
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Tėviškė saugo partizano atminimą

Lietuvos partizanai.

Pirmasis Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona buvo tikras 
tautos patriotas, todėl jo politika 
padėjo tvirtus lietuvių tautos patri-
otizmo pamatus ir tikriausiai buvo 
viena iš priežasčių sovietų oku-
puotoje šalyje tokiam nuožmiam 
partizaniniam judėjimui. 

Ar kitokiu atveju tiek jaunų vyrų 
su ginklais rankose būtų pasiprieši-
nę okupacijai, pasitraukę į miškus, 
metų metais gyvenę žeminėse, 
išsižadėję savo ateities ir artimųjų? 
Jeigu ne jie, ar šiandien turėtume 
Lietuvos nepriklausomybę? Deja, 
partizanų kovos pareikalavo tūks-

tančių tėvynainių aukų. Išniekinti 
jų kūnai buvo užkasami pamiškėse, 
pakelėse, aikštėse.

Toks buvo ir mūsų krašto sū-
naus Felikso Mikalajūno-Žalgirio 
likimas.

Šis Didžiosios Kovos apygardos 
B rinktinės 1-ojo bataliono parti-
zanas, šios rinktinės štabo narys ir 
rinktinės vado adjutantas dabar il-
sisi Ukmergės Dukstynos kapinėse. 

F. Mikalajūnas-Žalgiris gimė 
Ukmergės apskrityje, Griežionių 
kaime, 1924 ar 1926 metais – tiks-
liai nėra žinoma. Pokariu jis kovojo 
savo gimtinės žemėje. 

Mikalajūno-Žalgirio palaikai ilsisi Dukstynos kapinėse.

Partizanų bunkeris buvo įkurtas 
Šešuolių apylinkėje, Užupėnų kai-
me, Balio Stundžio sodyboje.

1949 metų kovo 26 dieną sau-
gumiečiai aptiko Didžiosios Kovos 
apygardos B rinktinės štabo bun-
kerį. Kilus susišaudymui, žuvo F. 
Mikalajūnas-Žalgiris ir kiti su juo 
buvę kovotojai.

Žuvusiųjų palaikai buvo išnie-
kinti Šešuolių miestelyje, o vėliau 
užkasti Pivonijos šile.

1989-aisiais, papūtus nepriklau-
somybės vėjams, amžininkams 
nurodžius vietą, jie buvo surasti, 
atkasti ir su didžiausia pagarba 

deramai palaidoti Dukstynos ka-
pinėse. 

1991 metais Dukstynos kapi-
nėse buvo atidengtas architekto 
Medardo Grigaliūno ir skulpto-
riaus Jono Žentelio suprojektuotas 
paminklas perlaidotiems įvairiose 
Ukmergės rajono vietose ir Kavars-
ke užkastų partizanų palaikams. 

Tuo metu buvo perlaidotas ir F. 
Mikalajūnas-Žalgiris, žuvęs 1949 
metų kovo 26 d. 

Dramatiškai susiklostė ir šio 
partizano artimųjų likimai.

Brolis Vytautas Antanas Mika-
lajūnas suimtas 1948 m. gruodžio 

15 d. ir nuteistas dvidešimt pen-
keriems metams lagerio. Kalintas 
Berlage, Magadano srityje. 1953 
m., kaip nepilnametis, buvo paleis-
tas ir grįžo į Lietuvą.

Tėvas Stasys Mikalajūnas ir 
sesuo Filomena Mikalajūnaitė 
1949 m. kovo 25 d. buvo ištremti į 
Irkutsko sritį. Abu į Lietuvą negrį-
žo, nes mirė tremtyje.

Pagal genocid.lt ir partizanai.lt 
parengė Lina Sukackienė

Darbas Lietuvos archyvuose: įdomiausių dokumentų paieškos
Raimondas RAMANAUSKAS 
Ukmergės kraštotyros 
muziejaus muziejininkas

2021-ieji yra paskelbti Lietu-
vos archyvų metais. Tikriausiai 
nemažai daliai skaitytojų teko 
turėti reikalų su miesto arba Vil-
niaus ar Kauno archyvais, tvarkant 
paveldėjimo dokumentus po tėvų 
ar giminaičių mirties dėl buto, 
namo ar žemės paveldėjimo. Šis 
straipsnis skirtas šiek tiek kitokiai 
darbo archyvuose temai – istorinės 
medžiagos ieškojimui išlikusiuose 
archyviniuose dokumentuose. 

