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ĮVADAS 

Šeima – man viena svarbiausių vertybių gyvenime. Aš labai branginu savo artimuosius ir 

giminės praeitį, kupiną netikėtų istorijų bei gyvenimiškos patirties. Kadangi vienas šeimos kartas 

keičia kitos, atmintyje esantys senesnių laikų prisiminimai pamažu pradeda blėsti. Neretai pasitaiko 

ir tokių atvejų, kai žmonės pamiršta savo giminės šaknis, protėvius bei jų tuometinio gyvenimo 

laikmetį. Darosi liūdna, nes suprantama, kad praeities laikų atgaivinti nebepavyks, o apie tai sužinoti 

jau nebėra galimybių. Kad viso to būtų galima išvengti, reikia surinkti rūpimą informaciją, pagalbon 

pasitelkiant artimuosius, ir nepamiršti jos įamžinti užrašuose, kurie ilgam išliktų. Ne veltui tokią temą 

pasirinkau ir aš. Beje, ja pasidomėti paskatino mano darbo vadovė B. Deveikienė. Kai tik išgirdau 

temos idėją, supratau, kad noriu imtis tokios veiklos, kuri būtų prasminga ne tik mano šeimai, bet ir 

visai giminei. Žinoma, tai puiki proga artimiau pabendrauti su tėvais ir seneliais, sužinoti dar 

negirdėtų faktų bei įsigilinti į detales, lemiančias dabartį. Taigi, didžiulę įtaką, pasirenkant kūrybinio 

darbo temą, padarė noras pasidomėti šeimos praeitimi ir senesnių laikų gyvenimo realijomis. 

Darbo tikslas: surinkti medžiagą apie vieną mūsų šeimos giminės šaką (mamos močiutės 

linija) ir per šią medžiagą atskleisti istorinį laikotarpį. 

Uždaviniai: 

1. Surinkti pasakojimus, atsiminimus iš artimiausių giminių (mamos, močiutės). 

2. Surinkti atsiminimus iš tolimesnių giminaičių. 

3. Rasti nuotraukų, atspindinčių tų žmonių gyvenimą ir laikmetį. 

4. Patyrinėti senus, rusų kalba rašytus dokumentus, saugomus šeimos archyve. 

5. Iš surinktos medžiagos pateikti vienos giminės šakos istoriją, atskleidžiant tų žmonių 

asmenybes, gyvenimo įvykius ir jų laikmečio aktualijas. 
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1. GIMINĖS KARTOS 

1.1. GIMINĖS MEDIS 

 

  
Juozas Daupara(s) 

apie 1820–1826 m. 

Gelena Klausaitė 

apie 1822–1828 m. 

Kazimieras 

Grigaliūnas 

1851 m. 

Elžbieta 

Mažuknaitė 

1856 m. 

Ona 

Mažuknaitė 

1852 m. 

Juozas Grigaliūnas 

1883 m. 

Feliksina 

1895 m. 

Aleksandras 

Grigaliūnas 

1885 m. 

Marijona 

Žiburytė 

1907 m. 

Marijona 

Grigaliūnaitė 

1942 m. 

Aleksandras 

Grigaliūnas 

1937m. 

Vladas 

Armonavičius 

1939 m. 

Violeta 

Armonavičiūtė 

1970 m. 

Edita 

Armonavičiūtė 

1973 m. 

Vidmantas 

Dzevečka 

1969 m. 

Aurėja 

Dzevečkaitė 

2003 m. 

Vilija 

Dzevečkaitė 

1995 m. 

Juozas Daupara(s) arba 

Mažukna, Andriejaus 

sūnus 

apie 1811 m. 

 

Vikentijus Daupara(s)-

Mažukna, Andriejaus 

sūnus 

1829 m. 

1 pav. Giminės medis 
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1.2. MOČIUTĖS PASAKOJIMAS 

Močiutės šeimos istorija prasidėjo nuo mano proprosenelės Elžbietos Mažuknaitės, kurią visi 

vadino Nienyte. Carinės Rusijos valdymo metais Nienytės tėvus nužudė, ją su seserimi užaugino 

dėdės. Laikai buvo tikrai sunkūs. Jai užaugus, Mikalajūnuose atiteko 50 ha žemės, kurios pusę 

pasidalino su sese. Dėl šitos žemės ją netgi norėjo nužudyti, tačiau to nepadarė, nes Nienytė spėjo 

įšokti į griovį ir pasislėpti nuo žudikų (deja, po kurio laiko dėl gimtinės žemės ją stipriai sumušė, 

visam gyvenimui liko akla). Kai susituokė su Kazimieru Grigaliūnu (proproseneliu), išvažiavo 

gyventi į Rygą, susilaukė dviejų sūnų, vienas iš jų – Aleksandras (prosenelis). Rygoje šeima gyveno 

iki Pirmojo pasaulinio karo metų, gyvenimas klostėsi gerai, turėjo keturis arklius. Tėtis ir sūnūs buvo 

vežikai, o motina šukuodavo, girdydavo, maudydavo arklius. Kai prasidėjo karas, Aleksandras pateko 

į vokiečių nelaisvę, o jo brolis žuvo kare. Jaunuoliui Vokietijoje teko išbūti septynerius metus. Kai 

grįžo į Rygą, šeimos neberado. Kaimynai pranešė, kad jie pabėgo į Lietuvą. Taip ir buvo, tėvus rado 

Mikalajūnų kaime. Motina savo sūnaus nebeatpažino. Paskui gyvenimas klostėsi gerai. 

Tokį pasakojimą apie tolimus mūsų giminės laikus užrašiau klausydamasi savo močiutės 

Marijonos Grigaliūnaitės-Armonavičienės atsiminimų. Rašydama darbą ir toliau remsiuosi močiutės 

pasakojimais. 
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1.3. PROPROPROSENELIAI 

JUOZAS DAUPARA(S)  GELENA KLAUSAITĖ 

(gimęs apie 1820–1826 m.) (gimusi apie 1822–1828 m.) 

