko formos medinį įrankį, vadinamą „buiriumi", o prie 
kito galo — geležimi apkaustytą branktuką.

Šilelio žvejai daugiausiai pagaudavo žiobrių (juos rūky
davo ir sūdydavo), lydekų, karšių, ešerių, kuojų, ūsorių. Pa
sitaikydavo ir retesnė žuvis — lašišos, sterkai, unguriai, mek
nės, vėgėlės, šelviai, lynai ir kt. Žuvį parduodavo miesto 
žvejų moterys, arba vietoje jas supirkdavo žydai. Aplamai 
žvejų gyvenimas buvo nelengvas. Mažiau ištvermingi pasi
traukdavo nuo upės ir eidavo kitur ieškoti uždarbio.

Šilelio žmonėms Nevėžis ir Nemunas buvo dvi geros 
upės. Tačiau jos atnešdavo ir daug rūpesčių. Ypač pavasarį, 
kai upės laužydavo ledus. Gana dažnai didelę dalį Šilelio 
užliedavo vanduo. Ypač vakarinę. Būdavo ir taip, kad Šile
lis virsdavo sala, kurią iš visų pusių juosė pikti vandens 
sūkuriai. Tačiau viskas baigdavosi laimingai. Ledai prasi
mušdavo, ir vanduo kulverčiais smukdavo. Mano atmintyje 
tik du kartus ledai nunešė kelias Šilelio trobas.

Iš kitos pusės, pavasario potvyniai atskleisdavo ir pa
slaptis, apie kurias mes, vaikai, sužinodavome iš senelių 
pasakojimų. Mat, aplink kaimą ledai išmaldavo gilias duo
bes, o srovė nunešdavo kažkur ištisas smėlio kaubres. Tose 
atodangose, duobėse mes rasdavome žalvarinių apyrankių, 
iečių smaigalių, įvairių pinigų... Boluodavo žemėse ir žmo
nių kaulai. Juos užpildavo vyresnieji, išėję dirbti laukų dar
bus. Savo radinius, mes, vaikai, nešdavome į namus. Mūsiį 
tėvai, pamatę juos, pasakodavo, kad Šilelyje kažkada stovė
jusi pilis. Ji užkirsdavusi kryžiuočiams kelią į Kauną. O toje 
pilyje ir jos apylinkėje gyvenę narsūs lietuviai, kurie mo
kėję mirti už tėvynę (41 pav.).

Pavasario potvyniai kai kur pakeisdavo ir upių dugną. 
Vienur išplėšdavo jį, pagilindavo, kitur pripildavo žemių. 
Nevėžyje, viename tokiame „išplėšime", mano tėvas su tink- 
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41. Jaunimo šventė ant Pyplių piliakalnio. (B. Aleknavičiaus nuotr.)

lu ištraukė pajuodusio ąžuolo drūtgalį ir pilko metalo taurę 
su nesudėtingais papuošimais. Kas žino, gal šią taurę kilnojo 
kryžiuočio rankos, o gal vienuolis, laikydamas prie lauko 
altoriaus mišias...

Negaliu neparašyti ir apie Šilelio žmones, kuriuos atsi
menu iš vaikystės metų. Visų pirma — senąją Drešerienę, 
kurią kaime vadino „tante". Ji buvo lyg ir burtininkė, ži
niuonė. Ją kviesdavo žmonių ir gyvulių gydyti. Drešerienė 
žinojo visokių vaistažolių gydomąsias savybes, mokėjo bur
tažodžius ir užkeikimus. Mane ji gydė nuo ,,rožės". Atsi
menu, išvarė visus iš trobos, mane pasodino ant kėdės, liepė 
apnuoginti koją, prie kurios buvo prikibusi „rožė". Senoji 
iš savo krepšelio išsiėmė dvi balanas, kažkokių žolių mišinio. 
Balanas sudėjo kryžmai ir uždegė. Sukdama apie koją ugnies 
ratą, kažką kuždėjo ir tuo pačiu metu pylė ant balanų žolių 
mišinį. Kilo tiršti ir gana malonūs dūmai. O „gydytoja" vis 
kuždėjo... Taip tęsėsi trys seansai. Nieko netvirtinu, bet galiu 
pasakyti, kad „rožė" dingo kaip nebuvusi. Senoji Drešerienė 
vaikams mėgdavo sekti pasakas. Ilgas ir baisias. Kaip dabar 
man atrodo, savo kūrybos. Ir gydymo paslaptis, ir pasakas 
„tantė" nusinešė į kapus.
8. 2196. 113



Šilelio žmonės buvo labai nagingi. Pastaraisiais dešimt
mečiais išsiskyrė V. Sarakauskas ir K. Čiasas. Jie abu ir 
dabar gyvena. Pirmasis persikėlė į Kauną, o antrasis liko 
gimtinėje. Šie talentingi liaudies meistrai pagamindavo pui
kias gitaras, mandolinas, smuikus. Šilelyje daug kas grojo 
šiais instrumentais. Jeigu aplinkinių kaimų vakaruškose gro
davo armonika, tai Šilelyje — styginiais. Susidarydavo savo
tiškas džazas. Dvi gitaros, dvi mandolinos, du smuikai, būb- 
nelis ir kontrabasas, mūsuose vadinamas „judošiumi".

Jei V. Sarakauskas labiau pasižymi, gamindamas labai 
gražius, liaudies ornamentais papuoštus baldus, tai K. Čiasas 
mėgsta meistravoti įvairių formų vežimėlius, paukščiams 
laikyti narvelius, buvo pasistatęs ir nedidelį vėjo malūną — 
grakštų ir pasakišką. Jei vakaruškose, gegužinėse kas išgirs
davo iš toli atklystančią dainą, sakydavo: „Čia tai jau šile- 
liškiai atidainuoja".

Dvi upės, su jomis susiję darbai, reto grožio gamta for
mavo Šilelio žmonių charakterį. Šilelio vyrai buvo tvirto 
būdo, gal kiek išdidoki, tačiau geros širdies žmonės. Prie
kabio neieškodavo, bet įžeisti ar užkliudyti mokėjo duoti 
grąžą. Jau sakiau — mėgo muziką, dainas. Buvo ir neblogi 
šposininkai. Rudenio tamsią naktį, pasidarę kaukes, eidavo 
po langais vaikų ir merginų gąsdinti, sulaukę Užgavėnių, 
rėdydavosi meškų kailiais, čigonų rūbais ir traukdavo per 
kaimą. Na, o moterys? Jos, skirtingai nuo kitų kaimų mo
terų, ne tik dirbdavo namų ruošos darbus, bet padėdavo ir 
vyrams. Ypač žvejų žmonos. Jos megzdavo tinklus, parduo
davo žuvį ir net žvejodavo. Visos moterys mėgsta rėdytis, 
tačiau šileliškės rėdydavosi gražiausiai.

Karas dalį Šilelio gyventojų išblaškė į visas pasaulio pu
ses. Pats kaimas smarkiai pasikeitė. Anksčiau jis skendo 
medžių ir krūmų tankmėje. Augo puikūs klevai, pakelėje 
visų naudai — senos kriaušės, pačiame kaimo viduryje ke
rojo beržų ir drebulių giraitė, o atokiau — pušys. Didelės ir 
mažos. O kiek daug buvo vyšnių ir slyvų! Kai sužydėdavo — 
per kelis kilometrus jų kvapas sklido... Šileliškiai labai gerbė 
medžius, juos tausojo. Iš viso žmonės mylėjo kaimą, jo 
apylinkes. Bendrio miško gražesnės ir įspūdingesnės vietos 
turėjo savo pavadinimus, pvz., Čigonrevis, Stepukas, Rožė, 
Didysis rėvas, Dvišakis, Alksnytė ir kt. Karo ir pokario me
tais daug kas kaime pasikeitė. Kažkas paleido gandą, kad 
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Šilelio gyvenvietė bus panaikinta. Žmonės nesodino, bet 
kirto medžius, alino gamtą.

Šilelio žmonės dabar priklauso Raudondvario eksperi
mentiniam ūkiui.

Išmokome gerbti praeitį, išmokome kurti ateitį. Šilelis — 
reto grožio vieta.

RAUDONDVARIO IR JO APYLINKIŲ 
XIX—XX a. LIAUDIES MENAS

KAZIMIERA KAIRIŪKŠTYTĖ

Topografine bei ekonomine padėtimi Raudondvaris buvo 
nedėkinga vieta liaudies menui tarpti. Kauno miesto artu
mas, dvaro ekonominės sąlygos labai daug reikšmės turėjo 
ne tik paties Raudondvario valstiečių-kumečių buičiai ir kul
tūrai, bet taip pat ir artimiausiems aplinkiniams kaimams. 
Čia anksčiau negu kitose, labiau nuo pramonės ir kultūros 
centrų nutolusiose mūsų respublikos vietovėse į buitį įsi
skverbė fabrikiniai gaminiai, išstumdami namų darbo audi
nius, drabužius, baldus ir kt.

Kraštotyrinių išvykų į Raudondvarį metu surinktieji duo
menys, senųjų gyventojų pasakojimai, prisiminimai, apžiū
rėti senesnieji Raudondvario ir jo apylinkių gyvenamųjų 
namų interjerai, o taip pat ir Kauno Valst. M. K. Čiurlio
nio v. Dailės muziejuje esanti negausi šių vietovių daiktinė, 
ikonografinė bei archyvinė medžiaga atskleidžia kai kuriuos 
Raudondvario XIX—XX a. liaudies meninės kūrybos 
bruožus.

Ligi Pirmojo pasaulinio karo Raudondvario kumečių sun
kios materialinės sąlygos neleido jiems užsiimti menu, su
daryti kokias nors ryškesnes vietines meninės kūrybos tra
dicijas. Gyveno jie dvaro kumetynuose, tenkinosi kukliais 
vietinių stalių arba savo pačių darbo baldais: stalais, suolais 
bei lovomis, būtiniausiais namų darbo audiniais: marškomis, 
lovatiesėmis, užvalkalais, staltiesėmis, rankšluosčiais. Juos 
kumetės labai dažnai užsakydavo artimiausių kaimų audė
joms— valstietėms, nes pačios neturėjo laiko nei verpti, nei 
austi, pagaliau tam reikalui neturėjo ir savo žaliavų. Dra
bužius, ypač išeiginius, moterys, siūdavo daugiau iš pigių 
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pirktinių medžiagų, pasižyminčių spalviniu intensyvumu bei 
ryškumu, išskiriančiu jas iš tradicinės aplinkinių kaimų mo
terų našystės.

Tačiau Raudondvariui gretimų kaimų valstiečių buitis 
vertė daugelį daiktų gamintis namų sąlygomis: statyti namus 
ir ūkinius pastatus, daryti baldus, austi įvairius audinius, 
siūti drabužius. Šiandien viso to išlikę tik fragmentai arba 
prisiminimai, tat tiksliai atkurti anų dienų buities bei tipinio 
interjero vaizdą nelengva.

Gyvenamųjų namų pagrindinius baldus, kaip ir visame 
mūsų krašte, sudarė stalai, dviem pasieniais sustatyti ilgi 
suolai, suoleliai, kėdės, lovos. Jų konstrukcija ir forma bu
vusi gana vienoda, be kokių nors ryškesnių meninių ele
mentų. Žymiai gausiau jų galima buvo aptikti XIX a. pir
moje pusėje bei viduryje, šiose apylinkėse paplitus margin
toms kraičių skrynioms. Prieš tai kraičiai buvo laikomi 
kraičkubiliuose, nepasižyminčiuose jokia puošyba. Jų Rau
dondvario apylinkėse dar buvo galima rasti pirmaisiais 
mūsų amžiaus dešimtmečiais. Juose tuo metu buvo laikoma 
jau ne kraičiai, bet grūdai ir miltai, o patys kraičkubiliai sto
vėjo apdulkėję tamsiose kamarose arba klėtyse.

Kraičių skrynias, spintas „šėpas" drabužiams ir maistui 
darydavo vietiniai staliai, kartu jas ir nutapydami bei pa- 
puošdami įvairiaspalviais augaliniais motyvais, o skrynias — 
dar ir iškarpytais geležies apkaustais, neretai išmislingais 
užraktais. Marga skrynia, kaip visur, taip ir Raudondvario 
apylinkių mergelei tapo neatskiriama jos buities dalimi. Api- 
pindama įvairiomis godomis, į ją ji krovė plonas drobes, 
margaraščius rankšluosčius, įvairiaspalves lovatieses, o per 
vestuves apdainuodavo graudžiomis dainomis:

Trinka bilda skrynelės 
Per laukus vežamos, 
Verkia rauda seserėlė 
Iš močiutės eidama. 1

1 Ona Čerkienė.

XIX a. gale ir XX a. pradžioje kraitines skrynias, savo 
ruožtu, išstūmė kuparai (panašios foimos ir dydžio kaip 
skrynios, tik gaubtu viršumi) ir komodos bei vienspalvės 
šviesios drabužinės spintos. Šiuo metu Raudondvario ir gre-
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42. Lovatiesė (V. Barzdžiaus nuotr.).

timų kaimų interjeruose dominuoja pirktiniai, masinės fab
rikinės gamybos baldai.

Praeityje Raudondvario apylinkėse buvo paplitęs audimą 
menas. Jį puoselėjo beveik išimtinai moterys. Iššauktas na
tūralaus ūkio sąlygų, šis menas leido pasireikšti ir audėjų 
estetiniams jausmams bei skoniui. Žymiausios apylinkės 
audėjos ir verpėjos taip pat turėjo prievolių dvare: rudens 
ir žiemos vakarais joms reikėdavo eiti į dvarą Verpti linus, 
vilnas, austi dvarui drobes, staltieses ir kitus audinius.

Dekoratyviniuose to meto gyvenamojo namo interjero 
audiniuose — lovatiesėse — dominavo keturnytė ir aštuon
nytė diminė, o staltiesės marškose, rankšluosčiuose, užval
kaluose — daugianytė servetinė technika, kurios nulėmė 
geometrinį raštų pobūdį. Mūsų amžiaus trečiajame bei ket
virtajame dešimtmetyje lovatiesėms plačiau pradėta naudoti 
rinkimo technika, leidusi išgauti ne tik sudėtingesnius geo
metrinius, bet ir stilizuotus augalinius raštus, mėgiamus ir 
dabartiniuose dekoratyviniuose audiniuose. Žymesniųjų šių 
dienų Raudondvario ir jo apylinkių audėjų (A. Liutkienės, 
A. Maziliauskienės ir kt.) rankšluosčiai, ypač lovatiesės, pa
sižymi kompoziciniu raštų bei spalvų saikingumu, skoniu, 
kurį, deja, ne visos mūsų krašto audėjos vienodai sugeba
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43. Lovatiesė (V. Barzdžiaus nuotr.).

išsaugoti (42—44 pav.). Gaila, kad, kaip visur, taip ir Rau
dondvaryje, šilkas ir medvilnė vis labiau išstumia iš audinių 
tradicines naminių vilnų ir linų žaliavas.

Drabužiams medžiagų šiuo metu Raudondvaryje ir jo 
apylinkėse beveik jau niekas nebeaudžia. Tačiau XIX a. ir 
netgi mūsų amžiaus pradžioje namie austi „čerkesai“ (pus- 
vilnoniai arba lininiai audiniai viršutiniams vyriškiems dra
bužiams), „placienkos“ (pusvilnonės arba lininės languotos 
bei dryžuotos medžiagos moterų sijonams, priejuostėms), 
milai „burnosams" (sermėgoms), jau nekalbant apie drobes 
baltiniams, buvo labiau vertinami negu pirktinės medžiagos. 
Jeigu praėjusio amžiaus vyrų drabužiai vasarą buvo šviesių 
spalvų (lininės kelnės, marškiniai, trinyčiai), o žiemą pilkų 
arba juodų (sermėgos, kailiniai ir kt.), tai moterų drabu
žiai, ypač sijonai, pasižymėjo spalvingumu. „Prilanguoti 
buvo gražiausiai — net akys mirgėjo", prisimena devintą 
dešimtį įpusėjusi Ona Čerkienė. Tačiau sijonus ausdavo ne 
tik languotus, bet ir įvairiaspalviai dryžuotus. Juos siūdavo 
iš 4—5 palų, rauktus. Marškiniai buvo balti, lininiai, pagra
žinti raudonų žičkų užaudimais. Kartais jų rankogalius ir 
apykakles pasiuvinėdavo baltai kiauraraščiu arba papuoš
davo mezginiais. Liemenės buvusios tamsesnių spalvų, austi
nės arba pirktinės medžiagos, o priejuostės — baltos, už- 
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austos žičkais arba įvairiaspalviai languotos, dryžuotos. 
XIX a. gale ir visoje pakaunėje, ir čia, paplito juodos, pirk
tinės vilnonės medžiagos priejuostės, apačioje išsiuvinėtos 
ryškių spalvų skaistgijomis augaliniais raštais. Skareles 
stengdavosi įsigyti pirktines: turtingesnės — šilkines ir vil
nones, o neturtingosios — bent medvilnines. Tačiau plačiai 
nešiota ir namie austos languotos skaros.

Senųjų raudondvar iečių prisiminimus apie praėjusio 
amžiaus šių apylinkių liaudies našystę patvirtina ir A. Ža- 
meto spalvota litografija, vaizduojanti Raudondvarį XIX a. 
viduryje (45 pav.). Į amžiaus pabaigą vis stipriau pradėjo 
veržtis miesto madų įtaka. Jai pirmiausia pasidavė jaunimas. 
XX a. pradžioje namuose austais spalvingais sijonais ir prie
juostėmis segėjo tik vyresnio amžiaus konservatyvios mote
rys. Jaunesnės, jei ir audė namuose medžiagas drabužiams, 
tai jų spalvose ir pasiuvimo formose jau kopijavo miesto 
madas.

Antroji Raudondvario bei gretimų jo apylinkių moten| 
meninės kūrybos apraiška — su pavasario šventėmis susietų 
margučių marginimo paprotys. Jį skatino ne tik senos šios 
rūšies viso mūsų krašto tradicijos, bet ir Kauno artumas.

44 Lovatiesė (V. Barzdžiaus nuotr.).
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45. Raudondvario parko fragmentas.

Miesto turguje įvairiausiai vaško technika išrašyti bei skuti
nėti margučiai ligi pat paskutiniųjų dienų turi didelį pasi
sekimą (46, 47 pav.). Raštų įvairumu, kruopščiu technišku 
atlikimu Raudondvario ir jo apylinkių marginto jos pirmauja 
visoje pakaunėje. Dominuoja vašku marginti margučiai. 
Margučių raštų pagrindinius motyvus sudarė tradiciniai rūtų 
lapeliai, saulutės, taškai, „karbeliai", žvaigždutės, skritulė
liai, mėnuliukai ir kt., kurių tarpusaviam komponavimui su
randama šimtai variantų. Ta proga tenka pažymėti, kad mar
gučiai yra beveik vienintelė meno šaka, atstovaujanti Kauno 
Valst. M. K. Čiurlionio v. Dailės muziejuje Raudondvario ir 
gretimų jo apylinkių liaudies meną.

Kalbant apie šio krašto liaudies meną, tenka paliesti ir 
mažąją liaudies architektūrą — memorialinius paminklus, 
kurie dabar daugiausia koncentruojasi Raudondvario ka- 
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puošė. Išlikę čia vieni iš senesniųjų paminklų — mediniai 
kryžiai. Jie statyti jau mūsų amžiuje, suprastintų formų ir 
ornamentikos. Kai kurie iš jų prie kryžmų susikirtimo turi 
prikaltas mažas koplytėles profiliuotais šonais, skardiniais 
stogeliais, dengiančiais medinius arba metalinius ,,Nukry
žiuotuosius“. Panašios koplytėlės kartais apsuptos iš medžio 
piaustytais spinduliuotais lankais, primenančiais švytinčią 
saulę. Įdomu, kad jos motyvas dvejais atvejais panaudotas- 
kapų tvorelių varteliuose, darytuose apie 1945 m. Stilistinis- 
jų panašumas kalba, kad tai to paties meistro darbas. Minėti 
saulės motyvai, panaudoti kryžiuose ir kapų varteliuose, 
byloja ne tik savita poetine kalba, bet ir mūsų liaudies mene 
gilias tradicijas turinčia saulės simbolika — šviesos, gėrio, 
grožio meile ir ilgesiu.

Vieno medinio kapų kryžiaus viršūnėje įtvirtinta gele
žinė viršūnėlė, kurios kryžmą sudaro iškalti stilizuotų lelijų 
bei vingiuotų spindulių 
motyvai. Tai liudija, kad 
šiose apylinkėse praeityje 
buvo ir kalvių — meninin
kų, sugebėjusių šaltai ir 
kietai geležiai suteikti 
grakščios žemės augmeni
jos bei dangaus šviesulių 
formas.

Senosios kartos prisi
minimais puošnūs mediniai 
kryžiai gražino anuomet ne 
tik kapines, kurios buvo 
beveik kiekviename kai
me, bet ir laukus, sodybas. 
Mūsų amžiuje medinius 
paminklus išstūmė liedinti 
metaliniai ažūriniai kry
žiai, įstatyti į aukštokus 
mūrinius pamatus, o pas
kutiniaisiais dešimtmečiais, 
kaip visur, taip ir čia, pra
dėjo dominuoti gana vie
nodų formų mūriniai arba46 
akmeniniai antkapiai. Išim

Valbutienė Marija, velykinių kiaušinių 
margintojai. (B. Buračo nuotr.J.
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tį Raudondvario kapuose tik monumentalus, labai apibend
rintų formų akmeninis „Rūpintojėlis". Bet tai — jau liaudies 
meno tradicijų ir profesinės dailės jungtis.

