
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Metų sukaktys
Sukanka 50 metų, kai Ukmergėje 

1971 m. birželio 2 d. gimė Asta Kup-
činskaitė-Ryklienė, kalbininkė, peda-
gogė, humanitarinių mokslų daktarė, 
knygų ir keliasdešimties straipsnių 
įvairiais lingvistikos ir retorikos klau-
simais autorė ir sudarytoja, interneto 
kalbos tyrimo Lietuvoje pradininkė.


Sukanka 65 metai, kai Lauka-

galio kaime, Vidiškių seniūnijoje, 
Ukmergės rajone, 1956 m. birželio 
4 d. gimė Norbertas Uselis, biome-
dicinos mokslų daktaras, Lietuvos 
sodininkystės ir daržininkystės 
instituto mokslinis darbuotojas.


Sukanka 90 metų, kai Šešuolių 

miestelyje, Ukmergės apskrityje, 
1931 m. birželio 17 d. gimė Jurgis 
Algimantas Bučius, inžinierius, 
poetas, administratorius. Bendradar-
biavo žurnale „Statyba ir architektū-
ra“. Išleido eilėraščių knygas „Metų 
žirgai“ (2006), „Sidabro gatvė“ 
(2008). Mirė 2017 m. rugsėjo 9 d. 


Sukanka 85 metai, kai Paparčių 

kaime, Raseinių rajone, 1936 m. bir-
želio 19 d. gimė Gintautas Stankaitis, 
teisininkas, poetas, Lietuvos nepri-
klausomųjų rašytojų sąjungos narys. 
Mirė 2019 m. spalio 31 d. Ukmergėje.


Sukanka 60 metų, kai Kuršėnuo-

se, Šiaulių rajone, 1961 m. birželio 19 
d. gimė Rimantė Adomavičiūtė, py-
nėja, Tautodailininkų sąjungos narė.


Sukanka 40 metų, kai Ukmer-

gėje 1981 m. birželio 19 d. gimė 
Kęstutis Genys, kunigas, nuo 2010 
m. – Kauno kunigų seminarijos 
prefektas ir Kauno arkivyskupijos 
jaunimo centro kapelionas, diako-
nų rengimo centro vadovas.


Sukanka 85 metai, kai Kaune 

1936 m. birželio 21 d. gimė Algi-
mantas Vidugiris, kino operatorius, 
Kirgizijos liaudies artistas. Kurį 
laiką gyveno ir mokėsi Ukmergėje. 
Mirė 2010 m. birželio 25 d. Biškeke.


Sukanka 110 metų, kai Krekena-

vos apylinkėje 1911 m. birželio 24 d. 
gimė Jonas Klimašauskas, literatas, 
tapytojas, liaudies meistras. Mirė 
1980 m. spalio 17 d. Ukmergėje.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Šiemet minėsime 40-ąsias kunigo 
Broniaus Laurinavičiaus mirties me-
tines. Biografi jos nagrinėtojai vadi-
no jį didvyriu. Ir tai – labai teisingas 
šio žmogaus gyvenimo vertinimas. 
Ukmergės rajone, Didžiosios kovos 
apygardos partizanų parke, 2016 m. 
jam pastatytas atminimo kryžius. 

1998 m. prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanojo (po mirties) 
kunigą B. Laurinavičių Vyčio 
Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu „Už 
pasižymėjimą narsumu ir ištvermę 
ginant Lietuvos Respublikos laisvę 
ir nepriklausomybę“.

Skulptūra „Kristus prieš Pilotą“.Kryžius B. Laurinavičiui.

Jaunystės pamokos
Kunigas B. Laurinavičius gimė 

1913 m. religingoje ir patriotiškoje 
šeimoje Gėliūnų kaime, Gervėčių 
parapijoje, Astravo rajone. Anksti 
patyrė lenkiško okupacinio režimo 
baisumus. 1921 m. jo tėviškė buvo 
okupuota lenkų, visiems Vilnijos 
krašto žmonėms, taip pat ir Lauri-
navičių šeimai, teko patirti brutalų 
lenkinimą. 

