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Pažįstamas ir vis dar mažai pažintas Molėtų kraš-
tas – Dubingiai, Videniškiai, Giedraičiai, Inturkė,  Balnin-
kai, Alanta – kupinas paprastų ir nepaprastų žmonių, 
prilytas gausybės ežerų, menančių Lietuvos ledynmetį, 
priauginęs miškų. Ir sodrios istorijos. Prieškristinė poli-
nė gyvenvietė Luokesų ežero dugne, šventieji akmenys, 
ąžuolai ir šaltiniai, didingi piliakalniai ir pilkapiai. Sunio-
koti, atstatomi ar jau atstatyti dvarai, laisvės paminklai. 
LDK valdytojai Radvilos ir Asvejos saloje savo karaliaus 
laukianti karalienė Barbora. XIV a. per šį kraštą ėjo is-
torinis pirklių kelias, apsaugotas plėšikėlio taikos (pax 
latrunculorum) sutarties, jungęs Dauguvą, Nemuną ir 
Dnieprą. Iš čia ir keliasdešimt Giedraičių – vyskupų, di-
dikų, bajorų. Aišku – palaimintasis Mykolas Giedraitis. Ir 
renesansinė Videniškių bažnyčia, vienuolynas su fres-
komis. Dvi įstabios Molėtų Madonos ar jokioje Europoje 
nematytas Didžiokų parkas.

Knygoje rodomi įvairių laikų Molėtų žemės žmo-
nės ir jų darbai – nuo ankstyviausių iki naujojo tūks-
tantmečio, naujos laisvės. Bet gausiausia ikonografi-
jos dalis – iš nuolatinių XX a. okupacijų: rusų, vokiečių, 
lenkų, sovietų, vėl vokiečių ir vėl sovietų... 

Čia ne tik lietuviai. Skausmingiausią knygos dalį uži-
ma Molėtų žydai ir jų likimas. Iki Antrojo pasaulinio karo 
katastrofos būtent žydai sudarė daugumą miestelio 
gyventojų. Jiems, kaip ir visiems kitiems Lietuvos judė-
jams, nacių režimas paskelbė galutinį nuosprendį – Do-
vydo palikuonis reikėjo pažeminti, nukankinti, sušaudy-
ti... Ir vienas Dievas težino, kiek išties šio gražaus ežerų 
krašto žmonių prisidėjo prie savo kaimynų žydų gelbė-
jimo ar atvirkščiai – įskundimo, išdavimo, sušaudymo. 
Renkant medžiagą šiai knygai paaiškėjo, kad naciai į 
Molėtus atsiuntė vos kelis vokiečius. Visus žydų areš-
tus ir šaudymus atliko niekšai lietuviai. Bet paaiškėjo 
ir šviesioji pusė – gelbėtojų taip pat buvo ne vienetai, 
bet šimtai, nes vienam žydui išsaugoti reikėjo kelių de-
šimčių žmonių kasdienių pastangų ir mirtinos rizikos. Ir 
garbė jiems! 

Lenkų okupacijos metais Molėtų kraštas pagarsė-
jo Lietuvos savanorių mūšiais su želigovskininkais. Vė-
liau jau ne tik naciai, bet ir lenkų „Armia krajowa“ žudė 
Molėtų kraštiečius – savanorius ir jų šeimas. 

Pokario Lietuvos partizanų pasipriešinimo banga 
čia nebuvo silpnesnė nei kitose okupuoto krašto vie-
tose. Vien iš nedidelės medinės Balninkų mokyklėlės 
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Familiar, although still little known, Molėtai region is full of 
ordinary and extraordinary people, has its wealth of multiple 
lakes that are reminiscent of the Lithuanian Ice Age is densely 
forested and has rich history. The settlement of fascine dwell-
ings on the bottom of Luokesų lake dating back to the years BC, 
sacred stones, oak-trees and springheads, majestic mounds 
and barrows. Depredated, being rebuilt or already reconstruct-
ed manors and freedom monuments. The Grand Duchy of 
Lithuania (GDL) rulers Radvila and the Queen Barbora waiting 
for her King in Asveja lake island. The historical merchant road 
protected by the Robber Peace Treaty (pax latrunculorum) that 
linked the Dauguva, the Nemunas and the Dnieper crossed this 
region in the 14th century. It is from here that some thirty-forty 
Giedraičiai – bishops, grandees and noblemen – stem. For cer-
tain – the venerable Mykolas Giedraitis as well as the Videniškiai 
Renaissance church and the monastery with its frescoes. And 
two remarkable Madonna’s of Molėtai and Didžiokai manor 
park seen nowhere else in Europe.

The book introduces to sundry people of various times of 
Molėtai region and their deeds – from the earliest times to the 
new millennium and the new freedom. The richest part of the 
iconography, however, is from the continual occupations of the 
20th century – Russian, German, Polish, Soviet, again German 
and again Soviet…

It is not only Lithuanians that reside here. The most pain-
ful part of the book is taken by the Molėtai Jews and their 
fate. Prior to World War II calamity it was Jews that com-
prised the major part of the town dwellers.  Like all Jews re-
siding in Lithuania they were given the ultimate sentence of 
the Nazi regime – David’s progeny had to be humiliated, tor-
tured and annihilated… It is only God himself who is aware 
of how many people of this marvelous lake district contrib-
uted to the rescue of their neighbours Jews or – vice versa 
– put the finger on them, betrayed them and killed them by 
shooting. In the process of the collecting of the material for 
the book it became clear that the Nazis sent only a few Ger-
mans to Molėtai. It was Lithuanian villains that arrested and 
killed by shooting the majority of Jews. There was however, 
the powerful bright side of the issue as well because there 
were not individual people but hundreds of Jew rescuers 
since the rescue of one single Jew required everyday effort 
and deadly risk of numerous people. Glory be to them! In 
the years of Polish occupation the Molėtai region grew fa-
mous for the volunteer battles with the Želigowski troops. 
Later, it was not only the soviets, Nazis but also the Polish 
Armia Krajowa that were killing the Molėtai countrymen – 
Lithuanian volunteers and their families.
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už laisvę partizanais krito 29 mokiniai ir mokytojai. 
Šiame ežerų krašte iki 1965 m. išsilaikė ir paskutinysis 
ginkluotas Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis. 

Be kitų iš Molėtų krašto kilusių kankinių, nevystan-
tis vainikas priklauso alantiškiui arkivyskupui Teofiliui 
Matulioniui, kurio šventas asmuo ir stulbinama gyve-
nimo epopėja bolševikinėje Rusijoje, jos kalėjimuose, 
konclageriuose ir grįžimas į sovietinę Lietuvą laukia 
atskirų studijų, knygų ir filmų. Savo studijų ir filmų 
laukia legendinė Malvina Valeikienė iš Giedraičių, par-
tizanų vadas Jonas Katinas iš Bijutiškio ir nuostabusis 
Molėtų krašto kunigas kavaleristas Jonas Žvinys.

Pagyvenę čia pamatysime, kad molėtiškiai pasižy-
mi ir kiek kitonišku etniniu tipu, jų aukštaitiška tarmė 
skiriasi nuo rokiškėnų ar net uteniškių. Molėtiškiai gra-
žiai, labai senoviškai sako: „Jei Dievutis leis...“.  Portre-
tinės fotografijos gali atskleisti netgi antropologinius 
skirtumus, kuriais Molėtų žmonės – skruostikauliais, 
nosimis, lūpomis – skiriasi, pavyzdžiui, nuo Lietuvos 
užnemuniečių, plungiškių ar biržiečių... 

Vien ko verti archajiški, paslaptingai skambantys 
Molėtų žemės ežerų pavadinimai – Viranglis, Žvernas, 
Nikajus, Arinas, Galonas, Leikštekis. Ir tai tik 6 iš 235 
šio krašto ežerų! Arba prie ilgo ir gilaus Aĩseto ežero 
išsidėstę senieji kaimai: Alnė, Žvaigždžiakalnis, Pava-
juonis, Gatakiemis.

Vis dėlto ši knyga nesiekia tapti moksline, ji labiau 
žurnalistiška. Todėl čia mažiau nuorodų, bet daugiau 
tekstinių ir ikonografinių netikėtumų, sugretinimų 
tarp kilnumo ir išdavysčių, tarp principų ir prisitaiky-
mo, tarp sacrum ir profanum. Pavyzdžiui, koks Apvaiz-
dos pirštas nurodė į tą pačią trobelę Inturkės mies-
telyje ir net tą patį kambarėlį, kuriame XX a. gyveno 
bolševikų karvedys Vytautas Putna ir kunigas, vėliau 
kardinolas Vincentas Sladkevičius... Arba Lauryno Gu-
cevičiaus darbams priskiriamas klasicistinis Arnionių 
dvaras, anksčiau priklausęs Radviloms, Kostrowic-
kiams, Tiškevičiams. Tai tie patys nuostabieji Arnionys, 
iš kurių kildinamos poezijos modernisto Guillaume’o 
Apollinaire’o šaknys, kur dirbo genialusis žuvininkas ir 
bitininkas Mykolas Kazimieras Girdvainis, ir kuriame 
iki pirmosios sovietų okupacijos dešimt metų vasaro-
jo Vilniaus ir Varšuvos kabareto gražuolė, dainininkė ir 
poetė Hanka Ordonówna-Tiškevičienė.

Knygoje tekstai skelbiami lietuvių ir anglų kalbo-
mis. Teksto lietuvių k. siūlome daugiau nei anglų k. 
Parašai po nuotraukomis lietuvių ir anglų k. ne visada 
sutampa. 

Knygos autorius savo nuožiūra (nebūtinai teisin-
giausia...) darė svarbesnių ir mažiau svarbių vietų, 
įvykių ar asmenybių atranką. Ne visi bažnytkaimiai 
pateko, ne visi svarbūs žmonės. Pirmenybė čia su-
teikiama tiems, apie kuriuos anksčiau buvo ma-
žiau rašoma. Albume rodomi talentingų fotografų 
darbai – nuo Kazio Daugėlos (1912–1999), kraštie-
čių Juozo Kazlausko (1942–2002), Vytauto Kaušinio 
(1930–2009) ikiStasio Paškevičiaus ir jaunosios molė-
tiškės Justės Urbonavičiūtės.

Leidinyje labai svarbią vietą užima trijų knygos 
bendradarbių trys atskirosios nuomonės. Tai Molėtų 
kraštas pagal dailininkę Aistę Gabrielę Černiūtę, rašy-
toją Marių Ivaškevičių ir brolius fotografus Algimantą 
bei Mindaugą Černiauskus, sovietinės sistemos laužy-
tų nesulaužytų likimų kronikininkus. Visi šie kviestiniai 
bendradarbiai patys pasirinko asmenis, reiškinius ar 
objektus, kurie atspindi Molėtų krašto charakterį, isto-
riją, žmones – teigiamus ir neigiamus jo herojus. Visi 
trys savo skyriuose parašė savo komentarus: Mindau-
gas ir Algimantas – dramatiškus, Aistė lyriškesnius, 
Marius – kiek ironiškus. Broliai Černiauskai buvo stro-
piausi bičiuliai!

Leidinio autorius dėkoja bendradarbiams ir vi-
siems, teikusiems pagalbą rengiant knygą. Ačiū Vikto-
rijai Kazlienei, Kristine Coogan, Aurelijai Rusteikienei, 
Donatui Ivanauskui,Valdui Gečiui, Danutei Selčinska-
jai, Elonai Ruzgienei, Linai Pivoraitei, Rūtai ir Andriui 
Kaušiniams, dr. Janinai Šyvokienei, Ruth Liberman, 
Dainiui Jurjonui, Daliai Kazlauskienei, Algirdui Mule-
vičiui, Arimetai Vojevodskaitei, Molėtų dekanui kun. 
Kęstučiui Kazlauskui, Kaišiadorių kancleriui kun. Gedi-
minui Tamošiūnui ir Olijardui Lukoševičiui iš Kaišiado-
rių, Arūnui Prelgauskui, gerosioms fėjoms iš Lietuvos 
centrinio valstybės ir Istorijos archyvų, Gaono žydų 
muziejaus, Lietuvos nacionalinio dailės ir Genocido 
aukų muziejų. Taip pat ačiū Molėtų fotografui Danie-
liui Ažubaliui už fotoįrangą. Labiausiai dėkoju Molėtų 
rajono savivaldybės vadovams – už pasitikėjimą ir su-
pratingumą, už suteiktas visas technines paslaugas. 

Taigi – į kelionę po turtingą Molėtų istoriją, pas šio 
krašto įvairių laikų žmones, gyvenusius nuostabios 
gamtos apsupty.
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The after-war resistance wave of Lithuanian guerillas 
here was not in the least weaker than that in other regions 
of the invaded country. 29 schoolchildren and teachers of a 
small wooden Balninkai school alone  were killed as guerillas 
fighting for their freedom cause. It was in this lake district 
that the last armed Lithuanian partisan Antanas Kraujelis 
survived down to 1965.

Apart from the other martyrs coming from the given 
region the never withering coronal belongs to the Alanta 
archbishop Teofilius Matulionis whose holy personality 
and astonishing life epic in bolshevik Russia, its prisons, 
concentration camps and return to the soviet Lithuania 
are awaiting for the separate studies, books and films. 
The legendary. The legendary Malvina Valeikienė from 
Giedraičiai, partisan commander Jonas Katinas from 
Bijutiškis and the glorious priest–cavalryman of this region 
Jonas Žvinys, are among those who are waiting for their 
studies and films devoted to them.

Having spent some longer time here we will see that 
Molėtians are of a somewhat different ethnical type, 
their Aukshtaitian dialect is different from that of Rokiškis 
and Utena inhabitants. It is Molėtians who say in a very 
beautiful and obsolete way “If only dear God allows…” 
Portrait photographs may unveil even anthropologi-
cal differences – cheekbones, noses and lips - whereby 
Molėtai people are, for example, different from the other 
types of people residing in other regions of Lithuania.

And what is the value of the archaic and mysteriously–
sounding names of the Molėtai  district lakes – Viranglis, 
Vernas, Nikajus, Arinas, Galonas, Leikštekis. And these ac-
count only for six of the 235 lakes of the given region!

Nevertheless, the given book does not aim at becoming 
a scientific writing, it is rather an attempt at journalism. 
That is why it contains fewer references and more textual 
as well as iconographic surprises, parallels between no-
bleness and betrayal, strong principles and conformity 
between sacrum and profanum. For instance, what fin-
ger of the Divine pointed to the same cottage in Inturke 
town and even to the same room wherein the Bolshevik 
commander Vytautas Putna and the priest, later cardinal 
Vincentas Sladkevičius dwelt…. Or the classicist Arnionys 
manor ascribed to the works of Laurynas Gucevičius that 
earlier belonged to the Radvila, Kostrovicky, Tiškevičius. 
They are the same Arnionys wherefrom the roots of the 
poet modernist Guillaume Appollinaire stem, wherein 
the talented Ichthyologist and apiarian Mykolas Kazimi-
eras Girdvainis was employed and in which prior to the 
first soviet occupation the beauty of the Vilnius and War-
saw cabaret, the singer and poetess Hanka Ordonówna- 
Tiškevičienė spent her summers.

The author of the book made the choice at his discretion 
(not necessarily the best) between the more important 
and less important locations, events or personalities. Not 
all parishes and not all important people found their way 

in to the book. Priority was given to those who earlier had 
been given less attention. The album contains the works 
of gifted photographers – starting with Kazys Daugėla 
(1912–1999), native-born Juozas Kazlauskas (1942–2002), 
Vytautas Kaušinis (1930–2009), Stasys Paškevičius and 
ending up with the young Molėtian Justė Urbonavičiūtė.

Three individual opinions of the three co–authors of the 
book take up a very important place in the publication. 
That is Molėtai region as seen by the artist Aistė Gabrielė 
Černiūtė, the writer Marius Ivaškevičius and brothers 
photographers Algimantas and Mindaugas Černiauskas – 
chroniclers of the fates that were bent but never broken 
by the soviet system. The invited external co-workers 
chose the persons, phenomena or objects that best reflect 
the character, history and the heroes of Molėtai region. All 
three of them proposed their comments in their respec-
tive parts of the book: - All three in the respective parts 
wrote their comments:  Mindaugas and Algimantas – dra-
matic, Aistė – more lyrical; and Marius somewhat ironic.

Many thanks for the book colleagues Kristine Coogan, 
Ruth Liberman and all Lithuanian friends. So let us start 
the trip through the rich history of Molėtai and to the peo-
ple of various times of the given region who lived in the 
ambience of marvelous nature.



Seklumos juosta, kuri tęsiasi nuo ežero kranto iki salos. Šioje seklumoje rastos pirmosios gyvenvietės liekanos.

Part of the ledge that leads from the lake shore to the island. The remains of the first settlement were discovered here.
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Luokesų ežero paslaptys
Secrets of  Luokesų Lake
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The first lake settlement in Lithuania was discovered 
at the bottom of Luokesų Lake in 2000 and the age of 
the settlement was established – 700-600 years BC!

In autumn of 2001 the second lake settlement of 
the same pre-Christian period was discovered on the 
southern shore of Luokesų Lake. A great merit is an ex-
tremely clear water of the lake enabling the visibility of 
5-6 meters. The investigation was carried out by means 
of archeological methods, the divers used a special wa-
ter pump and terrain after terrain they uncovered and 
captured the remains of the settlements. A dwelling 
complex of the quadrangle form of some 900square 
meters with defence fences made up the settlement on 
the northern shore of the lake whereas the second rec-
tangular platform was 190 square meters big and must 
have been linked up with the shore by some bridge.

In the process of investigation bone needles, ax 
shafts, pots and cups having lined surface as well as 
spearheads, oars and other fishing tools of the Bronze 
Age have been discovered.

Pirmosios gyvenvietės atradimo momentas – naras fiksuoja polių liekanas.

The moment of discovery – the diver captures the remains of the poles

2000 m. birželio 7 d.  Luokesų ežero dugne atrasta pirmoji 
Lietuvoje ežero gyvenvietė, tais pat metais sudarytas jos pla-
nas, surasti pirmieji radiniai ir paskelbtas gyvenvietės amžius 
– 700–600 m. prieš Kristų! Atradėjai archeologai: molėtiškė 
Elena Pranckėnaitė, Zenonas Baubonis, Rokas Kraniauskas, 
Giedrė Motuzaitė ir Mantas Kvedaravičius. „Kultūros paveldo 
išsaugojimo pajėgų“ direktorius Z. Baubonis sako, kad net žy-
mus archeologas Mykolas Michelbertas tvirtino, jog „panašių 
dalykų Lietuvoje nėra ir net negali būti”. Archeologė E. Pranc-
kėnaitė priduria, kad “gyvenviečių egzistavimu virš vandens 
ar prie vandens buvo abejojama išties ilgą laiką, atsekamas 
tik vienas laikotarpis, kuomet XX a. pradžios tyrėjai tikėjo, kad 
tokio tipo objektų galima rasti Lietuvoje, bet vėliau šis tikėji-
mas ir bandymai ieškoti nublėso – iki pat šių laikų...”.

2001 m. rudenį prie Luokesų pietinio kranto atrasta to pa-
ties prieškristinio laikotarpio antroji ežero gyvenvietė. Aišku, 
vandens archeologams vienas didžiausių privalumų – ypač skai-
drus ežero vanduo, čia aiškiai galima matyti 5–6 metrus. Tyrimai 
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Antrosios Luokesų ežero gyvenvietės liekanos po vandeniu.