Apibendrinant Raudondvario ir jo apylinkių liaudies 
meninę kūrybą iš minėtų negausių pavyzdžių, pasakojimų, 
prisiminimų, nelengva ją priskirti kuriam nors mūsų krašto

47. Margučiai (V. Barzdžiaus nuotr.).

'etnografiniam rajonui. Atrodo, kad XIX a. Raudondvaris 
buvo vietovė, kurioje kirtosi, kryžiavosi bei viena kitą įta
kojo žemaitiškos, aukštaitiškos ir užnemunietiškos liaudies 
kūrybinės tradicijos.

Žinias suteikė Raudondvaryje gyvenančios:
Stanislova Bačėnienė, gim. 1888 m.r Ona Dautartienė, 

gim. 1880 m., Ona Čerkienė, gim. 1881 m., Adelė Maziliaus- 
kienė, gim. 1909 m., Aleksandra Liutkienė, gim. 1922 m. ir 
Adelė Juškienė, gim. 1937 m.

O taip pat Raudondvario apylinkėje gyvenančios:
Angelė Mačiulytė, gim. 1940 m., gyv. Miškinių km..

Aldona Stankūnienė, gim. 1928 m., gyv. Biliūnų km., Ona 
Žičkevičienė, gyv. Didvyrių km.
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IŠ RAUDONDVARIO TAUTOSAKOS

JONAS VAJĖGA, JUOZAS KUCKAILIS

Pranė Valatkevičienė-Petrauskaitė, kaip ji pati 
sakosi, Petrauckutė, g. 1886 m., dabar gyvena Raudondva

48. Pranė Valatkevičienė- 
Petrauskaitė, g. 1886 m.

ryje pas savo dukrą Mačiulienę. Be
raštė. Bet moka šiek tiek lenkiškai 
ir rusiškai kalbėti.

Tėvas po apylinkės dvarus ku- 
mečiavęs, motina — nuo Babtų, jau
na, 18 m. ištekėjusi.

P. Valatkevičienė gimusi ir krikš 
tyta Panevėžiukyje. Tėvas anksti 
miręs, o motina likusi našlė su 8 mer
gaitėmis. Jos visos mažos pradėjusios 
tarnauti. Seserys tarnavusios Virba- 
liūnuose, kunigų seminarijos pali
varke. Ten jos dainų išmoko ir Pranę 
išmokė. Nors ji pati nebeprisimena, 
kur ką išmoko.

„Kai jaunos būdavom, tai vis dai
nuodavom, taip ir išmokau". P. Valatkevičienė tarnavusi 
kaip antrininkė Bernatonių palivarke, Jagminišky prie Vil
kijos pas Jukną, vėliau Padauguvoj—4 metus, pagaliau —- 
Raudondvaryje, grafo Tiškevičiaus dvare antrininke. Iš mo
tinos ji išmokusi dainą „Man begrėbiant žalioj lankoj šie
nelį, aš pamačiau atjojantį našlelį". Ji vis tą dainą dainuo
davusi, o žmonės sakydavę: „Dainuok, dainuok, išsidainuosi 
našlį". Taip ir atsitikę. Ir jai tekę ištekėti čia pat Raudon
dvaryje už kumečio našlio Benado Vaitkevičiaus, turėjusio 
5 mažus vaikus. Sugyvenę gerai. Žmogus buvęs geras, darbš
tus, negerdavęs.

Susikūrus buržuazinei Lietuvai, P. Valatkevičienė skalb
davo čia stovėjusio karinio dalinio baltinius. Nors labai 
sunkiai dirbdama,— rankos būdavę suskirdusios ligi alkū
nių,— ji užsiskalbusi 1000 litų. Einant žemės reformai, jie 

čia gavę 8 ha žemės, nors vyras jų labai nenorėjęs prašyti.
Gyvenimas ir vėl buvęs nelengvas.

P. Valatkevičienė 1966—1967 m. padainavo 25 dainas, 
pasakė 2 oracijas ir kai ką iš smulkiosios tautosakos. Vieną 
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iš oracijų lenkišku žargonu, mažai suprantamu, kurią jos 
privalėjo dainuoti, nešdamos grafui rugiapjūtės pabaigtuvių 
vainiką.

Vėliau tas dainas tautosakininkas J. Dovydaitis įrašė j 
magnetofoną, o melodijas gaidomis užrašė B. Uginčius.

O AŠ VIENA SESERĖLE

O aš viena seserėlė 
tarp broliukų pulko, 
netur tėvo motinėlės, 
nieks mane nelanko. (2X2)

Kukū girios gegutėlė, 
o aš graudžiai verkiu, 
burkū sode karvelėlis, 
tas mane numaldo. (2X2)

Unt ateina bernužėlis 
per žalią sodelį, 
nusišluosčiau ašarėles 
būčiau nors neverkus. (2X2)

Jis atėjo, pasigyrė: 
šešius dvarus turi, 
man tėvelis pažadėjo 
šešius milijonus.

Aš nuėjau nutekėjau 
į biedną grinčelę, 
tarp devynių brolužėlių, 
devinta seselė.

Atsikėliau anksti rytą 
sėdau į stakleles, 
Sakė mane anytėlė: 
— Marti tinginėlė.

Atsikėliau anksti rytą, 
ėjau į svirnelį, 
Sakė mane anytėlė: 
— Marti svirne miega.

Jūs, broleliai dieverėliai, 
kinkykit žirgelius, 
pakinkykit šešius žirgus, 
visus šešius širmus.
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Aš važiuosiu pas močiutę 
raškažių ieškoti.
Nuvažiavau prie dvarelio, 
sulojo šuneliai.

Ir išėjo motinėlė, 
suplojo rankelėm. 
Ir išeina brolužėlis 
iš aukšto svirnelio.

Užsidėjęs jis rankelę, 
žiūri į seselę:

— Vai, sesele, seserėle, 
tu turėjai valią.

Vai, sesele, seserėle, 
tu turėjai valią, 
nutrotijai vainikėlį 
per savo savvalią.

Tu žinojai, kaip tu buvai, 
nežinai, kaip būsi;
tu per amžius kaip cidabras 
po žeme rūdysi.

ŽALNIERĖLIS

Iš trijų brolių vienas žalnierėlis 
atsidūksėjo, audams čebatėlius.

Ak, dieve mano, musėt nusidėjau, 
kad nepaklausiau tėvo motinėlės.

Ant žirgelio sėdau, kepurėlę kėliau, 
ak, dieve mano, ant smerčio pastojau.

Pro vaiskelį jojau, vaiske kulkos lėkė, 
vaiskelį prijojau, man galvelę kirto.

Viena kulka lėkė — galvelę palenkė, 
antra kulka lėkė — širdelę pervėrė.

Mano širdelė pasliubus kraujuose, 
mano motinėlė pabludus varguose.
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Mano širdelė guli sopuliuose, 
mano motinėlė nežino namuose.

Kaip namie numiršta — grabnyčią uždega, 
mumis, žalnierėliam,— žandarą pristato.

Kaip namie numiršta — žmonės numarina, 
mumis, žalnierėlius, ant lauko smardina.

Kaip namie numiršta — į kapus kavoj a, 
mumis, žalnierėlius, kaip silkes sukioja.

AUŠTA AUŠRELĖ

Aušta aušrelė švytruodama, 
teka saulelė garuodama.

Šelmi berneli, kur buvojai, 
Šią tamsią naktelę kur nakvojai?

Ar žalioj girelė' po pušele, 
ar rūtų daržely tarp lovelės?

Nei žalioj girelėj po pušele, 
nei rūtų daržely tarp lovelės.

Tik aukštam svirnely, pėrūnėlė', 
su jauna mergele ten kalbėjau.

— Tekėk, mergele, tu už mane, 
balta lelijėle, tu už mane.

Sunkių darbelių tu nedirbsi, 
šaunių žodelių negirdėsi.

Kalne kvietelių tu neplausi, 
aukštų vežimėlių tu nekrausi. 

Sode obelėles beraitysi, 
svirne riešutėlius begvaldysi.
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— Sode obuolėliai — tai vargelis, 
svirne riešutėliai — ašarėlės.

Atstok, berneli, tu nelojęs 
mane nuo močiutės neviliojęs.

O KAD AŠ PAS MOČIUTĘ AUGAU

O kad aš pas močiutę augau, 
o kad aš pas senąją augau, 
kai daržely lelijėlė žydėjau. (2)

O kad už bernelio nuvėjau, (2)
aš pas jįjį duonos plutos neradau. (2)

Ir prijojo pilnas dvaras kazokų, (2)
Ir surišo mano vyrą laidoką. (2)

PIEMENŲ DAINA LAUKIANT SAULUTĖS
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Saulutėle motinėle, 
užtekėk, užtekėk, 
duosiu pupų ritinėlį — 
į lysvelę pasisėk, pasisėk. (4X2).

BUSIL, BUSIL, GA-GA-GA

Busil, busil, ga-ga-ga, 
tavo pati ragana, 
man bandelės nedavė, 
po varteliais pakasė.

RAUDA

Tėveli, mano tėveli, kas pas mane dabar atvažiuos? 
Pro katrą langelį aš tave pamatysiu, 
pro katras dureles aš tave pasitiksiu?
Jau daugiau, tėveli, pas mane neatvažiuosi.
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TU, GEGUTĖLE

— Tu, gegutėle, tu, raibunėle, 
kodėl nekukuoji anksti rytelį? (2)

— Ką aš kukuosiu anksti rytelį, 
augina močiutė dvi jaunas dukreles. (2)

Abidvi gražios ant veidužėlių, 
abi patogios ant liemenėlių. (2)

— Užtat mes gražios ant veidužėlių, 
kad mes migdytos lig pusrytėlio. (2)

Užtat patogios ant liemenėlių, 
kad mes nedirbom sunkių darbelių. (2)

Kad mudvi ėjom per ūlytėlę, 
girdim apkalba mumi berneliai. (2)

Už ką apkalba mumis berneliai, 
kad mudvi neinam į tą jaunimėlį. (2)

Kaip mudvi eisim į tą jaunimėlį, 
kad mudvi neturim sau po bernužėlį. (2)

Kad mudvi eisim į tą jaunimėlį, 
tai išsirinksim sau po bernužėlį. (2)
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Uršulė Medžionienė. 88 metų, gim. Agminiškių km., Vil
kijos vals. Kauno apskr. Augo ir visą amžių gyveno Rau
dondvaryje, kaip dvaro darbininkė, našlaitė nuo mažų dienų.

Ką rou— du velk— slm a_ bu— du jau—, ni, jau(ni).

O-jo-jo, dieve, dievuliau mano, 
ką mudu veiksim abudu jauni, (2)

Abudu jauni, abudu gražūs, 
kas mumis prikels anksti rytelį? (2)

Oi nesirūpyk, valios mergele, 
aš atsikelsiu anksti rytelį. (2)

Aš atsikelsiu anksti rytelį, 
aš pasijungsiu palšus jautelius. (2)

Aš pasijungsiu palšus jautelius, 
o aš nusvesiu į aukštą kalnelį. (2)

Užariau kalnus ir pakalnėles, 
da mano nėra nė pusrytėlių. (2)

Žmonių martelės jau pietus neša, 
o mano nėra nė pusrytėlių. (2)

Aš susitabdžiau palšus jautelius, 
aš pasilaužiau beržo rykštelę. (2)
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Aš pasilaužiau beržo rykštelę, 
ėjau būdyti valios mergelę. (2)

O da nepr'ėjau nė prie svirnelio, 
graudžiai suvirko mano mergelė. (2)

O cit, neverki, jauna mergele, 
ne tau palaužiau beržo rykštelę. (2)

Aš pasilaužiau beržo rykštelę 
pasibaidyti palšus jautelius. (2)

O aš nekalta, jaunas berneli, 
kam budavojai tamsų svirnelį. (2)

O aš nemačiau saulelės tekant, 
nė piemenėlių galvijų genant. (2)

KIENO TIE MARGI DVARAI

J IJ «I J* J) I J) J4 J J
O ka-.no tie mar— gi dva— rai, mar.gi dva. rai mū—ra—vo(ti),

IJ-J-J. J, I
Ma.no gra_fo mar—gi dva—rai, mar—gi dva. rai mū—ra —voftl;.

Ta—ke—llai bru—ka—vo— tl, žvy—re—Bais iš—bars—ty(ta).
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O kieno tie margi dvarai, 
margi dvarai mūravoti?

Mano grafo margi dvarai, 
margi dvarai, mūravoti,

takeliai brukavoti, 
žvyreliais išbarstyti,

žvyreliais išbarstyta, 
šone gėlelėm apsodyta.

O mes, biedni prociaunykai, 
ėjom basi tais takeliais, pasimušėm padus.

Eisim į mišką, nusiplėšim karnų, 
nusipinsim vyžas, apsiausim kojas.

(„Mes taip dainavome, tai klausia grafas, sako: „Kto was 
tak naučil?").

Mes grėbėm šieną ir pamatėm, kad ateina ponas, tai mes 
ir tyčia dainuojam, kad net dvaras skamba.
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Stovi ponas kai šėtonas, 
tijūns kai perkūnas, 
o vurėdas, kiauraklynis, 
ant lazdos rymojo (2X2).

Žičkus-Žičkevičius Stasys, gim. 1894 m. Laučia- 
gradoj, Padauguvio palivarke (49 pav.). Tėvas miškų ūkyje 
kumečiavęs, giedorius; pas gas- 
padorius tarnaudamas, vakarais 
išmokęs skaityti. Stasiui iš mažų 
dienų tekę tarnauti ir skaityti ne
buvę laiko išmokti. 19 metų jam 
mašina nutraukė plaštaką.

Per žemės reformą kartu su 
broliu Raudondvaryje gavo 9 ha 
žemės. Pradžioje brolis dirbo Le- 
vino lentpiūvėje Raudondvaryje. 
Kai vedė, žemę pasidalijo per 
pusę.

Kartu su žmona Ona Paulauc- 
kute-Žickevičiene, gim. 1901 m. 
Netonyse prie Nemuno, jis padai
navo kelias dainas. Žmona raštin

49. Tautosakininkas Žičkus- 
Žičkevičius.

ga. Vyras dainuoja dailiu tenoru.

NESPROK, NESPROK, ĄŽUOLĖLI!

— Nesprok, nesprok, ąžuolėli, 
Šiąnakt šals šalnelė.
— Aš šalnelės nebijosiu, 
Per naktį išsprogsiu.
— Kelkis, kelkis, bernužėli, 
Nusiprausk burnelę.

Paragino tave jauną
Joti į vaiskelį.
— Aš paspėsiu, atsikelsiu
Ir apsirėdysiu.
Senam tėvui, motinėlei
Sudiev pasakysiu.
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Sudiev kloniams, pakalnėlėms 
Ir žalioms girelėms.
Dievas žino, ar dainuosiu 
Su jaunoms panelėms.

Ir nulaisčiau tuos takelius, 
Kad jie nedulkėtų, 
Kad tėveliui, motinėlei 
Širdis neskaudėtų.

Nors ir laisčiau tuos takelius, 
Vis tie net dulkėjo.
Vis tėvelio, motinėlės 
Širdelė skaudėjo.

— Sudiev, mergužėle, 
Daugiau nelankysiu.
Aš tau naujienėlių 
Daugiau nesakysiu.

Sudiev, mergužėle, 
Mano brangi dūšia. 
Dabar nežinosi, 
Kur aš jaunas būsiu.

Tolimoj šalelėj, 
Svetimam kraštely, 
Juk tu nežinosi 
Kur aš jaunas būsiu.
Nuo penkiolik' metų 
Man pasižadėjai.
Rūtų vainikėlį 
Pas mane padėjai.

— Nenumirk, berneli, 
Svetimoj šalelėj, 
Tik pareik numirti 
Ant mano rankelių.
Gražiai pakavosiu, 
Graudžiai apraudosiu, 
Kad žmonės matytų 
Ščyrą meilę mūsų.

134



Kur tie ąžuolynai, 
Kur darže žydėjo? 
O kur tas bernelis, 
Kur mane mylėjo?

Suvyto žolynai, 
Kur darže žydėjo.
Numirė bernelis, 
Kur mane mylėjo.

DAR ŠIĄ VASARĄ NEGRĮŠIU
POVILAS MAČIULIS

Dar šią vasarą negrįšiu 
dar nelaukit, tėvai, 
dar neeisiu lauko arti 
nei šienauti pievų. (2X2).

Tegul sesės pėdus riša, 
tegul svyra varpos, 
dar šią vasarą negrįšiu 
iš kareivių tarpo.

(nebaigta)
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PRANĖ VALATKEVlClENĖ

PIRŠLYS

mer— gai(tė)? Pir slys pirs dd—nids

Piršlys atjoja raitas, 
į kamaraitę greitas, 

apžiūrėdamas kraitį, 
ar bagota mergaitė.

Tai bagota mergelė, 
pilnos skrynios drobelių; 
tai bagota mergelė, 
pilnos skrynios drobelių.

Piršlys piršdamas loja, 
kol mergelę išloja, 
piršlys piršdamas gerą mergelę, 
skandydams ją į vargelį.
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Už bernelio papuoliau, 
kaip į šulnį įpuoliau, 
neišvaduos tėvelis, 
nei jaunieji broleliai.

Pareina vyras girtas, 
kai koksai levas tvirtas, 
pačią vaikus gąsdino, 
velnias mušti gundino.

Pasižiūrėk, mergele, 
ant tos žalios girelės, 
kai vėjelis vizguoja, 
žalią girią siūbuoja.

Tai tu jauna siūbuosi, 
kai į marteles eisi, 
nuo anytos žodelių, 
nuo mošelių kalbelių.

Anyta daug meluoja, 
martelę škaliavoja, 
nėr nė vienos dienelės, 
kad neverktų martelė.

Pagiry kojas ausiu, 
ašarom burną prausiu, 
iš savo geros valios, 
parėjau ant nevalios, 
iš savo geros valios, 
parėjau ant nevalios.

* * *

Nu tai ot, kai antrinykės buvom, tai tą mįslę mena: 
— Be kojų, be rankų an aukšto užsirango. Nu o kas?
Nu tai jau kita sako: „Nu gi tai dūmai".

Nu o paskui sako: „Po mirties nereik nė grabo, an siūlo 
kabo".

— Tai grybai. Suveri, pakabini an siūlo.
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MARGASPALVIAI DARŽELIAI

EMILIJA STANIKAITĖ

Nuo seno Raudondvario sodybas puošia darželiai.
Gėlių auginimas, kaip ir visur Lietuvoje, susijęs su įvai

riomis buities tradicijomis, kaip vestuvėmis, vardynomis, 
laidotuvėmis ir kitomis. Darželis — maloni poilsio vieta taip 
jaunam, taip ir pagyvenusiam žmogui.

Daugumoje sodybų darželiai įrengti tarp gyvenamo namo 
ir gatvės arba supa namą iš dviejų ar net trijų pusių. Kai 
kuriose sodybose gėlių lysvelės puošia takus ir ūkiniame 
kieme.

Gėlės sodinamos į įvairių formų lysves. Apvalios gėlių 
lysvės vadinamos klombomis. Jos puošia fasadinę kiemo 
pusę. Aplink apvaliąsias klombas įrengtos puslankio formos 
lysvės, užimančios darželio patvorį. Kitose sodybose klom
bos turi rombo, trikampio, stačiakampio ar ovalo formą. 
Laisvos gėlių grupės retai sodinamos.

Lysvių kraštai sutvirtinami plytomis, akmenukais, rečiau 
velėnomis, rūtomis ar kiliminėmis gėlėmis. Naujose sody
bose lysvelių kraštai dažniausia sutvirtinami iš cemento iš
lietais barjierėliais.

Gėlių rūšys darželiuose labai įvairios.
Senesnių moterų darželiuose vyrauja daugiametės gėlės, 

kurios reikalauja mažiau priežiūros. Tai bijūnai, tulpės, aus
karėliai, kurpelės, pentiniai, sina vadai, raktažolės, lelijos ir 
kitos. Jaunesnės moterys bei merginos darželio apdarą kei
čia kelis kartus per vasarą, šalia daugiamečių gėlių sodin- 
damos vienmetes.

Gėlės darželiuose susodintos taip, kad aukštesnės neuž
gožtų žemesniųjų. Gėlių rūšys parinktos tokios, kad ištisa 
vasarą darželyje būtų žydinčių gėlių.

Vos spėja išaušti pavasaris, darželiuose pražysta baltos 
snieguolės, sumėlynuoja žydrės, geltonus žiedelius išsklei
džia raktažolės, sumarguoja našlaitės, sužydi narcizai.

Gegužės mėnesį darželiuose pražysta auskarėliai, lysve
les vainikėliais apipina žydinčios saulutės. Sodams žydint, 
sumėlynuoja žydriaakės neužmirštuolės.

Tuo pačiu laiku pilname grožyje išsiskleidžia įvairiaspal
vės tulpės. Jos auga beveik kiekviename darželyje.

138



50. Ilgamečiai Raudondvario pradinės mokyklos mokytojai
A. ir A. Kriauzos prie savo namo Salomenkoje. (P. Juozapavičiaus nuotr.).