1927 m. Vilnijos krašte buvo 
uždarytos 64 lietuviškos mokyk-
los. Kunigai, atkakliai šv. Mišias 
aukoję lietuviškai, buvo uždaromi 
į kalėjimus. Kai Gervėčių parapijos 
žmonių mylimą kleboną kunigą 
Ambroziejų Jakavonį lenkai irgi 
suėmė ir uždarė į kalėjimą, atsira-
do Gervėčiuose drąsuolis, kuris tą 
liūdną valandą skambino varpais 
nebodamas gresiančio pavojaus. 

Tada 14-metis Bronius ir apsi-
sprendė tapti kunigu, kad galėtų 
tęsti šventus kun. A. Jakavonio 
lietuvių tautos dorinimo, švietimo 
ir patriotinio ugdymo darbus. 
Baigęs lietuvišką kaimo mokyklą 
ir Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje, stodamas į Vilniaus 
kunigų seminariją savo prašyme 
B. Laurinavičius rašė, kad stoja 
sąmoningai, tikėdamasis, kad ir 
sunkiomis mūsų gyvenimo sąly-
gomis lietuvis kunigas labai daug 
gali padaryti Dievo garbei ir Tė-
vynei (Vidas Spengla. „Objektas 
„Intrigantas“). 

Brutali priespauda jaunuolio 
širdyje pažadino kovotojo geną, 
norą priešintis istorinei neteisybei 
ir aršiems jos vykdytojams. Dar 
mokydamasis gimnazijoje jis ragi-
no kaimynus, buvusius mokyklos 
draugus siekti mokslo, stoti tik į 
lietuvišką gimnaziją, neprarasti 

tautinio orumo. Visais įmanomais 
būdais gervėtiškiams padėdavo 
pasiruošti egzaminams ir įstoti į 
gimnaziją, netgi susirasti būstą 
Vilniuje ir įsitvirtinti lietuviškoje 
aplinkoje. 

Gervėčiuose leido ir redagavo 
ranka rašomą lietuvišką laikraštį 
„Jaunimo balsas“, nuo 1935 m. – 
„Saulėtekį“, skatinusius jaunimą 
branginti lietuvišką žodį, tikėjimą, 
tradicijas ir papročius. Ypač tuo 
rūpinosi po to, kai prasidėjus Ant-
rajam pasauliniam karui jo tėviškė 
atiteko Baltarusijai.

Sielovados praktika
1944 m. birželio 4 d. baigęs 

Vilniaus seminariją, Vilniaus arki-
vyskupo Mečislovo Reinio buvo 
įšventintas kunigu. Pirmąsias savo 
šv. Mišias B. Laurinavičius laikė 
gimtųjų Gervėčių bažnyčioje. Vė-
liau dirbo Švenčionyse, Ceikiniuose 
(Ignalinos r.), Kalesninkuose (Eišiš-
kių r.), Švenčionėliuose, Adutiškyje.

Visur stropiai atliko kunigo parei-
gas: Kalesninkuose ir Ceikiniuose: 
suremontavo bažnyčią, sutvarkė 
aplinką; Švenčionėliuose, padeda-

mas parapijiečių, pastatė maldos na-
mus – visi žino, kiek jėgų tai kainavo 
sovietinio okupacinio režimo metais. 
Klaipėdos kunigai už pastatytą Mari-
jos Taikos Karalienės bažnyčią buvo 
nuteisti ir įkalinti sufabrikavus bylą.

Kad ir kur tarnavo B. Laurinavi-
čius – visur kūrė gyvąją Bažnyčią, 
katekizavo vaikus, jaunimas veržėsi 
į jo pamaldas. Kunigas niekam ne-
pataikavo, pamoksluose skelbė ne 
tik Dievo žodį, bet ir blaivystės, do-
ros ir lietuvybės išsaugojimo idėjas 
kaip būtinas tautos išlikimo sąlygas.

Nukelta į 8 p.