The remains of the second  Luokesų Lake settlement under the water

Why did people of that time make 
their dwelling on the water? Archeolo-
gists say that such settlement could 
protect them from the aggressive 
neighbours and beasts. Water, fish 
were handy and conditions to hunt 
water birds and animals were per-
fect. The Molėtian archeologist Elena 
Pranckėnaitė says that “according to 
the recent research data people did 
not live over the water but over a very 
humid soil on the raised construc-
tions”.

The onshore soil was extremely 
good for the agriculture and animal 
husbandry. One more merit was an 
extremely easy construction of fas-
cine settlements. In the process of an 
experiment three men drove 4-me-
ter pole into the bottom of the lake in 
9 minutes… There are plans to con-
struct an analogical settlement on 
the lake containing a museum for the 
purposes of education and tourism.

buvo vykdyti povandeninės archeologijos metodais – narai naudojo 
specialų vandens siurblį, pasluoksniui atidengė bei užfiksavo gyven-
viečių liekanas.

Abi polinės gyvenvietės išsidėsčiusios priešinguose Luokesų 
krantuose. Gyvenvietę šiaurinėje ežero dalyje sudarė keturkampio 
formos apie 900 kv. metrų gyvenamasis kompleksas su gynybinėmis 
tvoromis, o antroji gyvenvietė – apie 190 kv. metrų stačiakampio for-
mos platforma, greičiausiai su krantu sujungta tilteliu.

Tyrinėjimų metu surasta kaulinių adatų, kirvio kotų, puodų ir puo-
delių brūkšniuotu paviršiumi, taip pat ietigalių, irklų ir kitų žvejybos 
įnagių iš bronzos amžiaus.

Kodėl anuomet žmonės kūrėsi ant vandens? Archeologai sako, 
kad gyvenvietė galėjo apsaugoti nuo netaikių kaimynų ar žvėrių. Čia 
pat buvo vanduo, žuvys, geros sąlygos medžioti vandens gyvūnus, 
paukščius. Molėtiškė archeologė E. Pranckėnaitė teigia, jog “pagal 
naujausius tyrimų duomenis,  pirmoje Luokesų gyvenvietėje nebu-
vo gyvenama virš vandens, o virš labai drėgnos žemės ant pakeltų 
konstrukcijų”.

Pakrančių dirvožemis buvo ypač geras žemdirbystei ir gyvulius 
auginti. Dar vienas privalumas – itin lengva polinių gyvenviečių sta-
tyba. Eksperimento metu trys vyrai 4 m polį į ežero dugną sukalė per 
9 minutes… Yra ketinimų pastatyti analogišką gyvenvietę ant ežero 
vandens su muziejumi – švietimo ir turizmo tikslais.
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Puodas brūkšniuotu paviršiumi, rastas 
pirmoje  gyvevietės.

Stripe surfaced pot found in the first 
settlement.

Medinio samčio fragmentas iš pirmosios gyvenvietės.

Fragment of the wooden ladle from the first settlement.

Medinės skulptūrėlės fragmentas iš pirmosios Luokesų ežero gyvenvietės.

Fragment of the wooden tool or sculpture from the bottom of Luokesų Lake.

Luokesų ežero archeologiniai 
radiniai, saugomi Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje.

Archeological findings of the 
Luokesų Lake are kept in the 
National Museum of Lithuania

Akmeninės trinamosios girnos, iškeltos iš Luokesų ežero dugno. 

Stone grinding quern raised from the bottom of Luokesų Lake.
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Pirmosios Luokesų ežero gyvenvietės poliai po vandeniu. 

Poles of the first Luokesų Lake settlement under the water.
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Molėtai
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The name of Molėtai is mentioned in the sources dating 
February 17, 1387 in the Jogaila’s donation letter, which 
validated the donation of manors and the land by the 
newly established Vilnius bishopric. The first synagogue of 
the town was built in 1728. At that time the holding of Mo-
letai manor and the bishop included 27 lakes, 13 villages, 
100 houses inhabiting 223 people, the manor also had a 
distillery and brewery. 

In 1781 there were 3027 parishioners in Molėtai and an 
elementary school was in operation. Two years later 68 
houses were burned during the town fire. In 1829 around 
100 houses were burnt again – 61 of the Jews, 13 of the 
Christians and in addition 22 shops. There was a fire again 
in 1860 and 130 houses and the synagogue were burnt. At 
that time the town inhabited 1197 people – 725 Jews, 392 
Catholics and 80 Orthodox people.

In early 20th century tsarist officials considered the town 
to be an adequate location for the deportation of political 
prisoners. On entering the town in 1915 the Russian tsar-
ist army organized a Jew pogrom. The Cossacks plundered 
and killed the Jews and raped their women. The Jews of 
Molėtai were deported to Penza region (Russia). The first 
Lithuanian school was established in Molėtai.

In late 1918 with the Germans still stationed in Molėtai 
the structures of the Lithuanian authorities started being 
set up. Before long the units of the Red Army occupied the 
town and a revolutionary committee was formed and B. 
Melamed was appointed its chairman.

In 1919–1920 Poles occupied Molėtai. They made 
Lithuanians sign the papers requesting the accession 
to Poland. In mid July the Lithuanian army reclaimed 
Molėtai. Since autumn down to the beginning of World 

Molėtų mokinių apsuptas – klebonas dekanas Matas Lajauskas. Vėliau  sovietų 
kareivių nukankintas 1941 m. 1925 m.

Surrounded by Molėtai schoolchildren is the parson dean Matas Lajauskas 
(later martyred by the soviets) 1925

Molėtų vardas paminėtas 1387 m. vasario 17 d. Jo-
gailos dovanojimo rašte, kuriuo įteisinami naujai įkur-
tos Vilniaus vyskupijos dovanojami dvarai ir žemės.

Pirmoji miestelio sinagoga pastatyta 1728 m. Mo-
lėtų dvarui ir vyskupo valdai anuomet priklausė 27 
ežerai, 13 kaimų, 100 namų su 223 žmonėmis, dvare 
buvo spirito varykla ir alaus darykla. 

1781 m. Molėtuose gyveno 3027 parapijiečiai, vei-
kė pradžios mokykla. Po poros metų per gaisrą mies-
telyje sudegė 68 namai. 1795 m. po trečiojo Abiejų 
Tautų Respublikos padalijimo  Molėtų dvaras atiteko 
didikams Pomarnackiams, vėliau – Huten-Čapskiams. 
1797 m. Rusijos valdžia Molėtų dvarą padovanojo 
prancūzų generolui G. De Choiseul-Gouffier (de Šua-
zeliui-Gufjė). 

1829 m. birželio 12 d. čia sudegė apie šimtą namų 
– 61 žydų, 13 krikščionių ir dar 22 parduotuvės. Per 
1831 m. sukilimą liepos mėn. sukilėliai prie Molėtų 
miestelio pralaimėjo susirėmimą su Rusijos daliniais.

1860 m. miestelyje gyveno 1197 gyventojai: 725 ju-
dėjai, 392 katalikai, 80 stačiatikių.

XX a. pradžioje caro valdininkai miestelį laikė tinka-
ma politinių kalinių trėmimo vieta. Per 1905 m. revoliu-
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cinius įvykius Molėtuose buvo pašalinta rusų vals-
čiaus administracija ir įkurta sava. 1909 m. lapkričio 
4 d. Molėtų dvarą įsigijo Kazimieras Graužinis. 

Molėtuose buvo keturios sinagogos. Sudegusi 
sinagoga atstatyta 1910 m. Molėtų paštą 1912 m. 
nešiojo Gordonas ir Epšteinas. Trys ūkininkai norė-
jo perimti tą darbą, bet lietuviai reikalavo didesnio 
atlyginimo negu žydai. Valsčiaus sueiga tiems rei-
kalavimams nepritarė. Birželio 17 d. įvyko pirmasis 
„Blaivybės“ draugijos Molėtų skyriaus susirinkimas 
(miestelyje buvo apie 20 aludžių). 1913 m. Molėtuo-
se veikė dvi žydų mokyklos: viena – dėstomąją idiš 
kalba (nuo 1920 m.), kita – hebrajų kalba. Jose mo-
kėsi 160 vaikų. Molėtų dvaro klojime vaidintas pir-
masis lietuviškas spektaklis Keturakio „Amerika pir-
tyje“. Metų pabaigoje atidaryta vartotojų draugijos 
parduotuvė. 1914 m. pastatytas mūrinis Molėtūno 
vandens malūnas. Gegužės 18 d. Molėtų valsčiaus 
sueiga nutarė uždaryti girtuoklystės įstaigas: mono-
polį, aludes, smukles. 

1915 m. liepos mėn. į miestelį įžengusi rusų 
caro kariuomenė surengė žydų pogromą. Kazokai 
žydus grobė, žudė, moteris prievartavo. Molėtų 
žydai ištremti į Penzos sritį (Rusija). Tais pat me-
tais Molėtuose įsteigta pirmoji lietuviška mokykla. 

1918 m. pabaigoje, vokiečiams dar tebesant 
Molėtuose, pradėjo kurtis Lietuvos valdžios struk-

„Tautos diena. Molėtai – 1938 m. Dainininkės“.

“The Nation Day. Molėtai – 1938. The singers”.

„Tautos diena. Molėtai – 1938 m. Šokis“.

“The Nation Day. Molėtai – 1938. A dance”.

Pavasarininkų kalnas ir Molėtų panorama. 1930–1940 m. 

In 1930 the owner of the Molėtai manor Marytė Graužinytė donated  the Pavasarininkai (Lithuanian Catholic Youth organization) hill to the Molėtai company of 
the Pavasaris (Spring) Union
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tūros. Tuo metu dar veikė dvi valdžios: Lietuvos vyriausybės 
paskirtas apskrities viršininkas ir vokiečių kreishauptmanas. Iš 
vokiečių valdžios perėmus valdiškas įstaigas bei turtą, 1918 m. 
gruodžio 15–19 d. pradėta formuoti apskrities administracija bei 
milicija (nuo 1924 m. – policija). Pirmosios lietuviškos milicijos 
nuovados Utenos apskrityje buvo sukurtos 1918 m. pabaigoje. 
Vokiečių okupacinė valdžia neleido kurti milicijos Alantoje, labai 
trukdė jos kūrimą ir Molėtuose.  Bet Molėtus netrukus užėmė 
Raudonosios armijos daliniai, sudarytas revoliucinis komitetas, 
pirmininku paskirtas B. Melamedas. 

1919–1920 m. pradžioje Molėtus laikinai buvo okupavę len-
kai. Jie vertė lietuvius rašytis dėl prisijungimo prie Lenkijos. 1920 
m. liepos viduryje Lietuvos kariuomenė atsiėmė Molėtus. Nuo 
rudens iki Antrojo pasaulinio karo pradžios Molėtų r. pakrašty-
je buvo demarkacinė linija, skyrusi nepriklausomą Lietuvą nuo 
okupuoto Vilniaus krašto. 

1921 m. mieste veikė Elijo Gordono, Antano Petrėno ir Levi-
no Maušo restoranai su bufetu ir užkandžiais, „Blaivybės“ drau-
gijos ir Kagan Asna arbatinės su užkandžiais. Valsčiaus rinkimuo-
se buvo 7 partijų kandidatų sąrašai. 5-asis sąrašas – darbininkų 
partijos, 6-asis – sionistų partijos, 7-asis – prekybininkų partijos. 
Šiuose sąrašuose buvo tik žydų pavardės. 

1923 m. vasario 26–27 d. Molėtuose siautėjo lenkų baudėjai. 
Jie apiplėšė miestelį. 1925 m. Molėtų progimnazijoje įkurta skau-
tų draugovė. Tais metais pastatyta šv. Jono Nepomuko skulptūra 
(apie 1953 m. nugriauta, 1991 m. pastatyta metalinė). 

Pasipuošę Molėtai laukia atvykstančio Lietuvos prezidento Antano Smetonos 1939 m.

Spruced up Molėtai are waiting for the arrival of the President of Lithuania in 1938

War II there was a demarcation line at the 
edge of Molėtai district that separated the 
independent Lithuania from the Vilnius 
region invaded by the Poles. In late Febru-
ary of 1923 Polish marauders stormed in 
Molėtai and looted the town. By the end 
of the first soviet occupation the major de-
portation of the inhabitants took place in 
the night of 14 June 1941. The whole week 
prior to the beginning of World War II (22 
June) was devoted to the formation of the 
echelons at the railway stations of the 
deportees, including those from Molėtai 
region, that had to take them to the up-
country of the USSR.

Nazis appeared in Molėtai on 26 June 
1941. Young Jewish people were arrested 
and killed in the first week of the occupa-
tion. Later, the rest of the Jewish popula-
tion was gathered and killed (see page…).

When in summer of 1944 Bolsheviks re-
turned to Molėtai, Jonas Katinas’ partisan  
detachment seized the town.

1948 was marked by the fire in Molėtai 
– more than 60 houses were burned. Next 
year all four Molėtai synagogues were 
burned. 

The first folk song festival in Molėtai dis-
trict was organized in 1955. Next year the 
publication of Molėtai newspaper “Tary-
biniu keliu” (“On The Soviet Road”) was 
started and a year later one more newspa-
per – “Stalinietis” (“Stalinist”). In February 
1963 the publication of the district news-
paper “Pirmyn” (“Onward”) (since 1991 
–“Vilnis”) was started. The culture center 
of the town was opened in 1974.
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1927 m.  Molėtų valsčiaus valdybos sudarytame są-
raše iš 190 namų savininkų 130 buvo miestelio žydai. Jų 
turtinė padėtis buvo geresnė – jie statėsi namus, resto-
ranus, parduotuves. 

Molėtuose buvo aktyvi komunistų organizaci-
ja, nors Nepriklausomoje Lietuvoje jos veikla buvo 
draudžiama, antivalstybinė, jos veikėjai kalinami, 
jų namuose daromos kratos. Molėtuose komu-
nistams ir komjaunuoliams priklausė tik žydai. Jie 
rengdavo pogrindiniu susirinkimus, organizavo 
įvairias akcijas (žiūr. psl.....). 

1928 m. sausio 28 d. įkurta gaisrininkų draugija, 
kurios vadovas – vaistininkas Karolis Šimelis, valdybos 
pirmininkas – gydytojas Albertas Jauniškis. 

Molėtų valsčiaus viršaitis 1929–1941 m. buvo My-
kolas Umbrasas (1893–1967). Valsčiuje pradėta že-
mės reforma, ūkininkai kėlėsi į vienkiemius, kaimuose 
steigiamos mokyklos, atidaryta progimnazija, pastaty-

ti Šaulių namai, pradėjo veikti visą valsčių aptarnau-
janti pieninė, ūkininkai būrėsi į kooperatyvą, atidary-
tas bankas. 

Molėtų dvaro savininkė Marytė Graužinytė „Pava-
sario“ sąjungos Molėtų kuopai 1930 m. padovanojo 
Pavasarininkų kalną. 

Pavasarininkai tada buvusią plynę apsodino me-
deliais, papuošė Gedimino stulpais, „Pavasario“ žen-
klu, pastatė jubiliejinį kryžių, Vyčio, Vytauto ženklus. 
Dabar yra likęs tik kryžius. 1930 m. rugpjūčio mėnesį 
per Molėtų rajoną buvo iškilmingai nešamas Vytauto 
Didžiojo paveikslas. 

1931 m. Molėtuose žydai valdžia nutarė nuversti 
22 žydų parduotuves turgaus aikš tėje, nes „jos paseno“. 
Buvo nugriau ta 14 parduotuvių ir 3 gyvenamieji namai. 
Tuo metu daug žydų emigravo į JAV, Urugvajų ir Pietų 
Afriką. Ten susikūrė iki šiol veikianti Pietų Afrikos išeivių 
iš Molėtų žydų draugija. 

Lietuvos valstybės saugumo darbuotojai 1934 m. 
lapkričio 10 d. likvidavo vietos komunistų skyrių. 1936 
m. vasario 16 d. vyko Šaulių sąjungos Molėtų ugniage-
sių komandos steigiamasis susirinkimas. 1937 m. pra-
džioje įsteigtas Molėtų šaulių moterų būrys. 

Į Molėtų šaulių steigiamą chorą 1939 m. užsirašė 
60 žmonių, iš jų 16 šaulių. Molėtų valsčiuje vyko rin-
kliava Vilniaus lietuviams remti. Tais metais miestelyje 
buvo 22 telefono abonentai. Pastatytas pirmasis da-
bartinės pagrindinės mokyklos pastatas.

 Iki 1941 m. toje vietoje, kur dabar yra knygynas, 
veikė Jeronimo Ivanausko vaistinė (žiūr. psl.....). 1941 
m. birželio 14-osios naktį prasidėjo pirmasis masinis 
trėmimas. Visą savaitę iki pat Antrojo pasaulinio 
karo pradžios (birželio 22-osios) geležinkelių stotyse 
buvo formuojami tremtinių, taip pat iš Molėtų krašto, 
ešelonai, gabenę žmones į SSRS gilumą. 

Iš Molėtų traukiantis sovietų armijai 1941 m. bir-
želio 24–25 d. antrasis komunistų partijos komiteto 
sekretorius Vincas Žvinys į Molėtų bažnyčios bokštą 
užsitempė kulkosvaidį ir ėmė šaudyti, vėliau pabėgo, 
palikdamas ginklą bokšte. Klebonas M. Lajauskas 
tuo metu buvo namuose, sirgo. Jis buvo įskųstas, o 
trispalvę laikė lovoje prie savęs. Liudininkai pasakoja, 
kad sovietų kareiviai kunigą suėmė, kankino, pririšo 
prie arklio, tempė kelis kilometrus ir ties Antadūrės 
kaimu sušaudė.Molėtų policijos viršininkas Jonas Juodvalkis. 

Head of Molėtai police Jonas Juodvalkis.

Adomas Jasiūnas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Vėliau jis dirbo Molėtų r. 
vykdomojo komiteto pirmininku (1944–1951).Adomas Jasiūnas who in the pre-
war Lithuania was imprisoned in Kaunas hard labour prison for his Bolshevik 
activities. In 1944 he was appointed the chairman of the Molėtai executive 
committee (till 1951).
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Naciai į Molėtus įžengė 1941 m. birželio 26 d. Pir-
mą savaitę buvo nužudyta 60 žydų jaunuolių. Vėliau 
suimti likę miestelio žydai (apie 700), uždaryti sina-
gogoje, kur buvo išlaikyti tris paras be maisto ir van-
dens. Tada nuvaryti į miestelio pakraštį ir nužudyti 
(žiūr. psl.......).

1944 m. vasarą į Lietuvą grįžus bolševikams, rudenį 
Jono Katino lietuvių partizanų būrys užėmė Molėtus.

1945 m. pabaigoje Lietuvos partizanų Didžiosios 
Kovos apygardos B rinktinėje sudaryti trys batalionai. 
Pirmasis veikė Želvos ir Molėtų valsčiuose. Jam vado-
vavo Juozas Petronis-Audra. Batalioną sudarė dvi kuo-
pos. Antrosios kuopos vadas – buvęs Molėtų miestelio 
policijos vachmistras Steponas Grigas-Švyturys. 

Bolševikinės demonstracijos Spalio revoliucijos proga – pirmaisiais okupacijos metais.

Bolshevik demonstrations on the occasion of the October revolution in the first years  
of the occupation.

Du Inturkės valstiečiai prie Molėtų valsčiaus komiteto pastato, atėję pasiimti 
žemės gavimo dokumentų. 1940 m. ruduo.

Naujuoju sovietmečiu, 1948 m. rugsėjo 8 d., Mo-
lėtuose kilo gaisras, kurio metu sudegė daugiau kaip 
60 namų. Kitąmet sudegė ir visos keturios Molėtų si-
nagogos.