Mano, kaip muziejininko, darbo 
vienas uždavinių yra tokios me-
džiagos rinkimas. Užduotį labai 
apsunkina tai, kad senieji miesto 
archyvai neaiškiomis aplinkybėmis 
dingo I pasaulinio karo metais. 
Pagal vieną versiją juos sunaikino 
Lietuvą okupuojantys vokiečiai 
ar besitraukiantys rusai (kad vo-
kiečiams neatitektų), pagal kitą 
versiją juos išsivežė Ukmergę 1918 
m. pabaigoje palikdami okupantai 
vokiečiai. Ukmergę liečiančios me-
džiagos teko ieškoti įvairių archyvų 
įvairiuose bendruosiuose fonduose, 
pavyko nemažai jos rasti, nors ir ne 
tiek, kiek norėtųsi. 

Daugiausia teko dirbti Lietuvos 
valstybės istorijos archyve Vilniuje 
bei Kauno regioniniame valstybės 
archyve. Valstybės istorijos archy-
ve yra saugomi dokumentai, api-
mantys laikotarpį iki Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario 

dokumentai yra saugomi Lietuvos 
centriniame valstybės archyve 
Vilniuje. Kauno regioniniame 
valstybės archyve man svarbiausi 
yra ten saugomi Kauno gubernijos, 
kuriai Ukmergės apskritis priklausė 
1842–1915 m., dokumentai. 

Lietuvos centriniame valstybės 
archyve lankausi retokai, nors, 
prireikus, teko lankytis ir ten. Pa-
aiškinsiu kodėl. Lietuvos valstybės 
istorijos archyve bei Kauno regi-
oniniame valstybės archyve iki 
1918 m. saugomi dokumentai yra 
rašyti rusų arba lenkų kalbomis. Iš 
muziejininkų rusų kalbą moku ge-
riausiai, lenkų prasčiau, bet darbui 
archyvuose – pakankamai. Kaip 
įsitikinau, dabartinė jaunųjų istorikų 
karta (su nedidelėmis išimtimis) 
visai nebemoka ar prastai moka 
rusiškai, tuo labiau lenkiškai. Todėl 
prieš palikdamas darbą muziejuje 
noriu sukaupti kuo daugiau istorinės 
medžiagos iš rusiškų ar lenkiškų 
archyvinių dokumentų, kad dabar-
tinei ar ateinančioms muziejininkų 
kartoms nereikėtų kartu su savimi į 
archyvus vestis vertėjo. Jie sėkmin-
gai galės dirbti Lietuvos centriniame 
valstybės archyve, kuriame tarpuka-
rio ir vėlesni dokumentai yra lietu-
vių kalba (nors pasitaiko ir rusiškų 
sovietinio laikotarpio dokumentų). 

֎ ֎ ֎
Dokumentus archyvuose su-

rasti padeda jų aprašai (apyrašai), 
kuriuose trumpai apibūdinamas 
dokumento turinys, pvz: „Įvykiai 

Kauno Gubernijoje 1895 m.“ ar 
„Ukmergės Miesto Dūmos (miesto 
savivaldybės pavadinimas caro lai-
kais) 1902 m. nutarimai“ arba „Pra-
nešimai apie Ukmergės apskrities 
pramonės versloves 1858 m.“ ir t. t. 

Visi tie aprašai yra rusų kalba. 
Archyvų darbuotojos man sakė, 
kad kai kurie skaitytojai tuo labai 
nepatenkinti. Mano nuomone, toks 
nepasitenkinimas yra gana keistas, 
nes nesuprasdamas dokumento 
aprašo toks skaitytojas tuo labiau 
nesupras ir paties rusiško ar len-
kiško dokumento. 

Paprastai užsakytas dokumentas 
tą pačią dieną neišduodamas. Rei-
kia laukti mažiausiai dvi dienas. 
Dabartinėmis sąlygomis dokumen-
tus galima užsisakyti ir internetu, 
suradus ten reikiamą bylos numerį, 
bet aš labiau linkęs dėl užsakymo 
lankytis archyvuose asmeniškai, 
nors net ir tuo atveju pasitaiko 
klaidų, kai apraše vienaip pavadinta 
byla ją gavus pasirodo visai kita, su 
Ukmerge neturinti nieko bendro. In-
ternete tokių klaidų yra dar daugiau.