Taigi atrodė, jog šeimos atmintis siekia mano proprosenelę Elžbietą. Bet namuose buvo 

keletas senų, rusų kalba rašytų lapų, kurių niekas netyrinėjo. Kai su darbo vadove, pasitelkusios 

mokytoją N. Marcinkutę, pabandėme perskaityti tuos senus įrašus, pamatėme, kad pasiekėme dar 

vieną kartą – proprosenelės tėvus ir tėvo brolius, užauginusius našlaites. Nesame visai tikros, ar gerai 

nustatinėjame giminystės ryšius, bet tikriausiai namuose nebūtų daugiau kaip 100 metų laikomi 

tolimų giminaičių dokumentai.  

Seniausias dokumentų nuorašuose minimas žmogus yra Jonas Daupara(s). Pateikiame išrašo 

(2 pav.) iš jo mirties registracijos bažnytinėse knygose kopiją. Vertimas į lietuvių kalbą (1 priedas) 

gali būti ne visai tikslus dėl ranka rašyto išrašo (ne visi žodžiai aiškiai parašyti ir įskaitomi) ir senosios 

rusiškos rašybos, kuri ne visai atitinka dabartinę. 

2 pav. Jono Dauparo(s) mirties registracijos išrašas 
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Taigi įrašas byloja, kad Jonas Daupara(s) arba Mažukna, Andriejaus sūnus, 1901 m. spalio 24 

d. mirė Mikalajūnuose būdamas apie 90 metų. Numanoma gimimo data apie 1811–1815 metus. 

Palaidotas Linkuvos kapinėse. 

Jo brolis Vikentijus Daupara(s)-Mažukna, 1912 m. spalio 31 d. mirė Rygoje būdamas 83 

metų. Palaidotas Rygos Šv. Michailo katalikų kapinėse (3 pav.). 

  

3 pav. Vikentijaus Dauparo(s)-Mažuknos mirties 

registracijos išrašas 
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Įdomu tai, jog yra išlikęs jam 1908 m. išduotas pasas (4–7 pav.), kuriame nurodyta, jog tuo 

metu jam yra 79 metai, vadinasi gimęs jis turėtų būti 1829 m. Pase nurodyta Dauparo(s) pavardė, 

Andriejaus sūnus, o pats pasirašo Mažukna. 

Apie trečią brolį Juozą Dauparą sužinome iš jo dukters Elžbietos krikšto įrašo. 

Čia Mažuknos pavardė neminima, bet pasirodo, jog Elžbieta gavo Mažuknaitės pavardę. Apie 

tai sužinome iš jos sūnaus Josifo (Juozo) krikšto įrašo Rygos katalikų cerkvės (bažnyčios) krikšto 

registracijos knygoje. 

Giminės atmintis šių dviejų pavardžių Daupara(s)-Mažukna derinio nepamena. Lyg ir buvo 

kažkokie Dauparos(-ai), bet kas jie tokie, niekas nepamena, visi žino, jog proprosenelė buvusi 

Elžbieta Mažuknaitė. 

  

4 pav. V. Dauparo(s)-Mažuknos pasas 5 pav. V. Dauparo(s)-Mažuknos pasas 

6 pav. V. Dauparo(s)-Mažuknos pasas 7 pav. V. Dauparo(s)-Mažuknos pasas 
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1.4. PROPROSENELIAI 

ELŽBIETA JUZEFA MAŽUKNAITĖ KAZIMIERAS GRIGALIŪNAS 

(gimusi 1856-04-30)  (gimęs 1851 m.) 

Pereikime prie proprosenelių, t. y. Elžbietos Mažuknaitės ir jos vyro Kazimiero Grigaliūno 

kartos. Grįžkime prie Elžbietos krikšto įrašo (8 pav.). Jame fiksuojama, kad 1856 metų balandžio 30 

dieną Linkuvos parapijos Romos katalikų bažnyčioje vikaro Kazimiero Vasilkevičiaus pakrikštytas 

kūdikis Elžbietos-Juzefos vardais, gimęs teisėtoje valstiečių Juozo ir Gelenos, mergautine pavarde 

Klausaitė, Dauparų santuokoje. 

Kaip teigia pasakotoja, Elžbietos tėvai buvo nužudyti carinės Rusijos valdymo laikais (gal 

1863 m. sukilimo metu), o ją su seserimi Ona, gimusia 1852 m., užauginę dėdės. Jeigu, kaip teigia 

pasakotoja, Elžbieta paveldėjo 50 ha žemės, matyt, šeima buvo gana turtinga. Jeigu susituokusi su K. 

Grigaliūnu išvažiavo gyventi į Rygą, matyt, ten buvo likę giminaičių. Gal ten nuo seno gyveno tėvo 

brolis Vikentijus, nes, kaip byloja dokumentai, jis 1912 m. mirė Rygoje. 

8 pav. Elžbietos Mažuknaitės krikšto išrašas 
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1.5. PROSENELIAI 

ALEKSANDRAS GRIGALIŪNAS  MARIJONA ŽIBURYTĖ 

(1885–1975 m.)   (1907–1992 m.) 

Čia, Rygoje, gimė sūnus Aleksandras (prosenelis) ir jo brolis Juozas. Išlikęs Juozo krikšto 

įrašo nuorašas (9 pav.), kuriame fiksuojama, kad 1883 m. rugpjūčio 15 d. Rygos Romos katalikų 

bažnyčioje vikaro Kc. Ivano Jacevičiaus pakrikštytas naujagimis, vardu Josifas, valstiečių Kazimiero 

ir Jelizavietos (Elžbietos), mergautine pavarde Mažuknaitės, Grigaliūnų teisėtoje santuokoje 

rugpjūčio 13 dieną Rygoje gimęs sūnus. Krikštatėviais buvo valstiečiai Vikentijus Česmus su Ana 

Jusaite. 

  

9 pav. Juozo Grigaliūno krikšto išrašas 
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Matyt, šeima gyveno pasiturimai, visgi turėjo savo verslą – 4 arklius ir dirbo vežikais, nes 

Juozas buvo leidžiamas į valstybinę mokyklą Rygoje. Išlikęs 1899 m. jo pirmųjų mokslo metų 

pirmojo pusmečio pažymėjimas (10 pav.), iš jo matyti, kad vaikinas (tada jam buvo 16 m.) mokėsi 

visai neblogai. 