Juozo Krikštaponio įamžinimas vėl kelia diskusijas
Rajono savivaldybėje yra gau-

tas Užsienio reikalų ministerijos 
raštas dėl partizanų vado Juozo 
Krikštaponio atminimui skirto 
paminklinio akmens iškėlimo už 
miesto ribų. Tačiau savivaldybė 
laikosi pozicijos, kad sprendimas 
turi būti priimtas valstybės lygiu, 
nekiršinant atskirų visuomenės 
grupių, tam pritaria ir rezistenci-
nių kovų dalyviai. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ
1912 m. Užulėnio kaime gimęs 

J. Krikštaponis vadovavo Vyčio 
apygardos partizanams. Jis žuvo 
1945 m. sausio 12 d. Lėno miške, 
NKVD kariuomenei apsupus par-
tizanų štabą. 

J. Krikštaponiui 1997 m. su-
teiktas Kario savanorio teisinis 
statusas, 2002 m. Krašto apsaugos 
ministro įsakymu suteiktas pulki-
ninko laipsnis (po mirties). 

Paminklas partizanų vadui at-
minti Ukmergėje pastatytas 1996 
m. Tais pačiais metais kapitono J. 
Krikštaponio vardu pavadinta aikš-
tė Ukmergėje. Paminklas pastaty-

Paminklo J. Krikštaponiui iškeldinti neketinama. 
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tas už organizacijų bei pavienių 
žmonių paaukotas lėšas. 

Aistros ir viešos diskusijos 
dėl J. Krikštaponio veiklos įam-
žinimo kyla nuo 2014-ųjų. Mūsų 
rajono vadovai yra gavę ne vieną 
„rekomendaciją“ dėl paminklo 

nukėlimo, o kelios visuomeninės 
organizacijos Ukmergėje surengė 
pilietinę akciją.

Tačiau kompetentingų instituci-
jų konkrečių išvadų dėl J. Krikšta-
ponio vertinimo istorijoje negauta. 
Tad paminklas tebestovi.

Užsienio reikalų ministro atsiųs-
tame rašte, kurį pasirašo ministras 
Gabrielius Landsbergis, teigiama, 
kad akmuo „kelia diskusijas Lietuvos 
visuomenėje ir tarptautinėje bendruo-
menėje“, todėl jį siūloma iškeldinti. 

Nukelta į 8 p.

Gedimino Nemunaičio nuotr.
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Kvietė jaunimą neprarasti didžiau-
sios mūsų tautos vertybės – tikėji-
mo ir dekalogo, gyventi pagal jo 
principus. 

Dėl to kunigas buvo persekio-
jamas rajoninės ir respublikinės 
valdžios, o įgaliotinis religijų ir 
kulto reikalams jam siuntinėjo 
visokias direktyvas. Tačiau ku-
nigas jų nepaisė. Kai tie partiniai  
draudimai įgriso iki gyvo kaulo, 
B. Laurinavičius pradėjo rašyti 
pareiškimus, laiškus, protestus ir 
memorandumus nuo rajono val-
džios iki aukščiausių SSRS insti-
tucijų. Tokių laiškų ir pareiškimų 
parašė šimtus. 

Pradėjus leisti Lietuvos kata-
likų bažnyčios kroniką, kun. B. 
Laurinavičius tapo vienu iš akty-
viausių autorių. Rašė apie Lietuvos 
valdžios kunigų ir tikinčiųjų per-
sekiojimą, tautos alkoholizaciją, 
rusifi kaciją, demoralizavimą.

Kunigas su didžiausia širdgėla 

Bronius Laurinavičius (1913–1981 m.).

Lietuvos Respublikos prezidento dekretas.

žvelgė į tautos 
dvasios žudymą, 
mokyklų atei-
zaciją, piktino-
si ir priešinosi 
valdžios drau-
dimams kateki-
zuoti vaikus. Už 
vaikų katekizavimą buvo įkalinta 
dešimtys kunigų ir vienuolių.

Helsinkio grupės aktyvistas
1979 m. mirus kun. Karoliui 

Garuckui, B. Laurinavičius tapo 
žmogaus teises ginančios Helsin-
kio grupės vadovu. 