„1948 m. rugsėjo 1 d. įstojau į Molėtų gimnazijos 
priešpaskutinę klasę ir apsigyvenau netoli bažnyčios 
pas Rabikauskus. Kitais metais kilo didysis Molėtų gais-
ras, kurio metu sudegė apie šimtą gyvenamųjų namų, iš 
kurių paskutinis supleškėjo Rabikauskų. Naują butą su-
siradau Inturkės gatvėje, antrame name už tiltelio pas 
Antaną Zarembą. Mano šeimininkas tuomet ėjo Molėtų 
apylinkės sekretoriaus pareigas, kitoje gatvės pusėje 
gyveno Molėtų apylinkės pirmininkas M. Timofejevas. 
1949 m. pabaigoje iš Utenos atvyko, gyveno pas Timofe-
jevą ir trumpai mokėsi Molėtų gimnazijos X klasėje nuo 
Skudutiškio iš Kaniūkų kaimo kilęs Danielius Bružas. 
Kai Molėtuose per langą buvo nušauti stribai Henrikas 
Aidietis ir Masevičius, D. Bružas iš gimnazijos dingo ir 
perėjo į nelegalią veiklą. Jo baudžiamosios bylos pro-
tokoluose pažymėta, kad „Danielius Bružas buvo par-
tizanų būrio, vadovaujamo Gruzdo-Vėtros ryšininkas, 
padėdavęs įsigyti ginklų”. Saugumiečiai areštavo kelis 
įtariamus ir arti įvykio vietos gyvenusius vyresniųjų kla-
sių moksleivius, o iš mūsų baigiamosios klasės – Juozą 
Rusteiką, bet kelias dienas patardę, daugumą paleido. 
Mano šeimininkas A. Zaremba iš tarnybos dažniausiai 
grįždavo gerokai įgėręs ir, kol užmigdavo, pasakodavo 
savo įspūdžius ir paskutines naujienas. Gerai prisime-
nu, su kokia baime Molėtų „tarybinis aktyvas” planuo-
davo ir ruošdavosi kelionėms į Vilnių, nuolat minėjo 
Gruzdo pavardę, nes pakeliui reikėjo pervažiuoti parti-
zanų kontroliuojamą Kazokų mišką ir stengėsi išvengti 
susitikimo su miškiniais“. (1)

1950 m. birželio 20 d. Molėtai tapo rajono centru, 
1956 m. gavo miesto teises, čia įsteigtas paštas. Kovo 
21 d. tūkstančio egzempliorių tiražu išėjo pirmasis 
Molėtų laikraštis „Tarybiniu keliu“ (iki 1962 m.). Kitą-
met pradėtas leisti Molėtų MTS laikraštis „Stalinietis“ 
(iki 1953 m.).

1952  m. balandžio 28 d.  Molėtų apylinkėse nuo 
savųjų, tapusių KGB smogikais, žuvo partizanų būrio 
vadas S. Rokas-Beržas ir dar du kovotojai.

Pirmoji Molėtų rajono dainų šventė surengta 1955 
m. Mieste buvo pastatytas kino teatras „Siesartis“, jo 
fojė atidarytas dailės muziejus. Darbus padovanojo 
sovietinės Lietuvos tapytojos L. Vaineikytė, L. Trečio-
kaitė-Žebenkienė ir iš Giedraičių kilęs keramikas V. 
Miknevičius.
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1963 m. vasario mėn. pradėtas leisti rajono laikraštis „Pir-
myn“ (nuo 1991 m. – „Vilnis“). Muzikos mokykla atidaryta 
1966 m. Miesto kultūros namai – 1974 m. 

Molėtų vadovai – sovietinės valdžios 
statytiniai:

Molėtų raj. KP pirmieji sekretoriai
Molėtų r. vykdomojo komiteto pirmininkai
Jevstigniejus Bulatovas – 1951–1957 m.
Balys Giedraitis – 1951–1955 m.
Vaclovas Jusevičius – apie 1957–1960 m.
Leonas Bražiūnis – 1955 m.
Silvestras Ramanauskas – 1960–1978 m.
Aleksas Liskovas – apie 1955 m.
Eleonora Blaževičiūtė – 1978–1990 m.
Juozas Petrauskas – 1958 m.
Luka Korotkovas – apie 1957–1959 m.
Jonas Tolvaiša – apie 1959 m.
Vladas Kontrimavičius – iki 1964 m.
Vincas Stepankevičius – 1964–1976 m.
Vidmantas Ciesiūnas – 1976–1990 m.

LKP XVIII suvažiavimo delegatės. Dešinėje LKP Molėtų rajono komiteto 
pirmoji sekretorė Eleonora Blaževičiūtė.  1981 m., Vilnius. 

Delegates of the 18th LCP Congress. On the right the first secretary of the 
LCP Molėtai district committee Eleonora Blaževičiūtė. 1981. Vilnius.

LKP XVI suvažiavimo delegatai – Molėtų r. partinės organizacijos atstovai. 1971 m., Vilnius.. 

Delegates of the 16th LCP (Lithuanian Communist Party) Congress – representatives of the 
Molėtai district party organization in 1971. Vilnius.

Dainų šventė Molėtuose 1980 m. birželio 1 d. Rogačiovo ir Molėtų šokių kolektyvai.
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1988 m. vasarą grupė Molėtų r. inteligentų vyko į Vil-
niuje vykusius Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio posėdžius, 
tarėsi dėl Sąjūdžio įkūrimo Molėtuose. Rugpjūčio 18 d. savo 
veiklą pradėjo Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga. 
Vadovė Vladzė Gribėnienė (1998 m. jai suteiktas Molėtų 
garbės pilietės vardas.) Rugpjūčio 29 d. kino teatre „Siesar-
tis“ įvyko steigiamasis Molėtų Sąjūdžio susirinkimas, įkurta 
iniciatyvinė grupė. Sąjūdžio mitingas vyko 1988 m. spalio 2 
d., vadovavo Gunaras Kakaras. Dalyvavo Vytautas Lands-
bergis, Algimantas Čekuolis.

1989 m. sausio 7 d. Sąjūdžio iniciatyva įvyko „Tremtinio 
klubo“ steigiamasis susirinkimas. Vasario 15 d. kultūros 
namų salėje surengtas Vasario 16-osios minėjimas, o šven-
tės dieną miesto aikštėje – masinis mitingas, iškelta trispal-
vė, atidengiamas paminklinis akmuo Jonui Basanavičiui. 
Kovo 19 d. turgavietėje vyko mitingas – kandidatų į SSRS AT 
susitikimas su visuomene. Balandžio 17 d. sutengta Sąjū-
džio rajoninė konferencija. 

Rugpjūčio 23 d. molėtiškiai dalyvavo „Baltijos kelio“ ak-
cijoje, autostrados Vilnius–Ukmergė 238–240 kilometre. 
Inturkės klebonas Stasys Čiupalas pašventino pakelėje pa-
statytą molėtiškių kryžių.

Minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines, 1989 m. rugpjūčio 23 d. molėtiškiai dalyvavo „Baltijos kelio“ akcijoje.

Molėtai people participated in the Baltic Road action on 23 August, 1989 to commemorate the 50th anniversary of the Molotov-Ribbentrop pact that revoked the 
independence of Lithuania.

Vytautas Landsbergis Molėtų Sąjūdžio mitinge.  1988 m. spalio 2 d.
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1991 m. birželio 29 d. įregistruotas Molėtų krašto muzie-
jus. Gruodžio 23 d. įsteigta tautodailininkų draugija, vado-
vas – gydytojas Vytautas Bikneris. 

1994 m. krašto muziejuje atidaryta parodų salė. 
1997 m. pradžioje įkurta pirma galerija Molėtuose 

„AKCIJA M“. Spalio 20 d. įregistruota Vilniaus molėtiškių 
draugija. 

Molėtų skulptūrų parkas įkurtas 1998 m. Vyksta tarptau-
tinės skulptorių stovyklos. 

2000 m. kovo 3 d. išėjo pirmasis laikraščio „Molėtų ži-
nios“ numeris. Molėtų garbės piliečio vardas suteiktas 
„Pagalba Rytams“ organizacijos vadovui Robertui Eickeliui, 
kuris įsteigė Lietuvos–Vokietijos Molėtų skyriaus draugiją. 
Vokiečiai remia Alantos senelių namų gyventojus, Molėtų 
globos namus, Kijėlių neįgaliųjų ugdymo centrą ir kt. organi-
zacijas, gausias šeimas. 

2002 m. vasario 16 d. Molėtų garbės piliečių vardai su-
teikti fotomenininkams broliams Algimantui ir Mindaugui 
Černiauskams. Kitais metais – Mykolui Giedraičiui – Oksfordo 
universiteto profesoriui, finansavusiam Videniškių vienuolyno 
restauravimą ir Baltadvario archeologinius tyrimus.

2004 m. pasirašyta partnerystės sutartis su Luizos (La-
tvija) savivaldybe. 

2009 m. gegužės 10 d. Molėtų parapijos namuose pri-
statyta kompaktinė plokštelė „Molėtų dekanato bažnyčių 
archyvai ir bibliotekos“. Autoriai: Suginčių vid. mokykloje 
dirbęs pedagogas Vidas Garliauskas, čia mokęsis istorikas 
Arvydas Pacevičius ir istorikas Rimvydas Laužikas.

Nepriklausomos Lietuvos  
Molėtų vadovai

Molėtų r. tarybos pirmininkas Vidmantas 
Ciesiūnas – 1991–1995 m.
Molėtų r. valdytojai
Rajono merai ir tarybų pirmininkai
Jeronimas Balčiūnas – 1990–1993 m.
Virgilijus Šironas – 1995–1997 m.
Valdemaras Kilius – 1993–1995 m.
Valentinas Stundys – 1997–2008 m.
Algimantas Žiukas – 2008 m.
Stasys Žvinys – 2010 m.

Trys laisvos Lietuvos Molėtų rajono merai. Iš kairės: Stasys Žvinys, Algimantas Žiukas ir 
Valentinas Stundys žvejų šventėje Mindūnuose. 2012 m.

Three mayors of Molėtai district of Independent Lithuania. From the  left: Stasys Žvinys, 
Algimantas Žiukas ir Valentinas Stundys at the fishers’ festival in Mindūnai in 2012.In summer of 1988 a group of  Molėtai intel-

lectuals went to the sittings of the Lithuanian Re-
construction Movement  and discussed the issue 
of the setting up of  Sąjūdis (Freedom Liberation 
Movement) in Molėtai. On 29 August the constitu-
tive meeting of Molėtai Sąjūdis took place. Sąjūdis 
meeting  of  2 October 1988 was chaired by Gu-
naras Kakaras.

Valentinas Stundys was the mayor of Molėtai 
municipality in the period of 2008-2012. A par-
ticipant of the Sąjūdis Movement, member of the 
LCDP, chairman of the Lithuanian Christian Demo-
cratic party, member of the Parliamentof the 2008-
2012 term.

Art photographers brothers Algimantas 
Černiauskas and Mindaugas Černiauskas were 
awarded the titles of the honorific citizens of 
Molėtai on 16 February 2002.

Oxford University professor Mykolas Giedraitis 
who supported the restoration of Videniškiai 
monastery and the archeological  investigation of 
Baltadvaris was awarded the title of the honorific 
citizen of Molėtai.

In the year 2008-2010 head of  Molėtai municipal-
ity was Algimantas Žiukas,  member of the Molėtai 
district branch of the Homeland Union-Lithuanian 
Christian Democrats Party, member of the district 
municipality council.

Stasys Žvinys – mayor of  Molėtai municipality 
since 2010; studied at Videniškiai secondary school, 
graduated from LA Academy, was employed at the 
Lithuanian Research Institute for Hydrotechnology 
and Reclamation, prior to 1992 was the head of the 
agricultural companies and for 18 years was direc-
tor general of JSC Molesta.
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altarista Molėtuose. Čia ligotą kunigą slaugė tremtinė, 
poetė Aleksandra Ivonytė. Palaidotas 1982 m. Molėtų 
bažnyčios šventoriuje.

1891 m. klebonu paskirtas kunigas Jonas Navickis 
(1862–1929) ėmė raginti parapijiečius statyti didesnę 
mūrinę bažnyčią; jo iniciatyva Kaulakiuose buvo įsteig-
ta plytinė, pradėta gaminti plytas.

Molėtų bažnyčia
Atrodo, pirmoji bažnyčia Molėtuose buvo pastaty-

ta apie XIV–XV a. sandūrą, nes 1387 m. Jogaila pastatė 
bažnyčią Tauragnuose, netrukus Vytautas – bažnyčią 
Utenoje, o 1410 m. Giedraičiuose. Molėtų bažnyčia 
jau minima 1522 m. vizitacijos raštuose. Klebonas Jo-
nas Kazimieras Bžeževskis 1681 m. užvedė parapijos 
metrikų knygą.

Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras 
Bžostovskis pastatė naują medinę bažnyčią 1700 
m., bet po poros metų ją sunaikino į Lietuvą įsiveržę 
švedai. 1722 m. vyskupas pastatė antrąją bažnyčią (ji 
sugriauta XX a. pr.). Klebonas Antanas Januškevičius 
mirdamas savo turtą paskyrė bažnyčiai, mokyklai ir 
prieglaudai. 1829 m. klebonu paskiriamas kunigas Be-
nediktas Bankovskis – teologijos licenciatas, besido-
mintis krikščionybės istorija, Lietuvos kultūra, kalba. 
Mirė 1861 m. Molėtuose.

1863 m. sukilimo metu kun. Jonas Razmadauskas 
per pamokslus kvietė žmones prisidėti prie sukilėlių. 
Numalšinus sukilimą, rusai jį suėmė ir ištrėmė į Sibirą, 
ten jis ir mirė.

Visą amžių Molėtų krašte darbavosi kanauninkas 
Kazimieras Miknevičius (g. 1890 m. Kapliškių k., Kaišia-
dorių r.): nuo 1916 m. vikaravo Videniškiuose, 1918–
1923 m. Molėtuose, klebonu buvo 1923–1926 m. La-
banore, 1926–1962 m. Videniškiuose, 1962–1982 m. 

XX a. pirmos pusės Molėtų parapijos klebonas Kazimieras Bandzevičius.

Viena iš dviejų Molėtų bažnyčios Madonų – Švč. Mergelė Marija. 1763 m.  
(po restauracijos, be apkaustų.)

1899 m. klebonu paskirtas Kazimieras Bandzevičius 
(1850–1926) įkurdino „Vienybės“ kooperatyvą, arbatinę, 
užeigos namus. Už bažnyčios pastatymą parapijiečiai 
jam nupirko auksinį kryžių ir gavo leidimą jį nešioti ant 
krūtinės (nebuvo kanauninkas). Kun. K. Bandzevičius 
1905 m. su parapijiečiais pradėjo naujos mūrinės baž-
nyčios statybą. 1907 m. ji konsekruota. Parapijiečiai 
bažnyčiai dovanojo mišiolą, įrašydami: „Šitą knygą pa-
aukauja dėl Malėtų naujos Bažnyčios dienoje pašwen-
tymo. Molėtų parapijonėj Jokubas ir Tamošius Šežas 
iš Gojaus. 1905 metuose 20 d. Łapkričio“. Klebonas K. 
Bandzevičius palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Molėtuose gimė jėzuitas Stasys Kulbis (1910–
1986). Baigęs Molėtų progimnaziją, įstojo į Kauno 
kunigų seminariją; ją baigęs dirbo čia dėstytoju. 1936 
m. atvyko į Molėtus. 1938 m. išsiųstas tobulintis į Vo-
kietiją, nuo 1942 m. – į Prancūziją, 1945 m. – į Kanadą. 
Dirbo su pasaulio skautais. Palaidotas Čikagoje. Kana-
doje, Monrealyje, jam pastatytas paminklas su užrašu 
„Skrajojantis kapelionas – Stasys Kulbis“.

Kunigas Mykolas Balnys (1921–2007) buvo Kai-
šiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio sekretorius. 
Suėmus vyskupą, klebonavo Suginčiuose, Inturkėje, 
Skudutiškyje. Nuo 1984 m. – Videniškių klebonas. 
1992–1997 m. dirbo Molėtų dekanu. Palaidotas Kai-
šiadoryse. 
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Iš Molėtų parapijos yra kilę kunigai Jonas Žvi-
nys, Petras Guobys, Vidas Jelinskas, Povilas Stankevi-
čius, Marius Talutis.

1924 m. Molėtų klebonu paskiriamas Matas La-
jauskas, baigęs Petrapilio dvasinės akademijos teo-
logijos magistrantūrą. Įsikūrus Kaišiadorių vyskupijai, 
buvo paskirtas Molėtų dekanu. Nors susikūrė naujos 
Bijutiškio, Stirnių, Skudutiškio parapijos, bet Molė-
tų parapija turėjo 5396 narius. Kleboną M. Lajauską 
1941 m. birželio mėn. sovietai nukankino ir sušaudė. 

Vokiečiai atsitraukdami 1944 m. iš Molėtų, sudegi-
no visus klebonijos trobesius, susprogdino bažnyčios 
bokštus. Sunaikintas bažnyčios stogas, langai ir var-
gonai. Sveika liko tik senoji klebonija, todėl joje buvo 
laikomos pamaldos. Nepaisydamas gyvenimo sąlygų, 
naujasis kunigas Jonas Dzekunskas (1903–1976) ėmė-
si būtiniausių darbų. Tačiau tais pat metais Molėtus 
vėl niokojo gaisras.

1974 m. balandžio 14 d. per Velykas į visas Molėtų 
rajono bažnyčias buvo atvažiavę KGB pareigūnai ste-
bėti, kurie moksleiviai ar mokytojai eina į bažnyčią. 

1977 m. Molėtų dekano pareigas pradeda eiti ka-
pucinų vienuolis Adomas Ignacas Milašius (1914–2007). 
Klebono rūpesčiu prasidėjo bažnyčios bokštų atstaty-
mo darbai. Stacijavos kaimo gyventojai M. ir A. Žukaus-
kai padovanojo bažnyčiai didįjį varpą. Molėtuose kuni-
gas išbuvo iki 1992 m.

Nuo 2002 m. parapijos klebonas ir Molėtų dekanas 
yra kunigas Kęstutis Kazlauskas (g. 1961) – Kaišiadorių 
vyskupijos kunigų tarybos narys, vyskupo konsultorius, 
pastoracinės tarybos liturginės komisijos narys. Su bro-
liu kun. Jurgiu Kazlausku bei jų sūnėnu kun. Egidijumi 
Kazlausku apdovanoti Lietuvos žemės ūkio ministerijos 
konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominacijoje 
„Kaimo dvasininkas“. 2007 m. baigė vargonų restauravi-
mo misiją, įrengė parapijos namus, kur vyksta renginiai, 
eksponuojamos parodos. 2012 m. kun. K. Kazlauskui 
suteiktas monsinjoro titulas.

Kunigas J. Daugėla 1941 m. ką tik buvo baigęs statyti akmeninę Stirnių bažnyčią. 
Birželio pabaigoje jis slapstėsi nuo besitraukiančių bolševikų. Pamatęs ateinančius 
žmones „įbėgo į ežerą ir nendrėse iki kaklo tūnojo“, bet buvo pastebėtas ir išduotas. 
Kunigą privertė išlipti iš ežero ir pakrantėje nužudė. (Juozas Prunskis)

In 1941 priest Jonas Daugėla has just finished the construction of the Stirniai 
stone church. At the end of June he was hiding from the retreating Bolsheviks. On 
seeing the people who were approaching him he “ran into the lake and lay doggo 
in the water up to his neck in the reeds”. But he was betrayed by his head that 
was sticking out of the water. The priest was forced to get out of water and was 
murdered on the shore.