  

10 pav. J. Grigaliūno I pusmečio rezultatai 
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Galbūt tų mokslų tiek ir buvo, nes išlikęs jo pasas (11–14 pav.), išduotas Linkuvos valsčiaus 

viršaičio 1900 m. liepos 31 d., kur nurodyta, jog gyvena Tulminių kaime. Pasas išduotas remiantis 

šeimos sudėtimi (jam tada buvo nepilni 17 metų – trūko 2 mėn.).  

Neaišku, ar jis vienas buvo grįžęs į Lietuvą, nes pagal pasakojimus, tėvai į Mikalajūnus grįžo 

I pasaulinio karo metais ar po jo. Juozas dalyvavo kare ir žuvo. Brolis (Aleksandras) buvo vokiečių 

belaisvis ir į Rygą grįžęs po 7 metų čia tėvų neberado. Ar sesuo Feliksina (gimusi 1895 m.) ir brolis 

Aleksandras (mano prosenelis, gimęs 1885 m.) irgi buvo leidžiami į mokslus, neaišku, gal mokėsi tik 

vyriausias sūnus. 

Neaišku, kas paskatino 1902 metais pasidaryti giminės žmonių gimimo ar mirties įrašų 

bažnytinėse knygose nuorašus. 

11 pav. J. Grigaliūno pasas 12 pav. J. Grigaliūno pasas 

13 pav. J. Grigaliūno pasas 14 pav. J. Grigaliūno pasas 
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Aleksandras (15 pav.) susipažino su Marijona Žiburyte (gimusi 

1907 m.), kilusia iš Gavenonių kaimo. Tuo metu ji gyveno Linkuvoje 

ir tarnavo pas ūkininkus Klovainiuose. Dvidešimties metų skirtumas 

jiems netrukdė, sugyveno puikiai, jautėsi abipusė pagarba ir 

palaikymas. Sodybos (16–17 pav.) neapleido, puoselėjo: susitvarkė 

ūkinius pastatus, padidino sodą, takus apsodino gėlėmis ir medeliais, 

kurie išlikę net iki dabar (vėliau iš kruopščiai sutaupytų pinigų 

pasistatė naują namą, kuriame gyvena mano seneliai). Po II-ojo 

pasaulinio karo buvo nelengva, vaikams drabužius persiūdavo iš senų 

rūbų. Į mokyklą eidavo su kaliošėliais arba veltiniais ir visi tuo buvo 

patenkinti. 

Abu buvo lauko darbininkai (18 pav.). Prosenelė dirbo brigadoje, fermoje šėrė gyvulius, o 

prosenelis fermoje sargavo. Grįžę po darbų vakarienės metu susėdę su vaikais už stalo aptardavo 

dienos įspūdžius, sėkmes ir nesėkmes. Prie šio stalo buvo švenčiamos 

visos religinės šventės. Reikia paminėti ir tai, kad proseneliai labai 

puoselėjo nuo seno šeimoje gyvavusias vertybes. Svarbiausia buvo 

jaukumas, o ne dovanos, todėl jos buvo labai paprastos, tačiau širdžiai 

mielos: Kūčioms prosenelė iškepdavo kūčiukų, sausainukų ir 

padarydavo cukrinių saldainių, viską sudėdavo į maišelius bei 

paslėpdavo po eglute. 

Prasidėjus kolektyvizacijai, niekas nenorėjo eiti į kolūkį, visi 

slėpėsi. Prosenelės šeima ne išimtis: ji dukrą iškeldavo pro langą į 

lauką, ši užrakindavo duris ir vėl įlipdavo vidun. Atjodavo kaimynai, 

pamatydavo, kad ant durų spyna, tai ir palikdavo juos ramybėje. Tai 

15 pav. Prosenelis A. 

Grigaliūnas 

16 pav. Senasis prosenelių namas 17 pav. Senasis prosenelių namas 

18 pav. Darbe 
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tęsėsi apie pusę metų, vėliau teko pasiduoti. Žmonės turėjo atiduoti tai, ką turėjo savo namuose. Šeima 

atidavė du arklius, dvi karves, avelių (nebepamena kiek), vištų ir žąsytę, kurią močiutė labai mylėjo 

(tėvai sau pasiliko kitą). Statytis naujus namus sekėsi sunkiai. Iš pradžių tėvai nusipirko visas 

reikiamas medžiagas, paskui pasisamdė meistrus, kurie po truputį pradėjo namo statybą. Neilgai 

truko, kai ši veikla buvo uždrausta dėl neseniai prasidėjusios melioracijos. Buvo liepta keltis gyventi 

iš vienkiemio į gyvenvietę, esančią Gaižūnuose arba Rimkūnuose. Tėvai griežtai atsisakė ir pažadėjo 

gyventi tvarte (ten įsirengti kelis kambarius). Kai viskas aprimo, po dviejų mėnesių statybininkai 

greitai (per šiek tiek daugiau nei mėnesį) 

sumeistravo puikiausią namą. Kaimo žmogui 

visada rūpėjo turėti gyvulių (19 pav.), o juos 

auginti buvo nelengva, nes nebuvo leidžiama 

laikyti tiek, kiek norėjosi, o norėjosi ir 

veršiukų, ir jaučių, ir daugiau karvių. Buvo 

leista auginti du paršelius, avytę ir vieną 

karvytę. Leistinas ganyklos plotas – 15 arų. 

Šieną pjaudavo iš griovių.  

Gyvenimas pasidarė judresnis, kolūkinė 

sistema privertė žmones išeiti iš savo nedidelio ūkelio, dirbti toliau nuo namų. Ne visada galėjai darbo 

vietą pasiekti pėsčiomis, todėl dviratis tapo nepamainoma susisiekimo priemone. Dviratis atstojo 

mašiną, jos įsigyti tada galimybių nebuvo. 

  

19 pav. Namų gyventojai 
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1.6. SENELIAI 

MARIJONA GRIGALIŪNAITĖ VLADAS ARMONAVIČIUS 

(gimusi 1942 m. kovo 6 d.)  (gimęs 1939 m. birželio 18 d.) 

