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Kaimas. TraKiniai

Iš Trakinių kaimo kilęs, Užpaliuose (Utenos r.) ilgai mokytojavęs, pas-
kui Kaune senatvę pasitikęs Lietuvos nusipelnęs mokytojas Stasys JUŠKA 
(1922-1990) XX a. 9-ajame dešimtmetyje savo gimtinėje rinko ir kaupė 
kraštotyros žinias, užrašinėjo ir apibendrindamas perpasakojo prisimini-
mus, turėdamas vilčių, kad šis darbas kada nors bus baigtas kaip knyga 
apie Trakinius. Tačiau žinios liko tik juodraščiuose, kuriuos po S. Juškos 
mirties jau 2002 m. sutvarkė ir kaip Trakinių kaimo istorijos medžiagą A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui perdavė 
mokytojo žmona, iš Skiemonių krašto kilusi Vanda Ramoškaitė-Juškienė. 

Publikuojami šio rinkinio fragmentai – tik įvadas į vieno iš 800 Anykš-
čių rajono kaimų istorijos pažinimą, atspindintys tradicinį dar sovietinės 
Lietuvos kraštotyrininko požiūrį ir padedantys išsaugoti tai, kas net ir pa-
čių trakiniečių atmintyje ima nykti.

Stasys JUŠKA

Ten, kur čiurlendama ir šnarėdama savo vandenis į vakarus, į Šventąją, neša šalto-
ji, paversmių maitinama gražuolė Virinta, jos kairėje pusėje prie kelio Kurkliai-Alanta 
buvo išsidėstęs didžiulis Trakinių kaimas. Jį skersai kirto kelias, einąs iš Balninkėlių į 
Janonis. Ant Virintos upės šiame kelyje buvo didelis medinis tiltas, pastatytas 1915 m. 

Kaimo žemės ribojosi su Klabinių, Libertavos, Balninkėlių, Didžiakaimio, Antana-
vos ir kitų vietovių žemėmis. 

Virintos upės pakrantė daug kur yra žema ir net pelkėta, tik vienur kitur iškyla 
kokia nors kalvelė. Pats gi kaimas, nors ir netoli upės – nuo jos 400-500 metrų, buvo 
išsidėstęs ant  kalvotojo moreninio reljefo. Čia sąlygos žemdirbystei yra daug blo-
gesnės negu kur nors kitur, pavyzdžiui, molingose lygumose. Šios kalvotosios kaimo 
žemės yra vertinamos vos 23-25 balais. Ir vis tik, nepaisant blogų gamtinių sąlygų, 
didelio vietinių valstiečių atkaklumo ir darbštumo dėka, kai kuriuose žemės plotuose 
gaudavo neblogą derlių. Dėl daugybės kalvų, kauburių, daubų ir griovų, užpelkėjusių 
žemių ir krūmų ariama žemė buvo suskirstyta į labai nedidelius, vidutiniškai po 0,5-2 
ha ploto sklypelius. 

Iš antros kaimo pusės didelės daubos viduriu teka paversmiuotas upelis, vadi-
namas Šaltiniu (gal todėl taip jį vadina, kad jo vanduo yra labai šaltas). Tiek upės 
pakraščiais, tiek ir Šaltinio pusėje buvo valstiečių pievos bei ganyklos. Iš kaimo pusės 
į daubą ir Šaltinį nuolydis buvo nedidelis. 

Nuo kiekvienos kaimo gryčios  per Šaltinį ir daubą į statų ir aukštą kalną kilo 
valstiečių rėžiais išvagota žemė. Ant kalno, kur driekiasi lyguma, tęsiasi pagrindiniai 
kaimo laukai. Kalno šlaitai gana statūs (11-15°) ir dėl nuolat vykstančios dirvos erozi-
jos buvo menkaverčiai, nederlingi.

Vertinant dirvų akmenuotumą 5 balų sistema, Trakinių žemę vertiname dviem 
balais (mažo akmeningumo) ir tik vietomis trim balais (vidutinio akmeningumo). Tik 
vienur kitur randame pavienius didesnius riedulius, kurių skersmuo siekia 1,5-2 me-
trus. Kalno lygumoje dar randame šiek tiek išsimėčiusių griovų, užmirkusių daubelių 
ir menkaverčiais krūmais apaugusių žemių. Čia žemė daugumoje yra su priemoliu 
ir tinkamesnė žemdirbystei, todėl buvo galima tikėtis ir geresnio derliaus. Tačiau to 
pasiekti nepavykdavo, nes vis gi ir tenai buvo nemažai užpelkėjusių žemių, o melio-
racijos darbų nei carui, nei buržuazijai valdant Lietuvoje valstiečiai dėl sunkių materi-
alinių sąlygų neturėjo galimybių vykdyti. Be to, į tas lygumas, kurios buvo nuo kaimo 
už 1-2 ar net 3 kilometrų, dėl didelio nuotolio valstiečiai nepajėgė nuvežti pakanka-
mai organinių trąšų. Be to, esant neišvystytai gyvulininkystei, organinių trąšų buvo 
labai mažai – vos užtekdavo daržų, bulvių ir kitų svarbesnių kultūrų plotams patręšti. 
Mineralinių trąšų dėl aukštos jų kainos kaimo valstietis neįstengdavo nusipirkti ir todėl 
jų nenaudojo. Dėl šių priežasčių būdavo gaunami maži grūdinių kultūrų derliai. 

Antroje Virintos upės pusėje, jos dešiniajame krante, yra trakiniečių miškai. Kie-
kvienas kiemas turėjo po 1,5-3 hektarus miško. Daugumoje jame auga lapuočiai me-
džiai: uosiai, beržai, ąžuolai, drebulės, guobos ir kiti. Šiek tiek yra eglių. Nemažai čia 
randame alksnių, lazdynų, įvairių krūmų.

Miške galima pamatyti lanksčiąją laputę, šernų šeimynėlę, beieškančią gilių, 
barsuką, smunkantį į savo urvą, ir kiaunę ar voveraitę, beliuoksinčią aukštai medžių 
šakomis. Tik vilkų, kurie seniau daug žalos pridarydavo ir kurių visi privengdavo, – 
šiandien beliko visai mažai. 

Miškas, ypač pavasarį ir vasarą bei rudenį, pilnas įvairiausių paukščių garsų. Čia 
išgirsime šarkų čerškėjimus, laukinių balandžių ūbavimus, o vasaros vakarais krū-

Mokytojo S. Juškos surinkti 
Trakinių kaimo vietovardžiai

VELNIARAISTIS. Pelkė netoli bu-
vusio Domininko Pilkos vienkiemio. 
Apaugusi krūmais, pakraščiuose augo 
medžiai, daug balų, augo mėlynės, 
spanguolės, buvo gyvačių.

TALIEJŲ BALA. Vandeninga dauba 
tarp Domininko Pilkos ir Juozo Stasiūno 
sodybų, iš kurios išteka Meldinių upelis, 
įtekantis į Šaltinį.