XV a. Stirnius valdė Giedraičiai. Nuo XVI a. jie pri-
klausė Žarnovskių giminei. 1726 m. čia buvo dvi koply-
čios: viena jėzuitų Šv. Jono, kurią Molėtų klebonas ap-
lankydavo per Šv. Kazimiero ir per Šv. Baltramiejaus 
šventes. Kita koplyčia priklausė Žarnovskiams. Ją Mo-
lėtų klebonas aplankydavo per Šv. Marijos Magdalie-
tės ir Šv. Kotrynos šventes. Suginčių koplyčioje Stirnių 
jėzuitai krikštydavo ir tuokdavo.

1937–1940 m. Stirniuose kunigai Jonas Kazlauskas 
(1906–1996) ir Jonas Daugėla (1909–1941) pastatė da-
bartinę akmenų mūro Šv. Jono Krikštytojo Nukanki-
nimo bažnyčią. 1941 m. birželio pabaigoje kleboną J. 
Daugėlą raudonarmiečiai taip pat nukankino.

. . .  ir Stirniai
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pilys“ Architektūros tyrimų skyriaus vadovas. Suprojek-
tavo K. Donelaičio memorialą Tolminkiemyje ir Lazdy-
nėliuose. 1968–1986 m. vadovavo Vilniaus arkikatedros 
bazilikos tyrimams, remonto projektavimo ir priežiūros 
darbams. Restauravo Biržų pilies tiltą. Parašė daug kny-
gų. 1990 m. jam paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros 
ir meno premija.

Žymiausias Molėtų kraštotyrininkas Steponas 
Antanavičius (1933–2004) 1961 m. baigė VU Lietuvių 
kalbos ir literatūros specialybę, kartu su žmona žur-
naliste gavo paskyrimą į Molėtų laikraščio redakciją. 
1991 m. įsikūrus Molėtų krašto muziejui, iki mirties 
jame dirbo. Tyrinėjo senuosius kaimus, švietimo pra-
eitį, demarkacinės sienos su Lenkija istoriją, šaulių, 
skautų, pavasarininkų veiklą. Parašė Inturkės, Dubin-
gių, Joniškio seniūnijų istorijas. „Mažai dabar yra žmo-
nių, kuriems nežinomi istorijos faktai būtų didžiausia 
įdomybė, kurie su tokiu, anot paties Stepono, lyg už-
kietėjusio kortų lošėjo ar kolekcininko azartu, ieškotų 
ir nerimtų“ (Viktorija Kazlienė). Palaidotas Molėtuose. 

1934 m. Molėtuose gimė Vida Bandis, BMI valdy-
bos narė, Žinių ekonomikos forumo tarybos, Rotary 
klubo valdybos narė. Studijavo Marylando u-te (JAV). 
1960–1981 m. – Marylando u-to (Europos padalinio 
Vokietijoje) administracijos ir finansų direktorė, 1981–

. . . ir kai kurie Molėtų 
žmonės
Benediktas Budrys (slapyvardis Vytautas Varna-

giris) gimė 1929 m. Marijampolėje – poetas, publi-
cistas. 1948–1956 m. kalintas Vorkutos lageriuose. 
1965 m. baigė Tiumenės pedagoginį institutą. Moky-
tojavo Moldovoje, Molėtuose. Nuo 1990 m. gyvena 
Molėtuose. Vytauto Varnagirio slapyvardžiu išleido 
eilėraščių rinkinių, parašė novelių knygą „Kruvinos 
rankos“ (1999), atsiminimų.

Informatikas, akademikas Laimutis Telksnys gimė 
1930 m. Runionyse. 1953 m. KPI (dabar KTU) įsigijo 
inżinieriaus elektrotechniko specialybę. 1965 m. pa-
kviestas dirbti į LMA Fizikos ir matematikos institutą, 
įkūrė Atpażinimo procesų skyrių. Matematikos ir in-
formatikos instituto direktoriaus pavaduotojas, 1979 
m. šio instituto Skaičiavimo centro vadovas. 1977 m. – 
profesorius, nuo 1994 m. – MA tikrasis narys. 

Architektas restauratorius, inžinierius statybininkas, 
visuomenininkas Kazys  Napoleonas Kitkauskas gimė 
1931 m. Antadurių k. 1947 m. suimtas NKVD, nuteis-
tas dešimčiai metų, kalintas Mordovijos lageryje. 1954 
m. grįžo į Lietuvą. 1960 m. baigė KPI, dirbo Mokslinėse 
restauracinėse-gamybinėse dirbtuvėse, dirbo Paminklų 
konservavimo institute. Pilių tyrimo centro „Lietuvos 

Kraštotyrininkas Steponas Antanavičius

Napoleonas Kitkauskas
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Rolandas Kazlas. Nuotrauka iš kino ir teatro studijos „Monoklis“ archyvo.

1998 m. – Marylando u-to administracijos ir finansų 
direktorė, prorektorė, 1999–2004 m. – užsienio lietu-
vių rėmimo fondo vadovė, iki 2008 m. – „Baltic Mana-
gement Institute“ generalinė direktorė.

Aktorius Rolandas Kazlas gimė Molėtuose 1969 m. 
Baigė Lietuvos konservatoriją (1991).  Dirbo „Šiaurės 
Atėnų teatre“, vėliau Valstybinio Jaunimo teatro akto-
rius. Vaidmenys nacionaliniame dramos teatre, kino 
filmuose, televizijoje. Apdovanotas Auksiniu scenos 

Vida Bandis

kryžiumi už geriausią 2006–2007 m. sezono dramos 
aktoriaus vaidmenį. 2008–2009 m. šiuo kryžiumi ap-
dovanotas kaip geriausias dramos aktorius, tapo fes-
tivalio ,,Lietuvos teatrų pavasaris’’ laureatu, geriausiu 
Mažosios scenos režisieriumi. 2009 m. paskirta Lietu-
vos nacionalinė kultūros ir meno premija ,,Už tragiš-
kąsias ir komiškąsias teatro dermes, už kūrybinį prin-
cipingumą“.

Marius Ivaškevičius gimė 1973 m. Molėtuose – ra-
šytojas, dramaturgas, režisierius. Jo romanai, novelės 
ir pjesės išverstos į dešimtį užsienio kalbų. Pjesė „Ma-
dagaskaras“ pelnė premiją už meniškiausią 2004 m. 
knygą Lietuvoje. Pjesė „Malyš“ pastatyta Neapolyje, o 
„Kaimynas“ – Helsinkyje. Apdovanotas Lenkijos prezi-
dento Auksiniu kryžiumi (2006) ir Lietuvos nacionaline 
kultūros ir meno premija (2007). (Žr. p. …..)

1972 m. Molėtų vidurinę mokyklą baigė Valdas Ju-
revičius – dailininkas architektas, aktyvus Molėtų Są-
jūdžio narys, „Valdas Jurevičius“ projektavimo įmonės 
vadovas Vilniuje, bendrovės „Archivalda“ architektas. 

1997–2008 m. Molėtų rajono savivaldybės meras 
– Valentinas Stundys (g. 1960 m.). Mokytojavo Videniš-
kių vidurinėje mokykloje ir Molėtų gimnazijoje. Molė-
tų rajono valdytojo pavaduotojas, Kultūros ir švietimo 
skyriaus vedėjas. Rajono Sąjūdžio dalyvis. LKDP narys 
bei Molėtų skyriaus pirmininkas. Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos narys (2002), pirmininkas (2004). 
2008–2012 m. kadencijos Seimo narys.

2008–2010 m. Molėtų rajono savivaldybės meras 
Algimantas Žiukas  (g. 1961 m. Skardžiuose). 1985 m. 
baigė LŽŪ akademiją, hidrotechnikas. A. Žiuko įmonės 
savininkas. LKDP, partijos Lietuvos krikščionys demo-
kratai, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demo-

kratai Molėtų rajono skyriaus ir  rajono savivaldybės 
tarybos narys.  

Nuo 2010 m. – Molėtų rajono savivaldybės meras 
Stasys Žvinys (g. 1953 m. Lėlių k.), mokėsi Videniškių 
vidurinėje mokykloje, 1976 m. baigė Lietuvos žemės 
ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 1976–
1979 m. dirbo Lietuvos hidrotechnikos ir melioraci-
jos mokslinio tyrimo institute, iki 1992 m. vadovavo 
rajono žemės ūkio bendrovėms, 18 metų buvo UAB 
„Molesta“ generalinis direktorius.
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Jews of  the Region – 
F lourish,  Calamity  
and Rescuers

Krašto žydai  – 
k lestėj imas,  
katastrofa ir  
gelbėtojai

Molėtų žydai . 1915 m.
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Jews of  the Region – F lourish,  Calamity , 
Rescuers

Krašto žydai  – suklestėj imas,  
katastrofa,  gelbėtojai
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Žydų kūrimąsi Lietuvoje skatino Vytauto Didžio-
jo privilegija (XIV a.) ir kelios žydų migracijos bangos. 
Molėtuose žydai įsikūrė XVIII a. Jau nuo XVII a. Lietu-
voje galiojo taisyklė, kad sinagoga negali būti panaši 
į krikščionių šventovę ir vyrauti aplinkoje. Sinagogų 
nestatydavo miestelių centre, kur paprastai dominavo 
katalikų bažnyčia ar carizmo laikais pastatyta cerkvė. 
Sinagogos negalėjo būti aukštesnės už krikščionių 
šventoves ir turėjo būti nutolusios nuo jų tam tikru 
atstumu. (dr. Marija Rupeikienė)

1860 m. per Molėtuose kilusį gaisrą su degė 130 
namų ir sinagoga. Dideli gaisrai įvyko 1888 ir 1906 m. 

Tačiau tuoj pat vėl viskas būdavo atstatoma. XIX a. pa-
baigoje daug miestelio žydų emig ravo į kitas šalis, dau-
giausia į Pietų Afriką. Kai kurie Molėtų žydai persikėlė 
į Izraelį. Jeruzalėje, kapinėse Alyvų kal ne, yra to meto 
paminkliniai antka piai išeiviams iš Molėtų. 1891 m. į Iz-
raelį išvyko molėtiškis R. Gordonas, kuris buvo vienas iš 
Chaderos mies to įkūrėjų. 

1897 m. Molėtuose gyveno 2397 gyventojai, iš kurių 
1948 žydai. Religinis žydų gyvenimas čia vyko keturiose 
sinagogose. Miestelio žydams vadovavo rabinas Mei-
ras-Šolomas Curjonas; Izraelis-Dovydas Elpernas; Iccho-
kas Arje Bilickis (nuo 1920 m., mirė 1939 m.) ir jo sūnus 
– Noti-Chojimas Bilic kis, kuris buvo nužudytas su kitais 
miestelio žy dais. 1940 m. sovietai nacionalizavo mies-
telio įmones ir parduotuves, kurių dau guma priklausė 
žydams. Buvo uždarytos visos sionistinės organizacijos 
ir žydų mokyklos. (Pagal J. Levinsoną, „Žydai Molėtuose”, 
Valstybinis žydų muziejus ir „Lietuvos žydų bendruomenių 
kronika”, 1996  m. Jeruzalė).

Kadangi Lietuvos miesteliuose dauguma gyvento-
jų buvo žydai, tam tikra įtampa tarp ūkininkų lietuvių 
ir žydų buvo natūrali. Mišrios santuokos pasitaikydavo 
retai. Tačiau prieškario laikų liudininkas alantiškis am-
basadorius Vytautas Antanas Dambrava šios knygos 
autoriui pasakojo, kad jų gausioje katalikiškoje šeimoje 
žydai buvo gerbiami – motina vaikams šeštadienį saky-
davo nekelti triukšmo, nelakstyti, nes yra šabas – šventa 
žydų diena.

Molėtų žydų antrosios pradinės mokyklos mokiniai su mokytojais. 

Schoolchildren of the second Jewish elementary school of Molėtai with their 
teachers.

Molėtų žydai turguje. 1915 m.
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Ilgus amžius šalia lietuvių gyvenusi žydų bendruo-
menė išsiskleidė būtent tarpukario Lietuvoje. 1918–
1940 m. žydai čia buvo didžiausia tautinė mažuma, 
turėjusi kultūrinę tautinę autonomiją, mokyklas su dės-
toma jidiš arba hebrajų kalba. Pirmojo visuotinio Lietu-
vos gyventojų surašymo duomenimis (1923), Molėtų 
ir Giedraičių valsčiuose daugiausiai gyveno ne lietuvių, 
bet žydų. Molėtuose tais metais buvo 1772 gyventojai, 
iš jų – 1343 žydai.

Net ir likvidavus žydų autonomiją 1926 m., liko gerai 
veikianti žydų švietimo sistema. Lietuvos valstybė buvo 
suinteresuota, kad žydai mokytųsi ne tik jidiš ir hebrajų, 
bet kartu išmoktų ir lietuvių kalbą – atitrūktų nuo rusų 
ir vokiečių kalbų įtakos. Lietuvos valstybės sukūrimas 
leido suklestėti žydų draugijoms, labdaros organiza-
cijoms. Religingiems žydams ši veikla buvo garbės rei-
kalas. 1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, iš 
Rusijos grįžo rusų ištremtieji žydai. Jų ekonominė padė-
tis buvo sunki. Prieš 1922 m. Molėtuose jau veikė Žydų 
bankas, buvo pradėti kurti ir Žydų liaudies bankai. 

1920 m. įkurta sionistinė Lietuvos žydų gimnasti-
kos ir sporto sąjunga „Makabi”. Jos tikslas – siekti žydų 
jaunuolių fizinio bei dvasinio lavinimosi, ruoštis žydų 
tautos atgaivinimui bei krašto atgavimui. Molėtų sky-
rius įkurtas 1923 m. Molėtų miestelyje veikė ir futbolo 
komanda „Makabi“. Jai priklausė tik žydai, nes jie turėjo 
specialią aprangą, kurios lietuviai neįpirko. 

Keturi Molėtų žydai. 1915 m.

The privilege of Vytautas the Great of the 14th century 
promoted the settling of Jews in Lithuania. Since the 17th 
century, however, there was a rule in Lithuania that a 
synagogue might not be similar to any Christian church 
and dominate in the ambience. Synagogues were never 
erected in the centers of towns wherein usually Catho-
lic churches or Orthodox churches erected in the tsarist 
times predominated. (dr. Marija Rupeikienė)

In late 19th century many Jews of the town emigrated to 
South Africa, some moved to Israel. In the Mount of Olives 
cemetery of Jerusalem there are tombstones of that pe-
riod for the emigrants from Molėtai. Molėtian R. Gordon, 
who was one of the founding fathers of Chadera town, left 
for Israel in 1891.

There were 2397 inhabitants in Molėtai in 1897 and 
1948 of them were Jews. There were four synagogues 
there Rabi Meir-Šolom Curjon (died in 1839), Israel David 
Elpern, Icchok Arje Bilickij (since 1920, died in 1939), his 
son Noti-Choim Bilickij (down to 1941). He was killed to-
gether with other Jews of the town.

Ethnical otherness of Jews – different appearance, lan-
guage, different national and religious traditions singled 
them out of the local population – autochthons. Mixed 
marriages were very rare. The witness of the pre-war 
period from Alanta an ambassador Vytautas Antanas 
Dambrava told the author of the given book that in their 
numerous family Jews were held in esteem – on Saturdays 
mother used to ask the kids not to make noise or run 
about since it was a holy day for the Jews – Sabbath.

The Jewish community who lived at the side of Lithua-
nians for long centuries unfolded only in the in the inde-
pendent Lithuania. In 1918-1940 Jews were the biggest 
national minority that possessed its cultural national au-
tonomy, schools wherein the instruction language was 
Yiddish or Hebrew. According to the data of the first popu-
lation census of Lithuania of 1923 Molėtai inhabites 1772 
people  1343 of which were Jews.
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1923–1924 m. Molėtuose veikė Lietuvos sionistų 
socialistų partijos „Cerei–Cion“ skyrius. Jos tikslas buvo 
puoselėti tautinę ir socialinę žydų sąmonę, rūpintis švie-
timo ir kultūros įstaigų steigimu. Šios partijos nariais ga-
lėjo būti tik žydai. Bet 1928 m. čia aptikus priešvalstybi-
nės veiklos elementų, skyrius buvo uždarytas.

Nuo 1926 m. miestelyje veikė labdaros draugija 
„Ezro“. 1931 m. ji turėjo šimtą narių. Tais metais draugi-
jos biudžetą sudarė 12 000 litų – tuo metu didelė suma. 
Molėtuose buvo įsteigta žydų labdaringa draugija „Gmi-
lus–Chesed“. Neturtingiems žydams draugija suteikda-
vo paskolas, kurias gražinti galėjo be procentų. 

Molėtų miestelyje Nepriklausomybės laikotarpiu 
veikė sveikatos organizacija „Bilserchelm“. Žydai už 
vaistus galėjo nemokėti, mėnesio pabaigoje organiza-
cija apmokėdavo jų sąskaitą. 

Molėtuose buvo ir Žydų karių sąjungos skyrius, 
kur veikė žydų kariai, dalyvavę atkuriant Lietuvos ne-
priklausomybę. Sąjunga palaikė žydų interesus, rū-
pinosi jų patriotizmo ugdymu. Molėtuose veikė taip 
pat Pamatinio Palestinos fondo ir Žydų tautinio fondo 
draugijos skyrius.(Pagal Liną Pivoraitę). Kai 1940 m. 
SSRS okupavo Lietuvą, dauguma žydų draugijų, sąjun-
gų ir organizacijų buvo uždarytos.

XX a. pradžioje Lietuvoje didžioji dalis lietuvių ver-
tėsi žemės ūkiu, o žydai – prekyba ir amatais. Nors 
pagal surašymą žydų turtinė padėtis Molėtuose buvo 
geresnė nei lietuvių ir jiems priklausė didžiausia nekil-
nojamojo turto dalis, bet šių tautų bendravimas kelis 
amžius nekėlė didelių konfliktų.

Vis dėlto po lenkų okupacijos 1919 m. Lietuva 
neteko Vilniaus krašto, kuris praeityje turėjo svarbią 
reikšmę Molėtų žydų prekybai.

Even on the liquidation of the Jew autonomy in 1926 
a well-operating education system was preserved. The 
state of Lithuania supported the newly established 
schools and was interested in the Jews learning the 
Lithuanian language as well – simply to break away 
from the influence of Russian and German. Jewish as-
sociations and charity institutions flourished. After the 
restoration of the state of Lithuania in 1918 the Jews that 
had been deported by the Russians started returning to 
Lithuania. They were rendered help by the Jewish chari-
ty, a Jewish bank was in operation, Jewish People’s banks 
were also in the process of being set up.

In early 20th century the greater majority of Lithua-
nians did business in the agricultural sector whereas 
Jews – in trade and handicraft. Interaction of those na-
tions made no problems for some centuries. But having 
consolidated their statehood Lithuanians were urged 
to take care of the economic state of their nation and 
take over the trade into their hands. It was economic 
competition that was the reason of the tension between 
Lithuanians and Jews. When after the Polish occupation 
Lithuania lost Vilnius region, a demarcation line ap-
peared, which radically decreased the possibilities for 
the Jews to engage in trade. 

The discord between the Jews and the Lithuanians 
was aggravated by the fact that the Jewish community 
was influenced by the ideas of the proletarian cult that 
arrived from the Bolshevik Russia. Young Lithuanian 
Jews, especially those from poorer strata of the society 
allied with the communist organization, which was out-
lawed in Lithuania. The historiographical sources point 
out that prior to World War II it was only Jews who be-
longed to the communist organizations in Molėtai.

When the first soviet occupation commenced in 
summer of 1940 Jews could legalize themselves, take 
up high posts and repressive soviet structures also 
used their services.