Birželio mėnesį, skelbdami vasarą, pražysta bijūnai, lyg 
parodai žiedelius iškabina kurpaitės, katilėliai, sinavadai. 
Tai aukštaūgės gėlės, jos močiučių darželiuose užima kuklią 
vietą, dažniausia — darželio patvorius, nors bijūnai ir aus
karėliai kai kur užima ir centrinės klombos vidurį (50 pav.).

Nuo liepos iki spalio mėnesio darželius puošia gladijolės, 
jurginai, daugelio mėgstamos gėlės. Vidurvasaryje žydi bal
toji lelija, tik gaila, kad baltųjų gražuolių retame darželyje 
tematome.

Iš vienamečių dažniau auginamos nasturtos, kvapnieji 
žirneliai, tagetės, visų mėgstami įvairiarūšiai astrai.

Nuo birželio iki spalio smulkiais baltais kvapniais žie
deliais žydi daugelio pamėgti alysai. Jie sėjami lysvių pa
kraščiais ir gražiai derinasi su salvijomis (liepsnelėmis). Šal
vį jas dažniausia sodina po tulpių, neužmirštuolių ar našlai
čių į jų vietą. Iš retesnių vienamečių dažniau sutinkamos 
leukonijos, lobelijos, gailiardijos, nemezijos, petunijos, 
žvaigždūnės ir kitos.

Paskutiniuoju metu labai madingi alpinariumai. Daug 
gražių miniatiūrinių alpinariumų įrengė instituto darbuo
tojai.

Alpinariumuose kiliminės gėlės išradingai derinamos su 
daugiametėmis, rečiau su vienametėmis.
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Alpinariumus puošia šilokai, flioksai, alpiniai notrai, 
gvazdikai, perkūnropės, raktažolės, uolastėlės ir daug kitų.

Be gėlynų Raudondvario darželiuose ir sodybose augi
nami ir dekoratyviniai krūmai. Beveik kiekvienoje sody
boje rasime alyvų, jazminų, putinų krūmus. Rečiau sutik 
sime diemedį. Krūmai sodinami dažniausia prie vartelių ar 
darželio kampuose.

Daugelyje darželių auginamos rožės, mėgstamos tujos, 
kurios dažniausiai auginamos karpomoms gyvatvorėms. Vie
noje kitoje sodyboje auga dekoratyvūs japoniniai skarainiai, 
žydintys ryškiai raudonais stambokais žiedais žibakrūmiai, 
forpitijos ir kai kurie kiti krūmai.

Ne vienoje sodyboje auga vijokliniai, kaip penkialapis 
vynvytis, vynmedis, sausmedis ir kiti. Jie lipa trobesių sie
nomis, apraizgo pavėsines.



V. SPARTUS ŽINGSNIAI





liaudies Švietimas

PRANAS JUOZAPAVIČIUS

Iki XIX amžiaus vidurio Raudondvaryje veikė tik parapijinė 
mokykla, kurioje 1863 m. mokėsi 19 berniukų ir 4 mergai
tės *. Vėliau ji buvo uždaryta. Dvarininkai savo vaikus mokė 
namuose, samdydami namų mokytoją — vaikų auklėtoją.

XIX amžiaus viduryje Salomenkoje (dabartinis žemutinis 
Raudondvaris) laisvųjų valstiečių ir dvaro kumečių vaikus 
mokė ir daraktorius. Bet kas buvo pirmuoju daraktoriumi, to 
jau neatsimena nė seniausieji vietos gyventojai.

Antruoju daraktoriumi buvo Petras Bačanskis-Bačėnas — 
šiek tiek prasilavinęs žmogus. Jo vadovaujama daraktorinė 
mokykla pastovios vietos neturėjo. Ji pasavaičiui kilnojosi 
iš vienos vietos į kitą. Bet daugiausia pamokos vyko name, 
kuris dabar yra Nevėžio g. Nr. 6, Topolių gatvės Septintojo 
tako name Nr. I2. Mokykla darbą pradėdavo po „Visų šven
tų1' ir baigdavo prieš „Jurgines", t. y. nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 23 d. Mokykloje mokslas su žiemos atostogomis 
(nuo Kalėdų iki Trijų karalių) trukdavo apie 22 savaites.

1 Памятная книжка Ковенской губернш на 1864 г., Ковна, 1863, стр. 117.
2 Iš buv. daraktoriaus mokyklos mokinės Adelės Dautortaitės-Rasčiukienės, 

gimusios 1897 m., gyv. Raudondvaryje, Nevėžio g. Nr. 14, atsiminimų. 
Užrašė autorius 1966 m.

Čia mokėsi 4—12 vaikų.
Daraktorius P. Bačanskis vaikus mokė lenkų, rusų ir lie

tuvių kalbomis, o poterius kalbėti mokė net lotynų kalba. 
Bet pamokas daugiausia pravesdavo lenkų kalba, nes lietu
vių kalbą silpnai mokėjo. Jis vaikus skaityti mokė silabi- 
zavimo metodu. Dailyraštį rašė lentoje, o mokiniai nuo len
tos kopijavo ant savo lentelių, vėliau — sąsiuvinių. Kiekvie
ną dieną mokiniai privalėjo rusų, lenkų arba lietuvių kalbo
mis nurašinėti tekstus iš knygelių. 1 2

143



Apie kalbų mokymąsi Bačanskis sakydavęs:
— Kokią kalbą bemokėsi, jos nereikės nešioti ant pečių.
Matyti, daraktorius P. Bačanskis, mokydamas vaikus, tai

kė valdiškos mokyklos darbo metodus. Rusų kalbos jis mokė 
iš kažkokio rusiško vadovėlio. Mokiniams skirdavo ir namų 
darbus: išmokti posmelį eilėraščio arba nurašyti keletą eilu
čių teksto. Skaičiavimo mokė tik žodžiu — mintinai. Bet mo
kinius išmokydavo rašyti skaičius, reikalavo gerai išmokti 
daugybos lentelę (toblyčią).

— Be jos gyvenime neišsiversi,— sakydavo P. Bačanskis.
Jeigu mokiniai nusikalsdavo, juos statydavo į kampą. O 

jeigu su mokiniu nesusikalbėdavo, jam įkirsdavo į delną 
liniuočių, užsukdavo ausį, kviesdavosi tėvus arba pats pas 
juos apsilankydavo.

1905—1907 metų revoliucijos laiku daraktorius P. Ba
čanskis daugiau dėmesio skyrė ir lietuvių kalbai. Jos mokė 
iš P. Višinskio elementoriaus ,,Elementorius, arba skaitymo 
ir rašymo mokslas". Bet, revoliucijai pralaimėjus, vėl nuo 
lietuvių kalbos nutolo ir tik retkarčiais duodavo kokį teks- 
telį nurašyti.

Kadangi P. Bačanskis mokė vaikus ir rusų kalbos, jo mo
kyklą rėmė B. Tiškevičius — ji mažiau buvo persekiojama 
negu kitos mokyklos. Ne vienas P. Bačanskio mokinys, pa
simokęs metus arba ilgiau daraktorinėje mokykloje, vėliau 
pereidavo mokytis į valdiškos mokyklos antrą skyrių. Bet 
čia mokiniai turėdavo atlikti žinių patikrinimo egzaminus iš 
rusų kalbos ir skaičiavimo.

Daraktorius P. Bačanskis vaikus mokė iki pirmojo pasau
linio karo. Vėliau apako ir vaikų mokymu neužsiėmė, bei 
su jais ryšius palaikė. Ne kartą kaimynai matė buvusį da
raktorių vaikų būryje.

Salomenkos gyventojai girdėję iš savo tėvų, kad P. Ba
čanskis, paleidęs vaikus atostogų, kartais vykdavo į Prūsiją 
parsivežti elementorių ir kitos draudžiamos literatūros. Ją 
platinęs vietos gyventojų tarpe. Kaip knygnešys, daugiau 
pasireiškęs 1901—1902 metais, bet buvo žandarų sučiuptas 
ir atsisakė toliau gabenti literatūrą ir ją platinti.

P. Bačanskis mokėjo gražiu braižu rašyti prašymus. Todėl 
jis vertėsi ir ,,advokatavimu" — prašymų rašymu valdžios 
įstaigoms ir grafui B. Tiškevičiui, dėl dvaro pareigūnų įvyk- 
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51. Pirmosios liaudies mokyklos pastatas Raudondvaryje. 
(P. Juozapavičiaus nuotr.).

dytų skriaudų arba prašydami pašalpos. P. Bačanskis už pra
šymo parašymą imdavo 5—10 kapeikų.

Taip prisimena raudondvariečiai daraktorių Petrą Ba- 
čanskį-Bačėną. Jis mirė 1938 metais, sulaukęs gilios senat
vės. Palaidotas Raudondvario kapinėse.

Po 1863 metų sukilimo caro valdžia (uždariusi parapijinę 
mokyklą) norėdama, kad vaikai būtų mokomi ir auklėjami 
carizmui palankia dvasia, Raudondvaryje (Salomenkoje) įkū
rė valdišką liaudies mokyklą. Apie tai Rusijos imperijos 
Švietimo ministerijos žurnalas rašė: ,, Inspekt orius G. Novi
kovas... kartu su tarėju Amosovu nuvyko į netolimą nuo 
Kauno valsčių, kuriame vyko valsčiaus valdybos sueiga. 
Šiame artimame Raudondvario valsčiuje nutarė: 1864 metų 
rudenį, pasibaigus lauko darbams, atidaryti liaudies mokyk
lą, o taip pat ją aprūpinti kuru ir mokytojui kasmet mokėti 
po 150 rublių metinės algos" l (51 pav.).

Naujajai mokyklai Raudondvario savininkas grafas 
B. Tiškevičius prie kelio, einančio iš Salomenkos į dvarą 
(dabar Topolių alėjos Septintasis takas Nr. 2), išskyrė apie 
du hektarus (544 sieksnius) žemės 2 ir davė medžių mokyklos

3 Журнал Министерства народных образования, 1870, С. Петербург, 
№ 7, стр. 163.

4 Ковенская губерния за время 1843—1893, Ковна, 1893, стр. 345. 
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statybai. Mokykla buvo skirta dvaro kumečių ir apylinkės 
valstiečių vaikams mokytis 5.

5 Kauno rajono mokyklų albumas, paruoštas 1965 m. Tarybų valdžios 
25-osioms metinėms pažymėti, p. 32.
6 Ковенская губерния за время 1843—1893, Ковна, 1893, стр. 345.

7 Žiūrėk: Juozas Naujalis, V., 1958, p. 13.
8 Памятная книжка Ковенской губернш на 1889 год. Ковна, 1888, 
стр. 37.

9 Tokie dalykai įtraukti į Raudondvario mokyklos pamokų tvarkaraštį. 
Apie tai pasakojo raudondvarietis Pranas Chodačinskas, gim. 1894 m., 
gyv. Topolių alėja Nr. 13, lankęs Raudondvario liaudies mokyklą.

Raudondvario liaudies mokykloje pirmieji mokslo metai 
prasidėjo 1864 metų lapkričio mėnesį. Pamokos vyko vals
čiaus valdybos (dabar Nevėžio g. Nr. 2) susirinkimų salėje, 
nes mokyklai skirtas pastatas buvo ką tik pradėtas statyti. 
Tik mokslo metams baigiantis (pavasarį), mokykla persikėlė 
į savo patalpas (dabar Topolių alėjos Septintas takas Nr. 2).

Mokyklą lankė 10—15 vaikų bei jaunuolių nuo 9 iki 18 
metų amžiaus. Čia buvo mokinių ne tik iš Salomenkos, Rau
dondvario, bet ir iš tolimesnių kaimų: Mozūriškių, Notėnų, 
Biliūnų ir kitų. Raudondvario (Krasnosielskoje) liaudies mo
kykla turėjo ir bendrabutį6. Reikia manyti, kad bendrabutis 
buvo mokyklos pastate. Jame gyveno keletas mokinių iš 
tolimesnių apylinkių. O kai kurie raudondvariečiai lankė net 
Romainių pradinę mokyklą 7.

Vietiniai seneliai pasakoja, kad valdiška mokykla didelio 
pasisekimo neturėjusi, nes religingi tėvai bijojo, kad pra
voslavas mokytojas iš jų vaikų „neatimtų" katalikų tikėjimo. 
Gyventojai reikalavo, kad jų vaikus mokytų mokytojas len
kas arba lietuvis (katalikas). Ar atsitiktinai, ar atsižvelgiant 
į gyventojų pageidavimus, 1888 metais Raudondvario vaikus 
mokė lietuvis mokytojas Motiejus Mažeika8.

Iš pradžių Raudondvario liaudies mokykla buvo trimetė, 
o vėliau joje mokslas truko ketverius metus. Mokykloje 
veikė keturi skyriai. Pagal Švietimo ministerijos nustatytą 
programą Rusijos imperijos Siaurės-Vakarų kraštui čia buvo 
mokoma: tikybos, skaitymo, dailyraščio, rusų kalbos, arit
metikos, geografijos-istorijos, aplinkos pažinimo (gamtos), 
piešimo, dainavimo ir žaidimų.9 Pagal mokymo planą I sky
riui buvo skirtos 24 savaitinės pamokos, II — 28 pamokos, III 
ir IV — po 30 pamokų. Toks mokymo planas su mažais pa
keitimais išsilaikė iki 1915 metų.
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Mokiniai, šioje mokykloje įsisavinę programą, baigia
muosius egzaminus laikydavo Seredžiuje, nes tik ten buvo 
centrinė apylinkės mokykla. Į Seredžiaus mokyklą privalėjo 
atvykti aplinkiniai mokytojai su savo mokiniais ir dalyvauti 
egzaminų komisijoje, kaip jos nariai10 11.

10 A. Dautortaitės-Raščiauskienės atsiminimai.
11 Памятная книжка Ковенской губернш на 1911 год. Ковна, 1910, 

стр. 92, 137.
12 Tur būt, ši moykla (Krasnodvorskoje) 1867 m. minima Kauno gubernijos 

metraštyje „Pamiatnaja knižka Kovenskoj guberniji".
13 A. Dautartaitės ir P. Chodačinsko atsiminimai.
14 Papasakojo 1946 m. buv. kumetė Ieva Šlervonienė (1869—1949), gyv. 

Raudondvario apyl., Didvyrių k. Užrašė P. Juozapavičius.

Carizmas, vykdydamas nacionalinio engimo politiką, mo
kytojo vienoje vietoje ilgai nelaikydavo, kad jis nesusigy
ventų su vietiniais žmonėmis. Todėl mokytojai buvo nuolat 
kilnojami. Kiek ilgiau čia mokytojavo M. Mažeika, N. Miš
ko, N. Sofronovas, N. Onufrijevas, M. Sciepura. Pastarasis 
buvo ir paskutinis rusų liaudies mokyklos mokytojas Rau
dondvaryje.11 Jis dirbo ligi pirmojo pasaulinio karo. Vėliau, 
kaip ir kitų mokyklų mokytojai, Sciepura pasitraukė į Rusi
jos gilumą. Rusiška liaudies mokykla užsidarė.

Kiek mokinių baigė šią mokyklą, nepavyko surinkti 
žinių. Jeigu tikėtume buvusių šios mokyklos mokinių pa
sakojimais, tai mokykla per savo veiklos 50-metį išleido 
apie 40 mokinių. Buvo metų, kada Raudondvario mokykla 
neišleisdavo nė vieno mokinio, baigusio keturis skyrius.

Šalia dvaro rūmų, pakalnėje, prie kelio, einančio į dvarą, 
XIX amžiaus antroje pusėje B. Tiškevičius pastatė raudonų 
plytų dviaukštį pastatą ir jo antrame aukšte įkūrė dvaro 
mokyklą (dabar Topolių g. Nr. 13) 12. Mokykla turėjo keturis 
skyrius. Joje mokėsi vaikai, ruošiami dvaro administraci
jai.13 Daraktoriai gabesniuosius vaikus palivarkuose paruoš
davo stojimui į šią mokyklą. Raudondvaryje vaikus mokė 
lietuviškai skaityti kumetė Ieva Šlervonienė. Už tai jai 
Tiškevičienė kas mėnesį davė po 5 rublius 14. Dvaro mokyk
loje buvo einama liaudies mokyklos programa. Vaikus mokė 
dvaro felčerio duktė mokytoja Sinkevičiūtė. Baigiant moks
lo metus gabesni mokiniai buvo apdovanojami įvairiomis 
dovanomis, rudenį pasiunčiami mokytis į aukštesniąsias mo
kyklas.

Prie mokyklos, pirmame aukšte, buvo kambarys, kuriame 
žiemą apsigyvendavo vienas kitas mokinys. Apie 1905 metus 
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mokyklos pastato antrasis aukštas sudegė. Jame sudegė mo
kyklos baldai, mokymo priemonės ir biblioteka 15. Po gaisro 
mokykla neatsikūrė.

15 Apie tai papasakojo tame name gyvenantis Pranas Chodačinskas, gim. 
1894 m. Pasakojimą užrašė Pr. Juozapavičius 1966 m.

16 Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, be veikusios lietuviškos mokyk
los, 1918 metų rudenį Raudondvaryje ant kalno buvo įkurta privati ir 
lenkiška mokyklėlė. Joje dirbo makytoja F. Pulkininkaitė.

Ilgą laiką pastatas riogsojo be stogo. Apiro jo sienos. 
Tada Tiškevičius jį padovanojo savo tarnui Leonardui Cho- 
dačinskiui, kuris nuardė apdegusias antrojo aukšto sienas, 
uždėjo namui stogą. Dabar buvęs dvaro mokyklos pastatas 
yra vienaaukštis. Nedaug kas žino, kad jame kitados buvo 
mokykla.

Kaizerinės okupacijos metais (1915) Salomenkoje buvo 
įkurta lietuviška pradinė mokykla.16 Joje dirbo mokytojai 
Andrius Naujokas ir Emilija Naujokienė. Dėstyti vokiečių 
kalbą du kartus savaitėje į mokyklą atvykdavo mokytojas 
vokietis iš Kauno.

Raudondvario (Salomenkos) pradinė mokykla 1919 m. 
išaugo iki dviejų komplektų. Čia ir toliau dirbo A. Naujokas 
su žmona ir naujai paskirta mokytoja O. Gimbraitė (O. Vil- 
pišauskienė). Vėliau mokytojavo J. Plečkaitis, M. Plečkai
tienė, K. Žemeckas. Bet ilgiausiai Raudondvaryje dirbo 
Anelė Pupėnaitė-Kriauzienė (1926—1960) ir mokyklos ve-

52. Raudondvario pradinės mokyklos mokiniai su mokytoju 
A. Kriauza 1938 m. švenčiant paukščių dieną. (Iš A. Kriauzos 

rinkinio).
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53. Instituto g. Nr. 2 namas, kuriame 1936—1944 m. veikė Raudon
dvario pradinės mokyklos V—VI skyrius. (P. Juozapavičiaus nuotr.).

dejas mokytojas Augustinas Kriauza (1933—1944). Mokyk
loje veikė du komplektai su keturiais skyriais. Joje mokėsi 
nuo 50 iki 100 vaikų. Jie, išėję keturių skyrių mokslo pro
gramą, baigiamuosius egzaminus laikydavo Raudondvario 
pradinėje mokykloje (52 pav.).

Kol buvo maža mokinių, baigiančių keturis skyrius kitose 
Raudondvario valsčiaus mokyklose, tai čia baigiamuosius 
egzaminus laikydavo ir kitų mokyklų mokiniai. Raudondva
rio pradinė mokykla buvo laikoma bazine mokykla.

1936/1937 mokslo metais prie Raudondvario pradinės mo
kyklos buvo atidarytas V skyrius (dabar Instituto g. Nr. 221, 
o sekančiais metais ir VI skyrius (53 pav.). Pagal išlikusį pa
mokų tvarkaraštį šiuose skyriuose savaitėje buvo mokoma:

30 pam.

Dalykai
Skyriai

v 1 VI

1. Tikyba 2 pam. 2 pam.
2. Lietuvių kalba 5 „ 5 „
3. Skaičiavimas 5 „ 5 „
4. Istorija 3 „ 3 „
5. Geografija 2 „ 2 „
6. Gamtos pažinimas 4 „ 4 „
7. Dailės dalykai 2 „ 2 „
8. Rankų darbai 2 „ 2 „
9. Dainavimas-muzika 2 „ 2 „

10. Kūno kultūra 3 „ 3 „

30 pam.
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54. Moterų globos komiteto vaikų namai-mokykla, įsikūrusį buvusiuose 
dvaro rūmuose. (P. Juozapavičiaus nuotr.).

Ši mokykla, vadovaujama A. Kriauzos, pirmąją laidą iš
leido 1938 metais. O per visą savo gyvavimą ji išleido sep
tynias laidas. V—VI skyriuose buvo įvestas dalykinis mo
kymas. Šių skyrių mokiniams mokomuosius dalykus dėstė 
A. Kriauza, V. Gedeminskaitė, Labutienė, vėliau — K. Misiū
naitė, J. Senkevičienė ir N. Plečkaitienė.

Vaikai, baigę Raudondvario pradinę šešių skyrių mokyk
lą, toliau mokydavosi antrose Kauno miesto gimnazijų kla
sėse, o gabesnieji — ir trečiose klasėse (dabar VII klasė).

1924—26 metais, įvykdžius buržuazinę žemės reformą, 
penki hektarai dvaro centro atiteko Moterų globos komiteto 
Vaikų prieglaudai. Kiek vėliau vaikų prieglaudai buvo ati
duoti ir dvaro rūmai. Prieglaudos personalas pasistatė sau 
bendrabutį (dabar Pilies g-vė Nr. 6, vaikų darželis). Šiai 
vaikų auklėjimo įstaigai pradžioje vadovavo K. Kubilskis, 
vėliau A. Labašauskas, J. Dalibogitė-Dalienė. Auklėtojais 
dirbo L. Linkevičius, O. Vyšniauskaitė ir Zagorskaitė. Prie
glauda turėjo medicinos seserį ir keletą tarnautojų (pav. 54).