Mikalajūnuose gimė ir augo abu vaikai: Aleksandras 

(1937–2015 m.) ir Marijona 1942 m. (20 pav.). Močiutė ir jos brolis 

Aleksandras kunigo J. Danio buvo pakrikštyti Linkuvoje, čia ir 

pirmąją Komuniją priėmė, sutvirtinimą gavo Pašvitinyje, brolis – 

Pasvalyje. Mažieji sutarė gerai, pykčių daug nebuvo, vyresnysis 

brolis sesutę labai mylėjo, užjautė, visada stengėsi atiduoti skanesnį 

maisto gabalėlį nuo stalo.  

Močiutė, kaip ir visos kitos mergytės, mėgdavo žaisti su 

lėlėmis, o jos brolis su kaimo vaikais „eidavo palenkom“, 

plaukiodavo prūde prie namų. Taip pat vaikai mėgo lakstyti troboje 

basomis kojomis (ir žiemą) nuo durų iki lango, tai buvo jų vienas 

smagiausių užsiėmimų, kurį močiutė prisimena su šypsena. 

Vaikystėje rengdavosi padėvėtais, iš senų rūbų persiūtais drabužiais. Krikšto mama (tėčio sesuo 

Feliksina) močiutei iš nupirktos rudos medžiagos pasiuvo mokyklinę uniformą, iš juodos – prijuostę. 

Namuose verpdavo linus, vilną, ausdavo medžiagą kelnėms, paltams; siūdavo paklodes, staltieses, 

kraštuotus užtiesalus iš pačios išaustų audeklų; megzdavo kojines, pirštines, megztukus. Drabužių iš 

parduotuvės nepirko, juos siuvosi pas Linkuvos siuvėją – Aliutę Rakauskaitę-Baikienę. Mažutei 

mergytei batus atiduodavo pusseserė. Vaikščiodavo su veltiniais, kaliošėliais, branavykais. Namuose 

avėdavo nagines, medinpadžius. Pirmuosius nuosavus batus tėvai nupirko Pirmajai Komunijai. Po to 

juos kas kelerius metus pirkdavo parduotuvėse Linkuvoje. Nors batai nebuvo patogūs, bet 

nesiskundė, ką turėjo, tas buvo gerai. Į kirpyklą neidavo, brolį ir tėtį namuose apkirpdavo mama su 

plaukų kirpimo mašinėle. Močiutė ir jos mama (21 pav.) plaukų nekirpo visai, pindavosi kasytes. 

20 pav. Močiutė su broliu 

21 pav. Močiutė su savo mama 
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Močiutė su broliu mokėsi Mikalajūnų 

pradinėje mokykloje, broliui baigusiam 4 klases 

teko padėti motinai, mokslams nebebuvo laiko, o 

močiutė 5-tą klasę baigė Užugirio sanatorijoje (22 

pav.). Baigusi ten penktą klasę, toliau 

nebesimokė, nes tėvelis jau buvo senas, sirgo, o 

mamai su broliu pokaryje buvo sunku išmaitinti 

šeimą. Ir mažajai teko padėti dirbti. Ne tik maži, 

bet ir gerokai paūgėję vaikai sutarė gerai: 

kalbėdavosi apie viską, saugodavo didžiausias 

paslaptis, mėgdavo pasivaikščioti aplink namus, susėsdavo pasigrožėti gamta po mylimomis liepomis 

arba darželyje.  

Užaugę brolis ir sesuo pradėjo dirbti kolūkyje (23 pav.). Iš pradžių brigadoje, paskui – 

fermoje. Čia šėrė kiaules (24 pav.), veršiukus, po to darbavosi laukininkystėje. Brigadoje būdavo 

labai smagu, darbininkai švęsdavo vardadienius: visi pietų metu susinešdavo vaišių, kokių turėdavo 

pasiruošę, ir dainuodavo taip, kad net kitas kaimo galas girdėdavo. O fermoje teko dirbti labai 

atsakingai dėl griežtų viršininkų. Nors jie buvo nemokyti, tačiau mąstė protingai, mokė dirbti su 

meile.  

Jaunystėje močiutė važiuodavo į šokius Ūdekuose, Pelaniškiuose, Pašvitinyje ir Linkuvoje. 

Važiuodavo keli žmonės ant vieno dviračio. Ten jaunimas dainuodavo, šnekėdavosi būreliais, 

šokdavo. Paskui vaikinai palydėdavo paneles į namus, o eidami namo dainuodavo, juokaudavo. 

Kelyje žmonių būdavo daugybė. Čia, šokiuose, ir susipažino mano seneliai (25 pav.). 

22 pav. Močiutė (2 nuo kairės) Užugirio 

sanatorijoje 

23 pav. Darbe 24 pav. Močiutė šeria kiaules 
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Jie greitai ėmė bendrauti, susitikinėti, savaitgaliais eidavo į kiną, smagiai leisdavo laiką kartu. 

Po pusantrų metų, 1969 m. balandžio 30 d., susituokė. Kadangi nei senelis, nei močiutė komjaunuoliai 

nebuvo, tai tuokėsi bažnyčioje nesislapstydami. Vestuvės vyko namuose, tėviškėje, jose dalyvavo 

šešios poros (be jaunųjų). Kaip ir priklauso, muzikantai grojo, o giminaičiai šoko. Žinoma, vestuvės 

buvo paprastesnės už dabartines, tačiau visi dalyvavę iki šiol jas gerai atsimena: piršlio korimas, 

svočios deginimas (juokiasi). Po kelerių metų brigados arklys stipriai sulaužė močiutei koją. Iš 

pradžių buvo labai sunku, darbų daug, o dirbti normaliai negalėjo. Bet laikui bėgant viskas susitvarkė. 

Šeima gyveno senuose tėvų namuose (26 pav.).  