֎ ֎ ֎
Kai kurios ypač dažnai pagei-

daujamos bylos – įvairių bažnyčių 
metrikų knygos, kurių prireikia 
tvarkant žemės paveldėjimo do-
kumentus ar sudarinėjant šeimos 
genealoginę lentelę, skaitytojams 
į rankas neišduodamos. Klientui 
reikia parašyti prašymą su nurodyta 
ieškomo asmens pavarde ir vardu, 
bent apytikre gimimo data, bažny-

čios pavadinimu ir po kelių dienų 
archyvinis dokumentas su metrikų 
duomenimis bus įteiktas. Žinoma, 
jei norimų metų bažnyčios metrikų 
knyga išliko. 

Kitas dokumentų saugojimo 
būdas yra mikrofi lmai, t. y. skai-
tytojams išduodamas ne pats do-
kumentas, bet jo perfotografuotas 
mikrofilmas, kurį reikia žiūrėti 
specialios aparatūros pagalba mi-
krofi lmų skaitykloje. 

Su mikrofi lmais Lietuvos valsty-
bės istorijos archyve turėjau karčios 
patirties. Fotografuota buvo dar so-
vietiniais laikais, tekstai – be reikia-
mo ryškumo. Aparatūra tekstams 
skaityti, padidinanti mikrofilmo 
tekstą – prieštvaninė (atsiprašau, 
sovietinė), su ryškumo trūkumu. 

Jei matematikoje minusą padau-
ginus iš minuso gaunamas pliusas, 
tai su mikrofi lmais greičiau išeina 
dvigubas minusas. Tekstą, kurį 
originalaus dokumento puslapyje 
perskaitydavau per 15–20 minučių, 
mikrofi lme mintyse keikdamasis 
šifruodavau 2–3 valandas. 

Kartą gavęs visiškai neryškų 
mikrofi lmą su labai svarbiais teks-
tais (1831 m. sukilimo laikotarpio 
Ukmergės sukilėlių ir jų malšintojų 
dokumentais), neištvėriau ir nuė-
jau skųstis pas archyvo direktorės 
pavaduotoją. Ten jai parodžiau 
mikrofi lmą ir paklausiau, ar ji pati 
gali ką nors jame įskaityti? Moteris 
apžiūrėjo, po to pasikvietė archyvo 
saugyklos darbuotoją ir paliepė: „At-

neškite šiam žmogui jo norimą bylą.“ 
Po 15 minučių gavau bylos ori-

ginalą, tačiau tai buvo vienintelis 
atvejis, nes man neužteko nei drą-
sos, nei kantrybės kiekvieną kartą 
bėgioti skųstis archyvo vadovybei. 
Nuo to laiko daugiau kaip 10 metų, 
vietoje užsakytos bylos gavęs mi-
krofi lmą, į mikrofi lmų skaityklą ne-
beidavau, kad negadinčiau nervų. 
Tačiau rengiant parodą muziejuje 
2016 m. pabaigoje, skirtą Vaitkuš-
kio dvaro savininkams Kosakovs-
kiams, norint atrinkti parodai su 
Kosakovskiais susijusius archy-
vinius dokumentus ir fotografi jas, 
teko vėl naudotis mikrofi lmais, nes 
visas archyve saugomas Kosakovs-
kių fondas yra tik toks. 

Labai nusivyliau, nes padėtis ne 
tik nepagerėjo, bet netgi pablogėjo. 
Tekstas mikrofilme netgi visas 
netilpdavo į aparatūrą. Pradžioje 
tekdavo žiūrėti teksto kairę, po to, 
pastūmus, – dešinę pusę. 

Praleidęs visą dieną archyve iki 
pat jo uždarymo, reikiamus parodai 
dokumentus vargais negalais atrin-
kau. Turint prieš akis dokumentų 
originalus, tam būtų neprireikę 
valandos.

Šio straipsnio tęsinį skaitykite 
kitą savaitę „Ukmergės žinių“ 
priede „Krašto turtas – išsaugota 
atmintis“.