PASERIŠKĖS. Buvę krūmai, brūzgy-
nai kaimo pietiniame pakraštyje prie bu-
vusio Seriškių vienkiemio, dabar ariama 
žemė.

UPIŲ RAVAS. Griova, kuria Mel-
dinių upelis pro Mykolo Pilkos sodybą 
teka į Šaltinį.

DEGUTYNĖS RAVAS. Griova tarp 
Paseriškių ir Upių ravo buvusiame An-
tano Šepkaus sklype.

PALOBĖS. Didžiulė dauba kairiaja-
me Lobės upelio, Virintos intako, kran-
te, skirianti Trakinių, Klabinių ir Labelių 
kaimų žemes. Pavadinimas – nuo Lobės 
upelio, tekančio šia dauba, vardo.

DUBURYS. Didelis ir platus slėnis 
šalia Palobių.

BUČIŠKĖS. Laukai ir pievos į vaka-
rus nuo Duburio, dešiniajame Šaltinio 
krante.

ZAPOLĖ. Skurdi žemė Trakinių kai-
mo žemių pietrytiniame pakraštyje tarp 
Vingrių, Labelių ir Balninkėlių kaimų. 
Ten buvo Boleslovo ir Felikso Aukštuo-
lių, vienų pirmųjų Trakinių kaimo darak-
torių, namelis.

ŠALTINIS. Upelis, kuris prasideda iš 
Upių ravo, pasipildo Meldinių upelio ir 
paversmių vandenimis, kairysis Virintos 
intakas.

VARTELIŲ BALA. Vandeningas plo-
tas buvusiame Simono Žemaičio sklype, 
vasaromis išdžiūstantis.

PAJIEVIO RAVAS. Griova, nusi-
driekusi žemyn nuo pieno supirkimo 
punkto.

GRŪŠIOS RAVAS. Griova buvu-
siame Jono Vaidakavičiaus sklype, joje 
augo kriaušės. Jos viršuje, atrodo, gyven-
ta žmonių, rasta akmenimis grįsto maž-
daug 5 metrų ilgio grindinio. Jo akmenis 
paskui išrinko J. Vaidakavičius.

Gimtojo kaimo praeitis
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muose – ir lakštingalos suokimą. Daug čia gyvena ir darbuojasi miško sanitarų – genių, o 
virš medžių aukštai pakilęs sklando ir ieško grobio plėšrūnas vanagas. Pavasarį, paukščių 
perėjimo metu, tai vienur, tai kitur netyla gegutės „ku-kū“.

Rudenį visi skuba į mišką grybauti ir grįžta į namus, prisirinkę visokiausių grybų: 
raudonviršių, lepšių, ūmėdžių, gruzdų ir kai kada net baravykų.

Neretą rudenį miškas dosniai apdovanodavo ir riešutautojus.
Nuo seno trakiniečiai didžiavosi savo gražuole Virinta. Čia galėjai po sunkių dienos 

darbų vasarą pasėdėti medžių paunksmėje, pasigrožėti jos vingiuotais, medžiais apgu-
lusiais krantais, pasiklausyti ošimo. O kaip visus raminančiai veikė upės vandens šna-
rėjimas, čiurlenimas, marmėjimas! Nors ir šaltas jos vanduo, bet kaip maloniai ir guviai 
nuteikdavo kiekvieną, pasipliuškenus jos bangelėse, pasinardinus jos atavarėliuose.

Seniau, kaip pasakojo mūsų tėvai, anksti pavasarį ir vėlai rudenį, kai Virinta patvin-
davo, jos vandenimis į Šventąją plukdydavo sielius. Todėl upės dugnas buvo švarus, 
o vanduo – kaip krištolas, mažai  buvo joje augmenijos. Dabar neretai upe praslenka 
turistų ar šiaip poilsiautojų laiveliai, sunkiai prasibraudami pro žole, meldais ir kita au-
gmenija užaugusias kliūtis, sukritusius į vandenį medžius bei šakas.

Seniau upė suteikdavo ne tik malonumą, bet ir kaimo gyventojus gausiai aprūpin-
davo žuvimi. Sekmadieniais, o kartais ir lietingomis dienomis, kai negalėjo darbuotis 
laukuose, vyrai su tinklais traukdavo žvejoti ir parsinešdavo gausius laimikius. Upėje 
buvo daug šapalų, lydekų, vietos gyventojų vadinamų kalteliais, ešerių, kuojų ir kitokių 
žuvų. Kartais pasisekdavo sugauti net vieną kitą ungurį.

Šiuo metu dėl intensyvaus ir nerūpestingo cheminių trąšų, amoniakinio vandens, 
degalų bei tepalų naudojimo ir saugojimo upė savo gyvūnijos beveik nebeturi. Retai 
kur dabar bepamatysi kokią smulkią žuvelę plaukiančią... O gaila!

Kaimo gamtovaizdį puošė ir didžiulę naudą teikė sodai. Kiekvienas kiemas nuo seno 
buvo įsiveisęs didesnius ar mažesnius sodus. Čia vešliai augo obelys, kriaušės, slyvos, 
vyšnios. Kai kas augino ir „čerešnes“ – trešnes. Mūsų krašto žmonės nuo seno mėgsta 
ir puoselėja medžius – žaliąjį gamtos rūbą. Todėl šalia vaismedžių sodybas puošė ir 
saugojo nuo vėtrų topoliai, liepos, klevai ir kiti medžiai. Vaiskrūmių kaime mažai kas 
augino, ir jų plotai smarkiai išaugo tik persikėlus gyventi į viensėdžius (vienkiemius). 
Kiekvienas, persikėlus į vienkiemius, skubėjo kuo greičiau užveisti vaismedžių sodą, 
pasodinti taip mėgiamų klevų, beržų ir kitokių medžių, kad sudarytų jaukesnį vaizdą, 
kad apsaugotų sodybą nuo darganų ir vėjo. 

Tokiu būdu kaimas skendėjo tarp medžių, kurie ne tik švarino orą, bet savo žalumu, 
ošimu maloniai nuteikdavo kiekvieną atvykusį svetį ar vietinį gyventoją. Vasaros metu 
tarp medžių ir sodų iš toliau vos galėjai įžiūrėti namų stogus ar kaminus.

Sodų gėrybėmis gausiai naudojosi jų savininkai, o taip pat nemažai obuolių ir kriau-
šių parduodavo Kurklių miestelio žydams, kurie rudenį organizuodavo jų išvežimą į 
miestus, daugiausia į Kauną. 

Kaimo soduose, kiemuose apie trobesius nuolat ieškodami maisto skraidė, striksėjo, 
įvairiais balsais čerškėjo žvirbliai, kuosos, varnos, šarkos, zylės, o vasarą prie jų prisi-
jungdavo ir kregždės su varnėnais. Anksti pavasarį kviesdavo į laukus artoją jo draugas 
– vyturėlis, čirendamas padangėje. (...)

Šiuo metu (1985 m. – Red.) Trakinių kaimo kraštovaizdis vėl yra žymiai pasikei-
tęs. Visų pirma, baigia išnykti vienkiemiai, o su jais laukuose mažai besutiksi žmonių. 
Negirdėti vienkiemiuose šunų amsėjimo, žąsų gagenimo ar žvirblių čirškėjimo. Taip 
atrodo, kad kaimas lyg išmiręs. Net nejauku.