Prie vaikų prieglaudos (dvaro rūmuose) veikė pradinė 
mokykla, gerai aprūpinta vaizdinėmis mokymo priemonėmis.
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Mokykla turėjo nemažą biblioteką, kuria naudojosi Raudon
dvario pradinės mokyklos mokiniai bei jaunimas. Prieglau
dos mokykloje mokytojavo K. Kublickas, A. Kamaitis, J. Pa- 
kalkaitė, A. Narušytė ir Striaukaitė.

Vaikai, baigę pradinę prieglaudos mokyklą, toliau mo
kydavosi Raudondvario pradinėje šešių skyrių mokykloje.

Prieglaudoje gyveno ir mokėsi apie 250 mokinių.17 Ši mo
kykla buvo galutinai likviduota 1942 metų pradžioje, jos pa
talpas užėmus okupantų Sonderkomandai „Pflau" (ypatingos 
paskirties komanda). Čia gyvenę ir mokėsi vaikai buvo iš
skirstyti po kitus vaikų namus. Daugelį jų paėmė globoti 
vietos gyventojai ir kauniečiai. Vaikų namų — mokyklos 
inventorių nusavino okupantai. Dalį mokymo priemonių ir 
bibliotekos knygų sunaikino. Čia dirbę mokytojai, auklėtojai 
ir administracijos darbuotojai buvo atleisti.

17 Raudondvario prieglaudoje 1933 m. gyveno 262 mokiniai, (žr. „Savival
dybė“, 1933, Nr. 10, p. 12).

Hitleriniai okupantai užėmė ir Instituto gatvėje pradinės 
mokyklos V—VI skyriaus patalpas.

1944 metų rudenį Raudondvario pradinė šešių skyrių 
mokykla buvo reorganizuota į progimnaziją ir įsikūrė Ne
vėžio g-vės Nr. 2 (antrame aukšte). Pirmasis šios mokyklos 
direktorius buvo Pranas Razauskas, po jo — Konradas Svi- 
lainis. Raudondvario progimnazija pirmąją laidą—18 mo
kinių— išleido 1946 metais (pav. 55).

Augant mokinių skaičiui, progimnazija persikėlė į Pilies 
g-vę Nr. 2. Ją lankė ne tik Salomenkos ir Raudondvario vai
kai, bet į ją ateidavo mokiniai iš Užledžių, Netonių, Berna
tonių, Biliūnų, Mozūriškių apylinkių. Raudondvario progim
nazijos mikrorajoną sudarė Netonių, Bernatonių, Mozūriškių 
pradinių mokyklų mikrorajonai.

1949 metais kaip kitos taip ir Raudondvario progimnazija 
buvo pavadinta septynmete mokykla. Joje veikė I—VII kla
sės. Mokslas truko septynerius metus. Vėliau, šią mokyklą 
perorganizavus į aštuonmetę, jos programa prilygo progim
nazijos programai.

Raudondvario aštuonmetėje mokykloje visą laiką veikė 
ir rusų kalba dėstomosios I—IV klasės (pav. 56).
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55. Raudondvario progimnazijos I-oji laida 1946 m. su direktoriumi 
Svilainiu. (Iš A. Kriauzos rinkinio).

56. Raudondvario 8-metės mokyklos senas pastatas. 
(P. Juozapavičiaus nuotr.).
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1945—1965 metais Raudondvario mokykloje (progimna
zijoje, septynmetėje ir aštuonmetėje) mokėsi ir ją baigė 
tokie mokinių kontingentai:

Klasės 1945 1950 1959 1960 1965

I kl. 35 20 28 29 33
II kl. 30 21 13 27 23

III kl. 34 30 15 33 31
IV kl. 24 48 15 34 41

V kl. (I) 44 39 28 37 47
VI (II) kl. 30 24 31 37 55

VII (III) kl. 34 18 40 31 51
VIII (IV) kl. — 20 — 24 5118

Rusų kalba I—IV kl. 29 13 26 20 11

18 Mokinių ir baigusiųjų progimnaziją, septynmetę ir aštuonmetę mokyklą 
skaičiai rodomi 1950, 1955, 1960 ir 1965 metų birželio mėnesį.

19 Apie mokinių judėjimą žinios imtos iš Raudondvario aštuonmetės mo
kyklos archyvo.

1945—1965 metų laiko
tarpiu Raudondvario mo
kykla (progimnazija, sep 
tynmetė ir aštuonmetė) iš
leido 20 laidų—135 moks
leivius.19 Daugelis iš jų, bai
gę šią mokyklą, mokėsi arba 
mokosi Kauno 18-ojef 
12-oje, 2-oje ir kitose vidu
rinėse bei specialiose mo
kyklose.

Raudondvario aštuonme- 
metėje mokykloje dirba 
22 mokytojai. Jai eilę metų 
vadovauja direktorė K. Mar- 
maitė-Andrikienė. Vienai 
iš pirmųjų raudondvariečių 
mokytojų Jadvygai Jodke- 
vičienei 1965 m. spalio 15 d. 
suteiktas garbingas LTSR 
nusipelniusios mokytoj os 
vardas (57 pav.).

57. Jodkevičienė Jadvyga, Raudon
dvario aštuonmetės mokyklos LTSR 
nusipelniusi mokytoja. (Iš J. Jodke- 

vičienės albumo).
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58. Raudondvario 8-metės mokyklos pastatas. 
(P. Juozapavičiaus nuotr.).

Mokykla išaugo kadrais ir mokinių skaičiumi. Jai 1965 
metais pastatyti nauji erdvūs rūmai. Dabar ji turi šviesias 
klases, kabinetus, puikų mokomąjį sklypą — daržą. Mokyk
loje mokosi 342 mokiniai (58 pav.).

Raudondvaryje 1961 m. vasario 14 d. įkurtas vaikų dar
želis.

Taip Raudondvaris tampa vis didesniu kultūros, mokslo 
ir švietimo židiniu.

KAIP KUMEČIŲ VAIKAI MOKĖSI

JONAS VAJĖGA

Raudondvario kumetyne pasitaikydavę ir kitokių mokymosi 
atvejų. Uršulė Petrauskaitė-Medžionienė (g. 1883 m.) iš ša
lies prisižiūrėdama, pati ėmė pažinti raides ir skiemenis. Ji 
labai norėjusi išmokti skaityti. Motina jai liepė pasaugoti 
į Raudondvario bažnyčią einantį Mykolą Neseckį ir jį pra
šyti pamokyti. Neseckiai, Mykolas ir Petras, gyveno už Ne
vėžio, Užledžių k. Jie ten slaptai vaikus mokė, ateidavo mo
kyti ir į Bernatonis, ir į kitus šios pusės kaimus. Uršulė 
tykodavo į Raudondvarį einančio ar grįžtančio senelio, už
stodavo kelią ir prašydavo pamokyti. Tas čia pat, ant pievu
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tės, iš maldaknygės pravesdavęs — pamokydavęs skaityti, o 
paskui užduodavęs naujo teksto. Per savaitę ji išmokdavo ir 
sekmadienį vėl laukdavo savo mokytojo. Ir taip ji išmokusi 
skaityti. Vėliau ėmusi chore giedoti. O Virbaliūnuose tar
naudama, daug knygų perskaičiusi ir pasirašyti išmokusi. 
Abu daraktoriai prieš Didįjį karą pasimirę ir palaidoti Rau
dondvario kapinėse.

KULTŪRINIO GYVENIMO KELYJE

NIJOLĖ BIELINSKIENE

Po Pirmojo pasaulinio karo, buržuazinės santvarkos metais, 
kultūrinio gyvenimo centru Raudondvaryje buvo pradinė 
mokykla. Jos mokytojai 1925 m. įkūrė „Kultūros" būrelį, ku
riam vadovavo mokytoja O. Kriauzienė. Šis būrelis siekė 
populiarinti gyventojų tar
pe mokslo žinias. Būrelio 
nariai (daugiausia moky
tojai) skaitė paskaitas. Po 
paskaitų Raudondvario gy
ventojams parodydavo sa
vo pačių pastatytus vei
kalus.

1937 m. Leonas Zavac- 
kis, valsčiaus buhalteris, 
bandė sukurti Raudondva
rio gyventojams biblioteką. 
Tam reikalui jis rinko aukas 
iš gyventojų. Jam pavyko 
įgyti kelis šimtus knygų, bet 
patalpų joms niekas nesky
rė. Keliose spintose sukrau
tos knygos liko valsčiaus 
valdybos patalpose. Pats 
L. Zavackis ėjo biblioteki
ninko pareigas. Knygos, ži
noma, nebuvo inventorizuo
tos ir suklasifikuotos. Pagal 
turinį ir vertę jos buvo įvai

Pieš. 45.

59. Tiškevičiaus bibliotekos 
Raudondvaryje ekslibris
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rios. Buvo likę nedaug knygų iš asmeninės Tiškevičiaus 
bibliotekos (59, 60 pav.).

Ryšium su 1940 m. tarybų valdžios atkūrimu Lietuvoje,
įvyko pakitimų ir Raudondvario

60. Tiškevičiaus bibliotekos knygos 
titulinis lapas. (K. Bartkaus nuotr.).

kultūriniame gyvenime. 
Raudondvary  j e, kuris

tuo metu buvo vals
čiaus centras, susikūrė 
kultūrinis būrelis „Židi
nys", kuriam vadova
vo Bielinis, knygnešio 
J. Bielinio sūnus. Pagrin
dinis „Židinio" tikslas-- 
suaugusių švietimas, ne
raštingumo likvidavi
mas. Į kovą už neraš
tingumo likvidavimą 
įsi j ungė Raudondvario 
pradinės mokyklos mo
kytojai.

1940 m. L. Zavackio 
globojamos knygos su- 
inventorinamos, išskiria
ma joms patalpa, paski
riama vedėja. Taip su
sikuria pirmoji Raudon
dvario masinė biblio
teka su 500 knygų 
fondu.

Pokario metais bib
liotekos kultūrinis vaid
muo dar smarkiau iš

augo. Mokytojai kartu su bibliotekų darbuotojais organizavo 
dramos būrelį, mokyklos patalpose rengiami jaunimo vaka
rai, susitikimai su senais kovotojais už tarybų valdžią.

Bibliotekos darbuotojai pradeda rengti paskaitas, knygų 
aptarimus, knygų platinimo mėnesius, pionierių rytmečius ir 
tematinius vakarus. Šiuo metu Raudondvaryje veikia mies
telio biblioteka, aštuonmetės mokyklos biblioteka, Žemės 
ūkio elektrifikacijos ir mechanizacijos instituto biblioteka ir 
dvi apylinkių bibliotekos — Bernatorinių ir Miškinių.
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Miestelio bibliotekos knygų fondą šiandien sudaro 10 
tūkstančių knygų. Jomis naudojasi apie 215 skaitytojų. Be 
to, miestelio biblioteka turi vieną kilnojamąją bibliotekėlę 
siuvimo-galanterijos fabrike „Danga". Ateityje numatoma 
įrengti tokią bibliotekėlę ir eksperimentiniame ūkyje.

Raudondvario Žemės ūkio mechanizacijos-elektrifikaci- 
jos instituto biblioteka savo fonduose turi 67.000 knygų. 
Juos sudaro mokslinė literatūra: techninės knygos, žurnalai, 
techniniai katalogai, išradimų aprašymai ir 1.1. Si nedidelė 
biblioteka palaiko ryšius su TSRS Valstybine Lenino v. bib
lioteka, TSRS Centrine Žemės ūkio biblioteka, LTSR Valsty
bine respublikine biblioteka ir kt.

Pokario metais prasidėjo ir reguliarus kilnojamo kino 
demonstravimas mokyklos patalpose — per savaitę 2 kartus. 
Kinas Raudondvaryje ir šiądien yra kilnojamas, tačiau de
monstruojamas 4—5 kartus savaitėje.

1965 m. Raudondvaryje įsteigiami kultūros namai. Kultū
ros namuose susikuria styginis orkestras, dramos ratelis, mo
terų vokalinis ansamblis, jaunimo ir pensininkų šokių rate
liai. Raudondvario kultūros namai turi ir savo lektorius, ku
rie skaito paskaitas miestelio gyventojams politiniais, eko
nominiais, moksliniais, medicinos ir meno klausimais.

Netolimoje ateityje numatoma Raudondvaryje pastatyti 
didžiulius kultūros namus, kuriuose bus įrengta salė filmams 
demonstruoti, paskaitų ir koncertų salė, repeticijų kamba
riai, atskirų būrelių užsiėmimų kambariai. Į naujuosius kul
tūros namus bus perkelta ir miestelio biblioteka. Kinas bus 
nuolatinis, galės plačiau išvystyti savo veiklą atskiri būreliai. 
Atsiradus pakankamai patalpų, pačių būrelių skaičius smar
kiai išaugs.

ĮŽYMUSIS RAUDONDVARIETIS

KAZYS PAPEČKYS

Kai pradėjau svarstyti, kur rasti medžiagos apie J. Naujalio 
gyvenimą Raudondvaryje, tai prisiminiau, jog pažįstu jo 
jauniausiąją dukterį Zofiją Naujalytę-Didenkienę. Netrukus, 
būdamas Vilniuje, susitikau ją ir paprašiau, kad parašytų 
apie savo tėvą. Ji pasipasakojo, kad nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. 
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dirbanti LTSR Valst. Konservatorijoje — šiuo metu esanti 
bendrojo fortepijono katedros vedėja — ir yra parašiusi 
mokslinį darbą, kurį pavadinusi „Juozas Naujalis". Maši
nėle rašytas rankraštis, turįs 61 puslapį, yra atiduotas LTSR 
Valst. respublikinės bibliotekos Kraštotyros skyriui.

Paprašiau, kad ji leidiniui duotų ištrauką iš savo darbo 
apie J. Naujalio gyvenimą Raudondvaryje. Ji mielai sutiko 
ir išrašė iš rankraščio kelis puslapius, kuriuos čia ir pridedu.

Be to, Z. Naujalytė-Didenkienė prie teksto pridėjo dvi 
fotografijas — medinio namo Raudondvaryje, kuriame kom
pozitorius gimė, ir kompozitoriaus J. Naujalio. Beje, paaiš
kindama dar pridūrė, kad medinis namas Raudondvaryje, 
kompozitoriaus Jono Nabažo teigimu, sugriautas apie 
1956 m.

Kaip žinoma, neseniai išleista knyga „Juozas Naujalis" 
(1968). Joje yra išspausdintas Z. Naujalytės-Didenkienės 
straipsnis, kuriame yra skyrelis „Raudondvaryje".

Čia pateiktame Z. Naujalytės-Didenkienės straipsnelyje 
yra įdomių duomenų apie J. Naujalio gyvenimą Raudondva
ryje, kurių nėra išspausdintoje knygoje.

* * 
*

Vienas iš turtingiausių XIX amžiaus Lietuvos žemvaldžių 
buvo grafas Benediktas Tiškevičius. Jam priklausė daug 
dvarų, iš kurių vienas stovėjo ant aukšto Raudondvario kal
no. Didingi ir ištaigingi buvo šie grafo rūmai. Šiltnamis su 
visą žiemą žydinčiomis gėlėmis, krečiančios pokštus beždžio
nės, vaškuoti parketai, krištolinės liustros, stilingi baldai ir 
vertingi paveikslai bei skulptūros puošė grafo B. Tiškevi
čiaus šeimos gyvenimą.

Grafas B. Tiškevičius daug važinėdavo, aplankydamas 
tolimus užsienio kraštus. Kartą, grįžęs iš kelionės po Kiniją, 
jis parsivežė palankiną 1 ir, aprengęs savo kumečius kinie
čiais, o pats persirengęs mandarinu, jiems liepė jį nešioti po 
šimtais kinietiškų lampionu apšviestą Raudondvario parką.

1 Neštuvai su stogeliu.

Čia pat, ant Raudondvario kalno, stovėjo prabangi, balta, 
marmuriniais pilioriais ir žymių dailininkų paveikslais bei 
skulptūromis išpuošta Raudondvario bažnyčia.
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Kitoks gyvenimas buvo pakalnėje, vadinamoje Salomen- 
koje. Čia gyveno neturtingieji valstiečiai. Daugelis iš jų 
buvo bežemiai. Jie traukė uždarbiauti į Kauną arba plukdė 
sielius ir eidavo dirbti į dvarą. Gimimas, šaukimas kariuo
menėn, vedybos ir mirtis buvo ryškiausieji jų gyvenimo 
etapai. Skurdūs pilkojo gyvenimo paįvairinimai buvo kelio
nė į Kauną ir sena balta mūrinė karčiama. Tuomet kelias į 
Kauną buvo prastas — reikėjo eiti blogu duobėtu keliu, per
sikelti keltu per Nevėžį ir bristi per Kaniūkų smiltynus, pro 
palinkusias šiaudiniais stogais pirkeles.

Štai čia, Raudondvary, 1869 m. balandžio 9 dieną, maža
žemio valstiečio, grafo rūmų dažytojo Vinco Naujalio šei
moje gimė busimasis žymus lietuvių kompozitorius Juozas 
Naujalis.

61. Namas Raudondvaryje, kuriame gimė J. Naujalis

Vinco Naujalio šeima buvo įsikūrusi dideliame name ant 
Raudondvario kalno, šalia kapinių (61 pav.). Tačiau jai pri
klausė tik du maži kambarėliai. Naujalių šeima buvo didelė, 
bet dėl sunkių gyvenimo sąlygų daugelis vaikų mirė dar 
pačioje vaikystėje. Iš 14-kos vaikų išliko gyvi tik 5: Adelė, 
Bronė, Teklė, Aleksandras ir Juozas.

Pradžios mokyklą Naujalių Juozukas lankė Romainiuose. 
Rytais su kitais vaikais jis keldavosi keltu per Nevėžį ir kop
davo į smėlėtą Romainių kalną.

Už vis labiausiai jis mėgo muziką. Dar visiškai mažas 
būdamas, jis negalėdavo atsitraukti nuo skambančių pirkiose 
dainų, nuo didingo vargonų gausmo Raudondvario bažny-
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62. Kompozitorius J. Naujalis 1889 m.

čioje. Vargonininku čia 
dirbo Kazimieras Stanke
vičius, Juozo Naujalio 
krikštatėvis, kuris leisda
vo jam klausytis jo gro
jimo. Kartais ir pats Juo
zukas mėgindavo iš klau
sos ką nors pagroti. O vė
liau, pramokęs natų, tapo 
visiškai rimtu Stankevi
čiaus konkurentu. Ir šis 
pradėjo jo vengti. Viena 
kartą, susirgus vargoni
ninkui, Juozas Naujalis 
pavadavo jį. Kaip tik tą 
sekmadienį, sugrįžęs iš už
sienio, į bažnyčią užsuko 
grafas B. Tiškevičius. Jis 
iš karto atkreipė dėmesį 
į jaunuolio muzikalumą.

Grafas B. Tiškevičius pasiūlė Vincui Naujaliui išsiųsti sūnų 
Juozą mokytis į Varšuvą, žadėdamas suteikti Juozui aštuo
niolikos rublių mėnesinę stipendiją.

Taip Juozas Naujalis išvyko į Varšuvos Muzikos insti
tutą ir pradėjo studijuoti muziką, ypač vargonų muziką.

1889 m. Juozas Naujalis baigė Muzikos institutą ir grįžo 
į gimtąjį Raudondvarį. J. Naujalis troško toliau mokytis, 
gilintis į dirigavimo meną, kompoziciją. Jo neviliojo vargo
nininko vieta grafo bažnyčioje, jis svajojo apie platesnę 
darbo dirvą. Grafas B. Tiškevičius atsisakė toliau Juozą 
Naujalį remti — jam nereikalingas kompozitorius. Pyko ir 
tėvai, pripratę nuolankiai tarnauti grafui — išpuiko jų sūnus 
Juozukas. O J. Naujalis nepasidavė — jis norėjo kuo dau
giau išmokti ir kartu būti naudingesnis savo tėvynei. Jam 
padėjo draugai iš Varšuvos. 1889 m. rudenį Juozas Naujalis 
paliko Raudondvarį ir vėl išvažiavo į Varšuvą — šį kartą 
studijuoti kompozicijos (62 pav.).
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VYTAUTAS BAČĖNAS — ŠRIFTO DAILININKAS

KAZYS PAPEČKYS

Iki XV a. vidurio Europoje visos knygos buvo perrašomos 
ranka. Vokietis Johanas Gutenbergas pagamino kilnojamą
sias raides ir jomis išspausdino pirmąją knygą. Nuo to laiko 
knygos spausdinamos įvairaus dydžio spaudos ženklais, va
dinamais šriftu. Šriftus piešia dailininkai, o atlieja šrifto 
liejyklos.

Daugiau kaip 400 metų visoms lietuviškoms knygoms 
šriftus piešė kitų tautų dailininkai. 1957 metais originalų 
lietuvišką šriftą ryžosi nupiešti dailininkas Vytautas Bačėnas 
(63 pav.).

Vytautas Bačėnas gimė 1925 m. kovo 6 d. Salomenkoje, 
tarnautojo šeimoje. Jo brolis Jonas, dvynis, mirė, išgyvenęs 
vos tris dienas.