Senelis Vladas Armonavičius (1939 m.) kilęs iš nemažos šeimos (27 pav.): sesuo Bronislava 

(1948 m.), brolis Alfonsas (1949 m.) ir brolis Stasys (1941 m.), kuris nė metų nesulaukęs mirė nuo 

skarlatinos. Gyveno Linkuvoje, Linkuvos vakarinėje mokykloje baigė 10 klasių, toliau mokytis 

neteko, nes reikėjo motinai padėti auginti brolį ir sesę – tėvas šeima nesirūpino. Taigi senelis buvo 

šeimos galva. Senelį kūdikystėje pakrikštijo kunigas Morkvėnas, pirmoji Komunija Linkuvoje, 

sutvirtinimas – Pasvalyje. Nors komjaunuoliu nebuvo, bet senelį, kaip gerą darbininką, vertė stoti į 

25 pav. Seneliai 

26 pav. Seneliai ir močiutės brolis su dukra 

senuose tėvų namuose 
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komunistų partiją. Šis griežtai atsisakė. Senelio veikla buvo išties įvairi: dirbo durpyne, rodė kino 

filmus, kelių priežiūros valdyboje remontavo kelius, kooperatyve remontavo parduotuves, dirbo 

kolūkyje, didžiąją laiko dalį buvo statybininkas. 

Šeimos archyve daug nuotraukų. Močiutė su šeima retkarčiais fotografuodavosi Linkuvos 

fotoateljė (28 pav.). Fotografė – A. Valterienė. Fotoaparatą turėjo ir apylinkės pirmininkas Pranas 

Stankevičius, kuris mielai fotografuodavo žmones niekieno neprašomas. Senelį daugiausia 

fotografuodavo draugas Adolfas Zubrickas (29 pav.). Be to, brolis Alfonsas, grįžęs iš kariuomenės, 

nusipirko fotoaparatą, kuriuo užfiksavo gražiausias jaunystės akimirkas. 

Taip iš senų dokumentų, pasakojimų ir prisiminimų susidėliojo mano artimiausių žmonių 

(močiutės giminės šaka) giminės istorija. Visi pasakojimai netilpo į darbo rėmus, todėl atsiminimus 

apie senelius sudėjau į priedus (2–4 priedai). 

27 pav. Senelio šeima 

28 pav. Močiutės šeima 29 pav. Močiutė ir senelis jo tėvų namuose 
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IŠVADOS 

1. Pasidomėjau giminės praeitimi. 

2. Nagrinėjau senus dokumentus, per juos suradau dar vieną giminės kartą, kurios šeima 

nebeprisimena. 

3. Iš močiutės pasakojimų ir senų nuotraukų praplėčiau supratimą apie sovietmetį. 

4. Šis darbas mane paskatino ir toliau domėtis giminės praeitimi. 
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RECENZIJA 

Autorė  Aurėja Dzevečkaitė 

Klasė  3gb 

Vadovė  Birutė Deveikienė 

Darbo tema  Žvilgsnis į savo giminės praeitį 

Trumpa darbo anotacija: 

Mokinė dirbo labai kruopščiai: studijavo literatūrą, kaip sudaromi giminės medžiai; ieškojo 

ir studijavo senus giminės dokumentus; rinko kelias giminės kartas užfiksavusias nuotraukas, kuriose 

atsispindėjo ir tų laikų atmosfera; užrašinėjo močiutės ir kitų giminaičių prisiminimus ir pasakojimus. 

Kadangi dokumentai rašyti XIX a. ir XX a. pradžioje rusų kalba, buvo susisiekta su rusų kalbos 

mokytoja N. Marcinkute, kuri padėjo perskaityti ir išversti tekstus.  

Darbas parašytas laikantis reikalavimų. Jis reikšmingas ne tik Aurėjos šeimai bei 

giminaičiams, bet gali paskatinti ir kitus domėtis savo giminės praeitimi, savo šaknimis ir galbūt 

padaryti tokių atradimų, kokių artimieji nesitiki. 

Darbo vadovo parašas Birutė Deveikienė 
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3gb kl. AURĖJA DZEVEČKAITĖ 

KŪRYBINIO DARBO VERTINIMAS  

Vertina 

darbo 

vadovas 

(recenzentas) 

   

1. Moksliškumas (gebėjimas remtis moksline 

literatūra, duomenų lyginimas ir analizė, mokslinės 

metodikos taikymas ir eksperimento kokybė, 

apibendrinimas ir kt.) 

10 

 

10 

2. Tyrimų ryšys su gyvenimu (mokslinių duomenų 

atskleidimas, visuomenės informavimas, renginių 

organizavimas ir kita praktinė veikla – talkos, 

ekskursijos ir kt. 

15 

 

15 

Iš viso  25 taškai 25 

Vertina 

lietuvių kalbos 

mokytojas 

1. Kalbinė raiška (stilius, kalbos raiškumas, 

taisyklingumas) 10 taškai 

 

Iš viso  10 taškai  

Vertina 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

   

1. Darbas parašytas pagal bendruosius teksto 

reikalavimus 10 
 

Iš viso  10 taškai  

    

2. Darbo temos, tikslų ir uždavinių atskleidimas 

(Komisija vertina iki pristatymo)  20 
 

3. Išradingas ir tikslingas pasirinktos technikos 

panaudojimas 5 
 

4. Kalbos kultūra pristatant 10  

5. Pasirinktos dalyko rūšies specifikos išmanymas 

(atsakymai į klausimus) 15 
 

 6. Estetiškas kūrybinio darbo aprašo pateikimas 5  

Iš viso  55 taškai  

Galutinis 

projektinio 

darbo 

vertinimas 

 

Iki 100 : 10 

taškai 

 

PAŽYMYS    

 

Kūrybinio darbo vadovas:  Birutė Deveikienė 

 

Kūrybinio darbo komisijos pirmininkas: Angėlė Zalunskienė 

Komisijos nariai: 

Birutė Deveikienė  Lina Alekseriūnienė  Violeta Gelažienė 

Ligita Masilionienė Lina Kupriūnienė   Virginija Ogintienė 

  

(mokinio vardas, pavardė) 

10

10

10

10

20

5

10

15

5
55

100

10
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PRIEDAI 

1 priedas 

IŠRAŠŲ VERTIMAI 

Išrašas iš Linkuvos parapijos Romos katalikų bažnyčios mirusiųjų registracijos knygos. 