Nuo senojo kaimo, pasikėlus į kalną, plyti platūs laukai. Žemė čia išvalyta nuo 
krūmų ir akmenų, laukai nudrenuoti, smulkūs sklypeliai dabar sujungti į stambius ma-
syvus.

Čia pamatysi kur ne kur užsilikusį, dažnai apleistą vienkiemį, nes paliko gyventi 
jame tik senieji, o jiems jau sunku susitvarkyti.

Už tai vešliai čia tyvuliuoja kviečių, miežių ir kitokio javo platūs laukai, o kai ateina 
derliaus nuėmimo metas, šmaikščiai rieda plačiais laukais javų kombainai, zvimbia 
net kriokdami sunkvežimiai, vežantys į kolūkio aruodus gausų derlių. Net didžiausio 
darbymečio metu laukuose mažai matyti žmonių, pagaliau ir tie, kurie darbuojasi, atro-
do, nei per daug pavargę, nei per daug sukaitę. Kiek daug ir kaip našiai dabar tarnauja 
žmogui technika.

Visai kitokio likimo laukia žemutinė kaimo dalis, vadinamoji pakalnė. Čia vienkie-
miai jau visai išnyko, tačiau žemės kultūrinimo darbai nevykdomi. Todėl ir gamtovaiz-
dis čionai niūrus ir net slegiantis: nuo kalno nuleidžiami melioraciniai vandenys dar 
labiau įmerkė buvusias neblogas pievas bei ganyklas, užžėlė ir išnyko buvęs puikus 
vieškelis iš kaimo į Kurklius per Antanavą, užsiveisė laukai menkaverčiais krūmais ir 
piktžolėmis. 

Šiuose plotuose mažai naudos beturi ir vietinis Kurklių kolūkis, kuris retkarčiais 
šiuose piktžolėtuose, viksvų priaugusiuose plotuose pagano jauniklius galvijus. Nelabai 
džiaugiasi  ir senieji kolūkiečiai, gavę savo karvutei ganiavą ar sklypelį pasišienauti pa-
šaro žiemai. Kuomet sumažėja žmogaus dėmesys žemei, tai tuo pačiu ir ji atsilygina.

Tokia padėtis pasidarė todėl, kad šioje vietoje numatoma užtvenkti Virintos upės 
vandenis, surentus čia net 13 metrų aukščio užtvanką. Todėl bet kokius žemės kultūri-
nimo darbus šioje vietoje vykdyti dabar yra visai netikslinga.(...)

DIDYSIS RAVAS. Griova šalia 
Trakinių piliakalnio, buvusiame 
Jono Juškos sklype.

PASTIRČIAI. Žemiau Pajeivio, 
Grūšios ir Didžiojo ravų, palei 
Šaltinį kairiajame ir dešiniajame jo 
krante, buvusios pievos.

KEMSYNAI. Buvusios prastos 
pievos (kemsynai) už pakalnės vieš-
kelio iki buvusio Jono Juškos vien-
kiemio.

SKERDIMAI. Pievos tarp Re-
pečkų ir Kazio Kuktos sodybų 
(vienkiemių).

KUMATOJAI. Pelkėta pieva 
kairiajame Virintos krante, buvu-
siuose Zigmo Kuktos, Repečkų ir 
Romualdo Šepkaus sklypuose. Iš-
liko pasakojimų, kad šioje vietoje 
rudenį ir pavasarį naktimis matosi 
žiburėlis – „dega pinigai“. Čia daug 
geležies rūdos (balų rūda). 

APJEKYS. Pievos Virintos upės 
kairiajame krante, buvusiame Ro-
mualdo Šepkaus sklype prie Ado-
mėno sklypo ribos. 

UŽUSIENIS. Dirbama žemė 
buvusiuose Viktoro Žemaičio ir 
Marijos Bulotienės sklypuose.

JUODĖS. Pievos, buvusios Vi-
rintos dešiniojoje pakrantėje upės 
kilpoje.

NAUDARAI. Dirvos plotas prie 
Trakinių miško, Šventelės upelio 
kairiajame ir Virintos upės dešinia-
jame krantuose, buvusiame Simo-
no Kuktos ir kituose sklypuose.

ŠVEPLUNKĖ. Trakinių kaimo 
miško dalis ir pieva prie jo kaimo 
pakraštyje, buvusiame Alfonso 
Kuktos sklype į rytus nuo Naudarų.

PAŠVENČIAI. Miško ir dirba-
mos žemės plotai prie Šventelės 
upelio, kairiajame jo krante ir deši-
niajame Virintos krante.

GOJUS. Trakinių miško dalis, 
buvę Alfonso Kuktos, Simono Že-
maičio ir kitų sklypai. Čia auga di-
džiuliai medžiai.

PAŠERMUNĖ. Virintos paupio 
pievos ties Šventelės ir Virintos san-
taka dešiniajame krante, buvusiuo-
se Juozapo Pilkos ir kitų sklypuose.

MEDINOS. Didelis Trakinių 
miško plotas, buvę Petrauskų, Mo-
tiejūnų, Juozapo Stasiūno, Mykolo 
Pilkos ir kitų sklypai.

UŽTAKAI. Žemės sklypas prie 
Trakinių miško palei Virintos upę 
dešiniajame jos krante ties Pakarkli-
ne, buvęs Prano Pilkos sklypas.

PAKARKLINĖ. Virintos paupys 
kairiajame jos krante ties Užtakais. 
Ten augo žilvičiai, karklai. 

URĖDIŠKĖS. Pieva palei Virin-
tos upę dešiniajame jos krante, bu-
vusiame Aniceto Žemaičio sklype.

CEGELNĖ (CEGELNIA). Plytų 
degyklos vieta miško pakraštyje, 
buvusiame Antano Žemaičio (Be-
nediktos Žąsinaitės?) sklype.

SUVARA. Kaimo kelių san-
kryža. Antaną Kuktą, kurio namai 
buvo prie tos sankryžos, kad atskir-
tų nuo kitų kaimo Kuktų, vadino 
Suvariniu.
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Kaimas. TraKiniai

AUKŠTUOLIS Boleslovas (1890-...) – XX a. pradžios Trakinių daraktorius, Fe-
likso Aukštuolio (1892-...) brolis. Pasimokęs Kurklių rusiškoje pradžios mokykloje 
ir savarankiškai, savo namuose kaimo pakraštyje buvusioje Zapolėje ir pas kaimy-
nus 1908-1909 m. slapta mokė vietinius vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti.

AUKŠTUOLIS Feliksas (1892-...) – XX a. pradžios Trakinių daraktorius, Boles-
lovo Aukštuolio (1890-...) brolis. Pasimokęs Kurklių rusiškoje pradžios mokykloje 
ir savarankiškai, savo ir Juozapo Stasiūno namuose 1909-1913 m. turėjo slaptą 
lietuvišką mokyklą, kur žiemomis nuo lapkričio iki balandžio vietiniai vaikai mo-
kėsi skaityti ir rašyti.