V. Bačėnas pradėjo mokytis pas mokytoją Nelę Pupi- 
naitę-Kriauzienę, o pradžios mokslą baigė pas jos vyrą — 
mokytoją Augustiną Kriauzą.

Antrojo pasaulinio karo metu baigęs Kauno VIII vidurinę 
mokyklą, V. Bačėnas nuėjo mokytis į Kauno Valst. Taiko
mosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Jame mokėsi gra
fiškos specialybės. Jo mokytojai buvo žymūs grafikai — 
A. Kučas, T. Kulakauskas, V. K. Jonynas ir kt.

1948 m. kartu su V. Bačėnu šį institutą baigė ir V. Arma- 
las. Tai buvo pirmieji du grafikai, po karo baigusieji šį 
institutą.

Jau mokydamasis institute, V. Bačėnas pradėjo iliust
ruoti grožinės literatūros leidinius. Baigęs institutą, jis 
1948 m. pradėjo dirbti Grožinės literatūros leidykloje, kuri 
dabar vadinama „Vaga".

Dirbdamas leidykloje, V. Bačėnas yra apipavidalinęs 
apie 300 knygų — piešė viršelius, titulinius puslapius, nuga
rėles, skyrių pavadinimus, užsklandas ir kt. Dailininkas su
kūrė M. Gorkio, A. Puškino, V. Šekspyro, T. Dostojevskio 
raštų viršelius, suteikė savitą veidą „Lietuvių liaudies meno" 
serijai, už kurios aštuntą knygą—„Skulptūra" — 1963 m. 
buvo apdovanotas Visasąjunginio knygos konkurso dip
lomu. Kartu su dailininke A. Makūnaite jis taip pat gavo 
diplomą už Salomėjos Nėries poezijos knygutės „Širdis 
mana — audrų daina" apipavidalinimą. Be to, 1958 m. jis
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yra nupiešęs biuletenio 
,,Bibliotekų darbas" vir
šelį, o vėliau — laikraš
čio „Kauno tiesa" pa
vadinimą.

— 1957 m. rudenį,— 
pasakoj a dailininkas 
V. Bačėnas,— sudariau 
sutartį, jog nupiešiu 
originalų lietuvišką šrif
tą. Darbui vadovauti 
ėmėsi prityrusi šrifto 
dailininkė G. Banikova.

— Ir kaip Jums se
kėsi šis darbas?

63. Dailininkas V. Bačėnas — Visko buvo. Pieš
ti knygos viršelio arba 

titulinio puslapio raides yra vienas dalykas, o spaudos ženk
lus — šriftą — kitas. Šrifto iš karto nenupieši. Aš piešiau 
dešimties punktų 1 statų ir kursyvinį šriftą — didžiąsias ir 
mažąsias raides, visus reikalingus spaudos ženklus. Piešiant 
spaudos ženklą, reikia jį tiksliai padidinti 20 kartų.

1 Punktas — sutartinis šrifto kvadratūros mato vienetas.

— Kuo būdingas Jūsų šriftas?
— Formų apvalumu, iliustracijos ir teksto harmonija, 

šrifto talpumu. Jis duoda didelį ekonominį efektą, nes apie 
30 procentų talpesnis už kitus tiek pat punktų turinčius 
šriftus.

— Kiek laiko piešėte šriftą?
— Kol viską nupiešiau, praslinko treji metai,— sako 

dailininkas.— O kol Leningrado šrifto liejykla jį atliejo, pra
slinko dar treji metai.

— Kuri knyga pirmoji buvo išspausdinta Jūsų šriftu?
— J. Rimanto „Petras Rimša pasakoja". Ji išėjo 1964 

metais.
Baigiant pasakojimą apie pirmąjį lietuvišką šriftą, pieš

tą mūsų dailininko, belieka pridurti, kad šriftų kataloguose 
jis vadinamas „Bačėno garnitūra".
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LIETUVOS ŽEMES ŪKIO 
MECHANIZACIJOS IR ELEKTRIFIKACIJOS 
MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTAS
GEDIMINAS BARANAUSKAS

Lietuvos Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos moks
linio tyrimo institutas įsteigtas 1956 metais spalio mėnesį 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos fizikos-technikos instituto 
žemės ūkio mechanizacijos sektoriaus bazėje. Iš pradžių in
stitute dirbo 10 žmonių, jų tarpe 5 moksliniai bendradarbiai.

Instituto gyvavimo pradžioje buvo organizuotos Trakto
rių ir žemės ūkio mašinų eksploatacijos ir remonto, dirvos 
įdirbimo mechanizavimo, linų auginimo, nuėmimo ir pirmi
nio apdirbimo mechanizavimo, daug darbo reikalaujančių 
procesų gyvulininkystėje mechanizavimo ir žemės ūkio ga
mybos procesų elektrifikavimo laboratorijos.

Gamybai iškeliant vis naujas žemės ūkio mechanizavimo 
problemas, instituto veikla plėtėsi, materialinė bazė stiprėjo. 
1957 metų pradžioje institutui buvo perduota buvusios Rau
dondvario MTS patalpos ir gyvenvietė. Tais pačiais metais 
buvo sukomplektuotos kaupiamųjų kultūrų auginimo me
chanizavimo, grūdinių kultūrų ir žolių derliaus nuėmimo, 
džiovinimo ir valymo mechanizavimo laboratorijos, konstra
vimo biuras ir eksperimentinės dirbtuvės. Materialinė bazė 
labai išsiplėtė 1962 metais, kada buvo baigtas statyti admi- 
nistracinis-laboratorinis korpusas.

Per dešimt veiklos metų išryškėjo pagrindinės instituto 
darbo kryptys. Jeigu pirmaisiais gyvavimo metais instituto 
gvildenamos problemos apėmė beveik visas žemės ūkio ga
mybos mechanizavimo šakas, tai dabar pagrindinis dėmesys 
sutelktas pašarų gamybos, jų paruošimo, gyvulininkystės 
fermų ir gyvulių priežiūros mechanizavimo klausimams nag
rinėti (64 pav.).

1964 metų pabaigoje, atsižvelgiant į pagrindines darbo 
kryptis, buvo pertvarkyta instituto vidaus struktūra. Dabar 
institute veikia šie skyriai: Dirvos paruošimo mechaniza
vimo, Grūdinių kultūrų bei žolių derliaus sudorojimo mecha
nizavimo, Šakniavaisių sudorojimo mechanizavimo, Žemės 
ūkio produktų džiovinimo, Vitamininių pašarų gamybos 
mechanizavimo, Galvijų fermų mechanizavimo, Kiaulių fer
mų mechanizavimo, Paukštidžių mechanizavimo, Žemės ūkio 
gamybos procesų elektrifikavimo, Kompleksinės mechaniza-
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64. Instituto aukštos Įtampos laboratorija.

ei jos, Mokslinės informacijos ir propagandos. Be to, yra 
Chemijos-radioizotopų laboratorija, Konstravimo biuras ir 
Eksperimentinės dirbtuvės.

Institute 1967 m. dirbo 173 žmonės, jų tarpe 66 moksli
niai darbuotojai ir 17 konstruktorių. Prie instituto yra sta
cionari ir neakivaizdinė aspirantūra. Į ją kasmet priimami 
4—5 aspirantai. Kasmet institutas sprendžia 10—12 temų.

Plati instituto skyrių veikla. Pakankamai teisingą vaizdą 
apie instituto darbą galima susidaryti iš svarbiausių darbo 
krypčių.

Pašarų gamybos mechanizavimo srityje pagrindinis dė
mesys skiriamas žolės miltų gamybos technologijai ir mašinų 
kompleksui tobulinti, naujoms technologijoms sukurti, žolės 
miltų granuliavimo ir saugojimo procesui tyrinėti. Žolės mil
tų gamybos mechanizavimo klausimus institutas tyrinėja 
nuo 1959 metų, kada bandymams gauta pirmoji aukštatem- 
peratūrinė džiovykla. Pagal šį pavyzdį buvo paruošti brė
žiniai vitamininių žolių miltų agregatams AVM—0,4 ga
minti. Žaliavai ruošti sukonstruota plaunamoji — pašarų 
smulkintuvas KIK-1,4. O susmulkintai žolei pervežti pa
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ruoštos nuimamos priekabų aptvaros. Šis mašinų komplek
sas įdiegtas į gamybą ir gaminamas serijiškai respublikos 
pramonės įmonėse.

Pastaruoju metu pradėti tyrimai, norint sukurti naujas 
žolės miltų gamybos technologijas. Numatoma gamybos pro
cese atskirti daug vitaminų turinčias žolių dalis ir iš jų ruošti 
labai aukštos kokybės žolės miltus.

Šalia tyrimų, tobulinant žolės miltų gamybos mechaniza- 
vimo priemones, nemažas dėmesys skiriamas pašarų džiovi
nimo aktyvia ventiliacija technologijai ir įrengimams tobu
linti bei automatizavimo priemonėms paruošti. Dar 1960 me
tais buvo paskelbtos pirmosios rekomendacijos šienui ruošti, 
džiovinant jį aktyvia ventiliacija. Šie tyrimai nuolat plėtėsi. 
Paruošti būdai grūdams, linų galvenoms ir šiaudams džio
vinti. Tiriamos apvytintos susmulkintos ir presuotos žolės 
džiovinimo galimybės. Aktyvi ventiliacija pritaikoma lubi
nams ir žirniams džiovinti. Ieškoma priemonių aktyvios ven
tiliacijos sistemoms automatiškai valdyti ir oro paskirstymo 
įrengimams tobulinti (65 pav.).

65. Mechaninio malūno Įrengimų tyrimo laboratorija.
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Tiriamos grūdinių ir ankštinių kultūrų, žolių sekioju su
dorojimo technologijos, skystų organinių ir mineralinių trą
šų saugojimo ir įterpimo į dirvą būdai. Tiriamos mašinų dar
binės dalys ir ruošiamos užduotys joms konstruoti. Elektro
ninėmis skaičiavimo mašinomis nustatoma optimali mašinų- 
traktorių parko struktūra. Pradėti darbai mašinų komplek
sams įvertinti, dirbant kalvotuose laukuose.

Gyvulininkystės fermų mechanizavimo srityje ruošiamos 
kompleksinio mechanizavimo priemonės; parenkamos maši
nos srovinėms linijoms sudaryti; tiriama nauji mėšlo paša
linimo būdai, šildymo, švitinimo ir mikroklimato sudarymo 
gyvulininkystės pastatuose įrengimai.

Nemaža dalis tiriamųjų darbų yra taikomojo pobūdžio. 
Todėl tyrimai atliekami ne vien instituto laboratorijose, bet 
ir betarpiškai gamyboje — eksperimentiniame ūkyje, res
publikos kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose. Glaudūs ryšiai 
sieja institutą su Kuršėnų, Vandžiogalos, Batnevos tarybi
niais ūkiais, Šiaulių raj. kolūkiu ,,Pirmyn", Kauno raj. ,,Bol
ševiko" ir ,»Pergalės" kolūkiais bei daugeliu kitų ūkių.

Nemaža dalis instituto pasiūlytų mašinų sėkmingai nau
dojamos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose respublikose. Tai vita
mininių žolės miltų agregatai AVM-0,4, piaunamosios-pa- 
šarų smulkintuvai KIK-1,4, pneumatiniai transporteriai grū
dams, šienui ir šiaudams transportuoti. Pagal paruoštus tech
ninius reikalavimus gaminami skystų pašarų maišytuvai, 
bendradarbiaujant su Valstybiniu specialiu konstravimo 
biuru Rygoje, kuriama speciali priekaba su vibruojančiu 
transporteriu kalkinėms ir mineralinėms trąšoms paskleisti.

Nuo 1963 metų institutas visoje šalyje vadovauja dar
bams, tiriant žolės miltų gamybos technologiją ir mechani
zavimo priemones. Respublikoje jau gana plačiai įdiegtas 
grūdų ir linų galvenų džiovinimo aktyvia ventiliacija būdas. 
Žemdirbiai vis daugiau domisi ir vis plačiau įdiegia pažan
gią šieno džiovinimo aktyvia ventiliacija technologiją, šiau
dų dorojimą smulkinant.

Glaudžiai bendradarbiaujama su Žemės ūkio statybos 
projektavimo institutu. Paruoštos grūdų apdorojimo srovinės 
linijos sandėliams. Parinkti mašinų kompleksai. Paruoštos 
technologinės linijos gyvulininkystės fermoms. Į tai atsižvel
giama, sudarant tipinius gyvulininkystės pastatų projektus.

166



Devyni instituto bendradarbiai yra Visasąjunginės LŪP 
parodos dalyviai, o 8 apdovanoti parodos medaliais. 1965 me
tais instituto direktoriui J. Dromantui, konstravimo biuro 
vedėjui V. Urbonavičiui, vitamininių pašarų gamybos mecha- 
nizavimo skyriaus vedėjui V. Valušiui, grūdinių kultūrų ir 
žolių derliaus sudorojimo skyriaus vedėjui K. Kadziauskui ir 
buvusiam instituto direktoriui J. Vitkauskui suteikti Lietu
vos TSR nusipelniusio inžinieriaus garbės vardai. Instituto 
direktorius J. Dromantas šiemet apdovanotas ,,Garbės ženk
lo" ordinu.

Į institutą beveik kasdien atvyksta respublikos žemdir
biai, svečiai iš broliškųjų respublikų, technikumų mokslei
viai, studentai. Kasmet jį aplanko dešimtys ekskursijų. Tei
kiamos įvairiapusiškos konsultacijos gamybininkams.

Institutas plačiai propaguoja žemės ūkio mechanizacijos 
ir elektrifikacijos mokslo laimėjimus. Čia kasmet organizuo
jamos technikos apžiūros ir seminarai gamybinių žemės ūkio 
valdybų, parodomųjų ūkių ir R/S ,,Lietuvos Žemės ūkio tech
nika" rajoninių skyrių inžinieriams, ūkių vadovams, žemės 
ūkio specialistams. Ruošiamos rekomendacijos, lapeliai, pla
katai, išleidžiami mokslo darbai naujiems laimėjimams pro
paguoti.

Instituto bendradarbiai paruošė laukininkystės darbų 
kompleksinio mechanizavimo ir gyvulininkystės fermų me- 
chanizavimo technologines korteles, žemės ūkio mechaniza
toriaus žinyną, stacionarinių žemės ūkio mašinų elektrifika
vimo albumą ir daug kitų leidinių.

Instituto bazėje veikia žemės ūkio specialistų kvalifika
cijos kėlimo mokykla. Joje žinias gilina gamyboje dirbantys 
technikai-mechanikai, zootechnikai, fermų vedėjai, mecha
nikai. Kasmet paruošiama 100—150 mašinistų žolės miltų 
agregatams aptarnauti, keliama jų kvalifikacija.

Nauji mokslininkų pasiūlymai ir jų sukurtos bei patobu
lintos mašinos išbandomos gamybinėmis sąlygomis instituto 
eksperimentiniame ūkyje, kuris 1958 metais buvo įkurtas 
Kauno rajono ,,Ąžuolo" kolūkio bazėje. Šiuo metu eksperi
mentinis ūkis turi 3520 ha žemės ūkio naudmenų, jų tarpe 
2043 ha arimų. Gamybinių procesų mechanizavimas ir elektri
fikavimas, žemdirbystės kultūra įgalino išauginti aukštus 
derlius ir pagaminti daug gyvulininkystės produktų. 1965 me
tais grūdinių kultūrų derlingumas buvo po 24,9 cnt, o atski- 
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ruošė skyriuose — po 32—37 cnt iš hektaro, daugiamečių 
žolių šieno — 32 cnt, pašarinių šakniavaisių — 344 cnt iš 
hektaro; 100 ha naudmenų pagaminama po 452 cnt pieno 
ir 84,5 cnt mėsos.

Instituto eksperimentinis ūkis — Kauno rajono parodo
masis ūkis. Visa, kas nauja ir pažangu, iš jo keliauja į kitus 
rajono bei respublikos ūkius. Eksperimentiniame ūkyje dir
ba daug puikių gamybos organizatorių, specialistų, darbi
ninkų. Ūkio direktorius R. Maleris, vyr. agronomas A. Stei- 
kūnas, buvęs zootechnikas R. Rimkevičius, melžėja J. Mar
cinkevičiūtė, paukščių augintoja E. Kazlauskaitė apdovanoti 
ordinais ir medaliais. Daugeliui darbuotojų suteikti Lietuvos 
TSR žemės ūkio pirmūno vardai.

Naujajame penkmetyje toliau bus plečiama instituto 
bazė. 1967 m. pradėtas statyti 24 butų gyvenamasis namas 
darbuotojams. Kitąmet bus statoma centrinė instituto gyven
vietės katilinė, o dar po metų pradės augti naujas didžiulis 
laboratorinis korpusas. Ruošiamas projektas eksperimenti
nėms dirbtuvėms statyti. Eksperimentiniame ūkyje kyli 
mechanizuoti gamybiniai pastatai. Skyrių gyvenvietės puo
šiasi naujais gyvenamais namais.

KIEK ĄŽUOLŲ IŠSIVAIKŠČIOJO...

RIMANTAS BUDRYS

Nuo senų raudonų Raudondvario pilies rūmų, jeigu pažvelgsi 
pro belapius medžius žemyn į Nevėžio slėnį, pamatysi vaiz
dą, džiuginantį akį darnumu ir grožiu. Ir jeigu tai bus giedra 
diena, baigiantis vasariui, kai po truputį ima busti pavasa 
rio spalvos,— šis reginys pažadins tokią pačią nuotaiką, ko
kią sukelia pirmoji zylės giesmė, kai pradėjus ilgėti dienoms, 
po stogais ima augti skaidrūs, ilgi varvekliai. Dar labai bal
tame, dar nesusmukusiame sniege šviesiai gelvėja taisyk
lingi stačiakampiai. Tai švyti pavasarišku geltoniu baltieji 
gluosniai svyruokliai. Akis aiškiai junta iš žiemiškos, bela
pės pilkumos švelniai kylantį ir plaukiantį rausvumą. Tai 
baltosios sedulos, plonos liepaičių šakelės skleidžia šį pasi
slėpusios gyvybės rausvumą. Aiškiai juoduoja suaugusių, 
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sode išsirikiavusių obelų šakos. Žaliuoja ir žiemą žalios tu
jos...

Gali ilgai stovėti, ilgai žiūrėti, nes didelis plotas Nevėžio 
slėnyje džiugina bundančių spalvų darnumu ir įvairove.

Tai Raudondvario medelynas. Pagarsėjęs ir žinomas toli 
nuo Raudondvario...

Raudondvario medelyno istorija siekia 1930 metus. Tais 
metais miškų žinyba susirūpino steigti Lietuvoje medelynus, 
nes pribrendo rimtas reikalas apsirūpinti savo sodinamąja 
medžiaga tiek sodams, tiek ir dekoratyviniams želdiniams. 
Medelynai buvo numatomi steigti nuo 1 ha iki 10 ha ploto. 
Raudondvario medelynui buvo skirtas 1 ha. Pagrindinė jo 
kryptis — aprūpinti ūkininkų sodelius vaismedžiais.

Kaip pasakojama, medelynas faktiškai įsteigtas 1932— 
1933 metais. Vieno hektaro plotas jam buvo atrėžtas pagal 
Nevėžio šlaitą, einant iš Raudondvario — kairėje kelio pu
sėje. Ten ir dabar yra medelyno plotas, vadinamas senuoju 
medelynu. Laikui bėgant, senasis medelynas buvo išplėstas 
iki 2 ha.

Daug medžių užaugo ir puošia nūnai kraštą, daug jų iš
lapojo soduose, ir neša kas rudenį vaisius... Pačiame Rau
dondvario miestelyje galima pasigėrėti puikiomis dygiosio
mis eglėmis, šakų sidabru puošiančiomis kiemus. Jos visos — 
iš Raudondvario medelyno. Atsimenu, kai tik pradėjau eiti 
į mokyklą, mano senelis nusivežė mane medelynan, išrinko 
ąžuoliuką ir pasodinome jį tėviškės sode, Didvyriuose, Bend- 
rių miško pamiškėje. Nūnai — jis jau ąžuolas kaip reikiant. 
Jaunas, dailus, tvirtašerdis medis, kasmet šakomis apkabi
nantis vis daugiau mėlyno dangaus... Ir kai žvelgiu į tą 
ąžuolą, pagalvoju: o kiek ąžuolų, kiek eglių ir liepų išvaikš
čiojo iš Raudondvario medelyno po Lietuvos žemę...

Medelynas, bėgant metams, plėtėsi ir turtėjo. Kur yra 
dabartinis medelyno centras, kiek žinia — mediniai pastatai 
statyti 1937 metais. O mūro pastatas datuojamas 1940 metais. 
Dailiai atrodo medelyno sodas. Istorija jo tokia: karo metu, 
1942—43 metais, kaip pasakoja tada medelyne dirbę žmonės, 
tiesiog nebuvo kur dėti neišpirktų medelių. Tada paėmė ir 
užveisė medelyno sodą. 1946 metais sodą dar padidino, dar 
pasodino vaismedžių. Ir šiuo metu — auga lapoja gražus 
tvarkingas, inkilų prikėlinėtas sodas.
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Medelyną labai puošia jo gyvatvorės. Pasodintos 1937 me
tais, tada jos ribojo medelyną iš šiaurės, rytų ir vakarų. Gy
vatvorėse — kurias dabar gal vertėtų vadinti gyvasienėmis, 
nes jos žaliuoja tarsi aukštos sienos — tarpsta maumedžiai, 
baltažiedžiai vikmedžiai, baltosios ir paprastosios eglės... O iš 
pietų, pagal kelią, kyla, kaip žalios kolonos, dailiai sufor
muotos tujos — visa alėja. Pavasarį medelyne, prie jo gyva
tvorių— negali atsiklausyti zylių varpelių ir varnėnų gies
mių. Iki viduvasarių — dainuoja žaliukės, paprastieji čivy- 
liai, suka lizdus ir peri jaukiose gyvatvorių tankmėse...