Molėtų žydų mokyklos 
dramos studijos aktoriai.  
XX a. pirma pusė.
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Valstybingumą įtvirtinę lietuviai buvo vis labiau 
raginami rūpintis savo tautos ekonomine padėtimi 
ir perimti prekybą į savo rankas. Būtent ekonominė 
konkurencija tapo įtampos tarp lietuvių ir žydų prie-
žastimi. Lietuvių kooperatyvai buvo remiami valsty-
bės. Lietuvos verslininkų draugijos „Verslas“ agita-
cija, kad nebūtų perkama iš žydų, taip pat smarkiai 
paveikė žydų ekonomiką. Kartais ir kunigai iš saky-
klų patardavo, kad lietuviai pirktų tik kooperatyve, 
o pirkdavę iš žydų būdavo smerkiami. Savo ruožtu 
žydai sinagogose rengė atsakus prieš tokius lietuvių 
žingsnius. 

Prie lietuvių ir žydų prasidėjusių nesutarimų prisi-
dėjo ir tai, kad žydų bendruomenei įtaką darė iš bol-
ševikinės Rusijos sklidusios proletarinio kulto idėjos. 
Jauni Lietuvos žydai, ypač kilę iš vargingesnių sluoks-
nių, suartėjo su komunistine organizacija, kuri Lietu-
voje buvo už įstatymo ribų. Istoriografijoje nurodoma, 
kad Molėtuose prieš Antrąjį pasaulinį karą komunisti-
nėms organizacijoms priklausė tik žydai.

1940 m. vasarą prasidėjus pirmajai sovietų okupa-
cijai komunistuojantys žydai galėjo legalizuotis, užimti 
atsakingas pareigas, jų paslaugomis naudojosi ir re-
presinės sovietinės struktūros. 

„Tautos diena Molėtuose 1938 m. Žydų bendruomenė sveikina prezidentą Antaną Smetoną.

“The Day of the Nation. Molėtai in 1938. Jewish community welcomes the president Antanas Smetona.
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Genės Ozuraitės likimas

 Pirmoje sovietinių tremtinių bangoje (1941 m.) at-
sidūrė ir Molėtų miestelio žydas Simas Ozuras. Todėl, 
kad Lietuvos kariuomenės savanoris savanorių vardu 
pasveikino Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kai 
jis 1938 m. lankėsi Molėtuose. S. Ozuro šeima pir-
miausiai buvo atskirta nuo tėvo, o keturi vaikai, žmo-
na ir senelė buvo vežami į Sibirą. Pirmoji mirė senelė. 
S. Ozuras mirė 1942 m. Krasnojarsko krašte, Bešutos 
stotyje. Likusi Ozurų šeima pateko į Altajaus kraštą. 
Motina mirė 1943 m. Genė liko su dviem seserimis 
ir broliuku. Dešimtmetis rinko duonos plutas, bulvių 
lupenas, eidavo per žmones. Kartą žiemą jis negrįžo. 
Buvo manoma, kad žuvo sniego pūgoje. 1944 m. pa-
vasarį nerado nė jo kūno. Liko trys sesutės. Vėliau jos 
buvo pervežtos į Ukrainą, pateko į vaikų namus. Čia 
sesutės netikėtai gavo žinią, kad jų brolis ne žuvo, o 
buvo aptiktas pūgos metu girininko. Tas irgi atidavė 
berniuką į vaikų namus.

1946 m. G. Ozuraitė kreipėsi į NKVD ir gavo leidi-
mą grįžti į Lietuvą. Iš Vilniaus pasiekė Uteną, o iš ten 
pėsčia atėjo į Molėtus. Tėvų namai jau buvo naciona-
lizuoti. Molėtų Vykdomojo komiteto pirmininkas pa-
sakė, kad ji esanti specialioji tremtinė ir neturi teisės 
reikalauti namo, kuris buvo dabartinėje Kauno gatvė-
je. G. Ozuraitė kreipėsi į Molėtų daktarę Mariją Apei-
kytę, kuria prieškariu žydų bendruomenė pasitikėjo. 
Daktarė ją priglaudė, padėjo. Genę šelpė ir tuometinis 
kunigas Jonas Dzekunskas. Pagaliau ji sutiko vieną kir-
pėją, kuris vedė Genę ir suteikė savo pavardę – ji tapo 
Popelienė, prisiregistravo Vilniuje.

Vienam po kito Popeliams pavyko ištrūkti iš so-
vietinės Lietuvos į JAV. Kurį laiką gyveno Baltimorėje, 
lietuvių namuose. Tų namų direktorius Juozas Austra 
sakė buvęs priblokštas, kai žydaitė Genė, pamačiusi 
lietuvišką trispalvę, susijaudinusi ją pabučiavo. Los 
Angeles gyvenęs Vytautas Apeikis rašė, kad lietuviška-
me renginyje sužinojusi, jog jis yra daktarės Marijos 
Apeikytės brolis, G. Popelienė puolė jam rankas bu-
čiuoti ir kūkčiodama pasakojo, kad daktarė buvo jos 
gelbėtoja. G. Popelienė tada prisipažino: „Tokie gra-
žūs Molėtai, tie gimtieji Molėtai! Ir kada į juos galima 
bus sugrįžti?“ Tai buvo 1981 metais. (1)

Katastrofa
Didžioji Molėtų krašto žydų tragedija prasidėjo 1941 

m. birželio 26 d. į miestelį įžengus naciams. Jau pirmą 
savaitę buvo suimta ir nužudyta 60 žydų jaunuolių. Se-
nieji molėtiškiai prisimena, kad į miestelį buvo atvykę 
tik 5–6 vokiečiai, o tvarkos palaikyti liko tik vienas. Vo-
kiečiai suorganizavo vietinių baltaraiščių būrius žydų 
sargybai įkurtame gete Molėtų cen tre tarp Vilniaus ir 
Kauno gatvių, taip pat šaudymams ir turto dalyboms.

Lietuvoje įvykdyto masinio žydų naikinimo virši-
ninkas ir apskaitininkas buvo SD (saugumo) pulkinin-
kas štandartenfiureris Karlas Jägeris, 3-ojo operatyvi-
nio būrio vadovas. Jo 1941 m. raportai – tai savotiškos 
masinių žudynių Lietuvoje buhalterinės knygos: „Šian-
dien galiu konstatuoti, kad 3 operatyvinis būrys pasie-
kė užsibrėžtą tikslą – išspręsti žydų problemą Lietuvo-
je. Lietuvoje žydų daugiau nebėra...“.

Per vieną 1941 m. rugpjūčio 26 dieną ir naktį buvo 
nužudyta ir užkasta 700 Molėtų žydų. Štandartenfiu-
rerio K. Jägerio ataskaitoje rašoma, kad 1941 m. rug-
pjūčio 29 d. Utenoje ir Molėtuose buvo nužudyti 1469 
vaikai. Žydų kūdikiai dažnai net nebuvo šaudomi, juos 
žudikai paprasčiausiai gyvus sumesdavo į duobes ir 
užkasdavo kartu su tėvų lavonais. 

Calamity
The major calamity of the Jews of Molėtai region com-

menced on 26 June 1941 after Nazis arrived in Molėtai. In 
one week after their invasion 60 Jewish young people were 
arrested and killed. Older Molėtians remember that only 
6 Germans arrived in Molėtai. The Germans organized the 
units of local henchmen to watch the Jews in the ghetto 
established in the center of Molėtai between Vilnius and 
Kaunas streets as well as for their killing and parceling out 
of their property. The head and accountant of the mass 
annihilation of Jews in Lithuania was SD colonel stand-
artenführer Karl Jäger, head of the 3rd operational unit. His 
reports of 1941 are peculiar account- books of the mass 
killings in Lithuania: ”I may state today that the 3rd opera-
tional unit reached its goal – to solve the problem of Jews 
in Lithuania. There are no more Jews in Lithuania…”
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Ruth Liberman atsiminimai ir 
asmeninio albumo nuotraukos.
Izraelis, 2011 m.

Adina, arba kaip ją visi vadino – Dina, buvo ište-
kėjusi už mano dėdės Moišės Šochoto. Jie buvo jauni, 
neseniai vedę. Kai pradėjo rinkti žydus iš namų, Moišė 
buvo Utenoje. Ten tikriausiai jį ir nužudė. Dina buvo 
nėščia – laukėsi pirmojo vaikelio. Ji ir jos penkiolikme-
tė sesuo (jos, deja, nepažinojau) pasislėpė kaimynų 
sandėlyje. Neseniai paaiškėjo, kad tai buvo Donato 
Ivanausko senelio vaistininko Jeronimo Ivanausko na-
mai. Ten jos slėpėsi tris mėnesius. 

Jos panoro išeiti ir pažiūrėti, kas liko gyvi ir kas 
liko jų namuose. Jas apkutojo didelėmis skaromis, 
davė kibirus į rankas ir jos išėjo. Bet netrukus jas pa-
žino kaimynai, tuoj pat atvedė žmones iš komendan-
tūros. Taip jos ir žuvo. Šias istorijas man papasakojo 
mano mama – Michlė Šochot, vyriausioji Pinko Šo-
choto duktė. O ji, grįžusi iš evakuacijos, visa tai išgir-
do iš kaimynų lietuvių.

Reminiscences and photos of 
the personal album of Ruth 
Liberman (Israel), 2011
Dina married my uncle Moišė Šochot not long ago. 

When Jews were being collected from their homes, 
Moišė was in Utena. He must have been killed there. 
Dina was pregnant – she expected her first baby. She 
and her 15-year-old sister hid themselves in the store-
house of their neighbours. It turned out quite recently 
that that was the house of the grandfather of Donatas 
Ivanauskas – pharmacist Jeronimas Ivanauskas. The 
hid there for three months.

They wanted to go and see who survived and what 
was left of their house. They put on big scarves took 
pails into their hands and left. Before long they were 
recognized and people from the commandant’s office 
were invited at once. That was how they lost their lives.

My grandfather Pinkas 
In August 1941 all Molėtai Jews were marched for 

shooting. They were kept without food or water for 
three days. My grandfather spoke to the Rabbi: ”Rabbi, 
there are only six Germans, we could cope with them 
easily and run away into all directions – some people 
could save their lives”. To which the Rabbi replied: “If 
we lose our lives that will be by God’s will.” Chanting 
the Marseillaise the komsomols were the first to jump 
into the pit. Then all other were forced to jump. My 
grandfather was not able to come to terms with it – 
to die with no resistance at all. He lost his mind, tore 
the dress of my grandma and attacked one of the Ger-
mans prepared to bite through his throat but he was 
shot right away.

My three-year-old cousin Motalė crawled from the 
pit three times but he was again thrown back into it. 
The neighbours were standing around and watching 
how the Jews were being killed.

An old and ailing doctor Albertas Jauniškis was force-
fully brought to the pit to watch how his friends Jews 
die. Seeing the baby and its desire to live he begged 
the Germans to give it to him and promised to bring 
him up as a Lithuanian. But it was of no use. Next day 
the doctor died of broken heart.

Adina ir Moišė Šochotai. 
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Mano senelis Pinkas Šochotas
1941 m. rugpjūčio mėnesį visus Molėtų žydus 

vedė sušaudyti. Vyrus, moteris, senelius, seneles ir 
vaikus. Prieš sušaudymą juos uždarė žydų mokykloje 
ir tris dienas laikė be maisto ir vandens. Mano sene-
lis kreipėsi į rabiną: „Rabi, tėra tik šeši vokiečiai, mes 
galėtume su jais susitvarkyti ir išlakstytume į visas 
puses – kas nors išsigelbėtų“. Bet rabinas atsakė: „Tai 
Dievo valia, jei mes išeisime iš gyvenimo“. Giedoda-
mi marselietę, pirmieji į duobę šoko komjaunuoliai. 
Tada privertė šokti visus kitus. Mano senelis negalėjo 
su tuo susitaikyti – mirti be jokio pasipriešinimo. Jam 
pasimaišė protas – perplėšė mano močiutės suknelę 
ir puolė vieną vokietį, norėdamas perkąsti jo gerklę, 
bet iškart buvo nušautas.

Mano trimetis pusbrolis Motalė tris kartus iššliau-

Tai mano (kitas) senelis Pinkas Šochotas ir močiutė Entl Šochot.

My other grandfather Pinkas Šochotas and grandmother Entl Šochot.

Mano senelis ir močiutė – Ruvenas ir Sara Šochorai, jų vyrenioji dukra Zelda 
Kuropatkin (ji irgi buvo nužudyta su visais žydais) ir jos dukrelė Michlė, kuri 
1930 m. iš Molėtų išvažiavo į Urugvajų, o vėliau gyveno Izraelyje. Mano senelis 
Ruvenas Šochoras buvo kalvis, palaidotas Molėtų žydų kapinėse.

My grandfather and grandmother – Ruven and Sara Šochor, their elder 
daughter Zelda Kuropatkin (she was also killed together with all Jews) and her 
daughter Michlė who from Molėtai went to Urugway in 1930 and later lived in 
Israel. My grandfather Ruven Šochor was a blacksmith and is buried in Molėtai 
Jewish cemetery.

Pirma iš dešinės – mano mamos sesuo Rivka, kurios mažylis Motalė taip 
norėjo gyventi.

The first on the right my mother’s sister Rivka, the baby Motalė whereof was 
so eager to live.

žė iš duobės, bet jį kaskart vėl įmesdavo į duobę. 
Aplink stovėjo kaimynai ir žiūrėjo, kaip žudo žydus.

Buvo atitemptas ir senas, ligotas daktaras Alber-
tas Jauniškis, kad ir jis žiūrėtų, kaip miršta jo draugai 
žydai. Matydamas kūdikėlį ir jo norą gyventi, meldė 
vokiečių, kad jie jį atiduotų jam – jis išaugins vaiką kaip 
lietuvį. Bet tai nieko nepadėjo. Kitą dieną daktaras iš 
skausmo mirė.
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Dėdė Ichakas (Icikas) Šochotas

Jis žuvo kitaip. Kitoje vietoje. Paprašė savo kaimynų 
lietuvių pagelbėti jam išsikasti miške žeminę, kur ga-
lėtų paslėpti savo turtą. Kai jis atėjo į mišką, jo ten 
patykojo ir užmušė. Nežinau, ar tai buvo iki visų žydų 
sušaudymo, ar po to. Tik žinau, kad į mišką atėjo vie-
nas, be šeimos. 

Atsisveikinimo laiškas, kurį 
parašė Molėtų žydė savo vyrui į 
Pietų Afriką.

Brangūs Moše ir Beyle,

būkite sveiki. Jei nori, kad mūsų linkėjimai išsipildytų, 
duok šiek tiek pinigų žmogui, kuris šį laišką tau pristatys. 
Jau dvi dienas nieko nevalgėme ir greitai būsime nužu-
dyti. Prisimink šią dieną mūsų atminčiai: tai bus rugpjū-
čio 19. Tėvo namie nėra; kas žino, gal jis jau miręs. Visi 
yra apsirengę [ir pasiruošę] su savo mylimais vaikais, visi 
laukia. Mes visi [įkalinti] mokykloje. Nors laiko dar lieka 
pakankamai, bet trokštame, kad mirtis ateitų jau dabar. 
Naujo mėnesio Avo pradžioje jie mus išvedė sušaudyti, 
bet įvyko stebuklas. Tačiau šiandien stebuklas įmano-
mas, tik jei Dangus bus gailestingas... Būk sveikas ir sti-
prus. Mes, žydai, būsime auka, kad tu būtum išgelbėtas.

Tsipora

Judelio Nutlevičiaus ir jo tėvo 
laiškas giminaičiams 1941 m. 
gruodžio 21 d.

Mano brangieji svaini ir broliene,

[...] rašau jums apie mūsų tragišką mirtį, kuri pasiėmė 
visus miesto žydus – jie buvo nušauti per septynias 
Elulio mėnesio dienas. Aš pabėgau kartu su  Judke, 
Sarka ir Iciku. Mes buvom labai susijaudinę ir 
pasimetėm. Jie nušovė Zeldą kartu su visais kitais. 
Visi Molėtų žydai yra užkasti kape už Molėtų, netoli 
Latekos. Mes su Judke 16 savaičių slėpėmės rūsyje. 
Mirtinai kankinomės...
Šį laišką rašau iš kalėjimo. Skaičiuojame minutes, kol jie 
išsives mus sušaudyti. Tai įvyks už kelių minučių...
Jie pagavo keletą žydų Anmisl gatvės 8 nr. kieme. Abba 
Šniplisker buvo ten su savo šeima. Jie atvyko čia kaip iš 
„kito pasaulio“, tai yra kentėję nuo alkio ir šalčio. Mes 
palikti be paltų; [...] jau Teveto mėnesio 10-ta diena. 
Labai šalta. Mes turėjome eiti užsiregistruoti ir mus 
pagavo. Rytoj mus nušaus. [...]. Ella Gutz išsigelbėjo 
[pabėgusi] į Šiaulius. Aplinkiniuose miestuose neliko 
nė vieno žydo. Šiandien galima matyti, kaip pasaulis 
atrodo be žydų...[...]  Laikykitės. Tai yra paskutiniai 
žodžiai jūsų brolio, kuris žus kartu su sūnumi Judeliu 
Nutlevičiumi. Šiandien 1941 m. gruodžio 21. Tai bus 
mūsų atminimo diena. Štai adresas krikščionio, 
kuriam paliekam laiškus. Kai karas pasibaigs, jis 
juos jums išsiųs. Jei norėtumėt atsakyti, rašykit jam 
lietuviškai.

Laiško pabaigoje pridėta:

Brangūs dėde ir teta,
tai mano paskutinis atsisveikinimo laiškas, rašau jums 
iš kalėjimo nuteistas mirčiai. Barbarai žudikai nuteisė 
mane – auką, kuri nepadarė jokio nusikaltimo. Tūks-
tančių tūkstančiai žmonių jau žuvo. Užmuštųjų krau-
jas nebus nutildytas. Labai liūdna palikti šį nuostabų 
pasaulį. Mes tik pradėjome gyventi, bet jau reikia mirti 
– man ir tėvui kartu su mūsų šeima. Mes nežinome, 
kur mūsų kūnai bus palikti. Aš baigiu savo laišką: gy-
venkite laimingai ir mėgaukitės gražiu gyvenimu.
Jūsų ištikimas sūnėnas Yudelis Nutlevichius, kuris jau 
nebe gyvas. Molėtai, 1941 gruodžio 21, iš kalėjimo, ke-
lios dienos prieš mirtį.
Laiškus parašė Molėtų žydai prieš pat žudynes (Yad Vas-
hem, Jeruzalė, O.75/158, O.75/61)

Ichakas (Icikas) Šochotas. Nuotraukoje – jis sėdi. 

Icchakas Šochotas In the photograph he is sitting.
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Uncle Icchakas Šochotas
He died in a different way. In a different place. He asked 

his neighbours Lithuanians to help him make a dug-out 
wherein he could hide his property. When he came to the 
forest people were lying in wait for him  and killed him. In 
the photograph he is sitting.

A farewell letter written by a 
Jewish woman from Molėtai to 
her husband in South Africa

Dear Moshe and Beyle,

Be healthy. If you are willing to follow our wishes, please 
give some money to the person who delivers this letter to 
you. For two days now we have not eaten and soon we are 
going to be murdered. Observe this day in our memory: 
it will be the 19th of August. Father is not at home; who 
knows, he may long be dead. Everyone is dressed [and 
ready] with their beloved children and everyone is waiting. 
We are all [imprisoned] in the study house. Enough time 
remains so that sometimes we wish death would come al-
ready. At the beginning of the new month of Av, they took 
us all to be shot but a miracle took place. Today, however, 
a miracle will be possible only if Heaven is merciful.... Be 
healthy and strong. We Jews will be a sacrifice so that you 
will be saved.