BAJORIŪNAS Jonas (1885-1950) – kaimo muzikantas, Trakinių kapelos smui-
kininkas. Buvo vedęs, žmona Ona Bajoriūnienė (1890-1937). Likęs našliu su trim 
dukterimis, jis antrąkart vedė, sulaukė dar trijų vaikų. Kaimui keliantis į vienkie-
mius, jo šeima apie 1937 m. išsikraustė į Libertavą.

JUŠKA Andrius (1910-1944) – Trakinių kaimo gyventojas, Jono Juškos (1876-
1953) ir Marijonos Kuktaitės-Juškienės (1885-1963) sūnus, mokytojo ir krašto-
tyrininko Stasio Juškos (1922-1990) brolis. Su žmona Marija Jurginyte-Juškiene 
(1915-1968), istoriko akademiko Juozo Jurginio seserimi, augino dukterį Laimutę 
(g. 1944 m.), bet vos jai gimus 1944 m. prie savo namų buvo liaudies gynėjų 
(stribų) nušautas.

JUŠKA Stasys (1922-1990) – iš Trakinių kilęs, ilgą laiką Užpaliuose (Utenos r.) 
dirbęs, senatvę Kaune pasitikęs mokytojas, kraštotyrininkas. Jono Juškos (1876-
1953) ir Marijonos Kuktaitės-Juškienės (1885-1963) sūnus, Andriaus Juškos (1910-
1944) brolis. Jo kartu su Jonu Kukta apie 1986 m. rinkta ir rašyta, po mirties žmo-
nos Vandos Ramoškaitės-Juškienės iki 2002 m. sutvarkyta Trakinių kaimo istorija 
saugoma A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje.

KAULAVIČIUS Stanislovas (g. 1954 m.) – iš Trakinių kilęs pedagogas, švie-
timo organizatorius. Prano Kiaulevičiaus (1920-1980) ir Eugenijos Kiaulevičie-
nės sūnus, Birutės Medžiuolienės ir Aldonos Adomonienės brolis, pedagogės, 
vokiečių kalbos mokytojos Mildos Kaulavičienės (g. 1953 m.) vyras ir Miglo 
Kaulavičiaus (g. 1979 m.) tėvas, dėl klaidos pase pradėję naują giminės pa-
vardę. 1961-1965 m. mokėsi Trakinių pradinėje mokykloje, 1972 m. baigė 
Anykščių 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Antano Vienuolio gimnazija), paskui 
1976 m. Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultete įgijo 
matematikos mokytojo išsilavinimą. Nuo 1976 m. iki šiol S. Kaulavičius gy-
vena ir dirba Zarasuose. 1976-1982 m. jis buvo Zarasų rajono mokyklų mate-
matikos mokytojas, 1982-1984 m. – Zarasų rajono Švietimo skyriaus mokyklų 
inspektorius, 1984-1991 m. – pirmasis naujos Zarasų 2-osios (dabar – P. Širvio) 
vidurinės mokyklos direktorius. Nuo 1991 m. iki šiol jis yra Zarasų rajono sa-
vivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas.

KIAULEVIČIENĖ Marijona (1887-1951) – kaimo dainininkė ir giedotoja. Adol-
fo Kiaulevičiaus (1882-1934) žmona, Prano (1920-1980) ir Antano (g. 1927 m.) 
Kiaulevičių motina, Stanislovo Kaulavičiaus (g. 1954 m.) močiutė. Likusi našle, 
prižiūrėjo 15 hektarų ūkį ir užaugino sūnus.

KUKTA Alfonsas (1887-1950) – kaimo dainininkas ir giedorius, vienas iš stam-
besnių kaimo ūkininkų. Su žmona Ieva Kuktiene (1885-1945) – kaimo dainininke 
ir giedotoja užaugino keturis vaikus. Sūnūs: Bronius Kukta (1914-1986), Martynas 
Kukta (1917-apie 2008) ir Alfonsas Kukta (g. 1919 m.), duktė Natalija Kuktaitė-
Dzevaltauskienė (1923-apie 2010) – Kaune gyvenusi ir dirbusi mokytoja, užau-
ginusi sūnų.

Iš laiko gelmės – trakiniečiai
Laikas blukina veidus nuotraukose, trina iš atminties kaimynų ir 

vaikystės draugų vardus. Ilgainiui atmintyje lieka tik pavienės ir reikš-
mingiausios nuotrupos, liudijančios pačius reikšmingiausius prabėgusio 
gyvenimo momentus: šviesos ir žinių siekį, norą džiuginti savo bendruo-
menę daina ar instrumento melodija, ypatingą amato išmanymą ar tie-
siog tragišką likimą. Taip iš laiko gelmės ir iškilo šie trakiniečiai – juos 
saugo savo atmintyje šio krašto žmonės, išskiria iš šimto kito, savo gyve-
nimais rašiusių paskutiniojo šimtmečio Trakinių kaimo istoriją. Neverta 
stebėtis spragas liudijančiais daugtaškiais, kuriuos galima ir savo patir-
timi ar žiniomis užpildyti, – tiesiog tai yra gyvas liudijimas, koks trapus 
žmogaus pėdsakas žemėje, jei jis lieka vien tik blankstančioje atmintyje.

Andrius Juška

Laima Juškaitė-Klimavičienė

Natalija Kuktaitė-Dzevaltauskienė
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KUKTA Antanas, Suvarinis (1882-
1949) – Trakinių ūkininkas, gavęs 
pravardę, nes gyveno prie kryžkelės, 
vadintos Suvara, kur kaimas suvary-
davo gyvulius. Ulijonos Kuktienės 
(1887-1952) vyras ir penkių vaikų tė-
vas. Šeima turėjo 27 hektarų ūkį, todėl 
1949 m. po jo mirties žmona ir keturi 
vaikai (duktė Anelė (1919-1942) jau 
buvo mirusi) buvo ištremti į Sibirą. Ten 
mirė ir liko palaidoti Irkutsko srityje jo 
žmona ir sūnus Povilas (1914-1949), 
grįžo Jonas Kukta (1911-1957), Teofilė 
Kuktaitė (1922-...) ir Liuda Kuktaitė (g. 
1926 m.). Sūnus J. Kukta dirbo moky-
toju Trakiniuose, vėliau gyveno Burbiš-
kyje, užaugino dukteris Rimą ir Laimą, 
gyvenančias Kaune. Šeimos nesukūrusi 
duktė Teofilė savo gyvenimą praleido 
Anykščiuose.

KUKTA Bronius (1918-1944) – Tra-
kinių dainininkas ir giedorius, laisvės 
gynėjas, Alfonso Bagdono-Aro būrio 
partizanas. Ūkininko Simono Kuktos 
(1880-1943) sūnus, partizanų Petro 
(1919-1949) ir Henriko (1923-1944) 
Kuktų bei ryšininkės Viktorijos Kuktai-
tės (1908-1980) brolis. 1944 m. gruodį 
jį nušovė NKVD kareiviai, palaidotas 
Užunvėžių kapinėse. 