Šiuo metu medelynas išėjęs jau toli už senųjų gyvatvorių 
ribų. 1937 metais medelyno plotas dar nesiekė 10 hektarų. 
Į tokias ribas medelynas išsiplėtė maždaug 1949 metais.

Nuo įsteigimo iki 1949 metų Raudondvario medelynas 
priklausė vietos miškų urėdijai, vėliau — miškų ūkiui. Nuo 
1949 iki 1959 metų medelynas, kaip mokomoji bazė, atiteko 
Lietuvos Žemės ūkio akademijai. Nuo 1960 metų — medely
nas vėl priklauso miškų žinybai, konkrečiai — Kauno miškų 
ūkiui.

Šiuo metu Raudondvario medelynas užima 26 hektarus. 
Tai solidi, rimtai, profesionaliai tvarkoma želdinių bazė. Me
delyno vedėjas (nuo 1961 metų) — diplomuotas miškininkas 
Ipolitas Laurinavičius, prieš ateidamas į medelyną, dirbęs 
girininku mūsų pajūryje, Neringoje — ne tik geras specia
listas, bet ir didelis entuziastas. Raudondvario medelyną 
jisai tvarko ne tik ūkiškai, nusimanančiai, bet ir su širdies 
šiluma. Nes aplinkos grožis žmogui reikalingas ne mažiau, 
kaip dailus drabužis ir patogus būstas.

Raudondvario medelynas dabar gali pasiūlyti pirkėjams 
beveik pusantro šimto rūšių dekoratyvinių medžių ir krūmų. 
O jeigu suskaičiuoti tų augalų įvairias formas — šis skaičius 
žymiai padidėtų.

Raudondvario medelyne galima įsigyti maždaug šešias
dešimties veislių vaismedžių ir vaiskrūmių.

įdomi medelyno produkcijos realizavimo statistika. 
1961 metais parduota: 2.500 vaismedžių, 87 vaiskrūmiai, 
1.600 dekoratyvinių medžių, 3.700 dekoratyvinių krūmų. 
1967 metais parduota: 11.000 vaismedžių, 4.000 vaiskrūmių, 
63.000 dekoratyvinių medžių, 55.000 dekoratyvinių krūmų. 
Viso— 133.000 medžių ir krūmų!
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Kaip matome, pastaraisiais metais labai išaugo dekora
tyvinių želdinių paklausa. Tai džiuginantis reiškinys. Šie 
želdiniai — tai miestų aikščių ir skverų žalia jaukumą, tai 
būsimi kolūkių parkai, tai naujų sodybų puošmenos.

Pavasarį ir rudenį, sodinimo sezono metu, medelyne di
delis judėjimas. Ir iš kur tiktai neatvyksta čia sunkvežimiai 
pasiimti žaliojo turto: iš Biržų, iš Vilkaviškio, iš Kapsuko, 
iš Jurbarko. Bet pagrindinis pirkėjas — Kaunas. Ir tai ne
nuostabu: Kaunas auga, gražėja, jam reikia dailaus, gražiai 
sutvarkyto žaliojo rūbo. Įmonėms, parkams, kolektyviniams 
sodams — visiems reikia jauno medžio.

Raudondvario medelynas man kažkuo panašus į senuo
sius, ant aukšto Nevėžio kranto raudonuojančius rūmus. Se
nieji rūmai gražiai restauruoti, vakarais jų languose spindi 
elektros šviesa. Žemai, Nevėžio slėnyje plytintis medelynas, 
aišku, negali lygintis su rūmais savo amžiumi. Bet jis irgi 
toks pat pilnas jaunatviškos gaivumos, atsinaujinimo nuo
taikos ir grožio.

GYVENAMIEJI NAMAI

STASYS STANEVIČIUS

Išaiškinant Raudondvario apylinkės senųjų gyvenamųjų na
mų stovį ir naujųjų statybos tendencijas, ten 1966—1967 m. 
buvo vykdomi tyrimai. Kartu ištirti ir gretimos Aukštųjų Ka
niūkų gyvenvietės, kuri yra greta senųjų Romainių, namai. 
Išanalizuotas gyvenamasis fondas ir jo apgyvendinimas, 
nagrinėtas naujųjų daugiabučių ir sodybinių namų funkcinis- 
planinis bei architektūrinis sprendimas.

Raudondvario apylinkėje, kurią sudaro buvęs 21 kaimas, 
šiuo metu yra išaugusios 6 gyvenvietės: Raudondvario, Ši
lelio, Didvyrių, Bernatonių ir dvi Netonių gyvenvietės. Jose 
gyvena 1054 šeimos, susidedančios iš 3148 asmenų.

Visoje Raudondvario apylinkėje šiuo metu yra 695 gy
venamieji namai. Viename name vidutiniškai gyvena 1,5 šei
mos. Toks gana tankus Raudondvario apylinkės apgyvendi
nimas paaiškinamas tuo, kad daugelį viename name gyve
nančių šeimų sudaro kelios kartos — tėvai ir savo šeimas 
susikūrę vaikai.
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RAUDONDVARIO APYLINKES GYVENTOJAI

1967 m. sausio mėn. 1 d. apskaitoj duomenimis

Gyventojų grupės Ūkių 
viso

_______Gyventojų________

Viso Vyrų 1 Moterų

Darbininkų ir tarnautojų ūkiai 
(šeimos)

Kiti ūkiai
1041

13
3134

14
1451

4
1683

10

Iš viso 1054 3148 1455 1693

Iš jų dirba valstybinėse ir ko
operatinėse vietos įmonėse, 
įstaigose bei organizacijose

Kauno mieste
— 1432

654
781 651

Mokosi vietos mokyklose 
Kauno mieste

— 595
143

304 291

Minėtuose šešiuose Raudondvario apylinkės kaimuose 
yra 43% visų gyvenamųjų namų, kiti tebėra vienkiemiuose. 
Vienaaukščiai vienbučiai mediniai vienkiemių gyvenamieji 
namai daugiausia statyti prieš 1914 m. Šiuo metu daugelis 
iš jų yra susidėvėję: 45% Raudondvario apylinkės gyvena
mojo fondo turi daugiau kaip 60 metų amžiaus. Gyvenamieji 
namai ypač intensyviai buvo statomi 1900—1910 m. ir po 
1948 m.

Pagal aukštingumą Raudondvario apylinkės namai yra 
vienaaukščiai vienbučiai — 97%. Dviejų aukštų gyvenamųjų 
namų iš viso apylinkėje yra 22, iš jų 18 daugiabučių.

Pačiame Raudondvaryje, įskaitant ir Šiaudinę, šiuo metu 
yra 241 gyvenamasis namas. Ten gyvena 332 šeimos. Gyven
vietės svarbiausią dalį sudaro per paskutinius 20 metų ant 
kalno susikūręs naujasis Raudondvaris, sparčiai augantis ir 
grąžė j antis. Viena naujosios Raudondvario gyvenvietės dalis 
yra prisišliejusi prie puikaus seno parko bei įdomaus Rau
dondvario rūmų ansamblio. Tai instituto gyvenvietė su ad
ministraciniu pastatu ir prie jo išaugusiu daugiabučių gyve
namųjų namų kvartalu. Antroji Raudondvario gyvenvietės 
dalis koncentruojasi apie plentą Kaunas—Jurbarkas ir į pie
tus nuo jo. Tai eksperimentinio ūkio gyvenvietė — pagrinde 
individualių vienabučių gyvenamųjų namų kvartalai. Senoji 
Raudondvario gyvenvietės dalis, buvęs Šiaudinės—Salomen- 
kos kaimas pakalnėje, yra tirštai apgyvendinta— ją sudaro
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66 .Raudondvario panorama. Individualūs gyvenamieji namai. 
(S. Stanevičiaus nuotr.).

50 vienaaukščių sodybinių gyvenamųjų namų, kuriuose gy
vena apie 100 šeimų. Vidutiniškai net dvi šeimos viename 
name.

Raudondvario vienabučiai ir vienaaukščiai sodybiniai 
gyvenamieji namai pastatyti daugiausia pagal kartotinius bei 
individualius projektus (66 pav.). Naujame Raudondvaryje 
intensyvi gyvenamųjų namų statyba prasidėjo tik 1948 me
tais, įsikūrus jame kolūkio centrui. Gyvenvietėse besikurian
tiems kolūkiečiams tuo metu buvo nemokamai skiriama miš
ko medžiaga, todėl tuo metu buvo ir statomi vien mediniai 
gyvenamieji namai. Intensyvesnė mūrinių sodybinių gyve
namųjų namų statyba prasidėjo tik 1958 m., kai Raudondva
ryje įsikūrė Eksperimentinis ūkis, o ypač nuo 1959 m., kai 
buvo uždraustas naujos miško medžiagos naudojimas res
publikos gyvenamųjų namų statybai. Šiuo metu mūrinuj 
sodybinių gyvenamųjų namų Raudondvaryje yra apie 50%.

Pagrindinis Raudondvario gyvenamųjų namų tipas yra 
sodybinis mansardinis 3 kambarių gyvenamasis namas pir
mame aukšte, turįs apie 40 m2 gyvenamojo ploto. Be to, jo 
mansardoje dar galima papildomai įrengti kelis gyvenamuo
sius kambarius bei sandėliukus. Plačiausiai paplitę bei la
biausiai populiarūs yra simetrinių planų mediniai gyvena
mieji namai su centrine veranda, o taip pat simetrinių ir 
asimetrinių planų mūriniai gyvenamieji namai, daugiausia 
irgi su verandomis.

Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas sparčiai augci 
prie Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio 
tyrimo instituto rūmų. Greta jų pagal tipinius projektus nau- 
iai pastatyti du sekcijiniai dviejų aukštų 4 butų gyvenamieji 
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namai (67 pav.) ir vienas blokuotas dviejų aukštų 8 butų 
gyvenamasis namas su butais per du aukštus (68 pav.). Prie
šais juos, kitoje gatvės pusėje, baigiamas statyti sekcijinis 
keturių aukštų 24 butų gyvenamasis namas, Raudondvario 
,,dangoraižis".

Daugiabučiai Raudondvario gyvenamieji namai skirti 
instituto personalui apgyvendinti. Sekcijiniuose gyvenamuo
se namuose vyrauja 2—3 kambarių butai, o blokuotame — 
4 kambarių butai. Keturių aukštų gyvenamasis namas greta 
stambaus instituto rūmų masyvo bei senų stambių medžių 
nesudaro disharmonijos, bet darniai įsilieja į Raudondvario 
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalą.

Tiriant naujuosius sodybinius Raudondvario apylinkės 
gyvenamuosius namus, buvo apmatuota ir detaliai išanali
zuota keliolika individualių gyvenamųjų namų, pastatytų po 
1958 m. Beveik visi naujieji gyvenamieji namai turi aukštą 
stogą. Pastogėje įruoštos arba numatomos įruošti mansardos. 
Tai būdinga visai naujajai Lietuvos TSR kaimo gyvenamajai 
statybai, nors paprastai mansardos dažniausiai įrengiamos ne 
iš karto, bet antrame statybos etape, šeimai padidėjus. Po 
puse arba po visu namu įruošti rūsiai su skyriais daržovėms, 
kurui bei įvairiam inventoriui. Daugelis namų turi vietinį

67. Raudondvario daugiabučiai sekcijiniai namai. (S. Stanevičiaus nuotr.J.
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68. Raudondvario daugiabučiai gyvenamieji namai .(S. Stanevičiaus nuotr.)

vandentiekį. Daug kur rūsyje pastatytas centrinio šildymo 
katilas, įruošta pašarų virtuvė bei skalbykla. Tai būdingas 
Raudondvario ir kitų priemiestinių gyvenviečių bruožas, kur 
labiausiai išryškėja pažangios sodybinių kaimo gyvenamųjų 
namų įrengimo tendencijos. Centrinio šildymo, pašarų vir
tuvės bei skalbyklos nukėlimas į rūsį leidžia išlaisvinti butų 
nuo nešvarių ūkinių procesų. Reikalingas tik geras rūsio 
ryšys su ūkiniu kiemu bei butu, kas taip pat būdinga dau
geliui Raudondvario gyvenamųjų namų.

Butai įrengti gerai. Neminint radijo aparatų, kurie yra 
kiekviename bute, daugelyje namų yra televizoriai, fabriki
nės gamybos baldai, skalbimo mašinos, šaldytuvai ir dujinės 
viryklos. Butų įrengimo ir apstatymo kokybė dažnai mažai 
kuo skiriasi nuo miesto. Tačiau vietinė kanalizacija retai te
dengiama. Dažniausiai naudojamos lauko išvietės. Nors du
jinės viryklos vis plačiau naudojamos, vis dėlto vyrauja, 
nuomonė, kad duonkepės kaimo bute reikalingos — duonai 
bei pyragams kepti, obuoliams ir grybams džiovinti... Vir
tuvės visuomet atlieka ir valgomojo funkcijas, todėl retai 
būna mažesnės kaip 11,0 m2.

Tipiniai vienabučių sodybinių gyvenamųjų namų projek
tai neturėjo pasisekimo, ypač 130 serijos. Nepatiko netradi
cinis išplanavimas, o ypač galiniai fasadai be langų.
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69. Kauno raj. „Pergalės" kolūkio 
gyvenvietės A. Liudvikienės gyvena

mojo namo projektas.

išnyko koridorius, padidinęs

,,Kalėjime ir tai yra langai, o projekte — ne",— sako žmo
nės. Todėl, statant naujus sodybinius gyvenamuosius namus, 
daugiausia naudotasi kartotiniais projektais, turinčiais pa
prastesnį, bet labiau tradicinį planinį bei architektūrinį 

sprendimą. Paplito ir skydi
niai gyvenamieji namai, iš 
lauko apmūryti silikatinėmis 
plytomis.

Štai keli Raudondvariui ir 
jo apylinkėms būdingi sody
biniai gyvenamieji namai bei 
jų apgyvendinimas.

Aleksandros Liudvikienės 
gyvenamasis namas yra 
Aukštųjų Kaniūkų gyvenvie
tėje, ,,Pergalės" kolūkyje 
(Užliedžių apylinkėje). Sta
tytas 1961—1962 metais pa
gal kartotinį projektą (69 
pav.). Kadangi projektas ne
tiko šeimai, turinčiai pagal
binį ūkį, buvo suprojektuota 
maža virtuvė ir nenumatytas 
sandėliavimo plotas; todėl 
virtuvę, ir buvo pristatytas 

priestatas, kuriame telpa erdvi priemenė ir sandėlis — ka
mara (70 pav.). Tai charakteringas pavyzdys, kaip natūroje 
keičiami projektai pagal šeimos poreikius. Išorinės sienos — 
rąstų, apmūrytos silikatinėmis plytomis. Planinė struktūra — 
kompaktiška, su centriniu dūmtraukiu. Nežiūrint to, kad bu
tas skirtas vienai šeimai, šiuo metu jame gyvena dvi šeimos: 
Liudvikienės 5 asmenų šeima ir nuomininkai — 2 žmonės, 
vyras ir žmona, kurie naudojasi bendra virtuve. Praplečiant 
gyvenamąjį plotą, ateity numatoma įrengti mansardoje dar 
du gyvenamuosius kambarius.

Onos Remeikienės gyvenamasis namas Aukštųjų Kaniū
kų gyvenvietėje pastatytas 1961 m. pagal tipinį projektą 
130-4A, praktiškai jo visai nesilaikant (73 pav.). Išorinės 
sienos plytų mūro, trijų sluoksnių, su dviem oro tarpais. Iš 
vidaus sienos tinkuotos. Planinė struktūra panaši į Liudvikie
nės namo struktūrą. Gyvena labai gausi— 11 asmenų šeima,
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70. Kauno raj. „Pergalės" kolūkio 
A. Liudvikienės gyvenamojo namo 

planas.

kuriai šis butas aiškiai per mažas. Ateityje numato įsirengti 
mansardoje papildomą gyvenamąjį plotą.

Visi šie ir daugelis kitų tirtų ir analizuotų gyvenamųjų 
namų turi analogišką planinį sprendimą, būdingą Raudon
dvario apylinkėms,— kom
paktišką struktūrą su cent
riniu dūmtraukiu, maksi
maliai panaudojant šildo
mą namo plotą šeimai gy
venti, įrengiant sandėliu
kus šaltame priestate. Ne
žiūrint panašios planinės 
struktūros, jų eksterjero 
išraiška gana skirtinga 
(71 pav. ir 72 pav.). Beveik 
visi naujieji Raudondva
rio apylinkės gyvenamieji 
namai turi aukštus stogus, 
sąlygojamus Lietuvos TSR 
klimato ypatybėmis — ne
pastoviais orais ir dideliu 
lietingų dienų skaičiumi 
(160—170 per metus). Ta
čiau pirmame sodybinių 
gyvenamųjų namų staty
bos etape, nežiūrint šeimos dydžio, paprastai įruošiamas 
tik pirmas namo aukštas. Papildomas gyvenamasis plotas 
mansardoje dažniausiai įrengiamas žymiai vėliau, susitau
pius daugiau lėšų. Vidutinė sodybinių gyvenamųjų namų 
kaina, priklausomai nuo jų dydžio ir įrengimo, svyruoja nuo 
3.000 iki 5.000 rublių. Pastatomi jie per porą metų, įdedant 
daug savo darbo.

Prie gyvenamojo namo, maždaug už 15 m nuo jo, stato
mas ūkinis pastatas, kuriame paprastai laikoma viena karvė, 
pora kiaulių ir apie dešimt vištų. Sklypo dydis prie namo — 
15—20 arų. Sklypai apsodinami vaismedžiais, prieš gyvena
muosius namus dažnai įruošiami gėlių darželiai. Gyvenamasis 
namas ir ūkinis pastatas sudaro pagrindinį sodybos pastatų 
kompleksą, tarp kurių susidaro ūkinis kiemas, ribojamas 
vaismedžių.
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71. Kauno raj. „Pergalės" kolūkio O. Remeikienės gyvenamasis namas.

72. Kauno raj. „Pergalės" kolūkio A. Liudvikienės gyvenamasis namas. 
(S. Stanevičiaus nuotr.).

Tiriant Raudondvario apylinkės gyventojų poreikius ir 
pageidavimus kaimo gyvenamųjų namų tipams bei butų įren
gimui, išryškėjo, kad labiausiai pageidaujamas (esant pagal-
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biniam ūkiui) yra vienabutis sodybinis gyvenamasis namas 
su tradiciniu kompaktišku išplanavimu ir centrine dūmtrau
kio padėtimi. Paplitęs ir pageidaujamas pašarų virtuvės, 
skalbyklos bei kitų nešvarių ūkinių procesų nukėlimas į rū-

73. Kauno raj. „Pergalės kolūkio 
gyvenvietės O. Remeikienės gyvenamojo 

namo planas.

sį. Daugiabučiuose gyvenamuose namuose įsikūrusios šeimos 
pagalbinio ūkio neveda. Blokuoto gyvenamojo namo aplin
ka nesuskirstyta atskirais sklypais, bet tvarkoma bendrai, 
kaip ir sekcijinių gyvenamųjų namų teritorija.

RAUDONDVARIO ATEITIS

JONAS MINKEVIČIUS

Raudondvario augimas priklausys daugiausia nuo to, kaip 
plėsis LTSR Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio mechani
zacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo institutas, kaip 
didės jo eksperimentinio ūkio gyvenvietės ir instituto dar
buotojų gyvenamosios statybos.

Senoji Raudondvario gyvenvietė, esanti Nevėžio slėnyje, 
nenumatoma plėsti. Visa naujoji statyba ir dabar, ir ateityje 
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bus vykdoma vien tik aukštutinėje dalyje, abipus Kauno— 
Jurbarko plento. Į pietus nuo plento jau dabar statoma eks
perimentinio ūkio gyvenvietė, daugiausia susidedanti iš in
dividualių gyvenamųjų vienaaukščių namų su atskirais skly
pais (Didvyrių gyvenvietė pagal 1961 m. projektą turės apie 
70 sklypų).

Į šiaurę nuo plento, buvusio dvaro centro ir pilies link, 
suprojektuota (1966 m. Žemės ūkio statybos projektavimo 
institute, projekto autorius J. Bandziulis) Žemės ūkio me
chanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo instituto 
gyvenvietė. Joje palei kelią į centrinius instituto administra
cinius rūmus artimiausiais metais iškils penki eglute išdėstyti 
daugiabučiai gyvenamieji namai (serija 1-318-25), į vakarų 
pusę bus pastatyti dar penki dviaukščiai 12 butų gyvenamieji 
namai ir 10 vietų individualių automobilių garažas.

Dabartinės naujos dviaukštės aštuonmetės mokyklos pa
statas gali būti dar labiau išplėstas, pristatant salę ir dar vie
ną korpusą, be to, pagal esamą projektą netrukus bus pasta
tytas 90 vietų vaikų lopšelis-darželis (tip. pr. Nr. 2-04-258). 
Netoli plento, ties gatvių sankryža, bus pastatyti šiuolaikinių 
formų kultūros namai su 225 vietų sale (tip. pr. 264-12-7). 
Numatomas praplėsti naujas parduotuvės pastatas.