Suėmus tos grupės narius Vikto-
rą Petkų, Vytautą Vaičėną ir Mečis-
lovą Jurevičių, o Tomui Venclovai 
išvykus į Vakarus, jis liko vienin-
teliu aktyviu tos grupės veikėju. 
Buvo nuosekliausias kovotojas už 
blaivybę, parapijiečiams aiškino, 
kaip kryptingai skatinant alkoholio 
vartojimą naikinama tauta. Savo 
bažnyčioje net dėžutę buvo pasta-

tęs, į kurią prašė mesti vardinius 
pasižadėjimus negerti alkoholio. 
Kategoriškai draudė alkoholį var-
toti laidotuvėse, ragino jo atsisakyti 
krikštynose ir vestuvėse. 

Jo vadovaujamose bažnyčiose 
tikinčiųjų skaičius nuolat didėjo. 
Tai siutino vietos valdžią. Eišiškių 
rajono LK komiteto pirmasis sekre-
torius kartą jam uždraudė laikyti pa-
maldas neva dėl galvijų ragų ir nagų 
ligos epidemijos. Kunigas nepa-
kluso. Vietiniai partiniai aktyvistai 
ėmė persekioti į bažnyčią einančius 
tikinčiuosius ir vaikus. Kunigas per 
pamokslą juos įtikinėjo nebijoti: 
„Tik nereikia bijoti. Nepasiduokite. 
Nes jei tik dantraščiai pagauna nors 

truputį rankovės, tai įtraukia ne tik 
ranką, bet ir visą suglamžo.“ 

Tampė saugumas
Pats kunigas vos ne kas savaitę 

buvo tampomas saugumo.
Klebonaujant Adutiškyje, 1980 

m. vasario 17 d. jo bute buvo atlikta 
krata, ieškota įkalčių – Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos, Hel-
sinkio grupės dokumentų.

Po kratos B. Laurinavičius pa-
rašė testamentą, kuriame prašė po 
mirties jį palaidoti Švenčionėlių 
bažnyčios, kurią jis statė, šven-
toriuje. Jo pastatytą, bet valdžios 
nacionalizuotą kleboniją, kai ji bus 
denacionalizuota, atiduoti Bažny-
čiai, o per visą jo gyvenimą užgy-
ventą turtą – 800 rublių – atiduoti 
katalikiškajai spaudai arba išdalyti 
vargšams. Savaitę prieš mirtį, tarsi 
nujausdamas, savo kaimynui do-
ram katalikui Bernardui Gerojimui 
B. Laurinavičius sakė: „Jeigu mane 
aptiks kilpoje arba suvažinėtą, 
netikėkit, kad tai atsitiktinumas.“

1981 m. lapkričio 21 d. „Tieso-
je“ pasirodė D. Repšienės straips-
nis „Į gyvenimą – ne per švento-
rių“, kuriame kun. B. Laurinavičius 
buvo šlykščiausiai šmeižiamas už 
vaikų katekizavimą ir trukdymą 
mokytojams juos ateizuoti.

Po kelių dienų, lapkričio 24 d., 
į Vilnių atvykęs atsiimti pamesto 
paso, kunigas buvo sekiojamas 
dviejų augalotų vyrukų. Išlipusį 
iš troleibuso Žalgirio stotelėje 
per vieną sankryžą jie palydėjo, 
o einantį per Žalgirio ir Kalvarijų 
gatvių sankryžą pastūmė po va-
žiuojančiu sunkvežimiu. Žinoma, 
„kaltų nerasta“.