KUKTA Henrikas (1923-1944) – 
laisvės gynėjas, Alfonso Bagdono-Aro 
būrio partizanas, ūkininko Simono 
Kuktos sūnus, partizanų Broniaus ir Pe-
tro Kuktų bei ryšininkės Viktorijos Kuk-
taitės brolis. Žuvo 1944 m. gruodį per 
susišaudymą su NKVD kareiviais ir stri-
bais prie Kurklių valsčiaus Janonių kai-
mo, palaidotas Užunvėžių kapinėse.

KUKTA Jonas (g. 1929 m.) – iš Tra-
kinių kilęs mokytojas, 1975-1989 m. 
buvęs Kurklių apylinkės pirmininkas. 
Juozapo Kuktos (1896-1961) ir Uršulės 
Motiejūnaitės-Kuktienės (1905-1964) 
sūnus. Jo vyresnysis brolis Petras Kukta 
(1925-apie 2002) buvo 1944 m. P. Ple-
chavičiaus Vietinės rinktinės savanoris, 
paskui tarnautojas, jaunesnysis Mykolas 
Kukta (1938-...) – inžinierius, sesuo Sta-
sė Kuktaitė-Petrusevičienė (g. 1930 m.) 
– žemdirbė. Su žmona bibliotekininke 
Viliute Paliulyte-Kuktiene (1929-1987) 
J. Kukta užaugino dukterį medikę Vio-
letą Kuktaitę-Levandavičienę (g. 1951 
m.) ir sūnus tarnautoją Alvydą Kuktą (g. 
1957 m.) bei verslininką Valdą Kuktą 
(g. 1961 m.). 1950 m. baigęs Anykščių 
gimnaziją, J. Kukta dirbo Medžiočių 
pradinės mokyklos vedėju, vadovavo 
mokyklai Staškūniškyje, dirbo moky-
toju Libertavoje. Neakivaizdžiai baigęs 
gamtos ir geografijos pedagogines stu-
dijas Šiauliuose, 1953-1969 m. jis buvo 
Užunvėžių (Anykščių r.) aštuonmetės 
mokyklos direktorius tol, kol ši mokykla 
veikė, paskui vadovavo Dabužių mo-
kyklai, dirbo „Nevėžio“ kolūkio pirmi-
ninko pavaduotoju, o iki pensijos buvo 
Kurklių apylinkės pirmininkas ir Kurklių 

Antanas ir Ulijona Kuktai

Jono Kuktos šeima: motina Viliutė Paliulytė-Kuktienė, duktė Violeta Kuktaitė-
Levandavičienė, sūnūs Valdas ir Alvydas Kuktos ir tėvas.

Henrikas Kukta Bronius Kukta
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vidurinės mokyklos mokytojas. Kartu su mokytoju Stasiu Juška jis surinko Trakinių 
kaimo istorijos žinias, sukaupė ir kitų Kurklių krašto vietovių istorijos archyvą.

KUKTA Juozapas (1873-1942) – iš Trakinių kilęs kunigas kanauninkas, vysku-
pas, švietėjas ir visuomenininkas. Mykolo Kuktos ir Onos Raupelytės-Kuktienės 
sūnus, ūkininko Simono Kuktos (1880-1943) ir spaustuvininko Martyno Kuktos 
(1875-1956) brolis. Pasimokęs namuose, jaunystėje išvyko į Vilnių pas ten įsikū-
rusį vyresnįjį brolį Jokūbą Kuktą ir 1891 m. ten baigė vidurinį mokslą, 1891-1895 
m. studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje, 1895-1899 m. tęsė studijas Sankt Pe-
terburgo (Rusija) dvasinėje akademijoje ir gavo teologijos magistro laipsnį. 1898 
m.  J. Kukta buvo įšventintas kunigu. 1899-1922 m. jis tarnavo Vilniaus miesto pa-
rapijose vikaru, kunigu filialistu, ilgiausiai 1908-1922 m. buvo Vilniaus Visų Šven-
tųjų parapijos klebonas. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje jis buvo lietuviškos 
spaudos slėptuvę, pradėjo laikyti pamaldas lietuvių kalba, subūrė lietuvių giedo-
tojų bažnytinį chorą ir pavertė šią Vilniaus bažnyčią lietuvybės centru. 1905 m. J. 
Kukta dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo darbe, rūpinosi Vilnijos krašto švietimu, 
steigė mokyklas ir prieglaudas lietuviams, buvo vienas iš lietuvių švietimo draugi-
jos „Rytas“ steigėjų ir vadovų. 1917 m. J. Kukta buvo paskirtas Vilniaus vyskupijos 
katedros kapitulos kanauninku. Po suėmimo ir kalinimo 1922 m. lenkų valdžios 
ištremtas iš Vilniaus J. Kukta apsistojo Kaišiadoryse ir ten liko iki gyvenimo pabai-
gos. 1922-1926 m. kaip apaštališkasis administratorius jis valdė Nepriklausomoje 
Lietuvoje likusią Vilniaus vyskupijos dalį – 5 dekanatus su 63 bažnyčiomis. Įstei-
gus Kaišiadorių vyskupiją, 1926-1942 m. J. Kukta buvo pirmasis Kaišiadorių vys-
kupas. Statomą Kaišiadorių parapinę bažnyčią jis pertvarkė į katedrą, suformavo 
vyskupijos dekanatus. Mirė 1942 m. birželio 16 d. Kaune, palaidotas Kaišiadorių 
katedros kriptoje. 1992 m. J. Kuktos gimtojoje sodybvietėje Trakiniuose jo tėviškės 
žmonės pastatė atminimo kryžių su įrašu.