Tsipora

Letter of Yudel Nutlevich and 
his father to their relatives, 
December 21, 1941

My dear Sister and Brother-in-law,

I am writing this last letter of farewell before my death. 
<…> I am writing to you about our tragic death, a death 
that overtook all of the town’s Jews – who were shot in the 
course of seven days in the month of Elul. I ran away, to-
gether with Yudke and Sarka and Itsik. We were confused 
when we ran and then lost each other. They shot Zelda … 
together with all the other Jews. All the Jews of Molėtai are 
buried in one grave outside of Molėtai, near Lateka. I hid 
in a pit with Yudke for 16 weeks. We suffered dreadfully....  
I am writing this letter while a prisoner in jail. We 
are counting the minutes until they come to take us 
and shoot us. [That will be] in only a few minutes....  
They caught some Jews in the yard of no. 8 Anmisl Stre-
et. Abba Shniplisker was there with his family. They came 
here as if from the “other world” – that is, they had suffe-
red from hunger and cold. We left without coats; it was 
still warm before Rosh Hashanah; now we are ten days 
into the month of Tevet (1941). It is very cold. Eventual-
ly we had to go to register but we were caught on the 
way. Tomorrow they are going to shoot us. I don’t know 
whether they will shoot us in Molėtai or in Utena. We 
didn’t find them because they had been shot on De-
cember 21, 1941… Ella Gutz escaped to Shavli [Šiauliai]. 
There is not a single Jew left in any town around here. 
Today one can see how the world looks without Jews....  
<…> Be well. These are my last words from your brother, who 
perishes with his son, Yudel Nutlevich. Today is December 
21, 1941. This will be the day to commemorate our memory.  
This is the address of the Christian with whom we are le-
aving the letters. At the end of the war he will send them 
to you. If you would like to answer him, write to him in 
Lithuanian....
[At the end of the letter is added:] 

My dear Uncle and Aunt, 

This is my last letter, one of farewell, I am writing to you 
from prison, condemned to death. Barbaric murderers 
have condemned me, a victim who is innocent of any crime.  
Thousands and thousands of people have perished. The 
blood of those slain will not be silenced. It hurts to leave this 
wonderful world. Before we even began to live, we die, me 
and Father together with our family. You won’t know where 
our corpses will end up. I end my letter thus: live in happi-
ness and enjoy beautiful world.
Your devoted nephew, who is now no longer alive, Yudel 
Nutlevich,[written in] Molėtai, December 21, 1941 from 
prison – a few days before death.

Nevertheless, in the process of collection of the materi-
al for the given book and in particular for the given part 
more and more people appeared who indicated not only 
the collaborators of the Nazis but those noble people of 
Molėtai region, who rescued the Jews irrespective of the 
impending mortal danger. The majority of them are not 
with us anymore, very few of the rescued survived, chil-
dren or grandchildren of some of them have no proof 
about the rescue since any documents would be an incri-
minating material for the brown and red invaders alike. 
Nevertheless there is something that survived.

Kairėje Chaimas Kuropatkinas, dešinėje Arinas Meirovas. Abu nužudyti 
Molėtuose.
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sią Alantos valsčiaus Ažuožerių kaime. Seserys 
žinojo, kad Raja ir Isakas Judelevičius yra žydai, 
kad jų visų gyvybei gresia mirtinas pavojus, ta-
čiau tęsė pavojingą veiklą.  

Galiausiai I. Judelevičių  nuvežė pas Molėtų 
rajono valstiečius Vitkauskus, gyvenusius Bi-
rutės (Juočių) saloje Siesarčio ežere. Rachelė 
Vitkauskienė čia gyveno kartu su suaugusiais 
savo sūnumis Juozu ir Povilu. 

Deja, 1944-ųjų birželio vidury kažkam iš 
kaimynų įskundus, kad saloje pastebėtas 
pašalinis žmogus, salą užgriuvo policininkai, 
vadovaujami vokiečių karininko. Krata baigė-
si tuo, kad broliai Juozas ir Povilas Vitkauskai 
buvo žiauriai sumušti ir įkalinti Utenos kalėji-
me, o I. Judelevičius uždarytas Molėtų dabo-

Elena Kaušinytė-Umbrasienė Ona Kaušinytė-Navikienė Rachelė Vitkauskienė Juozas Vitkauskas

Žodžiai apie karo metų tragediją
Ko verti šiuolaikiniai prisiminimai apie kraupiuosius įvykius 

po 70 metų? Gal čia daug tiesos, bet gal kai kas iš skausmingų 
perpasakojimų pasaulio? Bet šiuo atveju visi žodžiai svarbūs.

Molėtuose gyvenanti sentikė Nadiežda Vlaščenko sako vai-
kystėje buvusi įvykių liudininkė – matė varomus žydus centrine 
Molėtų gatve. Ji sako, kad lietuviai žydus puikiai pažinojo, o pas-
kui, nors ir priversti, juos šaudė. Vokiečiai tik fotografavo. Vieti-
niai baltaraiščiai daužė žydus šautuvo buožėmis ir vertė į duobę. 
Pasamdyti žmonės kūnus užpildavo smėlio ir kalkių mišiniu. Po 
to dar ilgai krutėdavo žemė...  Jos tėvui, dirbusiam batų artelė-
je, liepė pasiimti maisto, kastuvą ir išsivedė trims paroms. Kai jis 
parėjo namo, tai tik gėrė ir pasakojo. N. Vlaščenko prisimena, 
kad Molėtai staiga ištuštėjo, liko namai užkaltais langais. Vietiniai 
išsidalijo ir žydų karves. 

Tą dieną, kai buvo suimami miestelio žydai, kitos molėtiš-
kės Anastazijos Kuliešovaitės mama ėjo į turgų. Vokiečiai tam-
siaplaukę palaikė žyde ir kartu nusivarė prie duobės. Bet ten ją 
pastebėjo sesers bendraklasis, turėjęs šaudyti žydus. Jis viską pa-
aiškino ir motiną paleido. (A. Kuliešovaitė ir N. Vlaščenko 2012 
m. žiemą šiuos prisiminimus patvirtino).

Renkant medžiagą šiai knygai ir konkrečiai – šiam skyriui – 
radosi vis daugiau žmonių, nurodžiusių ne tik nacių bendri-
ninkus, bet ir tuos kilnius Molėtų krašto žmones, kurie gelbėjo 
žydus, nepaisant gresiančio mirtino pavojaus. Daugumos jų 
jau nėra tarp gyvųjų, mažai išliko ir pačių išgelbėtųjų, kai kurių 
vaikai ar vaikaičiai neturi jokių įrodymų apie gelbėjimus, nes 
bet kokios nuotraukos ar kiti dokumentai būtų inkriminuo-
janti medžiaga rudiesiems ir raudoniesiems okupantams. Vis 
dėlto kai kas yra išlikę.

Žydų gelbėtojai
Kaunietis Klemensas Kaušinis visą nacių okupacijos laiko-

tarpį rūpinosi  inžinieriaus  Isako Judelevičiaus šeimos gelbė-
jimu, įtraukė ir savo seseris – Eleną Umbrasienę, kuri gyveno 
Molėtų rajone,  Keršėniškių kaime ir  Оną Navikienę, gyvenu-

Isakas ir Raja Judelevičiai su dukra Gita.

Isakas and Raja Judelevičius with their daughter Gita.



46

M O L ė T A I  6 2 5

klėje, vėliau Panevėžio kalėjime. Artėjant frontui, bro-
liams Povilui ir Juozui iš kalėjimo pavyko pabėgti. Po 
patirtų žiaurių sumušimų jie ilgą laiką sunkiai sirgo.

I. Judelevičiaus kelias per kalėjimus ir konclagerius 
baigėsi išvadavimu Vokietijoje, iš ten jis emigravo į 
Izraelį. Pasilikusioms gyventi Lietuvoje Isako žmonai 
Rajai ir dukrai Gitai buvo leista emigruoti į Izraelį tik 
1970 m. Praėjus daugeliui metų po karo, Judelevičių 
šeima susijungė.

Pasaulio Tautų Teisuoliais buvo apdovanoti net 
trijų šeimų atstovai, karo metais gelbėję inžinierių Isa-
ką Judelevičių, jo žmoną Rają ir dukrą Gitą. Greta kitų 
– buvusieji Molėtų rajono gyventojai Rachelė Vitkaus-
kienė ir du jos sūnūs – Juozas ir Povilas Vitkauskai.

Kaip vaikai išgelbėjo žydų šeimą
Prieškaryje Izraelis ir Berta Kacai su sūnumi Labe-

liu ir dukra Lėja Mira gyveno Giedraičiuose, kur turėjo 
savo parduotuvę. Kai naciai užėmė Lietuvą, vietiniai 
baltaraiščiai iškart suėmė vietinius žydus vyrus ir su-
šaudė Pašilių miške, taip pat ir septyniolikmetį Labelį. 
Tėvui Izraeliui pavyko pabėgti. Sugrįžęs į miestelį, jis 
su žmona ir dukra pradėjo slapstytis. Kai Giedraičių 
miestelio moteris ir vaikus išvežė sunaikinti į Pivonijos 
mišką šalia Ukmergės, Kacai paprašė pagalbos našlės 
Leokadijos Ruzgienės, su trimis savo vaikais – Meile, 
Egle ir Aurimu – gyvenusios Dudėnų kaime. Ji sutiko 
Kacus priimti kelioms dienoms, nes šeima sunkiai ver-
tėsi, trūko maisto. Tačiau kai Kacai susiruošė išeiti, L. 
Ruzgienės vaikai išprašė mamos juos palikti, sakyda-
mi, „kad jie visi pražus“. Taigi Kacų šeimos nariai toliau 
slapstėsi kamaroje ir čia pat buvusiame rūsyje. Kai po 
trejų metų miestelyje pasklido kalbos, jog L. Ruzgienė 
slapsto žydus, iš Giedraičių atvyko vietiniai policinin-
kai, žydus suėmė ir kartu su šeimininke išvarė į Gie-
draičių areštinę, vėliau – į Ukmergę. Tada L. Ruzgie-
nės brolis Juozas Zaremba pardavė siuvimo mašiną 
ir gyvulius, o pinigus nuvežė Ukmergės kalėjimo vir-
šininkui. Jis pažadėjo nenagrinėti bylos, ir žodį ištesė-
jo. Artėjant frontui, kaliniai buvo paleisti. Kai vokiečiai 
pasitraukė, visi išgelbėtieji žydai kartu su L. Ruzgiene 
sugrįžo į jos namus Dudėnų kaime. Dabar Izraelis ir 
Berta Kacai jau mirę, o jų dukra Lėja Mira gyvena JAV. 
(Danutė Selčinskaja, „Gyvenimą dovanojusios širdys“, 
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus).

Eglė Marytė Ruzgytė su Lietuvos svečiais. Izraelio užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Danielis Ayalonas ir Izraelio ambasadorius Naftalis Tamiras.

Eglė Marytė Ruzgytė with the guests of Lithuania. Deputy minister of foreign 
affairs of Israel Daniel Ayalon and the Israel ambassador Naftali Tamir. 

Leokadija Ruzgienė su dukromis - (iš kairės)Meilė Onytė ir Eglė Marytė. 1957 m.

Ruzgių išgelbėta Kacų šeima JAV. Iš dešinės: Izraėlis, Berta, Lėja Mira su 
vaikais ir vyru. 1958 m.
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Mera Bender prieš karą Giedraičiuose turėjo ma-
nufaktūros parduotuvę, miestelio gyventojai gerai ją 
pažinojo. Todėl reikėjo laikytis ypatingos konspiracijos. 
Iškilus pavojui, tėvas paprašė miestelio vargonininko Izi-
doriaus Steponavičiaus pagalbos. Mera Bender slėpėsi 
jų namuose ir bažnyčioje. Vėliau Steponavičiai ją perkė-
lė pas Vaclavos Steponavičienės seserį Prancišką Ilgevi-
čienę (Tarautiškių k.). Po kurio laiko ji buvo perkelta pas 
Malakauskus (Žalvarių k.). Meros Bender slapstymasis 
komplikavosi, kai 1944 m. kovo mėnesį jinai pagimdė 
Vlado Butėno sūnų, t. y. mane. Tada tėvas kreipėsi pa-
galbos į savo seserį Felę Saikienę, kuri mane augino iki 
1948 m. Visos mano paminėtos moterys – Mera Bender 
(po karo ištekėjusi už mano tėvo Vlado Butėno), Sima 
Oguzaitė ir Esfira Gutmanaitė išgyveno. Joms padėjo 
daugelis žmonių. Tėvas mirė 1985 m., mama –1995 m. 
Pagal sūnaus Jono Butėno liudijimą (2009). 

Žydų gelbėtojai 
Rudėnai iš Aiseto ežero 
pakrantės
Kazimieras ir Veronika Rudėnai su savo šešiais vai-

kais, iš kurių vyriausioji buvo Stasė (dabar Araminienė) 
prieškaryje gyveno savo ūkyje Šermukšnynėje, Šnie-
riškių kaime, prie Aiseto ežero. Pas Kazimierą Rudėną 
apsistodavo žvejai, kurie po kelias dienas traukdavo 
tinklus Aisete. Per karą Rudėnai savo ūkyje ir miško 
žeminėje slėpė du brolius Kačerginskius – Jakovą (Jan-

Pagal Jono Butėno liudijimą (2009). Vokiečiams 
okupavus Klaipėdą, mano tėvelis Vladas Butėnas (g. 
1913) persikėlė į Giedraičius, kur dirbo pašto viršinin-
ku. Visi miestelio žydai jį mylėjo. Prasidėjus karui, jis 
įsijungė į žydų gelbėjimą. Mano tėvas išgelbėjo Gie-
draičių gyventoją, mano būsimą motiną Merą Bender, 
jos draugę Simą Oguzaitę, jis padėjo išsigelbėti ir Esfy-
rai Gutmanaitei (žr. p. .....). Gelbėjimo procesas buvo 
ilgas ir sudėtingas. Slapstymosi vietas dažnai tekdavo 
keisti, ieškoti kitų patikimų žmonių.

Mera Bender ir jos vyras Vladas Butėnas su sūnumi Jonu pokario metais. 

Mera Bender and her husband Vladas Butėnas with their son Jonas in the 
post-war years. 

Giedraičių lietuvių išgelbėta žydė Mera Bender. 

Jewess Mera Bender saved by the Giedraičiai Lithuanians.

Mera Bender Mera Bender

My father Vladas Butėnas (1913–1985) moved from 
Klaipėda to Giedraičiai where he worked as the head 
of the post-office. When the war broke out he saved a 
Giedraičiai dweller, my future mother Mera Bender, her 
friend Sima Oguzaitė, helped Esfyra Gutmanaitė (see 
p….) to escape. In the face of the danger the father asked 
the organist of the town Izidorius Steponavičius for help. 
His family hid Mera Bender in their home and the church, 
later at some other relatives. Hiding of Mera Bender be-
came complicated when she gave birth to Vladas Būtėnas 
son, i.e. me. My father asked his sister Felė Saikienė who 
brought me up down to 1948. All mentioned women – 
Mera Bender (who after the war married my father Vla-
das Būtėnas, Sima Oguzaitė and Esfira Gutmanaitė sur-
vived). Testification of the son Jonas Butėnas , 2009.
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kelį) ir Eliezierį (Leizerį) bei jų pusbrolį Eskę Strešelskį. 
Visi Rudėnų slepiami žydai išgyveno. 

Po karo broliai Kačerginskiai išvažiavo gyventi į 
Uteną ir prikalbino K. Rudėną persikelti arčiau miesto, 
nes stambiems ūkininkams Rudėnams grėsė deporta-
cija į Sibirą. Rudėnų šeima apsigyveno Ažudvarių kai-
me netoli Utenos. 1973 m. Kačerginskiai su šeimomis 
emigravo į Izraelį. Išgelbėtųjų sūnūs, Izraelyje gyve-
nantys Jehošua ir Šimonas, prieš keletą metų susirado 
savo gelbėtojų palikuonis, tebegyvenančius Utenoje, 
ir parašė apie savo tėvų išsigelbėjimą memorialiniam 
institutui Yad Vašem, Jeruzalėje.

Raubos ir kiti
Adolfina ir Henrikas bei Vladislovas ir Izabelė Rau-

bos, Jadvyga ir Janas Rinkevičiai, Juzefas ir Helena 
Gadlevskiai, Aleksandras ir Veronika Gulbinovičiai, Ju-
zefas Čaikovskis su žmona, Ignacijus ir Janina Liutkevi-
čiai, Justinas Masevičius su žmona, Janas Stankevičius 
su žmona – tai Giedraičių apylinkės žmonės,  išgelbėję 
grupę moterų, iš kurių išliko seserys Taiba ir Fruma 
Vainštein ir Basia Kac.

Naciams okupavus Lietuvą, seserys Vainštein nu-
sprendė iš Kauno grįžti į savo gimtąjį miestelį Giedrai-
čius. Bet Giedraičių žydų žudynių išvakarėse seserys 

Giedraičių šeimos, slėpusios ir išgelbėjusios Mera Bender.
Families of Giedraičiai who hid and rescued Mera Bender.

Kostas ir Kotryna Malakauskai, anūkė Danguolė.

Kostas and Kotryna Malakauskas, granddaughter Danguolė.

Giedraičių vargonininkas Izidorius Steponavičius su 
žmona Vaclava ir dukromis Irena ir Aldona.

Giedraičiai organist Izidorius Steponavičius with his 
wife Vaclava and daughters Irena and Aldona.

Juozas ir Pranciška Ilgevičiai prieš karą, 
Tarautiškių kaimas.

Juozas and Pranciška Ilgevičius prior to the 
war, Tarautiškės village.

Jew Rescuers
Klemensas Kaušinis took care of the rescue of Isac 

Judelevičius family throughout all the period of Nazi occu-
pation, included his sisters who lived in Molėtai region into 
the given mission. When I. Judelevičius was taken to the 
peasants of Molėtai region Vitkauskas who resided in the 
Birutė island in Siesartis lake Rachelė Vitkauskienė lived 
there together with her grown-up sons Juozas and Povilas. 
In mid June 1944 after somebody informed that a stranger 
had been noticed on the island policemen led by a Ger-
man office descended on them. Brothers Juozas and Povi-
las were badly beaten and imprisoned in Utena whereas 
I. Judelevičius was imprisoned in Molėtai and later – in 
Panevėžys prison  and then was taken to the concentra-
tion camp in Germany. When the front approached Povi-
las and Juozas managed to escape from prison although 
after the beating they were ill for a long time. I. Judelevičius 
was liberated in Germany and he emigrated to Israel from 
there. Isac’s wife Raja and daughter Gita were given the 
permit to emigrate only in 1970. Judelevičius family met 
after 25 years of separation.
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Taiba ir Mina Vainštein bei jų vienuolikmetė sesutė Fruma 
ir pusseserė Basia Kac su dukra Liba ėjo ieškoti prieglobs-
čio pas valstiečius. Jos pradėjo savo klajones po kaimus. 
Tarp tų valstiečių, kurie merginas gelbėjo per karą, buvo 
daug šeimų. Ilgesnį laiką jos buvo Adolfinos ir Henriko 
Raubų šeimoje bei pas Jadvygą ir Janą Rinkevičius. 1942 
m. moterys išsiskyrė, nes slapstytis kartu buvo pavojin-
ga. Kadangi kaimuose nuolat vykdavo kratos, slapsty-
mosi vietas reikėdavo keisti kas keletą dienų. Tik trys iš 
šios grupės moterų išgyveno (1970 m. išvyko į Izraelį). Tai 
seserys Taiba Vainštein ir Fruma Vainštein-Aronas bei jų 
pusseserė Basia Kac.