Instituto mechanizacijos kieme iškils stambus pastatas — 
dirvos kanalo korpusas, garažas, žemės ūkio mašinų pasto
gės, eksperimentinės mechaninės dirbtuvės. Labai reikšminga 
bus centrinė katilinė, kuri teiks šilumą ir karštą vandenį 
visiems instituto korpusams ir gyvenamiesiems pastatams.

Naujoje Raudondvario gyvenvietėje netrūks ir sporto bei 
žaidimų aikštelių. Jos numatytos bent keliose vietose: prie 
gyvenamųjų namų grupių, mechanizacijos kieme, prie vaikų 
lopšelio-darželio. Tačiau pagrindinis sporto centras su bėgi
mo taku, futbolo aikšte, gimnastikos, krepšinio, tinklinio ir 
rankinio aikštelėmis bus prie mokyklos. Visa gyvenvietė, 
kuriai ir dabar netrūksta žalumos, bus dar tvarkingiau ap
želdinta.

Tokios yra artimiausių 5—8 metų Raudondvario augimo 
gairės. Kai planai bus įgyvendinti, Raudondvaris visiškai ati
tiks aukštus šiuolaikinius kultūrinius ir buitinius gyvenimo 
reikalavimus. Jis turės visus miesto patogumus, o išvengs 
miesto trūkumų: triukšmo, dulkių, dūmų. Rami ir nepapras
tai graži aplinka, tyras oras sudarys raudondvariečiams pui
kias darbo ir poilsio sąlygas.
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VI. PRIEDAI





PAVADINIMŲ KITIMAS

J. KULIKAUSKAS

Miestelis

Šiuo metu Lietuvoje yra 8 vietovės, vadinamos Raudondva
riu. Seniau jų yra buvę daugiau. Pats pavadinimas sudary
tas iš dviejų žodžių: raudonas ir dvaras, vadinasi, raudonų 
plytų dvaras. Išnykus dvarams, kaip feodalizmo ir kapitaliz
mo laikotarpio ūkio sodyboms, tik šie vietovardžiai mums 
primena jų praeiti.

Raudondvaris prie Kauno turi dar senesnę ir įvairesnę 
praeitį. Vietovės prie Nemuno ir Nevėžio santakos minimos 
XIV a. kryžiuočių metraštininkų Hermano Vartbergės, Vy
gando Marburgiečio ir kt. kronikose. Kai 1362 m. ordinas 
išgriovė Kaimo pilį, prie Nevėžio žiočių buvo pastatyta kita 
pilis, pavadinta Naujasis Kaunas. (Kai kas jį tapatina su Rau
dondvariu (Aušra, 1884, Nr. 12, p. 408), nors tikslių duome
nų nėra).

Nuo XIV iki XIX a. ši vietovė kelis kartus keitė savo 
pavadinimą. Štai kaip Raudondvaris vadinamas bei rašomas 
įvairiuose dokumentuose ir laikraščiuose:

1) 1369 m.— Godesverderis (verder — pusiasalis, 
sala) — dievo sala (Lietuv. enciklopedija, t. 9, p. 362);

2) 1398 m.— G o t e s v e r d e r i s, čia jau buvo akmeni
nė pilis (dr. K. Verner, Naujoji Romuva, 1933, nr. 107 ir kn. 
Lietuvių karas su kryžiuočiais, V., 1964, p. 106, 227);

3) 1405 m.— Kionigsburgas — karaliaus pilis (Lie
tuv. enciklopedija, t. 9, p. 362);

4) 1652 m.— Vysoko Cervony Dvor — Aukš
tasis Raudonas Dvaras (Lietuvos inventoriai, V., 
1962 m., p. 173);
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Kaimai 
1652 m. Raudondvario (Vilkijos pavieto) inventoriuje sako
ma, kad dvaras turi 60,5 valako žemės, t. y. apie 1200 dešim
tinių. Jam priklauso 77 valstiečių kiemai arba dūmai ir šios 
vietovės:

1) Panemunės palivarkas (už Nemuno).
2) Graužai, kaimas, 12 valakų (XIX a. grafas kaimo 

gyventojus perkėlė į Žėbiškių k. apie Vilkiją, duodamas už 
1 valaką po 2 valaku. Dabar — Didvyriai. Čia įsikūrusi Rau
dondvario aštuonmetė mokykla, medelynas, Mechanizacijos 
ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinis 
ūkis.

3) Ne tony s, 19 v.; 4) Rapanoniai, 8 v.; 5) T a- 
mošiūnai, 2 v.; kaimas išnykęs ir pavadinimo nebėra): 
Girkšliai dabar Tirkšliai, 8 v.; Miškiniai, 2,5 v.; 
7) Raubatoniai, 7 v.; 8) Kačiūniškės — palivar
kas.

Visi šie vietovardžiai — be Tamošiūnų — tebėra gyvi.
1923 m. visuotino gyventojų surašymo metu Raudondva

ris buvo valsčiaus centras, Kauno apskr. Dvaras skaitomas 
vienu kiemu su 382 gyventojais. Po žemės reformos aplink 
dvarą didžioji dalis žemės buvo nusavinta ir išdalinta nauja
kuriams kumečiams. Naujosios sodybos pavadintos Did
vyrių kaimu. Palivarkai — Bernatonys, Kačiūniškės, La- 
manka (čia buvo girininkija ir lentpiūvė), Nadbūda, Virba- 
liūnai — virto kaimais. Iš Bernatonių palivarko atsirado 
Bernatoniai Senieji (Pempinai), Bernatoniai Nau
jieji, Bernatonių K a i m e 1 ė arba Kaimeliai. Visi 
šie vietovardžiai buvo ir 1959 m., kada Raudondvaris tapo 
apylinkės centru, kokiu jis ir šiuo metu yra. Nebeliko ofi
cialaus vietovardžio Nadbūda, nors žmonės jį tebežino.

1959 m. kaimų pavadinimai buvo ir dabar tebėra: Biliū
nai, Dūminai, Kalnyčiai (Kalniečiai), Kamavę, 
Laigiai, Miškiniai, Šilelis, Vijūkai... Apylinkė
je atsirado naujas vietovardis Maskvelė (Maskvos k.).

Kolūkiai
1950 m. apylinkėje ėmė kurtis kolūkiai. Vėliau jie buvo per
tvarkomi ir sujungiami, keičiant ir pavadinimus: „Didvy
ris", „Kalnyčiai", Gegužės l-ji", „Ąžuolas", 
„Šviesusis kelias", „Aušra". Tie pavadinimai per 
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trumpą laiką nespėjo prigyti. 1958 m. visi apylinkės ūkiai 
ir kolūkiai buvo įjungti į Ž. 0. Mechanizacijos- 
elektrifikacijos mokslinio tyrimo institu
to eksperimentinį ūkį. Kolūkių pavadinimai išnyko. 
Liko gyvuoti senieji vietovių pavadinimai.

Apylinkės gyventojų pavardės
Pagal 1652 m. Raudondvario dvaro inventorių:

Graužuose: Povilas Banionis, Jonas R i n k ū n a s, 
Janulis Til indis, Adomas Prūsas, Brazys D iš rai
ti s, Stanis P e r v a z n y k a s... Išnykus kaimui ir šių pa
vardžių apylinkėje nebesutinkama.

Netonyse: Tamošius M a č i u 1 i o n i s, Stanislovas C i u- 
c i u 1 k a, Jonas Vaitonis, Sabas K i 1 d ū n a s, Mikas 
N a v i k a i t i s, Petras Kukulis, Bruzis Lukštaitis, 
Mikas Pūkas, Mikas Stelmokas... Dabar sutinkamos 
tik Ciuciulka ir Marčiulionis.

Rapanionyse: Simas Č i a 1 k a, Martynas Z a r e m b a: 
Motiejus (užkurys) Gražutis, Marijonas Pievūnas, 
Jurgis Miknių na s, Gustas J o k ū b a i t i s... Sutinkamos 
tik Čialka ir Mikniūnas.

T tiksliuose: Valis R a d ž i ū n i s, Kibąs R a d ž i o n i s, 
Simas V a i č i ū n i s, Andrius Bardelaitis, Banis B a- 
n i o n i s, Petras A v i ž i o n i s, Stanislava D v a r u k i e- 
nė... Sutinkama tik Banionis.

Tamošiūnuose: Mačiulis Tamošiūnas, Mikas Ta
mošiūnas, Juozapas Tamošiūnas. Nuo šios pavar
dės, matyti, ir kaimas buvo gavęs vardą. Pavardė dar sutin
kama, o vietovardis jau išnykęs.

Miškiniuose: Valis Miškinis, Jonas Miškinis, 
Tamulis Miškinis, Jokūbas Miškinis, Mačiulis M i š- 
kinis. Šioje vietovėje visos pavardės išvirto Mačiu
liais, nors ir kaimo pavadinimas buvo gavęs vardą nuo 
pavardžių. Mačiulis — dažna pavardė apylinkėje.

Raubatonyse: Andrius M a s i u 1 i o n i s, Stanislovas 
Nekrošaitis, Jonas M a s i ū n i s, Jonas Rauba, 
Čiaslas Radžiūnas, Jonas Uipšaitis, Žemaitis... 
Dabar besutinkamos Nekrošius ir Žemaitis.

Salomenkoje: Jonas Vertinskis, Martynas Jane- 
v i č i u s, Jurgis Sliesorius su sūnumi Stanislovu, Ma
tys K u č i n s k i s, Kazimieras Jankovičius, Jokūbas
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V а 1 u k a i t i s... Tai — miestiečiai. Tokių nebėra. Dauguma 
jų būta lenkiškų, o kaimuose pavardės — grynai lietuviškos. 
Dalis jų su galūnėmis — a i t i s, užnemuniečių kilmės.

Laukų pavadinimai
Ašarinė — lanka, laukai ir kapeliai prie jų.

Baj oriškė — palivarko vieta; žmonės palivarką vadi
na prielipas — prie dvaro prilipdytas.

Bašantarnė — miškelis, grafo draustinis, kur fazanai 
ir kiti paukščiai buvo auginami ir medžiojami.

B e n d r i s — laukai, nuo ten gyvenusių B e n d r i ų pa
vardės.

Dūmino arba R u d ž i o n i ų kalnelis.
J o ž i š k i a i — laukas.
Graužai — laukas.
Gardžiamiškis — slėnis, griovys miške.
Lankutė — pievos prie Nemuno.
Markabūda — buvęs palivarkas.
V e d e s a — laukas prie Nevėžio ir Nemuno. Pavadini

mai tebėra gyv.
Užbaigiant tenka pasakyti, kad Raudondvario apylinkių 

kalba priklauso vakarų aukštaičių kauniškių 
tarmei (Z. Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, V., 1966, p. 15, 
žemėlap. Nr. 1).

RAUDONDVARIO TIŠKEVIČIŲ ARCHYVAS, 
SAUGOJAMAS LTSR VALST. CENTRINIAME 
ISTORINIAME ARCHYVE
M. ČILVINAITĖ

Raudondvario archyvas yra didelis ir turtingas. Jame gausu 
įvairios istorinės medžiagos, naudingos mūsų mokslininkams. 
Tačiau analitiniam archyvo aprašui paruošti reiktų skirti 
daug laiko ir kruopštaus darbo. Todėl tuo tarpu duodama tik 
provizorinė jo apžvalga, naudojantis VCIA paruoštais to 
fondo aprašais.

Tiškevičių archyve yra medžiagos, liečiančios Raudon
dvarį, jam priklausiusias, įsigyjamas bei įgytas ir kitas val
das, vienokių ar kitokių būdu susijusias su Raudondvariu.

Raudondvario fonde — • F 716 — rasta sekančios medžiagos.
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Dzevaltovskio žemės pirkimo Raudondvariui iš Paštuvos 
ir Virbamonių šlėktos dokumentai. A. Zabielos teismo bylos 
su Siručiais, Tiškevičiumi ir kitais 1520—1755 m. Oringskių 
ir Dzevaltovskių tranzaktai dėl žemių pripirkimo Raudon
dvariui. Dzevaltovskio teismo bylos su Radvila dėl įpėdinys
tės į Raudondvarį. Raudondvario įpėdinių byla dėl malūno 
ant Karna vos upės. Raudondvario perėjimas iš Dzevaltovs
kių Zabielams 1574—1757 m. Dzevaltovskių, Radvilų ir 
Oginskių sutartys bei sandėriai dėl Raudondvario. Bernata
vičių dvaras Bernatavičių, o taip pat Kudrevičių, Jadaugų. 
Žeromskių valdymo laikais. Grafo Zabielos rašteliai, duoti 
įvairiems asmenims prie Raudondvario pardavimo sutarties 
grafui Tiškevičiui. Garantijų ir kiti gavimo ir atidavimo pi
nigų rašteliai 1769—1819 m. Kita medžiaga 1520—1841 m.

Inventoriai ir natūralinių ūkio pajamų knygos 1818— 
1888 m.

Valstiečių prievolės dvarui ir susirašinėjimas tais reika
lais 1834—1872 m., 1854—1872 m.

Reviskije skazki (dvaro žmonių registrai) 1818—1864 m. 
Žemės liustracijos ir kiti žemės reikalai 1819—1877 m.
Javų atsargos, sandėliai, valstiečių javų pyliavos, pasko

los 1820—1867 m.
Dvaro etatai, laikini meistrai ir darbininkai 1820—1859 m.
Bendros kasos (įvairių mokesčių) dokumentai 1820— 

1856 m.
Arklių paskirstymas kariuomenei pervežti, teismams, iš

kilmėms ir kitiems reikalams 1843—1888 m.
Miško medžiagos 1834, 1837 m. Miškininkystė ir miško 

medžiagos apdirbimas 1841 m.
Statybos ir remontai: Telegrafo Kaunas—Raseiniai prave- 

dimo reikalai. Kelio Raudondvaris—Čekiškė ir kitų kelių 
pravedimo reikalai 1836—1874 m.

Miško medžiaga, duota Bružų malūno statybai, Raudon
dvario laivo — boto — pataisymui, tiltams ir kitiems reika
lams 1873 m.

Brioviškių vandens malūnų — aukštutinio ir žemutinio — 
remontas 1871 m.

Raudondvario bažnyčia 1829—1863 m.
Nepilnamečio grafo Benedikto Tiškevičiaus, s. Mykolor 

valdos Kauno apskrityje 1870 m.
Įvairūs dokumentai 1815—1877 m.
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Svaiginamų gėralų gamyba ir prekyba:
Raudondvaryje ir palivarkuose 1820—1867 m.;
Blagoslavenstvos dvare ir palivarkuose 1829—1873 m.;
Persajos dvare ir p-se 1839—1862 m.;
Žiežmarių dvare ir p-se— 1855 m.
Aktai, privilegijos, teismų dokumentai, įvairūs metrikai, 

testamentai. M. B. Tiškevičiaus paveldėjimo dokumentai, lie- 
čią Blagoslavenstvos dvarą ir palivarkus 1803—1871 m.

Kitų valdų dokumentai:
Babtyno dvaras. Vitebsko kašteliono Simono Siručio ma

lūno ant Jiesės statymo reikalai. Prozorų, Giedraičių teismi
niai raštai, sutartys. Prozorų, Siručių ir kitų teisminiai raš
tai, skundai. Babtyno, Sitkūnų, Panevėžio dvarų me
džiaga ir Tiškevičiaus įsigijimas Babtyno dvaro. 1500— 
1848 m.

Vilkijos dvaras. Zabielai, Pacai, Tiškevičiai. Zabielos byla 
su šlėkta dėl valstiečių pabėgimo. Gaižuvos dvaro reika
lai— Zabielai, Sipavičiai, Tiškevičiai ir kiti. Vilkijos perėji
mas iš Zabielos Tiškevičiui. 1672—1832 m. Kita medžiaga 
1500—1845 m.

Vidgoščių—Mackių dvaras. Vankovičiai, Zavišos, Iva- 
nauskiai, Makarevičiai. Vankovičių byla su Valadkevičiais, 
Budrevičiais dėl Mackių dvaro ir kitos. 1539—1821 m.

Krokėnų—Devainiškių dvaras. Puzinai, Tiškevičiai, Ogins
kiai, Benkovskiai, Karpiai, Chšonstachovskiai ir kiti. Testa
mentai, pirkimo, užstatų, pardavimo ir kiti dokumentai. Pu- 
zino — Tiškevičiaus pirkimo-pardavimo aktai ir kita. 1707— 
1838 m. Kita 1529—1838 m.

Dubingių dvaras. Benedikto Tiškevičiaus sandėriai, kon
traktai, nuomos sutartys su įvairiais asmenimis. Radvilai, 
Tiškevičiai, Sologubovičiai. Tų valdų perėjimas Tiškevi
čiams. 1604—1808 m. Dokumentai, raštai, inventoriai. 1451— 
1835 m.

Žiežmarių dvaras. Žiežmarių dvaro valdymo, pirkimo, 
pardavimo, nuomos sutartys ir kita medžiaga. Akcizo liūdi
mai. duoti Tiškevičiui aludarystės reikalais Žiežmariuose. 
Pajamų, išlaidų knygos, valstiečių prievolių surašymai, činšo 
mokesčiai, valstiečių sąrašai, dvaro ekonominiai rejestrai, 
tarnautojų sąrašai ir kita grafo Tiškevičiaus Žiežmarių val
dos medžiaga. 1500—1865 m.
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Nemežo dvaras. Valstybiniai įsakymai, inventoriai, nuo
mos, pirkimo ir kiti aktai bei dokumentai. Pliaterių, Ogins
kių, Tiškevičių teisminiai raštai. Nemežo pirkimo iš Pliate
rių dokumentai. Yra inventorių ir kitos medžiagos apie var
gingą valstiečių būklę. 1790—1840 m.

Osokno dvaras. Osokno dvaro medžiaga, joje yra 
Sologubiškio ir kitų vietų medžiagos. Pliaterių pirkimo-par
davimo, nuomon davimo dokumentinė medžiaga. Dvaro že
mės išpardavimo, Gorainskių, Strupeinskių, Mobeckių ir kitų 
teisminiai raštai. 1587—1829 m.

Pepalių dvaras (Ukmergės apskr.). Mintautų ir Gedgaudų 
žemių pardavimas Pepalių dv. apylinkėse. Pepalių dvaro ri
bos Tiškevičiaus valdymo metu. Žemvaldžių Pocevičių, Ju
revičių, Talmontų ir kitų pirkimo-pardavimo, užstatymo, 
nuomos ir kita dokumentinė medžiaga. Prozorų Pepalių dva
ro įsigijimo iš Pocevičių ir kita dokumentinė medžiaga. 
1504—1836 m.

Paštuvos dvaras (Raseinių apskritis). Dvaro lankų bei že
mių ir miškų pardavimo, užstatymo ir kita dokumentinė 
medžiaga. 1550—1599 m. Paštuvos, Žabiškių, Račkūnų ir kitų 
žemių dovanų aktai. Raškų, Simaškovičių, Gineičių, Pacų, 
Karpių, Zabielų įvairūs to dvaro bei žemių dokumentai. 
1504—1845 m.

Prončeikovo dvaras. Galinskių, Neverovičių, Bazilevskių 
ir kitų bylos dėl Požariškių, Potrovsžiznos, Koncevsčiznos ir 
kitų to dvaro valdų. Grudo dvaro ir miestelio dokumentinė 
medžiaga. Svetoržickių susirašinėjimas su grafu Tiškevičiu
mi dėl malimo Grūdo malūne ir žuvavimo Grudo tvenkinyje. 
Pacai, Požarijskiai, Zajačkovskiai, Galinskiai, Lichodziejevs- 
kiai. Galinskių byla su Poznickiais, Izlovskiais bei Tiškevi
čiumi. Dvaro perėjimas iš Juozapo Galinskio Mykolui Tiš
kevičiui. 1504—1838 m.

Romainių dvaras. Dabkevičių, Radzevičių pirkimo-parda
vimo bei dovanų aktai ir kiti dokumentai. Romainių—But- 
kūnų užstatų, pirkimo-pardavimo ir kiti dokumentai. Butke
vičiai, Postovskiai, Bilevičiai. Teismo bylos Prozorovų su 
Aiziku L., Emilijono sūnumi. Romainių—Bivilių dovanų, už
statų, pardavimo ir kiti dokumentai. 1550—1830 m.

Šveicarų—Ciundzi dvaras. Ciundzi, Neveriškiai, Gorai
niai ir kit. inventoriai, teismų bylos. Ciundziškių teismo
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procesas su vilniškiu klebonu V. Sirovskiu dėl Šveicarų dva
ro valdymo. 1542—1851 m.

Gamų (Juodžių) dvaras, Jagliniškių dvaras. Analoginė, 
kaip ir kitų minėtų dvarų, dokumentinė medžiaga. 1563— 
1776 m.

RAUDONDVARIO BIBLIOGRAFIJA.*
H. GRINEVIČIUS J. VAJEGA

TARYBINIS PERIODAS

Knygos
1. Barkauskas G. Lietuvos žemės ūkio elektrifikacijos 

mokslinio tyrimo institutas. K., 1966, 32 p. Lietuvos že
mės ūkio ministerija.
Instituto įsikūrimas (1957 m.), jo uždaviniai ir darbai.

2. Bičkauskas-Gentvila L. 1863 m. sukilimas Lie
tuvoje. V., 1958 , p. p. 118, 120.
Valstiečiai priešinasi grafo steigiamai savivaldybei.