KUKTA Martynas (1875-1956) – iš Trakinių kilęs spaustuvininkas, verslininkas. 
Mykolo Kuktos ir Onos Raupelytės-Kuktienės sūnus, ūkininko Simono Kuktos (1880-
1943) ir vyskupo Juozapo Kuktos (1873-1942) brolis. Buvo vedęs, užaugino dukterį 
Stefaniją Kuktaitę-Monstavičienę (...-apie 1931), Edmundo Monstavičiaus (g. 1928 
m.) senelis. Jaunystėje gyveno pas vyresnįjį brolį Jokūbą Kuktą Vilniuje, ten mokėsi 
ir įgijo spaustuvininko patirties, paskui Vilniuje ir Sankt Peterburge (Rusija) dirbo 
raidžių rinkėju ir metranpažu. Taip sutaupė pinigų ir Petro Vileišio padedamas įkūrė 
nuosavą nedidelę spaustuvę, kurioje dirbo iki 1904 m. Po lietuviškos spaudos drau-
dimo panaikinimo M. Kukta grįžo į Vilnių ir leidėjui P. Vileišiui padėjo atidaryti pir-
mąją ir didžiausią XX a. pradžioje lietuvišką „Vilniaus žinių“ spaustuvę, 1904-1906 
m. buvo jos vedėjas. 1906-1924 m. M. Kukta turėjo savo privačią spaustuvę Vilniuje, 
vien tik iki Pirmojo pasaulinio karo joje išspausdino apie 270 lietuviškų ir lenkiškų 
knygų, nuolat spausdino kelis laikraščius ir žurnalus: „Vilniaus žinios“, „Lietuvis“,  
„Šviesa“, „Viltis“, „Sveikata“, „Žemdirbys“, „Lietuvių tauta“ ir daug kitų. Nuo 1917 
m. M. Kuktos spaustuvė spausdino ir Lietuvos Tarybos oficialųjį dienraštį „Lietuvos 
aidas“. M. Kukta pirmasis padaugino 1918 m. vasario 16-ąją paskelbtą Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. Išspausdintas kaip atsišaukimas su visais parašais, jau va-
sario 19 d. jis buvo išplatintas visoje Lietuvoje. Už tai M. Kukta nukentėjo – vokie-
čių kareiviai nusiaubė jo spaustuvę, o jį patį kelias paras kalino areštinėje. 1918 m. 
gruodžio 27 d. M. Kuktos spaustuvėje buvo išleisti pirmieji 10 ir 15 skatikų vertės 
Lietuvos pašto ženklai. 1924 m. persikėlęs į Kauną su visa spaustuvės įranga, ten 
1924-1934 m. jis tęsė spaustuvinę veiklą. Kaune jis išspausdino grožinės literatūros 
knygų, kalendorių. Pasitraukęs iš spaustuvininko verslo, iki gilios senatvės dirbo 
Kauno įstaigose tarnautoju. Mirė 1956 m. birželio 23 d. Kaune, palaidotas Petra-
šiūnų kapinėse.

KUKTA Martynas (1917-apie 2008) – žemdirbys, baigęs 4 skyrius ir žemės 
ūkio kursus, Trakinių kaimo kalvis, pasakotojas, dainininkas ir giedorius, Nepri-
klausomoje Lietuvoje apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
ordinu. Alfonso Kuktos ir Ievos Kuktienės sūnus. Buvo vedęs, žmona Ona Žemai-
tytė-Kuktienė. Užaugino sūnų Raimondą Kuktą ir dukterį Reginą Kuktaitę-Platke-
vičienę. Senatvėje gyveno Kurkliuose, paliko prisiminimų apie Trakinių kaimą. 
Sūnus gyvena Kaune, duktė, baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, gyvena ir dirba 
Anykščiuose, užaugino dukteris Vaidą ir Editą, gyvenančias Vilniuje.

KUKTA Petras-Girininkas (1919-1949) – Lietuvos kariuomenės karininkas, 
dainininkas ir giedorius, laisvės gynėjas. Ūkininko Simono Kuktos (1880-1943) 
sūnus, partizanų Broniaus (1918-1944) ir Henriko (1923-1944) Kuktų bei ryšinin-
kės Viktorijos Kuktaitės (1908-1980) brolis. Pokario metais buvo Didžiosios Ko-
vos apygardos „B“ rinktinės Girininko partizanų būrio vadas. Kurklių šile įrengęs 
pogrindinę spaustuvę, jis spausdino partizanų laikraštį „Tėvynei šaukiant“. Žuvo 
1949 m. liepos 12 d. štabo bunkeryje Adomavos miške, palaikai buvo užkasti 

Juozapas Kukta

Petras Kukta-Girininkas

Trakiniečio spaustuvininko Martyno 
Kuktos veiklą Lietuvos labui mena ši 
atminimo lenta Vilniuje, prie namo 
Totorių g. 20.
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Šilinės miške, 1989 m. perlaidoti Kurklių kapinėse.
KUKTA Povilas (1914-1949) – kaimo dainininkas ir giedorius. Antano Kuktos-

Suvarinio (1882-1949) ir Ulijonos Kuktienės (1887-1952) sūnus. 1949 m. kartu 
su motina, broliu Jonu ir seserimis Teofile ir Liuda buvo ištremtas į Sibirą, kur 
netrukus mirė, liko palaidotas Irkutsko srityje.

KUKTA Simonas (1880-1943) – vienas iš stambiausių kaimo ūkininkų, turėjo 
1,5 valako – 36 hektarus žemės. Vyskupo Juozapo Kuktos (1873-1942) ir spaustu-
vininko Martyno Kuktos (1875-1956) jauniausiasis brolis. Su žmona Jule Kuktie-
ne (1885-1950) užaugino keturis sūnus ir dukterį. Sūnūs laisvės gynėjai Bronius 
Kukta (1918-1944), Petro Kukta-Girininkas (1919-1949) ir Henriko Kukta (1923-
1944) žuvo pokario kovose, duktė partizanų ryšininkė Viktorija Kuktaitė (1908-
1980) buvo kalinta, sūnus Stasys Kukta (1912-?) 1944 m. emigravo į Kanadą. 

KUKTA Tomas (1900-1989) – iš Trakinių kilęs kariškis, laisvės gynėjas ir trem-
tinys. Žemdirbio Mykolo Kuktos (1864-...) sūnus. Su žmona Elena Neverdaus-
kaite-Kuktiene (1895-1976) užaugino sūnų Algimantą Tomą Kuktą (g. 1933 m.). 
Mokėsi Vilniuje, Pirmojo pasaulinio karo metais – Riazanėje (Rusija), grįžęs į Lie-
tuvą, 1919 m. baigė Kauno karo mokyklą ir gavo puskarininkio karinį laipsnį su 
teise dalinyje įgyti karininko laipsnį. 1919-1926 m. T. Kukta tarnavo 6 pėstininkų 
Pilėnų kunigaikščio Margio pulke, kuris buvo įsikūręs Alytuje, dalyvavo Lietuvos 
Nepriklausomybės kovose su lenkais. Jam vadovaujant, 1920 m. žiemą į nelaisvę 
buvo paimti du lenkų karininkai ir aukšto rango prancūzų karininkas. 1926-1937 
m. T. Kukta tęsė karininko tarnybą 9 pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pul-
ke, kuris buvo dislokuotas Marijampolėje, buvo kuopos vadas. 1937 m. jis baigė 
Vytauto Didžiojo karininkų kursų Generalinio štabo skyrių ir įgijo generalinio šta-
bo karininko teisės, 1937-1940 m. tarnavo Generaliniame štabe, buvo majoras, 
paskui pulkininkas leitenantas. Nepriklausomoje Lietuvoje T. Kukta buvo apdova-
notas Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ir Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinais.  1941 m. 
birželio 14 d. T. Kukta buvo suimtas ir išvežtas į Norilsko lagerį (Krasnojarsko kraš-
tas, Sibiras, Rusija). SSRS NKVD Ypatingasis pasitarimas jį nuteisė 8 metams lage-
rio. Atlikęs bausmę, jis buvo nutremtas į Altajaus kraštą (Sibiras, Rusija). Į Lietuvą 
jis grįžo 1954 m., apsigyveno Kaune, iki senatvės dirbo Kauno alaus kombinate 
buhalteriu. Mirė 1989 m. gruodžio 25 d. Kaune, palaidotas Romainių kapinėse.