Raubų išgelbėta Fruma Vainštein-Aronas (kairėje) su viešnia iš Lietuvos 
Marijana Raubaite-Komar. Priekyje – Frumos anūkė Maja. Izraelis, 1995 m.

Fruma Vainštein-Aronas (on the left) rescued by the Rauba family with 
the visitor from Lithuania Marijana Raubaitė-Komar. In front - Fruma’s 
granddaughter Maja. Israel,1995.

Raubų šeima. Iš kairės: Henrikas Rauba, dukros – Bernarda Danutė, Marijana, 
motina Adolfina, dukros Elena ir Kristina. Apie 1957 m.

Rauba family. From the left: Henrikas Rauba, daughters – Bernarda Danutė, 
Marijana, mother Adolfina, daughters Elena and Kristina, around 1957.

Rudėnų šeima 1940 m. vasarą. Iš kairės: dukra Stasė, sūnus Juozas, Veronika 
Rudėnienė, dukra Teresė, Kazimieras Rudėnas, jaunėlė dukra Danutė, sūnus 
Jonas, sūnus Adomas. Jie karo metu išgelbėjo Jankelį ir Leizerį Kačerginskius 
bei jų pusbrolį Eskę Strešelskį. 

Rudenas family in summer 1940. From the left: daughter Stasė, son Juozas, 
Veronika Rudėnienė, daughter Teresė, Kazimieras Rudėnas, junior daughter 
Danutė, sons Jonas and Adomas. They rescued Jankelis and Leizeris 
Kačergiskis as well as their cousin Eskė Strešelskis in Šnieriškės village by 
Aisetas Lake.

The Jew rescuers Rudėnas from 
the vicinity of Aisetas Lake

Adolfina and Henrikas as well as Vladislovas and Izabelė 
Rauba, Jadvyga and Janas Rinkevičius, Juzefas and Helena 
Gadlevskis, Aleksandras and Veronika Gulbinivičius, Juzef 
Čaikovski with his wife, Ignacijus and Janina Liutkevičius, Jus-
tinas Masevič with his wife, Janas Stankevičius with his wife 
– they are the people of Giedraičiai neighbourhood, who res-
cued a group of women three of whom survived – Taiba and 
Fruma Vainstein and Basia Kac.



Dubingiai  pr ie Asvejos
Dubingiai  by Asveja

Asvejos ežeras su Dubingių miesteliu ir sala. 2010 m.

Asveja lake and Dubingiai village and the island. 2010 
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Kalavijuočiai 1375 m. Dubingiuose išbuvo 10 dienų, 
nuniokojo apylinkes, išsivedė kelis šimtus belaisvių. 
Nuo XV a. čia stovėjo pilis, 1415 m. joje lankėsi Lietu-
vos kunigaikščiai Vytautas Didysis ir Jogaila. Vytautas 
1430 m. pastatė pirmąją Šv. Dvasios bažnyčią. Apie 
1508 m. Dubingiai atiteko Radviloms. 

Radvilų giminės klestėjimo laikais nebuvo lygios 
giminės Europoje – jie valdė 23 pilis, 426 miestus 
ir miestelius, 2032 dvarus, 10 053 kaimus. Radvi-
los turėjo atskirą kariuomenę, kuri kartais būdavo 
pajėgesnė už visos Lietuvos kariuomenę. Radvilos 
gynė LDK suverenumą ir teritorijos vientisumą. (Birutė 
Žemaitytė).

1547 ir 1548 m. čia gyveno Lenkijos karaliaus ir 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 
žmona Barbora Radvilaitė, nes jų vedyboms nepritarė 
karaliaus motina karalienė Bona ir kai kurie lenkų di-
dikai. Nepaisant politikų intrigų, Barboros ir Žygiman-
to Augusto meilė buvo akivaizdi.

Barboros laiškų stilius atitiko tuometines tradici-
jas: „Šviesiausiasis Maloningasis Karaliau, pone, pone, 
man maloningai palankus! Iš Jūsų Karališkosios Ma-
lonybės laiško sužinojau apie Jūsų Karališkosios Ma-
lonybės mano maloningojo pono gerą sveikatą ir lai-
mingą kelionę“. Vieno laiško pabaigoje: „Siunčiu Jūsų 

karališkajai Malonybei žiedelį kaip ženklą mano ma-
žiausios tarnystės, kurią paskiriu Jūsų Karališkosios 
Malonybės savo maloningojo pono maloningajam 
palankumui. Jūsų Karališkosios Malonybės mažiau-
sioji tarnaitė ir amžinoji belaisvė Barbora Radvilaitė“. 
(Ragauskienė R., Ragauskas A., „Barboros Radvilaitės 
laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems: studija apie Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės moterų korespondenciją“, 
Vilnius, 2001,p. 253).

Kelis  mėnesius Dubingių pilyje praleido Žygimanto Augusto žmona karalienė 
Barbora Radvilaitė. Iš čia ji parašė bent aštuonis meilės laiškus karaliui ir vyrui.

Žygimantas Augustas’ wife spent a couple of months in the Dubingiai castle. 
She wrote at least eight love letters to her husband the king.

The castle stood here since the 15th century, in 1415 Lithua-
nian dukes Vytautas the Great and Jogaila visited it. In 1430 Vytau-
tas erected the first church of Holy Spirit.

In 1508 Dubingiai went to the  Radvila family. For around 300 
years that family was one of the most influential and powerful in 
the Grand Duchy of Lithuania (GDL). In the years of flourishing the 
family had no equals in Europe in terms of wealth – they owned 
23 castles, 426 towns and small towns, 2032 manors, 10 053 vil-
lages. The Radvila family had a separate army, which at times was 
stronger than that of the whole Lithuania. It protected the sover-
eignty and territorial integrity of the GDL.

In 1547 and 1548 wife of the grand duke Žygimantas Augustas 
Barbora Radvilaitė lived in Dubingiai for some months since King’s 
mother the Queen Bona and some Polish noblemen disapproved 
of their marriage. Irrespective of the intrigues of the politicians 
love of Žygimantas Augustas and Barbora Radvilaitė was evident.

In 1655 Moscow army devastated the region and the castle hill. 
The Radvila’s burial-ground was depredated and the remains scat-
tered around. When the war was over the remains were gathered 
and re-buried in the church crypt. Duchess Liudvika Radvilienė 
erected a wooden St. George church in 1678 and some years later 
the Evangelist Reformist synod of Lithuania was convened here.

H. Ašenbrenerio ir V. Gersono litografijoje – 
Kristupas Radvila. XIX a. II p.

K. Meriano vario raižinyje – Jonušas 
Radvila. 1653 m. 
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1565 m. Mikalojaus Radvilos Rudojo iniciatyva pi-
liavietėje buvusi katalikų bažnyčia perduota evangeli-
kams reformatams. 1588 m. pilies kalvinų bažnyčioje 
jis ir palaidotas. 

XVII a. pradžioje Jonušo Radvilos iniciatyva buvo 
pradėta naujos mūrinės evangelikų reformatų bažny-
čios ir klebonijos statyba. 

1621–1627 m. Dubingių kalvinų bažnyčios rūsiuo-
se Kristupas Radvila įrengė šeimos kapavietę, į ją per-
kelti ir senesni palaidojimai. 1621 m. čia palaidotas 
Vilniaus kaštelionas Jonušas Radvila. 

Miestelį ir piliavietę 1655 m. nusiaubė Maskvos 
kariuomenė. Radvilų kapavietė išplėšta, palaikai išmė-
tyti. Karui pasibaigus palaikai surinkti ir perlaidoti toje 
pat bažnyčios kriptoje. 1682 m. čia buvo sušauktas 
Lietuvos evangelikų reformatų sinodas. 

1808 m. Dubingius nupirko grafas Mykolas Tiškevi-
čius. Jis suteikė teisę vietos žydams pasistatyti sinagogą. 

F. Odibrano ir J. K. Vilčinskio graviūroje – grafas Mykolas Tiškevičius. XIX a. vid.

Asvejos ežeras nuo Dubingių piliavietės šiais laikais.



54

M O L ė T A I  6 2 5

1916 m. įsteigta Dubingių žydų pradžios mokykla. 
Miestelyje buvo dvi žydų duonos kepyklos, dvi vilnos 
karšyklos, odos perdirbėjas, siuvėjai, prekiautojai 
mėsa. Žydai nuomojo ežerus, samdė žvejus, sugautas 
žuvis parduodavo Dubingių apylinkėse. 

Dubingių laukuose 1920 m. rudenį vyko kautynės 
tarp Liucijaus Želigovskio vadovaujamų lenkų armijos 
dalinių ir 9-ojo pėstininkų LDK Vytenio pulko bei gudų 
bataliono. Žuvo vienas karininkas ir šeši kareiviai. Ke-
turi jų palaidoti Dubingių kapinėse.

1878 m. Dubingių piliavietę piešė dailininkas Napoleonas Orda.

In 1878 the artist Napoleonas Orda painted the castle hill. 

The Jewish elementary school was set up in 1916, there 
were some Jewish bakeries, wool combing shops as well 
as tailors and butchers. The Jews rented lakes, hired fish-
ermen and sold the catch in Dubingiai neighbourhood. 

In autumn of 1920 there was a battle in Dubingiai 
fields between the units of the  Polish army led by Liucjan 
Želigovski and the Lithuanian regiment  as well as Beloru-
san battalion.

In 1934 Lithuanian President Antanas Smetona took 
special care of the construction of the Dubingiai bridge – 
the first bridge over the lake in Lithuania.

In the time of the first soviet occupation a group of peo-
ple carrying red banners gathered together on the Dub-
ingiai mound on 21 July 1940. A meeting devoted ”to mark 
the victory of socialism in Lithuania” took place there.

All summer of 1944 the Polish Armia Krajowa rioted 
savagely in Molėtai district. In the night of June 23 they 
perpetrated a massacre – Polish punitive units looked 
for Lithuanian volunteers and killed them with no pity for 
babies, women or old people. On that night around 100 
Lithuanians of Molėtai region, mainly volunteer families, 
were slaughtered.

1930 m. į Dubingius buvo atneštas Vytauto Didžiojo paveikslas.
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Prezidento Antano Smetonos rūpesčiu 1934 m. pastatytas 
Dubingių tiltas buvo pirmasis tiltas per ežerą Lietuvoje. Jo ilgis – 
76, plotis – 6, aukštis – 2,6 metro.  

Prieškario ir karo metu Dubingių klebonas buvo kovotojas 
už Lietuvos laisvę kun. Jonas Žvinys. Molėtų Joniškio klebonas 
Edvardas Kraujalis prisimena, kad kun. J. Žvinys buvo „gyvas, au-
dringas, įvairius juokus kalbėdavo, netikėtais poelgiais parapijie-
čius stebindavo“ (žiūr. psl. …..).

Verbyliškių k. veikė lenkiška skaitykla, buvo „Pochodnios“ 
draugija, kuriai priklausė apie 200 narių. Tais pat 1939 m. su-
rengta pirmoji archeologinė ekspedicija, tyrusi piliavietės bažny-
čios teritoriją.

Dubingių gegužinėje apsilankę Čiobiškio pavasarininkai, vėliau 
Didžiosios Kovos apygardos partizanai (apie 1938 m). Pirmoje eilėje sėdi 
ant žolės, iš kairės:  Česlovas Tveraga (vėliau – DKA „A“ rinktinės Vilko 
būrio partizanų vadas Vilkas), Leonas Kupčiūnas (vėliau –  partizanas 
Tigras), Juozas Marcinauskas (vėliau – partizanas Pluta), Verikauskas.  
L. Kupčiūnui už nugaros klūpo Antanina Kazlauskaitė (vėliau – ryšininkė 
Žibutė). Būryje yra Ona Tveragaitė (vėliau – ryšininkė Žinuolė ar Živilė), 
Janina Marcinauskaitė (vėliau – ryšininkė Neužmirštuolė), Melanija 
Lapinskaitė (vėliau – ryšininkė), Centre – pavasarininkų vyresnioji 
Aleksandra Dikčiūtė. 

Čiobiškis’ pavasarininkai (Lithuanian Catholic Youth organization) the 
majority whereof later became the partisans  and signalers of the 
Lithuanian Major Combat District visited the Dubingiai Maypole  dance 
around 1938.

Literatas Aleksas Maginskas – Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kalinys. Apie 1938 m.

Kai Dubingiuose įsikūrė pogrindinė komunistinė kuopelė, 1926 m. į ją įstojo 
A. Maginskas (1907 m.  Kuriškių k. – 1942 m. Kazachstane).

A secret communist chapter was set up in Dubingiai in 1924. The litterateur Aleksas 
Maginskas joined it in 1926. He was imprisoned in Kaunas hard labour prison for 
his Bolshevik activities.

Prezidento Antano Smetonos rūpesčiu 1934 m. pastatytas 
Dubingių tiltas buvo pirmasis tiltas per ežerą Lietuvoje.

In 1934 Lithuanian President Antanas Smetona took special care 
of the construction of the Dubingiai bridge – the first bridge over 
the lake in Lithuania.
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Pirmosios sovietų okupacijos metu ant Dubingių pi-
liakalnio 1940 m. liepos 21 d. susirinko būrys apylinkės 
žmonių, nešini raudonomis vėliavomis. Įvyko mitingas, 
skirtas „socializmo pergalei Lietuvoje pažymėti“. 

Lietuvos vietinė rinktinė (LVR) buvo nacių okupa-
cijos sąlygomis atsikurianti Lietuvos kariuomenė. Ka-
dangi LVR nepakluso naciams, vokiečiai apginklavo 
„Armija Krajowa“ Vilniaus apygardą, kad padėtų likvi-
duoti LVR. Meironių k. 1944 m. kovo 1 d. lenkų gin-
kluotas būrys sušaudė 24 sovietinius partizanus. Tą 
pačią dieną Dubingius puolė „Armija Krajowa“ būrys, 
siekdamas sunaikinti lietuvių LVR būrį, apsistojusį va-
sarnamyje ant pilies kalno. Vasarnamis buvo padeg-
tas. Žuvo 10 lenkų ir 2 lietuvių kariai, 4 sužeisti. 

Visą 1944 m. vasarą Molėtų apylinkėse žiauriai siau-
tėjo lenkų „Armija Krajowa“. 1944 m. birželio 23-iosios 
naktį jie surengė skerdynes –  lenkų vadas su baudėjais  
Dubingių, Joniškio, Inturkės, Bijutiškio, Giedraičių apylin-
kėse ieškojo lietuvių savanorių ir jų šeimų. Tą naktį buvo 
nužudyta apie 100 Molėtų  rajono lietuvių.

1949 m. įkurtas pirmasis Dubingių kolūkis. 1950 m. 
prie Liudgardos miško Lietuvos partizanai nužudė tris 
komjaunuolius. Miestelio bažnyčia sudegė 1954 m. 

1970 m. iš Sibiro tremties grįžusį Dubingių klebo-
ną jėzuitą Antaną Šeškevičių vėl teisė Molėtų rajono 
liaudies teismas už tai, kad „vykdė grupinį vaikų reli-
ginį mokymą“. Miestelio aikštės pakraštyje 1972 m. 
atidengtas nedidelis paminklas proletariniam poetui 
Aleksui Maginskui (po Atgimimo išmontuotas).

2004 m. buvusios bažnyčios vietoje rasta suirusi 
dėžė su tvarkingai sudėtais kaulais. Čia buvo palai-
doti Radvilos: Mikalojus Radvila Rudasis (Barboros 
Radvilaitės brolis), Mikalojus Radvila Juodasis (Bar-
boros Radvilaitės pusbrolis), Mikalojaus Radvilos Juo-
dojo žmona Elzbieta Šidlovecka, Mikalojaus Radvilos 
Rudojo sūnus Mikalojus, jo vaikaitis Jonušas Radvila 
bei marti – Kristupo Radvilos Perkūno pirmoji žmona 
Ana Sobkovna (dėl jos dar kyla abejonių). Dar vienos 
rastos kaukolės tapatybės nustatyti nepavyko. Minėti 
palaikai pirmą kartą buvo atrasti 1939 m., bet neiden-
tifikuoti. (Birutė Žemaitytė).

1842 m. grafo Boleslovo Tiškevičiaus rūpesčiu ant sudegusios karčemos 
pamatų pastatyta nauja. Vėliau joje žydai turėjo smuklę, kitoje jos pusėje – 
kepyklą. Ši karčema priklausė girininkijai, o žydai ją nuomojo.

In 1842 count Boleslavas Tiškevičius supervised the construction of a new 
pub. Later Jews had a pub in it and on the other side - a bakery. The pub was 
owned by the forestry and the Jews rented it.

In 2003 Archeologists commenced the archeological 
excavations of the Dubingiai castle hill. Next year a de-
cayed box with neatly put bones of the Radvila noble-
men was found in the burial ground within the site of 
the former church.
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Dubingių piliavietė šiais laikais.



Videniškia i  i r  Baltadvaris
Videniškia i  and Baltadvaris
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Videniškiai pirmą kartą tiesiogiai paminėti 1337 
m. vadinamojoje „pax latrunculorum“ – „plėšikėlių tai-
kos“ sutartyje. Šis kelias, kurio daugiau mažiau pasto-
vus ruožas siekė XIII a., vieningos Lietuvos valstybės 
kūrimo metais buvo apsaugotas Europoje įprastomis, 
visuotinų prigimtinių žmogaus teisių supratimu pa-
remtomis sutartimis, vadinamąja  „Dievo taika“. Viena 
tokių taikų trejiems metams 1323 m. spalio 2 d. buvo 
sudaryta tarp Gedimino ir Vokiečių Ordino Livonijos 
šakos, Revelio žemės danų vietininko, vyskupų bei Ry-
gos miesto: „...visi keliai sausuma ir vandeniu turi būti 
be jokių kliuvinių atviri ir laisvi kiekvienam žmogui, 
pėsčiam ir važiuotam iš jų pas mus, tiek mums pas 
juos“ (Cit. iš „Gedimino laiškai“). Vėliau taika dešimčiai 
metų buvo sudaryta 1338 m. lapkričio 1 d. tarp „Lie-
tuvos karaliaus“ ir Livonijos. Šioje sutartyje paminėtos 
kaimyninės Balninkų, Giedraičių bei Nemenčinės že-
mės. 1367 m. sutartis yra su trasa iki Videniškių. (Ari-
meta Vojevodskaitė)

1373 m. Hermano Vartbergės kronikoje minimi 
Videniškiai, kai Livonijos magistras su savo riteriais 
niokodamas Rytų Lietuvą nusiaubė ir šias apylinkes. 
XIV–XV a. Liesėnų piliakalnyje stovėjo senoji pilis. Ma-
noma, kad ją pastatė Daumanto tėvas Vidas (Hurda) 
Ginvilaitis. Motiejus Giedraitis Videniškiuose 1547– 
1549 m. pastatė pirmąją medinę bažnyčią.

Motiejaus Giedraičio sūnų – Martyno Marcelijaus 
Giedraičio bei Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio – 
iniciatyva pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, parūpinta 
turtinga įranga.

Jaunesniojo brolio Martyno Marcelijaus Giedraičio 
karinės karjeros pradžia sutapo su valdovo Stepono 
Batoro žygiais kare su Švedijos kariuomene dėl Livoni-

jos. Jis šioje giminėje buvo vieninteliu pasaulietiniu se-
natoriumi, 1601–1605 m. aktyviai dalyvavo Livonijos 
kare, Salaspilio mūšyje, vadovaudamas savo pulkui; 
1617 m. gavo Mstislavo vaivados pareigas.