Atmintis ir atminimas
Lietuvai atgavus Nepriklauso-

mybę, perkeliant kunigo palaikus 
iš Adutiškio į Švenčionėlius prie 
B. Laurinavičiaus pastatytos baž-
nyčios, testamento vykdytojas 
kun. Kazimieras Žemėnas savo 
prasmingą kalbą užbaigė žodžiais: 
„Piktos valios žmonės ąžuolą nu-
laužė. Bet nesunaikino. Jis iš kapo 

mums kalba savo gyvenimo pavyz-
džiu ir apaštalo Pauliaus žodžiais: 
„Mes persekiojami, bet neapleisti, 
mes parblokšti, bet nežuvę.“ 

Skulptorius prof. Antanas Kmie-
liauskas, pastatęs paminklą „Kris-
tus prieš Pilotą“ prie kunigo Lau-
rinavičiaus kapo Švenčionėliuose, 
jo statytos bažnyčios šventoriuje, 
savo intenciją taip paaiškino: „Kai 
viską valdė sovietų režimas ir 
žmonės buvo įbauginti, tokios as-
menybės tarsi švyturiai rodė tautai 
kelią. Jie turėjo būti įsitikinę, kad 
niekas nepajėgs palaužti jų dvasios 
ir įrodyti priešams, kad jie teisūs. 
Už tai kunigas sumokėjo savo 
mirtimi. Bet ir mirtis jo nenugalėjo: 
visuomenė dar labiau ėmė bran-
ginti tuos idealus, už kuriuos jis 
kovojo. Ir kai man pasiūlė padaryti 
kunigui Laurinavičiui paminklą, aš 
klausiau švenčionėliečių, kurie jį 
mylėjo, kokio kūrinio jie norėtų? 
Jie atsakė: didelio ir gražaus.

Netoli Sudervės suradau stambų 
(3,3 m) granito luitą ir iškaliau 
skulptūrą „Kristus prieš Pilotą“. 
Stengiausi, kad paminklas būtų 
ne tik didelis ir gražus, bet ir pras-
mingas. Aš mąsčiau apie simbolį, 
kuris geriausiai įprasmintų gyve-
nimo kelią kunigo patrioto ir visų 
kitų, o kartu ir Lietuvos. Kristus 
surištomis rankomis, mušamas ir 
šmeižiamas, pasmerktas nužudyti 
už tiesą, už tai, kad darė gera... Kai 
šią skulptūrą buvau ką tik baigęs, 
buvo tragiškoji Sausio 13-oji: prie 
televizijos bokšto sužalota, sušau-
dyta, nužudyta daugelis beginklių 
dainuojančių Lietuvos patriotų. 
Man atrodė, kad skulptūra „Kristus 
prieš Pilotą“ galėjo būti labai dera-
mas paminklas ir jiems.“

Parengta pagal Vido Spenglos 
knygą „Objektas „Intrigantas“ ir 
skulptoriaus prof. Antano Kmie-
liausko, pastačiusio paminklą 
„Kristus prieš Pilotą“, pasako-
jimą.

Parengė Lina Sukackienė

Juozo Krikštaponio įamžinimas vėl kelia diskusijas

Atkelta iš 7 p.

„Neneigiant J. Krikštaponio, 
kaip Lietuvos laisvės kovotojo 
priešinantis SSRS okupacijai, nuo-
pelnų, autoritetingų Lietuvos ir 
tarptautinių istorikų tyrimai pateikia 

Juozas Krikštaponis (1912–1945 m.).

aiškių įrodymų, kad jis, 
būdamas 2-ojo Tautinio 
darbo apsaugos bata-
liono 2-osios kuopos 
vadu, asmeniškai pri-
sidėjo prie nacistinės 
Vokietijos organizuoto 
civilių asmenų, dau-
giausia žydų tautybės, 
žudymo. Atsižvelgiant 
į paminėtus faktus ma-
nytume, kad geriausias 
sprendimas būtų pamin-
klinį akmenį J. Krikšta-
poniui atminti iškelti iš 
Ukmergės miesto ribų“, 
– rašoma dokumente.

Žinia apie šį raštą su-
kėlė nerimą tarp visuo-
meninių organizacijų, 
besirūpinančių laisvės 
kovotojų atminimu. Į 
raštą viešai sureagavo 
Lietuvos laisvės kovo-
tojų sąjungos garbės pir-

mininkas, laisvės kovų dalyvis Jonas 
Burokas, teigdamas, kad dokumen-
tas šokiravo. Esą jis primena gūdų 
sovietmetį, kai buvo verčiamos ir 
susprogdinamos šventųjų skulptūros, 
Kryžiaus kelio kalvarijos. Juo daro-

mas „spaudimas Ukmergės rajono 
savivaldybei, kad Ukmergės mieste 
neliktų paminklo J. Krikštaponiui“.