KUKTA Teofilis, Simka (1878-1949) – Trakinių ūkininkas, pravardę gavęs nuo 
tėvo Simono Kuktos. Onos Kuktienės (1893-1970) vyras ir Olgos Kuktaitės (1922-...) 
tėvas. Jis paskutinis 1949 m. buvo palaidotas Trakinių kapinėse prieš jas uždarant.

KUKTAITĖ Viktorija (1908-1980) – ūkininko Simono Kuktos (1880-1943) duk-
tė, partizanų Broniaus, Petro ir Henriko Kuktų sesuo, laisvės gynėja, Girininko 
partizanų būrio ryšininkė. Kalėjo Ukmergės kalėjime, dėl patirtų išgyvenimų nete-
ko sveikatos, paskui iki gyvenimo pabaigos gyveno Anykščių rajone, glausdamasi 
pas įvairius geraširdžius žmones.

KUKTIENĖ-Žemaitytė Ona – Aleksandro Žemaičio duktė, Martyno Kuktos 
(1917-apie 2008) žmona, laisvės gynėjų Broniaus, Petro ir Henriko Kuktų pusse-
serė. Visuomenininkė, priklausė Kurklių pavasarininkams, atstovavo jiems Kaune 
vykusiame kongrese, paskui iki 1949 m. buvo Petro Kuktos-Girininko (1919-1949) 
partizanų būrio ryšininkė. Gyvena Kur-
kliuose.

LEITA Artūras (g. 1969 m.) – iš Tra-
kinių kilęs kariškis aviatorius. Serapi-
no Leitos ir Janinos Leitienės sūnus, su 
žmona pedagoge Dalia Leitiene augina 
sūnų Justiną Leitą. Pirmuosius dešimt 
metų praleidęs Trakiniuose, paskui, tė-
vams persikėlus, nuo 1979 m. užaugo 
Vaivadiškiuose (Anykščių r.), 1988 m. 
baigė Kavarsko vidurinę mokyklą, 1991 
m. – Syzranės (Rusija) aukštąją karo avi-
acijos lakūnų mokyklą, įgijo sraigtas-
parnių piloto išsilavinimą ir leitenanto 
karinį laipsnį. Tais pačiais metais A. Lei-
ta  pasitraukė iš sovietinės kariuomenės. 
1992 m. pavasarį jis pradėjo tarnybą 
tuo metu tik ką pradėtose kurti Lietuvos 
karinėse oro pajėgose, 1992-1993 m. 
buvo Krašto apsaugos ministerijos Avi-
acijos tarnybos grandies lakūnas, majo-
ras, o nuo 1993 m. iki šiol yra Lietuvos 

Artūras Leita

Trakinių kaimo ir apylinkių muzikantai XX a. viduryje: Strolia, Jonas Kukta ir 
Krikštaponis.

Tomas Kukta
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karinių oro pajėgų karininkas. Jis buvo karinių oro pajėgų dalinių vyriausiasis la-
kūnas,  grandies vadas, dirbo Krašto apsaugos ministerijoje planavimo karininku, 
studijavo Tartu (Estija) Baltijos gynybos koledže. A. Leita yra pirmojo rango karo 
lakūnas, vienmotoriu biplanu „An-2“ bei sraigtasparniais „Mi-2“ ir „Mi-8“ iš viso 
savarankiškai yra skraidęs 1600 valandų. Kaip sraigtasparnio pilotas 1997 m. jis 
dalyvavo ilgiausiame Lietuvos karinių oro pajėgų istorijoje skrydyje, kartu su pi-
lotu Kazimieru Maskoliūnu nuskraidino „Mi-8 MTV“ į NATO ir partnerių karines 
pratybas Islandijoje, už šį skrydį apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino ordino Riterio kryžiumi. 2003-2004 m. A. Leita buvo Karinių oro pajėgų 
Antrosios aviacijos bazės vadas, pulkininkas leitenantas, 2004-2005 m. – Karinių 
oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas operacijoms, 2005 m. tarnavo Karinių 
oro pajėgų vado pavaduotoju, buvo pulkininkas, 2005-2006 m. laikinai ėjo vado 
pareigas, 2006-2011 m. buvo Lietuvos karinių oro pajėgų vadas, brigados gene-
rolas. Nuo 2011 m. sausio A. Leita yra Mokymo ir Personalo valdybos Lietuvos 
kariuomenės personalo administravimo skyriaus Atstovavimo grupės ESBO Aukš-
to lygmens planavimo grupės vadovas. 

PILKA Alfonsas (g. 1935 m.) – iš Trakinių kilęs, Vilniuje gyvenantis mokslinin-
kas kalbininkas. Prano Pilkos (1891-1981) ir Stasės Juškaitės-Pilkienės (1910-...) 
sūnus, Natalijos Pilkaitės (g. 1930 m.), gyvenančios Kurkliuose, Antano Pilkos 
(g. 1928 m.) ir Stasio Pilkos (g. 1942 m.) brolis. Po studijų Vilniaus pedagogi-
niame institute dirbo mokytoju Klaipėdoje, paskui 1962-1996 m. buvo Vilniaus 
pedagoginio instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, nuo 1988 m. 
– docentas. 1984 m. apsigynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, nuo 1993 
m. yra humanitarinių mokslų, filologijos daktaras. Paskelbė filologinių straipsnių 
rinkiniuose ir mokslinėje spaudoje.

PILKA Antanas (1914-1946) – kaimo gyventojas, Mykolo Pilkos (1870-1947) ir 
Uršulės Pilkienės (1885-1955) vyriausiasis sūnus, kunigo Jono (1917-2002), Emi-
lės (1923-...) ir Teofilio (g. 1925 m.) Pilkų brolis. Pokario metais buvo areštuotas ir 
žuvo kalėjime Sibire. 

PILKA Jonas (1917-2002) – iš Trakinių kilęs kunigas kanauninkas. Mykolo Pil-
kos (1870-1947) ir Uršulės Pilkienės (1885-1955) sūnus, Antano Pilkos (1914-
1946), mirusio tremtyje Sibire, Emilės (1923-...) ir Teofilio (g. 1925 m.) Pilkų bro-
lis. Mokėsi Trakinių pradžios mokykloje, 1936-1939 m. – saleziečių vienuolyne 
Vytėnuose. 1943 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją, studijavo Kauno kunigų 
seminarijoje ir 1948 m. buvo įšventintas kunigu. J. Pilka tarnavo vikaru Žiežma-
riuose (Kaišiadorių r., 1948-1949 m.), paskui buvo Žiežmarių (1949-1954 m.) ir 
Butrimonių (1954-1960 m.) klebonas. 1956 m. J. Pilkai, kuriam tuo metu buvo 
39-eri, buvo suteiktas Kaišiadorių vyskupijos katedros kapitulos garbės kanaunin-
ko titulas. Dvasininkas, nepaisydamas sovietinės valdžios persekiojimų, lankė į 
Mordovijos lagerius ištremtą arkivyskupą Teofilių Matulionį bei rūpinosi kitais 
valdžios persekiojamais dvasininkais. Jis rinko parašus, kad būtų leista grįžti iš 
tremties ir eiti vyskupo pareigas kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Vėliau J. Pilka 
buvo Bijutiškio (Molėtų r., 1960-1965 m.), Inturkės (Molėtų r., 1965-1974 m.), 
Daugų (Alytaus r., 1974-1982 m.) ir iki gyvenimo pabaigos – Gelvonų (Širvintų r., 
1982-2002 m.) parapijų klebonas. 1986-1996 m. jis buvo ir Širvintų dekanas, taip 
pat Kaišiadorių vyskupijos konsultorių tarybos ir bažnytinio teismo narys – prosi-
nodinis teisėjas. Visą gyvenimą jis buvo vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės 
draugijos idėjų skleidėjas, todėl parapijose, kuriose dirbo, uoliai diegė blaivių lai-
dotuvių bei mirusiųjų metinių minėjimo tradicijas. Mirė 2002 m. vasario 11 d. 
Gelvonuose, palaidotas Gelvonų bažnyčios šventoriuje. 