3. CveigasA. Mindaugas II. Romanas. V., 1955. Skyrius 
„Lokio kailis".
Kaizerinė Vokietijos karo vadovybė, įsikūrusi Raudon
dvaryje, svarsto Lietuvos prisijungimo planus.

4. D u n d u 1 i s B. Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemu
nės XV а. V., 1960, p. 81.
Suvalkijos panemuniai priklausė Žemaitijos administra
cijai; suvalkietiškų pavardžių sutinkame ir Žemaičiuose. 

5. Galaunė P. Muziejininko novelės. V., 1967, p. p. 109, 
145.
Iš Raudondvaryje buvusių įžymiųjų menininkų paveiks
lų 1940 m. neberasta nė vieno.

6. Kėžinaitis P. Aplink Kauną. V., 1966, p. 61—62. 
Trumpai apie Raudondvarį.

7. Jablonskytė-Rimantienė R. Kai kurie Lietu
vos paleolito klausimai.— LTSR MA Darbai, serija A, 
1964, t. I (16), p. 40—42, su ii.

1 Ji nėra išsami, ypač buržuazinio laikotarpio periodas. 
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Aprašoma Šilelio II akmens amžiaus stovykla.
8. Lietuvių karas su krvžiuočiais. V., 1964, p. 96, 100 

ir kt.
Kalbama apie Gotesverderį, Kionigsburgą.

9. Lietuvos inventoriai XVII а. V., 1962, p. 173—177. 
Smulkus Raudondvario (Vysoko-Cervonego) dvaro in
ventorius ir baudžiauninkų sąrašai.

10. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas.
V„ 1959, p. 155.
Raudondvario apylinkės gyvenamosios vietovės.

11. Lietuvos TSR Istorijos šaltiniai, t. II. V., 1965, p. 189. 
1881 m. gyventojų pasipriešinimas Raudondvaryje prieš 
grafą ir policiją.

12. Revoliucinis pakilimas Lietuvoje ir Baltarusijoje, 
Maskva, 1964, p. 344-5.
Minimas Kauno gubernatoriaus S. Chominsko raštas, kad 
Raudondvario apylinkės valstiečiai 1861 m. atsisakė iš
rinkti valsčiaus seniūną.

13. Sukilimas Lietuvoje ir Baltarusijoje. Maskva, 1965. 
p. 272-3.
B. Tiškevičius atsisakė mokėti 1863 m. sukilėlių valdžiai 
duoklę.

14. Užkuraitė S.— LTSR AM Mokslo darbai. Biblioteki
ninkystė ir bibliografija. V., 1966, p. 62.
Kauno VD universiteto bibliotekai atiteko Raudondvario 
Tiškevičiaus bibliotekos knygų, kurių tarpe buvę ir in
kunabułu.

Periodika
1. Abramauskas S. Raudondvario pilis.—„Kauno tie

sa", 1957, gruodžio 25.
2. Abramauskas S. Raudondvario pilis.—„Socialistiniu 

keliu" (buvęs Kauno ir Jonavos r.), 1958, sausio 8. 
Pilies rūmų architektūra ir istorinė apžvalga.

3. Abramauskas S. Retas senosios statybos pavyzdys.— 
„Kauno tiesa", 1959, gruodžio 3.
Pilies rūmų statybinės technikos ypatumai.

4. Adomonis S. Dainuoja vyrų choras.— „Socialistiniu 
keliu", 1960, vasario 21. Nuotr.
Ž. ū. mechanizacijos ir elektrifikacijos inst-to 46 asmenų 
choras rajono apžiūroje užėmė pirmą vietą.
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5. Adomonis S. Instituto bibliotekai 10 metų.—„Biblio
tekų darbas", 1966, Nr. 11. Nuotr.

6. Adomonis S. Atgimusioje pilyje.—„Valstiečių laik
raštis", 1967, sausio 1.
Apie pilį ir joje įsikūrusią biblioteką.

7. Aleknavičius B. Jie ruošiasi Respublikinei dainų 
šventei.— Meno saviveikla, 1960, Nr. 5.

8. Aleknavičius B. Raudondvario septynmečio staty
bose.—„Socialistiniu keliu". 1960, rugpiūčio 5 d.
Istorinė apžvalga ir ateitis.

9. Aleknavičius B. Antroji vieta respublikoje.—„So
cialistiniu keliu", 1960, rugpiūčio 14.
Apie 2. ū. mech, ir elektr. inst. choro laimėjimus.

10. Aleknavičius B. Mokėti pasirašyti neužtenka. 
Apie mokyklas nelankančius apylinkės vaikus.

11. Andrikienė K. Tęsiame revoliucines tradicijas.— 
„Socialistiniu keliu", 1960, lapkričio 4.
Spalio mėnuo Raudondvario mokykloje skiriamas kom- 
jaunimui: 28—29 d. d. kviečiami svečiai papasakoti apie 
praeitį.

12. A r k u š a u s k a i t ė A. ir kt. Švaros komisijos prane
šimas.—„Socialistiniu keliu". 1960, liepos 8.
Raudondvaryje vis dar trūksta švaros.

13. Baršauskas J. Neleiskime griūti Raudondvario pi
liai.—„Tiesa", 1960, gegužės 14.
Trumpa istorija ir restauracijos darbai.

14. Čižinauskienė E. Tokie buvo pirmieji žingsniai.— 
„Komunizmo vėliava" (Kauno r.), 1965, vasario 13.
Apie kolūkių kūrimąsi ir Raudondvario apylinkės akty
vistus Stasį Stankevičių ir Ievą Rutkauskienę.

15. Čižinauskienė E. Nelauktas pagalbininkas.—„Ko
munizmo vėliava", 1967, lapkričio 14.
Atsiminimai apie 1940 m. birželio mėnesio pirmąsias ta
rybines dienas Raudondvaryje.

16. Bartkus K. Senosios Raudondvario bibliotekos pėdsa
kais.—„Bibliotekų darbas", 1968, Nr. 6, p. 39.

17. ČerbulėnasK. Biržų ir Raudondvario meno pamink
lai.—„Kultūros barai", 1967, Nr. 11.
Jų projektai, statyba ir likimas.
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18. Dr om an t as J. Mūsų institutas šiame penkmetyje.— 
Valstiečių laikraštis", 1966, kovo 29.
Apie Žemės ūkio mech, ir elektr. institutą.

19. G a i g a 1 a s Z. Pilyje mokslinė biblioteka.—„Tiesa". 
1965, rugsėjo 16.
Apie instituto mokslinę-techninę biblioteką.

20. Juodsnukis P. Respublikinė žemės ūkio išradėjų ir 
racionalizatorių paroda. Raudondvaris.—„Mokslas ir 
technika", 1961, Nr. 1, iliustr.

21. Juozapavičius P. Švietimas Raudondvaryje.—„Ko
munizmo vėliava", 1967, gruodžio 7, iliustr.
Mokyklų istorija.

22. K a d ž i u 1 i s A. Kuo greičiau gaminkime mašinas.—„Tie
sa", 1964, balandžio 7.
Pastabos iš seminaro Raudondvaryje.

23. Koženiauskaitė D. ir Karazijaitė I. Mūsų 
delegatai.—„Socialistiniu keliu", 1960, vasario 19.
Apie Raudondvario 8-metės mokyklos mokyt. K. Andri
kienės darbą ir jos išrinkimą delegatu į XXII partijos 
suvažiavimą.

24. Kvedaras P. Vienas iš geriausių.—„Mūsų girios", 
1960, Nr. 12, iliustr.
Apie Kauno miškų ūkio Raudondvario girininkijos Miš
kinių eiguvos eigulį J. Saboną.

25. Kur Nevėžis savo vandenis gena.—„Komunizmo 
vėliava", 1967, liepos 20. (Visas puslapis, iliustr.).
Apie senąjį ir dabartinį Raudondvarį pasakoja Jonas Ma
čiulis, 90 metų, 15 m. tarnavęs grafo arklininku; E. C i- 
žinauskienė, pirmoji vykd. komiteto pirmininke 
ir kt.

26. Masiliauskas V. Mūsų melžėjos pasirodė gerai.-- 
„Komunizmo vėliava", 1967, liepos 12, iliustr.

27. Kur Nevėžis pro raudoną dvarą.—„Valstiečių laikraš
tis", 1960, vasario 7.
Apie institutą ir jo sprendžiamas problemas.

28. Lūšinskas R. Mokslinė konferencija Raudondvary
je.—„Valstiečių laikraštis". 1966, spalio 16.
Paminėtas instituto dešimtmetis.

29. M a č i u 1 i s J. Gyvenimo kaina.—„Komunizmo vėliava", 
1965, birželio 6.
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Apybraiža apie Bernatonių k. gyventojų kovą su buržua
ziniais nacionalistais pokario metais.

30. M a č i u 1 i s J. Ji iš tų, kurie neša šviesą.—„Komunizmo 
vėliava", 1965, liepos 25, iliustr.
Apie bibliotekos vedėją N. Zdarnovą.

31. Mačiulis J. Žmogus, kuris neša šviesą.—„Bibliotekų 
darbas", 1965, kovo 7, iliustr.
Apie tą pačią bibliotekos vedėją N. Zdarnovą.

32. Maleris R. Ką skatina dabartinis planavimas.—„Tie
sa", 1965, kovo 7.
Apie Raudondvario Instituto parodomąjį ūkį.

33. Mokslininkai prie Nevėžio švenčia jubiliejų.— 
„Komunizmo vėliava", 1966, spalio 14.
Instituto dešimtmečio sukaktis.

34. Mitingas Raudondvaryje.—„Socialistiniu keliu", 1960, 
gegužės 5.
Pasikeitimai per pastaruosius metus. Gamybiniai ekspe
rimentinio ūkio įsipareigojimai.

35. Nenugalima kolektyvinių ūkių santvarka. (Progim
nazijos direkt. K. Svilainio pasikalbėjimas su darbo vals
tiečiais).—„Tiesa", 1947, liepos 3.
Kolektyvinių ūkių sistema — valstiečių laimės ir gerovės 
šaltinis.

36. Pastarnokas J. Ką pasakoja stendas.—„Komunizmo 
vėliava", 1965, liepos 24.
Apie pokario metais nacionalistų nužudytus Raudondva 
rio apylinkės darbo žmones.

37. Pastarnokas J. Kur Nevėžis savo vandenis į Ne
muną varo.—„Komjaunimo tiesa", 1966, gruodžio 3. 
Istorinė apybraiža.

38. Piūties išvakarėse.—„Tiesa", 1965, liepos 24. Apie 
Raudondvaryje įvykusį respublikinį pasitarimą derliaus 
nuėmimo klausimu.

39. S t a n i k a i t ė E. Pagalvokime apie mūsų jaunimą.— 
„Socialistiniu keliu", 1960, liepos 8.
Apie 8-tės mokyklos mokinių auklėjimą.

40. Simonėlytė L. Papasakok, Tamara.—„Komunizmo 
vėliava", 1965, balandžio 4.
Apie Raudondvario mokytoją T. Naujokienę, kalėjusią 
IX-me forte.
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41. Urbietis A. Čia gyveno grafai.—„Komunizmo vėlia
va", 1965, liepos 18.
Apie pilį ir joje esančią biblioteką.

IKITARYBINIS LAIKOTARPIS
Knygos

42. Avižonis K. ir kiti. 20 kelionių po Kauno apylinkes. 
K. 1937, p. 22—24.
Bendros istorinės žinios.

43. Barkauskas P. Vadovas po Lietuvą. K., 1938, p. 87
44. Bičiūnas V., Kaunas 1030—1930 (monografija), K., 

1930, p. 255-6.
Raudondvario istorinė apžvalga. 1923 m. čia buvo mano
ma įrengti muziejų ir meno galeriją. Vėliau projektuota 
įtaisyti respubl. prezidento vasaros rezidenciją.

45. C i ž i ü n a s V. Vadovas po Kauną ir apylinkes. K., 1935, 
p. 116.
Istorinės žinios.

46. Ivinskis L. Kalendorius 1877 m.
Raudondvario valdiškoje mokykloje mokosi 25 mokiniai, 
yra 2 mokytojai.

47. Ką yra pasakęs A. Jakštas. K., 1930, p. 75—78. 
Apmąstymai apie grafą lėbautoją, jo dvarą ir to dvaro 
panaudojimą šiuo metu.

48. Lietuvos apgyventos vietos (1923 m. pirmojo visuo
tinojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenys). K., 1925. 
Raudondvario valse. įvairūs duomenys. Dvaras nurody
tas kaip vienas kiemas su 382 gyventojais.

49. Lietuviškoji enciklopedija, t. IX. K., 1941, p. 362. 
Getesverderio istorija.

50. Stanevičius S. Šešios pasakos. V., 1820, p. 6. Pasa
kėčia „Arklys ir meška". („...Kur Nevėžis pro Raudoną 
Dvarą...")

51. Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. K., 
1926, p. 87.
Raudondvaryje rastas akmens kirvukas.

52. Valančius M. Pastabos pačiam sau. K., 1926, p. 87. 
M. Valančiaus vizitacijos Raudondvaryje 1851 ir 1857 m., 
įkuriant parapiją ir pašventinant naują bažnyčią.
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Periodika
53. J a r u 1 a i t i s A. Raudondvaris.—„Lietuvos aidas", 1936r 

birželio 3.
Istorinė apžvalga.

54. Iš Lietuvos krašto. Raudondvaris.—„Dabartis", 
1918, kovo 19.
Apie lietuvių mokyklą. Mokosi 100 vaikų, veikia vaka
riniai kursai.

55. N o r k a i t i s V. Sunaikintieji mūsų turtai.—„Bangos", 
1932, nr. 17, p. 515.
Bažnyčia susprogdinta caro kariuomenės 1915 m., dabar 
atstatoma.

56. Pestungos prie Nemuno.—„Naujasis Keleivis", (Pri- 
dėtka Nr. 18), 1881, gegužės 6, (Tilžė), p. 114 (Šviežiau
sios Žines).
Rusijos valdžia ketinanti nupirkti Tiškevičiaus dvarą ir 
įrengti jame fortus.

57. „Raudondvary apsilankius".—„Vienybė", 1928, rug
sėjo 14.
Dabartinį Raudondvarį lygina su prieškariniu. Smerkia 
Tiškevičių už išlaidumą ir gyventojų lenkinimą. (Str. 
perspausdintas kn. „Ką yra pasakęs A. Jakštas".)

58. Raudondvario senosios bažnyčios sunaikinimas ir 
naujosios statyba.—„Lietuvos aidas", 1938, spalio 7.

59. Š t u o p i s P. Kai piliakalniai prašneko. Po Žemaičių že
mę.—„Lietuvos aidas", 1936, liepos 28.
Ekskursantų įspūdžiai Raudondvaryje.

60. V a i č a i t i s V. Apie Raudonpilį.—„Aušra", 1883, nr. 7r 
p. 200.
Pasakoja apie Veliuoną. Raudondvarį painioja su Rau
done—Raudoniu.

61. Raudondvaris.—„Aušra", 1884, Nr. 12, p. 408.
Papildo pernykštį straipsnį. Duoda istorinių žinių, nuro
do paskutines informacijas. Tiškus (Tiškevičius) save lai
kąs lietuvninku ir tai jam padėjo žemių prisipirkti Lie
tuvoje.

Iš pažangaus jaunimo veiklos Raudondvario apylinkėje

62. Ožaitis. Jaunimas Lietuvoje. Raudondvaris.—„Žiežir
ba", 1924, gruodžio 25, p. 27—28.
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Dvare jaunimas kartu su vietos kariškiais rengia vaka
rėlius, kultūrėja, nori įkurti ,,Žiežirbos" draugijos skyrių.

63. Klajoklė. Netoniai (Raudondvario v.).—,,Žiežirba' , 
1924, gruodžio 25, p. 30.
1924.XI.30 mokyt. Leichmanienė įkuria L.S.D. Jaun. S-gos 
,,Žiežirba" skyrių, dalyvaujant centro atstovams. Įstojo 
17 narių, įsteigti jų vardu vakariniai bendro lavinimo 
kursai.

64. Ožaitis. Netonys.—,,Žiežirba", 1925, vasario m., p. 16. 
Mokyt. Leichmanienė persekiojama, kad įsteigė kursus 
suaugusiems.

65. Kovų Varnas. Netonys.—,,Žiežirba", 1925, gegužės 
mėn., p. 15.
,,Žiežirbos" skyr. skaitomos paskaitos. Lektoriai atvyksta 
iš Kauno.

66. Gužutis. Netonys.—,,Žiežirba", 1925, rugpiūčio mėn., 
p. 15.
Persekiojamos „Žiežirbos" veikimas aptilo. Idėjos drau
gai vėl raginami į darbą.

67. Redakcijos atsakymas Ožaičiui.—„Žiežirba", 1925, 
rugsėjo mėn., 16.
Nežinoma, kur būtų galima gauti K. Markso paveikslą. 
Kauno knygynuose jie uždrausta laikyti.

68. Jonas. Netonys.—„Žiežirba", 1926, gruodžio mėn., p. 12. 
Pasikeitus politinėms sąlygoms, „Žiežirbos" skyriaus vei
kimas atgijo. Vėl veikia Leichmanienės vedami vakari
niai kursai suaugusiems.

69. Ž i e ž i r b i n i n k a s. Raudondvaris.—„Žiežirba", 1926, 
gruodžio mėn., p. 13.
Įsisteigusiame žiežirbininkų skyriuje yra 20 narių. Dau
gelis jų bedarbiai ir labai vargingai gyvena. Jų atstovai 
dalyvavo konferencijoje Kaune.

Knygos kitomis kalbomis
70. Baliński M., Lipinski T. Starożytna Polska, t. III. 

Warszawa, 1846, p. 560 (pirma laida); t. IV. Warszawa, 
1886, p. 453 (antra laida).
Bendros istorinės žinios. Polemizuoja su T. Narbutu.

71. Brandys M., Kozietulski i inni, t. II. Warszawa, 1967, 
p. 62—63.
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Aprašo 1812 m. Napoleono armijos dalinio stovyklavimą.
72. B u s z y n s k i I. Brzegi Niewiaży. Wilno, 1873, p. 51—56. 

Mini senovinius griuvėsius tuoj už Nevėžio. Duoda kai 
kuriuos istorinius faktus iš XV—XIX a.

73. Czerski S. Opis Žmudzkiej Dyecezyi. Warszawa, 1830, 
p. 74.

Raudondvario koplyčia priklauso Vilkijos parapijai.
74 C h w a 1 e w i k E. Zbiory Polskie, archiwa, biblioteki, 

gabinety, galerie, muzea..., 1.1, Warszawa—Kraków, 1927, 
p. 57—58.
Smulkus Raudondvario bibliotekos ir meno turtų aprašy
mas. Nurodyti paskutinieji šaltiniai.

75. Na r būt t T. Dzieje narodu Litewskiego, t. V., Wilno, 
1839, p. 175 ir toliau.
Smulkiai aprašytos Kęstučio kovos su kryžiuočiais 
1369 m. dėl Gotesverderio ir kt.

76. Nowakowski E. Wycieczka na Litwę.— Biblioteka 
Warszawska, 1857, t. I, p. 590—597.
Aprašomi dvaro rūmai, ūkio pastatai, parkas, meno kū
riniai rūmuose ir bažnyčioje.

77. Potocki L. Pamiętniki pana Kamertona, t. I, Poznan, 
1869, p. 166—170.
Aprašoma Marijos Prozonenės tragiška mirtis 1849 m., 
persikeliant per Nevėžį keltu.

78. Rouba N. Przewodnik po Litwie i Białejrusi. Wilno, 
1909, p. 39.
Bendros istorinės žinios.

79. Słownik geograficzny, t. I, Warszawa, 1880, 
p. 847.
Bendros istorinės žinios.

80. S m a. Mappe der Kownoer Zeitung, 1916 m. birželio 
11 d.
Kelionė Nemunu į Raudondvario pilį. Su trimis škicais.

81. T y s z k i e w i c z E. Groby rodziny Tyszkiewiczów. 
Warszawa, 1871.
Vandos Tiškevičienės ir sūnaus Mykolo koplyčioje bu
vusio antkapio litografija ir epitafijų tekstai.

82. T r i p p 1 i n T. Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi, t. II. 
Wilno, 1858, p. 32—40.
Aprašo rūmus, parką, dailės kūrinius rūmuose ir bažny
čioje, kapines.
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83. А ф а н а с ь е в Д. Материалы для географии и статисти
ки России. Ковенская губ. С. Петербург, 1861, с. 749 
и др.
Minima plytinė, spirito varykla, sodas ir kt.

84. Археографический сборник, т. VIII. Вильна, 
1870, c. 381—383.
Kėdainių seniūnas S. Oborskis laiške Boguslavui Radvi
lai aprašo Raudondvario būklę 1660 m.

85. Исторический очерк народных училищ в Ковен- 
ской губ.— Журнал министерства народного образова
ния, 1870, С. Петербург, № 7, стр. 163.
Kai kurios žinios apie Raudondvario pradinės mokyklos 
kūrimąsi 1864 m.

86. Ковенская губерния за время 1843—1893. 
Ковна, 1893, стр. 345.
Apie Raudondvaryje veikusią valdišką mokyklą.

87. Семенов П. П. Живописная Россия, т. III. С. Петер
бург, 1882, с. 179—180.
Trumpa istorija: parkas, trobesiai, meno turtai, prancū
ziško stiliaus arklidės.
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