Ministras rašte nenurodo, ko-
kiais Lietuvos ir tarptautiniais 
istorikų tyrimais remiasi ir kokie 
yra jų pateikti „aiškūs įrodymai“. 
J. Buroko manymu, demokratinėje 
visuomenėje „vieno sakinio argu-
mentacijos“ nepakanka. Visuome-
nė privalo matyti visą vaizdą. O 
nepagrįstais pareiškimais diskre-
dituojamas pokario partizaninis 
pasipriešinimas sovietų okupacinei 
valdžiai.

Spręsti valstybės 
lygmeniu

Rajono savivaldybės meras R. 
Janickas informavo, kad paminklo 
iškeldinti neketina, kol nėra svarių 
įrodymų. 

Reaguodama į ministerijos 
dokumentą, savivaldybė savo 
poziciją išdėstė atsakydama raštu. 
Atsakyme pateikiami savivaldybės 
veiksmai nuo 2014-ųjų ir prašoma 
suteikti informaciją apie ministro 
minimus įrodymus. 

2014 metais pasigirdo viešų 
teiginių, kad J. Krikštaponis daly-

vavo masinėse žudynėse Lietuvoje 
ir Baltarusijoje, naikinant civilius 
gyventojus, žydų tautybės žmones. 

Rajono savivaldybė tada kreipėsi 
į Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centrą ir Lietuvos 
istorijos institutą, prašydama profesi-
onalų įvertinimo dėl J. Krikštaponio 
vaidmens Lietuvos istorijoje ir isto-
rinės atminties ženklų išsaugojimo.

Lietuvos istorijos institutas atsa-
kė, kad klausimas turėtų būti spren-
džiamas Vyriausybės lygiu, kadangi 
tai – istorinės politikos klausimas.

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras nurodė, 
kad turimų faktų patvirtinimui ar 
paneigimui nepakanka. Įrodymų 
reikia ieškoti archyviniuose doku-
mentuose, saugomuose Baltarusijos, 
Vokietijos ar kitų šalių archyvuose. 

Galutinės išvados dėl J. Krikš-
taponio veiklos teisinio įvertinimo 
buvo kreiptasi į teismą. Tačiau pro-
kuratūra nurodė neturinti tam teisi-
nio pagrindo: byla J. Krikštaponiui 
užvesta nebuvo, o kelti naują bylą 
mirusiam žmogui draudžiama.

2017 m. buvo pakartotinai 
kreiptasi į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę,  2018 m. – į Vyriausy-

bės kanclerį, prašant rekomendaci-
jų ir dalyvavimo vertinime. 

„Klausimas – jautrus. Nuomo-
nių yra įvairių. Ukmergės rajono 
savivaldybės iš daugelio institucijų 
gautoje istorinėje bei archyvinėje 
medžiagoje nėra pateikta nenugin-
čijamų ir aiškių bei visuotinai pripa-
žintų įrodymų. J. Krikštaponiui yra 
skirti valstybiniai apdovanojimai, 
kurie nėra atimti. Tai yra valstybės 
lygmens klausimas ir spręsti jį turi 
ne savivaldybė, o Vyriausybė ir Sei-
mas. Pagal Konstituciją, teisinius 
sprendimus priima teismas, savi-
valda negali to daryti“, – situaciją 
komentavo meras. 

Pasak jo, savivaldybė ne sykį 
inicijavo pusių, pasisakančių tiek 
„už“, tiek „prieš“ J. Krikštaponio 
atminimo įamžinimą, susitikimus.

Kartu su Ukmergės žydų bend-
ruomenės, Lietuvos politinių kali-
nių ir tremtinių sąjungos Ukmergės 
skyriaus nariais ieškoma kompro-
miso, abi pusės informuojamos, 
gavus naujausią informaciją. 

Susirašinėjimas su institucijomis 
tęsiasi iki šiol, tačiau galutinių išvadų 
nėra.