Nr. 250. 1901 m. spalio 24 d. Mikalajūnų kaime, priėmęs Šv. Sakramentus nuo senatvės mirė 

Jonas Daupara(s) arba Mažukna, Andriejaus sūnus. Linkuvos parapijos 5 bendruomenės valstietis 

buvo viengungis ir nebylys nuo gimimo. Apie 90 metų, Linkuvos parapijietis. Jo kūną š. m. spalio 26 

dieną palaidojo kunigas Antonijus Malevskis Linkuvos parapijos kapinėse. 

Nr. 99. Apie išrašo iš Linkuvos Romos katalikų bažnyčios mirusiųjų registracijos knygos 

tikrumą patvirtinu savo parašu ir uždėtu bažnyčios antspaudu. 

M. Linkuva 1902 m. vasario 11 d. 

Parašas (gal F. Jasenskis) 

Išrašo apie Jono Dauparo(s) mirtį vertimas 

Išrašas iš Rygos Romos katalikų parapijos Šv. Pranciškaus cerkvės mirusiųjų registracijos 

knygos. 

Nr. 670. 1912 m. spalio 31 d. Rygoje nuo senatvinio marazmo mirė Vikentijus Daupara(s)-

Mažukna, Kauno gubernijos, Panevėžio apskrities Linkuvos valsčiaus parapijos valstietis, nevedęs, 

83 metų, parapijos parapijietis. Jo kūnas kunigo Steišio palaidotas lapkričio 3 d. Rygos Šv. Michailo 

Romos katalikų kapinėse. 

Nr. 1956. Kad išrašas su originalu sutampa, savo parašu ir uždėtu cerkvės antspaudu 

patvirtinu. 

M. Ryga 1912 m. lapkričio 7 d. 

Rygos Romos katalikų Šv. Pranciškaus cerkvės kunigas Bertašius 

Išrašo apie Vikentijaus Dauparo(s) mirtį vertimas 
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Išrašas iš Linkuvos parapijos Romos katalikų bažnyčios krikšto registracijos knygos. 

Nr. 79. 1856 m. balandžio 30 d. Linkuvos parapijos Romos katalikų bažnyčioje vietinio 

vikaro Kazimiero Vasilkevičiaus pakrikštytas kūdikis Elžbietos-Juzefos vardais pagal visus 

Sakramentų reikalavimus. Valstiečių Juozo ir Gelenos, mergautine pavarde Klausaitė, Dauparų 

teisėtoje santuokoje š. m. balandžio 29 d. gimė duktė šioje parapijoje Mikalajūnų kaime. 

Krikštatėviais buvo valstiečiai: Ignatijus Bučas su Gelena Bučaite netekėjusia. 

Nr. 100. Apie išrašo iš Linkuvos Romos katalikų bažnyčios krikšto registracijos knygos 

tikrumą patvirtinu savo parašu ir uždėtu bažnyčios antspaudu. 

M. Linkuva 1902 m. vasario 11 d. 

Šventikas Kc. F. Jasienskij 

Išrašo apie Elžbietos Mažuknaitės krikštą vertimas 

Išrašas iš Rygos Romos katalikų cerkvės krikšto registracijos knygos. 

Nr. 117. Šios knygos puslapyje 1883 m. rugpjūčio 15 d. 

Nr. 226. įrašyta sekančiai: 1883 m. rugpjūčio 15 d. Rygos Romos katalikų cerkvėje vikaro 

Kc. Ivano Jacevičiaus pakrikštytas naujagimis vardu Josifas su visomis sakramentų apeigomis. 

Valstiečių Kazimiero ir Jelizavietos (Elžbietos), mergautine pavarde Mažuknaitės, Grigaliūnų 

teisėtoje santuokoje rugpjūčio 13 š. m. dieną Rygoje gimęs sūnus. Krikštatėviais buvo valstiečiai 

Vikentijus Česmus su Ana Jusaite. 

Nr. 31. Kad išrašas su originalu sutampa, savo parašu ir uždėtu cerkvės antspaudu patvirtinu. 

M. Ryga 1896 m. sausio 9 d. 

Šventikas Rygos Romos katalikų cerkvės Kc. Bružas 

Išrašo apie Juozo Grigaliūno krikštą vertimas 
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2 priedas 

VIOLETOS RUDIENĖS (mamos sesers) PASAKOJIMAS APIE JOS SENELIUS 

Senelis Aleksandras Grigaliūnas atmintyje išliko kaip šviesus, geras, išsilavinęs žmogus. Už 

močiutę Mariją jis buvo 20 metų vyresnis, bet žvalus ir šviesaus proto. Man jis visada buvo panašus 

į Kalėdų senelį, nes turėjo ilgus žilus ūsus (tai matyti senoje nuotraukoje (30 pav.)). Nepaisant to, kad 

jis už močiutę buvo net 20 metų vyresnis, jie puikiai sutarė, niekada nesibarė, buvo išlaikyta pagarba. 

Kiek pamenu, senelis visada vaikščiojo su lazda. 

Močiutė Marija Grigaliūnienė buvo tikra linkuvietė, atsikėlusi gyventi į kaimą. Ji labai mėgo 

gėles, todėl pas ją darželyje gėlynai žydėdavo nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Ji buvo puiki 

šeimininkė, mokėjo, atrodo, iš nieko kažką gardaus pagaminti. Be galo gardus jos medaus pyragas, 

niekas kitas taip skaniai jo nemokėjo iškepti. Be to, kiekvieną savaitę močiutė kepdavo naminę duoną 

(visada gaudavosi dailutis pagrandukas). Jei duoną kepdavo ant ajerų lapų, pakvipdavo visa troba. 

Virtuvės gale stovėdavo krosnis, kampe – ližė. Ant ližės paklojusi ajerų, kopūstlapių ar pabarsčiusi 

miltų, močiutė gražiai guldydavo duonos kepaliukus, apglostydavo rankomis, padarydavo kryžiaus 

ženklą, peržegnodavo ir šaudavo į krosnį. 