M. M. Giedraitis XVI a. pabaigoje tėvonijoje, Vide-
niškiuose, pastatydino Baltadvarį, su šeima čia ir gy-
veno. 1617 m. fundavo regulinių atgailos kanaunin-
kų vienuolyną. Nuo tada Videniškiai tapo šio Ordino 
centru Lietuvoje. Jau 1618 m. pastatai buvo perduoti 
Ordino provincijolui ir bažnyčios klebonui Ipolitui Že-
pnickiui. Vienuolyno vyresnysis turėjo infulato titulą, 
bažnytinių apeigų metu jis galėjo nešioti vyskupo žen-
klus – mitrą ir pastoralą. VU bibliotekoje saugoma Vi-
deniškių atgailos kanauninkų vienuolynui priklausiusi 
Aristotelio „Politika” (išleista Bazelyje, 1549).

Dovanojęs vienuolynui Videniškių bažnyčią ir gy-
venamuosius pastatus, jų išlaikymui bei tolesnėms 
statyboms M. M. Giedraitis užrašė Videniškių miestelį 
su miestelėnais bei kai kurias žemės valdas.

Vienuolyno bažnyčia sumanyta ir kaip šeimos 
mauzoliejus. Tai taip pat liudijo gilią fundatorių gimi-
nės dvasinio gyvenimo tradiciją (1544 m. palaimintuo-
ju paskelbtas atgailos kanauninkas Mykolas Giedrai-
tis, kurio kultą giminės nariai uoliai skatino, žr. psl. ... ). 
1631 m. prie naujosios bažnyčios dešiniojo šono pri-
statyta kvadratinė koplyčia su erdviu rūsiu, kuriame 
laidoti Giedraičių šeimos nariai. Čia palaidotas ir  M. 
M. Giedraitis, miręs 1621 m. Videniškiuose.

Baltadvario rekonstrukcija pagal architekto Žybarto Simonaičio piešinį.

Reconstruction of the Baltadvaris castle according to the drawing of the 
architect Žybartas Simonaitis. 

I-IV a. pasaginė Videniškių segė iš žalvario, puošta raudonu emaliu. H-10 cm.
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1650 m. M. M. Giedraičio sūnus Mauricijus Kazi-
mieras Giedraitis Baltadvario žemes už 41 500 lenkiš-
kų auksinių užstatė Leonui Sapiegai. Tiek bažnyčia, 
tiek vienuolynas smarkiai nukentėjo per 1655–1661 
metų karą. 

1666 m. M. K. Giedraitis Baltadvario žemes už 41 
500 lenkiškų auksinių perleido Boguslovui Radvilai, 
o šis kitais metais – Minsko stalininkui Andriui Kosa-
kovskiui.

Baltadvario dvaro liekanos. 1983 m.

Remains of the Baltadvaris manor house. 1983

Videniškiai was first mentioned in 1337 in the so-called 
“pax latrunculorum” “robber peace treaty”. Videniškiai are 
mentioned in the Hermann Wartberge’s chronicle of 1373 
when the Livonia’s master with his knights ravaging East-
ern Lithuania devastated this region as well.

In late 16th century a nobleman, senator and soldier 
Martynas Marcelijus Giedraitis built Baltadvaris in his na-
tive village Videniškiai, and lived with his family there. In 
1617 he financed the monastery of the Repentance Can-
ons monastery. The church was conceived as a family 
mausoleum as well. In 1832 the tsarist authorities closed 
the Videniškiai monastery. 

The first archeological excavations were carried out 
in 1987.  In 1999-2001 the archeological excavations of 
Baltadvaris were carried out. Ceramics, foundation made 
of the field stones at the side of the territory were found.

A new brick church on the initiative of Motiejus Gie-
draitis’ sons – Martynas Marcelijus Giedraitis and bishop 
Merkelis Giedraitis – was erected  and expensive equip-
ment was provided. 
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Sienų tapyba primena senąją patalpų paskirtį – 
ovaliuose medalionuose įamžinti vienuolyno vyres-
niųjų portretai. Freskos buvo restauruotos infulatų 
name kapitulos salėje Giedraičių giminės fondo „The 
Videniskiai project” lėšomis. Čia pradėtas kurti Vide-
niškių parapijos istorijos muziejus, saugoma liturginių 
reikmenų, rūbų kolekcija.

Videniškių bažnyčioje yra 5 barokiniai altoriai, yra 
išlikusių XVII a. paveikslų. Palaimintojo Mykolo Gie-
draičio atvaizdas kabo šoninės koplyčios altoriuje 
(anksčiau prie šio atvaizdo patirtas malones liudijo 
auksiniai ir sidabriniai votai). Presbiterijoje išlikusios 
dvi reljefinės epitafijos, įrengtos 1639 m., įamžinan-
čios pirmojo vienuolyno viršininko I. Žepnickio ir vie-
nuolyno fundatoriaus M. M. Giedraičio atminimą.

Teofilis Pliateris su žmona 1695 m. Baltadvarį do-
vanojo Vilniaus augustijonams, kurie Baltadvarį išlaikė 
per visą XVIII a. Kadaise vienuolyno ansamblis tvenkinių 
sistema buvo sujungtas su Giedraičių dvaru Žižnava.

1783 m. Livonijos vyskupas Juozapas Kosakovskis, 
gavęs popiežiaus Pijaus VI bulę, užėmė vienuolyną ir 
jam priklausančias žemės valdas. Vykstant ginkluo-
tiems susirėmimams tarp vyskupo J. Kosakovskio ir 
Giedraičių giminės karinių pajėgų nukentėjo Vide-
niškių bažnyčia – buvo apgriautas bokštas su laikro-
džiu ir stogas. Pasipriešinus Vilniaus vyskupui Ignotui 
Masalskiui, atgailos kanauninkai bylą dėl vienuolyno 

1639 m. reljefinė plokštė 
vienuolyno fundatoriaus 
M. M. Giedraičio 
atminimui. 

Relief epitaphs installed 
in 1639 survived in the 
presbytery in memory 
of the sponsor M. M. 
Giedraitis.

Ovaliuose medalionuose įamžinti Videniškių vienuolyno vyresniųjų portretai.

Wall paintings remind of the old mission of the rooms – the portraits of the monastery elders in oval medallions.
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Šventojo statula Videniškių bažnyčioje.

Statue of the saint in Videniškiai church.

Giedraičių giminės 
fondo „The Videniskiai 
project” atstovas prof.  

Mykolas Giedraitis 
(Michał Giedroyć)  iš 

Oksfordo. Jis finansavo 
Giedraičių bastioninės 

pilies archeologinius 
tyrimus Baltadvaryje ir 
Videniškių vienuolyno 

freskų restauravimą 
2008–2010 m. 

The representative of 
the Giedraitis family 

Fund “ The Videniškiai 
project prof. Mykolas 

Giedraitis (Michael 
Giedroyc) from Oxford. 

He financed  the 
archeological research 
in Baltadvaris and the 

restoration of Videniškiai 
monastery frescoes in 

2008-2010.

Relief epitaphs installed in 1939 survived in the pres-
bytery in memory  of the first monastery Father Superior 
Ipolitas Žepnickis and the sponsor M. M. Giedraitis. 1978. 
Photo of Mečislovas Sakalauskas

Remains of Baltadvaris today. Contemporary offspring 
of the Giedraitis nurture the ambitions to reconstruct the 
fortified manor house.

Wall paintings remind of the old mission of the rooms 
– the portraits of the monastery elders in oval medallions. 
Renovation of frescos  in the infula house in the chapter 
hall  was done by means of the Giedraitis family fund “The 
Videniškiai project”. The setting up of the museum of the 
history of Videniškiai parish was commenced, the collec-
tion of liturgical utensils and clothes is safeguarded.

The representative of the Giedraitis family Fund “The 
Videniškiai project prof. Mykolas Giedraitis (Michael Gie-
droyc) from Oxford. He financed  the archeological re-
search in Baltadvaris and the restoration of Videniškiai 
monastery frescoes in 2008-2010.

In his book “Broma atwerta ing wiecznasti” (“The Gate 
Opened in the Eternity”) Mikolas Olszewskis revealed the 
baroque world-view, and his conception of death. The in-
structive stories in it are quite close to belles letters, they 
are  written in an expressive baroque style. “Broma” is 
kept in the Vilnius University library.

In 2001 the Oxfordian Mykolas Giedraitis brought the 
posthumous mask of the Polish public figure and culture 
worker of Lithuanian origin Jurgis Giedraitis (Jerzy Gie-
droyc) to the Videniškiai church.

1790 m. iš dalies laimėjo. Priteistomis lėšomis jie su-
remontavo gyvenamuosius pastatus, bažnyčią, tačiau 
prarado visas žemes. 

Caro valdžia 1832 m. uždarė Videniškių vienuolyną. 
Kun. Petro Valiuškio rūpesčiu 1912 m. čia pastatyti 

liaudies namai, vykdavo susirinkimai, buvo rengiami 
įvairūs vakarai. 1921 m. įkurta Videniškių mokykla. Ki-
tąmet po žemės reformos Baltadvaris buvo parduo-
tas Sabaliauskams. 

Iki 1941 m. mūriniame vienuolyno name buvo kle-
bonija, sovietmečiu – Videniškių vidurinė mokykla. 
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1987 m. vyko pirmieji Baltadvario archeologiniai 
tyrinėjimai, kuriems vadovavo istorikė A. Vojevodskai-
tė, architektas Žybartas Simonaitis, archeologė Irena 
Jučienė. 1999–2001 m. vykusiems archeologiniams 
Baltadvario kasinėjimams vadovavo archeologas dr. 
Albinas Kuncevičius. Ištirtas apie 30 kv. metrų plotas, 
rasta keramikos, teritorijos pakraštyje aptikti pamatai 
iš lauko akmenų.

. . .  ir kai kurie Videniškių 
žmonės
Mykolas Olszewskis (apie 1712–apie 1779 m. Vi-

deniškiuose arba Vilniuje.) buvo Videniškių vikaras 
ir  filosofijos lektorius. Čia parašė ir 1753 m. išleido 
„Broma atwerta ing wiecznasti...”. Tai buvo populiari 
XVIII a. religinės moralistikos knyga, tų laikų bestsele-
ris, iki XIX a. vidurio sulaukęs septyniolikos leidimų.

Čia pat M. Olszewskis rūpinosi žemaitiško katekiz-
mo spausdinimu pranciškonų leidykloje, kur iš Vide-
niškių veždavo įmokas. 1753 m. išleido „Visų šventųjų 
dienos pamokslą” (lenkų kalba), skirtą A. A. Rymavi-
čiaus inauguracijai į Videniškių infulatūrą. A. Rymavi-
čius labai palaikė M. Ališausko leidybinę veiklą, padė-
jo išleisti jo knygas, apmokėjo žemaitiško katekizmo 

spausdinimą. Videniškių vienuolyno veikloje visą laiką 
buvo gerai derinami Atgailos kanauninkų ordino svar-
biausi bruožai – teologija, liturgijos kultūra, mokslas ir 
menas“ (1).

Mykołas Olszewskis 
knygoje „Broma atwerta ing 
wiecznasti...“ (1753) atskleidė 
barokinę mirties sampratą. 
Joje esančios pamokomos 
istorijos parašytos ekspresyviu 
stiliumi. Knyga saugoma VU 
bibliotekoje.

In his book “Broma atwerta 
ing wiecznasti” (“The Gate 
Opened in the Eternity”) 
Mykolas Olszewskis revealed 
the baroque world-view, 
and his conception of death. 
The instructive stories in 
it are quite close to belles 
letters, they are  written in 
an expressive baroque style. 
“Broma” is kept in the Vilnius 
University library.

Istorikas, pedagogas Vidas Garliauskas (kairėje) ir archeologas Bronius Dakanis Baltadvario pilkapyne 2003 m.
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Ažušilių kaime gimė (1950) Alvydas Pumputis. 
Mokėsi Videniškių vidurinėje mokykloje (1961–1969), 
baigė VU teisės fakultetą (1974), socialinių mokslų 
daktaras (1979), profesorius (1993). 1990 m. įsteigus 
Lietuvos policijos akademiją, paskirtas jos viršininku, 
1991 m. išrinktas rektoriumi. 1998 ir 2003 m. – Teisės 
akademijos rektorius. Nuo 2004 m. Mykolo Romerio 
universiteto rektorius, Pasaulio universitetų asociaci-
jos tarybos narys. 

Videniškiuose gimė (1966) Alvydas Šlepikas – rašy-
tojas, režisierius, aktorius. Baigė Videniškių vidurinę 
mokyklą (1984), Vilniaus konservatoriją (1990). Dirbo 
Vilniaus mažajame teatre, Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre, redagavo savaitraštį „Literatūra ir me-
nas“. Nuo 1998 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 
Išleido kelias apdovanotas eilėraščių knygas. TV seria-
lo „Nekviesta meilė“ režisierius.

Videniškiuose gimė (1968) Viktoras Krasavinas 
– Lietuvos kariuomenės majoras, Didžiojo Lietuvos 
etmono Jonušo Radvilos štabo viršininkas. Mokėsi Vi-
deniškių vidurinėje mokykloje (1975–1983), aukštoje 
karo mokykloje [kokioje], Baltijos gynybos koledže. 

Jurgis Giedraitis (1906–2000) gimė Minske, tar-
pukario Lenkijoje ėjo valstybines pareigas, redagavo 
kelis žurnalus, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 
dirbo diplomatu Rumunijoj, vėliau pasiekė Palestiną, 
įstojo į Antrąją Karpatų šaulių brigadą, dalyvavo mū-
šiuose Libijoje. Po karo Anglijoje vadovavo Lenkijos 
vyriausybės išeivijoje Informacijos ministerijos Euro-
pos departamentui. 1946 m. Romoje įkūrė Literatūros 
institutą, o nuo 1947 m. gyveno prie Paryžiaus ir lei-
do žurnalą „Kultura“ (vieną intelektualiausių žurnalų 
Europoje). Žurnale buvo spausdinami ir Vytauto Ma-
černio, Henriko Radausko, Tomo Venclovos kūriniai. J. 
Giedraitis padėjo leisti leidinius: rusų disidentų „Kon-
tinent“, ukrainiečių „Vidnova“. (1)

Baltadvario kaime gimė (1927) Petras Zajančkaus-
kas –  gamtos mokslų daktaras. Baigė Molėtų gimna-
ziją (1946). Dirbo Lietuvos mokslų akademijos Žem-
dirbystės, Biologijos institutuose. Įkūrė intelektualų 
klubą, yra jo pirmininkas. Organizacijos „Biotechnika“ 
įkūrėjas, generalinis direktorius (1968), gamtosaugos 
draugijos Garbės prezidentas. 

Videniškių klebonas Juozapas Napoleonas 
Anusevičius – klasikinio meno mėgėjas, 

kolekcininkas.

Parson of Videniškiai church Juozapas 
Napoleonas Anusevičius – lover of classical 

art, a collector. 

2001 m. į Videniškių bažnyčią oksfordiškis Mykolas Giedraitis atvežė lietuvių 
kilmės lenkų visuomenininko ir kultūrininko, žurnalo „Kultūra“ leidėjo Jurgio 
Giedraičio (Jerzy Giedroyć) pomirtinę kaukę. 

Prof. Alvydas 
Pumputis.



Giedraičių bažnyčia ir varpinė. 2012 m.



Giedraič ia i  i r  kovotojai  už la isvę 
Giedraič ia i  and Freedom Fighters
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1410 m. pastatytos Giedraičių bažnyčios funda-
toriai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir 
Mykolas Gintilavičius-Gentvila. 1510 m. bažnyčia per-
statyta, bet 1655 m. Maskvos kariuomenė ją sudegino.

Čia gimė karalienės Bonos Sforzos dvarui ar-
timas Matas Giedraitis: nuo 1557 m. – Giedraičių 
vėliavininkas, vėliau Vilniaus vietininkas ir LDK rūmų 
maršalka. Apie 1536 m. gimė Merkelis Giedraitis, 
nuo 1576 m. Žemaičių vyskupas, kontrreformacijos 
veikėjas, lietuvių raštijos rėmėjas. Jis rūpinosi lietuvių 
kalbos vartojimu Žemaičių ir Vilniaus vyskupijose, 

lietuviškai mokančių dvasininkų rengimu, pats sakė 
pamokslus lietuvių kalba. 

Giedraičiuose gimė Steponas Jonas Giedraitis 
(1730–1802) – Abiejų Tautų Respublikos valstybi-
nis pareigūnas, teologijos daktaras,  nuo 1778 m. – 
Žemaičių vyskupas. Daugiausia rezidavo Varšuvoje. 
1795 m. tapo lojaliu carui, rūpinosi asmeniniais turtais 
bei giminaičių protegavimu į bažnyčios ir valstybės pa-
reigybes. Mirė Alsėdžiuose.            

1757 m. Kamaraučiznoje gimė Juozapas Arnulfas 
Giedraitis, kilęs iš kunigaikščių Giedraičių giminės. 
1780 m. baigė Žemaičių vyskupijos kunigų semina-
riją Varniuose, nuo 1802 m. – vyskupas. Pirmąkart į 
lietuvių kalbą išvertė visą Naująjį Testamentą katali-
kams. 1838 m. palaidotas Varnių katedroje, o jo širdis 
vyskupo priešmirtiniu prašymu buvo išimta, atvežta į 
Giedraičius ir įmūryta bažnyčios presbiterijos sienoje.

Caro kariuomenės S. Chilkovo dalinys 1831 m. 
balandžio 30 d. Giedraičiuose sumušė sukilėlių būrį. 
Į nelaisvę paimti bajorai Beneckis ir Stachovskis 
buvo sušaudyti. 1863-ųjų sukilimo metu, birželio 24 
d., prie Giedraičių įvyko kruvinos kautynės tarp Al-
berto Minskio vedamo sukilėlių būrio ir Chovanskio 
vadovaujamų trijų pėstininkų kuopų bei 15 kazokų. 

Martyniškiuose gimė Nepriklausomos Lietu-
vos diplomatas Kazimieras Graužinis (1898–1962). 
1919 m. jis savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, 
dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje kelių 

Iš 1919-1923 m. vinjetės „2-ojo pėstininkų 
DLK Algirdo pulko karininkai, žuvę už 
Nepriklausomybę“ ties Giedraičiais.

Pranas Telksnys, leitenantas, 

žuvo 1919 m. lapkričio 21 d.

Pranas Telksnys, lieutenant, 
killed on 21 November 1919.

Juozas Andriūnas, vyr. leitenantas

žuvo 1920 m. lapkričio 1 d.

Juozas Andriūnas, senior lieutenant, 
killed on 1 November 1920.

Jonas Mačiukas, leitenantas,  
žuvo 1919 m. lapkričio 21 d.

Jonas Mačiukas, lieutenant, killed 
on 17 November 1920.

Leitenantai Kazys Matulaitis ir Vincas Gvildys,  
žuvo 1920 m. lapkričio 21 d.

Lieutenants Kazys Matulaitis and Vincas 
Gvildys, killed on 21 November 1920.

Vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio 
pirmasis Naujojo Testamento 
vertimas ir leidimas lietuvių kalba, 
išspausdintas 1816 m. 

The New Testament  translated 
by the native of the given location 
bishop Juozapas Arnulfas 
Giedraitis – the first edition in 
Lithuanian published in 1816.

The officers of the 2nd GDL Algirdas 
infantry regiment who lost their lives for the 
independence in the vicinity of Giedraičiai. 

Vyskupo J. A. Giedraičio širdis 
įmūryta Giedraičių bažnyčioje  
prie altoriaus. 

The heart of the bishop

J. A. Giedraitis by his will was 
brought to Giedraičiai and bricked 
in the church by the altar.