Būdavo įdomu stebėti duonos kepimo ritualą. Paprastai miltai duonai būdavo įmaišomi į 

drungną vandenį. Per naktį tešla būdavo rauginama, o rytojaus dieną, dar pridėjus miltų, išminkoma 

ir kepama. Plikytai duonai miltus įmaišydavo į karštą vandenį, o tešlą raugindavo iki trijų dienų. Ši 

duona turėdavo saldžiarūgštį skonį ir ne taip greit sendavo. Iškeptą duoną gražiai suguldydavo ant 

suolo, ant viršaus dar apklodavo lininiu rankšluosčiu. Laukdavome, kol močiutė atrieks riekę duonos, 

užteps naminiu sviestu ir įduos kiekvienam į rankutes. Paprastai, skanu būdavo ir be sviesto.  

30 pav. Anūkės su seneliais 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Li%C5%BE%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ajeras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kop%C5%ABstas
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Labai laukdavome dienų, kai močiutė kepdavo pyragus, bandeles, virdavo varškines spurgas. 

Viskas būdavo taip skanu, kad net dabar seilės tįsta. Be galo įdomi ir naminių makaronų gamyba, 

mes juos labai mėgome. O sūriai kokie gardūs... Močiutė juos aptraukdavo marlės gabaliukais, 

kabindavo, kad sudžiūtų, ir tik sudžiūvusių duodavo paragauti. Be galo skanūs ir obuolių sūriai.  

O pamokas, kaip reikia mušti sviestą, atsimenu dar iki šių dienų. Oi, kaip ilgai reikėdavo 

mušti... O kaip atsibosdavo... Nors ir trūkdavo kantrybė, darbą turėdavome atlikti iki galo. „Mušk, 

vaikel, mušk, da iolgė reiks mušt...“ – taip ir skamba ausyse močiutės žodžiai. Ir muši, ir lauki, kada 

gi tas sviestas susimuš, atrodo, visa amžinybė praeina... 

Močiutė visur spėdavo: ir skaniai valgyti išvirti, ir savo gėlyną apžiūrėti, ir gyvulius pašerti. 

Negaliu nepaminėti, kad močiutė buvo ir audėja. Kambaryje stovėjo audimo staklės. Jos atrodė kaip 

kažkoks nepaprastas mechanizmas, kuris taukši ir kuriame daug įtaisytų visokių lentelių, špuliukių. 

Sėdėdama ant kėdės močiutė tikrai darydavo kažką nepaprasto. Šitoj giminėj buvo ir daugiau audėjų. 

Kai atvažiuodavo močiutės giminaitės, namuose dažniausiai būdavo kalbama apie audimo raštus, 

gėles, vilnas. Taip pat močiutė augindavo avis, kurias kirpdavo. Vilnas plaudavo, džiovindavo, o iš 

jų darydavo puikius siūlus. Taigi mano atmintyje išlikę daugybę prisiminimų apie senelius.  
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3 priedas 

EDITOS DZEVEČKIENĖS (mamos) PASAKOJIMAS APIE JOS SENELIUS 

Kaimo senelis Aleksandras mirė, kai man buvo dveji metukai, todėl aš jo tikrai neatsimenu. 

Kai kartais tenka pavartyti senus nuotraukų albumus, pamąstau, kad labai gaila, jog taip ir neteko su 

juo susipažinti ir artimiau pabendrauti. Tik iš artimųjų pasakojimų galiu nuspėti, koks jis buvo 

žmogus. Džiugu, kad apie senelį sklinda vien tik teigiami atsiliepimai. 

Kaimo močiutė Marytė, galiu drąsiai teigti, man buvo kaip antroji mama. Kaip žinoma, 

tarybiniais laikais motinystės atostogos būdavo daug trumpesnės, todėl didžiąją laiko dalį vaikai 

praleisdavo su seneliais. Močiutę įpratau vadinti mama, o tikrąją mamą – mamyte. Mūsų santykiai 

buvo kupini džiaugsmo ir neišsemiamos meilės. Mes puikiai sutardavome: kartu kepdavome 

naminius sausainukus ir bandeles, dviese važiuodavome į bažnyčią, o po mišių būtinai eidavome į 

parduotuvę ir pirkdavome sausainius „Gaidelis“, limonadą „Buratinas“ ir kramtomąją gumą 

„Paršiukas Čiukas“. Močiutė man buvo pernelyg geros širdies... Būdama mažiukė, tikriausiai 

penktokė, ant draugės riešo pastebėjau rankinį laikrodį. Žinoma, kad vaikas, pamatęs kažką gražaus, 

užsigeidžia lygiai to paties. Nebuvau išskirtinė – labai susižavėjau laikroduku... Jis kainavo apie 

dešimt rublių. Tuo laikotarpiu ši valiuta turėjo didelę vertę, todėl tėvai net nesvarstė apie pinigų 

švaistymą tokiems niekams. Tačiau močiutė, mano užtarėja, įteikė pinigėlių, kad viena iš mano 

svajonių išsipildytų. Kitą dieną po pamokų iš karto lėkiau į parduotuvę, o namo grįžau pasidabinusi 

ne tik laikroduku, bet ir pačia plačiausia šypsena. Tokių nutikimų buvo tikrai ne vienas ir ne du. 

Niekada nebuvau girdėjusi, kad močiutė keiktųsi ar dėl kažko dejuotų – tai jai buvo 

nepriimtina. Jei ir suskausdavo nugarą, nueidavo į lovą, pagulėdavo ir niekam nesiskųsdavo. Ji 

visiems teikdavo tik pačias geriausias emocijas. Močiutė visada pasižymėjo vaišingumu: jei tik kas 

nors netikėtai apsilankydavo svečiuose, ji greitai sugalvodavo ką nors nesunkaus pagaminti, 

pavyzdžiui, kiaušinienę su apkeptais lašinukais. Ir visi tuo būdavo patenkinti! Štai kas, paprastumas 

ir nuoširdumas, žavėjo kiekvieną... Liūdna, kad dabartinėje visuomenėje šios vertybės nebeturi tokios 

didelės reikšmės, kokią privalėtų branginti. 

Kai močiutė pradėjo vis labiau senti, aš jai atstojau dešiniąją ranką: sušukuodavau plaukus, 

paskaitydavau norimą laikraštį, nuplaudavau kojas ir apmaudavau kojines. Mes viena kitą labai 

stipriai mylėjome iki pat jos mirties. Tą lemtingąją dieną ji pasaulį paliko pasipuošusi mano supintais 

plaukeliais, o paskutiniai jos pasakyti žodžiai „tu mano gražuolė...“ įsiminė visam gyvenimui. Aš ją 

mylėjau be galo stipriai, todėl jos įdiegtomis vertybėmis vadovaujuosi ir dabar. 
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4 priedas 

MANO PASAKOJIMAS APIE MANO SENELIUS 

Mano seneliai – tikriausi gyvenimo mokytojai. Jau nuo pat mažų dienų jie mokė mane pažinti 

pasaulį, suprasti jausmų reikšmę ir nepasiklysti blogio kupinoje aplinkoje. Būdama mažytė dar to 

nesupratau, man viskas kėlė skardų juoką, tačiau dabar žinau, kad seneliai man plačiai atmerkė akis, 

kuriomis į pasaulį pradėjau žvelgti kitaip, jis įgavo sodresnių spalvų spektrą. 

Vaikystėje mėgau atostogauti kaime, ten aš visada būdavau labai laukiama. Vasaros, 

praleistos gryname ore, lakstant basomis per pievą ir kvaršinant galvas seneliams, paliko 

nepamirštamų prisiminimų... Mano senelis – knygų graužikas, istorikas ir puikiausias kryžiažodžių 

žinovas. Iš pažiūros atrodo rimtas, praktiškas žmogus, nieko neišmanantis apie dvasinio pasaulio 

grožį, tačiau tiesa kiek kitokia – jis yra be galo šilta, maloni ir rūpestinga asmenybė, visada linkinti 

tik gero ir trokštanti visiems malonės. Negebu įžvelgti neigiamų jo savybių, o galbūt dar neteko jų 

sutikti... Atrodo, ir pabardavo, ir drausdavo kažką daryti, tačiau atmintyje tokie veiksmai užsifiksavę 

kaip tinkamas auklėjimas, kuris pakreipė mane į doros kelią. Juk tokios pamokos vaikui į galvą 

įstringa ilgam ir ateityje duoda gerus rezultatus, todėl griežtesni pamokymai, kaip reikia tinkamai 

elgtis, yra naudingi. O kiek įvairiausių nutikimų būta... Pamenu, kaip kartą pavyko stipriai supykdyti 

senelį. Tą kartą jis ramiausiai skaitė knygą užsidaręs kambarėlyje, o aš tuo metu tik ir laukiau progos 

iškrėsti kokią išdaigą. Akys užkliuvo už duryse esančio kabliuko, tad nieko nelaukdama užkabinau 

juo duris ir laiminga išbėgau į kiemą žaisti. Ak, kad būčiau žinojusi, kas manęs laukia po to, tada, 

manau, taip tikrai nebūčiau pasielgusi... Leisdami laiką kartu prisigalvodavome visokiausių veiklų: 

skaitydavome laikraščius, dalyvaudavome televizijos protmūšiuose, pjaustydavome burokų lapus 

gyvulių pašarui, niurkydavome kačiukus ir net rengdavome žygius po kaimo apylinkes. Tokios 

džiaugsmingos ir nerūpestingos dienos, praleistos senelio glėbyje, buvo tikras malonumas. 

Su močiute, kokį stiprų ryšį turime ir dabar, turėjome ir anksčiau. Ji išmokė mane vertybių: 

nuoširdumo, kuklumo, saikingumo, ryžto ir meilės Dievui. Ji – be galo teisinga asmenybė, neieškanti 

žodžio kišenėje, priimanti gyvenimo duotus išbandymus, mokanti uoliai veikti ir nepilstanti iš tuščio 

į kiaurą. Dienos, praleistos su ja, skiriasi viena nuo kitos, nes kiekvieną kartą būdavo išgyvenami 

nauji potyriai. Didžiąją laiko dalį užimdavo gyvulių ruoša: reikėjo ruošti pašarą kiaulėms, pamaitinti 

triušiukus, šuniukus ir kačiukus, palesinti vištas, po pievą paganyti viščiukus ir net pagirdyti arklį. 

Galiu pasigirti, kad močiutės dėka išmokau melžti karvę. Pradžia buvo sunkoka, tačiau įgudusi tai 

dariau visai patenkinamai. O kaip bijojau bičių... Taip niekada ir neišdrįsau imti medaus, nes tas 

smarkus bičių dūzgesys ir atbaidė mane nuo šitos pareigos. Taip pat močiutė išmokė mane gaminti: 

kepdavome netradicinės formos bandeles, tepdavome vaflius su uogiene, lydydavome taukus ir iš 
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surauginto pieno darydavome varškę. Tačiau už viską labiau mėgau firminius močiutės „kleckus“. 

Tai pats paprasčiausias patiekalas, koks tik gali būti, tačiau jų gaminimo eiga man labiausiai ir 

patikdavo. Pavalgiusios eidavome prigulti, tačiau prieš tai – būtinai kelios maldelės. Taip pamažu ir 

išmokau pažinti Dievą, jo skelbiamas tiesas. Tikriausiai močiutė ir įdiegė man tą neblėstančią viltį ir 

tikėjimą neįmanomais dalykais. Jau nuo pat vaikystės žinojau, kad tai – kažkas nepaprasto. Iš tikrųjų 

močiutės dėka aš suvokiau darbo svarbą, meilę gyvūnijai ir gamtai, išmokau skirti gėrį nuo blogio ir 

supratau, kodėl gyvenime niekada negalima pasiduoti bei prarasti vilties išgyvenant net ir sunkiausias 

gyvenimo akimirkas. 

Ankstyvoji vaikystė paliko daug įspūdžių, geriausiai apibūdinančių senelius. Nors dabar su 

jais laiko praleidžiu gerokai mažiau nei anksčiau, mūsų ryšys nepakitęs – jis tik stiprėja. Visada, kai 

man liūdna ir skaudu ar džiugu ir gera širdyje, kreipiuosi į senelius, su jais pasišneku, įsiklausau į 

duodamus patarimus ir stengiuosi juos suprasti. Visada sakiau ir sakysiu, kad aš juos labai myliu už 

tai, kad jie nepabijojo atverti tikrojo, nesuvaidinto, pasaulio durų ir iki šiol moko prasmingo gyvenimo 

taisyklių. 