PILKA Juozapas (1900-1979) – Trakinių kaimo ūkininkas, turėjęs 33 hektarų 
ūkį, tremtinys. Giedotojos Marijonos Pilkaitės (1901-1958), Pranciškos Pilkaitės 
(1904-1970), Onos Pilkaitės (1906-1970), ūkininko Vaclovo Pilkos (1908-1974) 
ir kunigo Stepono Pilkos (1917-1994) Pilkų brolis. Su žmona Adele Raupelyte-Pil-
kiene (1910-...) užaugino šešis vaikus: Angelę (g. 1930 m.), Rimantą (1940-1964), 
Bronę (g. 1942 m.), Vitaliją (g. 1944 m.), Genę ir Marytę (g. 1948 m.). 1949 m. 
visa šeima buvo ištremta į Sibirą, o jų sodyba sudeginta. Jo jauniausioji duktė 
Marija Pilkaitė-Kalvaitienė, vienintelė išvengusi tremties, dabar gyvena atkurtoje 
tėviškės sodyboje. 

PILKA Simonas (1897-1982) – muzikantas, Trakinių kapelos armonikierius. 
Adomo Pilkos sūnus. Su žmona Ieva Pilkiene (1904-...) užaugino dukterį Salomė-
ją (g. 1925 m.) ir sūnų Vytautą (g. 1931 m.).

PILKA Steponas (1917-1994) – iš Trakinių kilęs kunigas, tikėjimo gynėjas. Ma-
rijonos Pilkienės (1885-1959) sūnus, ūkininko ir tremtinio Juozapo (1900-1979), 
giedotojos Marijonos (1901-1958), Pranciškos (1904-1970), Onos (1906-1970), 
žemdirbio Vaclovo (1908-1974) Pilkų brolis. Jaunystėje domėjosi elektrinėmis, 

Alfonsas Pilka

Jonas Pilka

Steponas Pilka
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Iš laiko gelmės – trakiniečiai

netoli namų ant upelio sumontavo pirmąją Trakiniuose elektrinę ir apšvietė gim-
tąją sodybą. Baigęs Kauno suaugusiųjų gimnaziją, mokėsi kunigų seminarijoje ir 
1948 m. buvo įšventintas kunigu. Tarnavo vikaru ir klebonu Kėdainiuose (1949-
1950 m.), Paparčiuose (Kaišiadorių r., 1950-1953 m.), Nemaniūnuose (Birštono 
sav., 1953-1954 m.), Raudonėje (Jurbarko r., 1954-1958), Pernaravoje (Kėdainių 
r., 1958-1959 m.), vėl Raudonėje (1959-1965 m.), kol ilgesniam laikui apsistojo 
Labūnavoje (Kėdainių r.) ir 1965-1992 m. ten buvo Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas. S. Pilka rūpinosi bažnyčių elektrifikavimu, už aktyvią veiklą buvo so-
vietinės valdžios persekiojamas, 1959 m. kiek laiko buvo netekęs dvasininko pa-
žymėjimo. Jis rūpinosi gimtojo kaimo žmonių gyvenimu, parėmė Trakinių kaimo 
kryžiaus statybą 1987 m. ir jo atstatymą 1989 m. Senatvėje 1992-1994 m. S. 
Pilka administravo Stakių ir Šimkaičių (Jurbarko r.) parapijas, kol nusilpus sveikatai 
1994 m. birželio 8 d. mirė Kaune. Palaidotas Kurklių kapinėse prie artimųjų. 

PILKA Vaclovas (1908-1974) – Trakinių kaimo žemdirbys ūkininkas. Ūkininko 
tremtinio Juozapo (1900-1974), giedotojos Marijonos (1901-1958), Pranciškos 
(1904-1970), Onos (1906-1970) ir kunigo Stepono (1917-1994) Pilkų brolis. Su 
žmona, kaimo dainininke ir giedotoja Petre Juknevičiūte-Pilkiene (g. 1926 m.) 
užaugino tris sūnus Gintautą, Petrą ir Povilą. Jo šeimoje kartu gyveno savo šeimos 
nesukūrusi sesuo Ona Pilkaitė. Gintautas Pilka gyvena Kaune, užaugino tris duk-
teris: Raimonda ir Daiva įsikūrė Didžiojoje Britanijoje, Gintautė – Italijoje. Petras 
Pilka iki gyvenimo pabaigos gyveno Kaune, užaugino sūnų Šarūną, įsikūrusį Lon-
done. Povilas Pilka gyvena Širvintose, kur užaugino dukterį Editą ir sūnų Paulių.

PILKAITĖ Marijona (1901-1958) – dainininkė ir giedotoja. Marijonos Pilkienės 
(1885-1959) duktė, ūkininko tremtinio Juozapo (1900-1979), Pranciškos (1904-
1970), Onos (1906-1970), žemdirbio Vaclovo (1908-1974) ir kunigo Stepono 
(1917-1994) Pilkų sesuo. Nesukūrusi šeimos, iki gyvenimo pabaigos gyveno su 
broliu kunigu Steponu Pilka ir jam talkino.

ŠEPKUS Bronius (1924-2010) – 1944 m. P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės sa-
vanoris, nuo 1945 m. – emigrantas Australijoje. Romualdo Šepkaus (1888-1958) 
ir Julės Šepkuvienės (1886-1950) sūnus, Emilės (1917-1982), Angelės (g. 1929 m.) 
ir Vytauto (g. 1930 m.) Šepkų brolis.

ŠEPKUS Petras (1922-apie 2008) – muzikantas, Trakinių kapelos klarnetinin-
kas. Onos Šepkuvienės (1897-1970) sūnus, Emilės Šepkutės (g. 1925 m.) brolis. 
Pokario metais apie 1954-1963 m. buvo Didžiakaimio apylinkės, kuriai priklausė 
ir Trakinių kaimas, pirmininkas.

VAIDAKAVIČIENĖ-Ylaitė Uršulė (1903-1960) – kunigo ir filosofo Stasio Ylos 
(1908-1983) sesuo, gyvenusi Trakiniuose. Su vyru Jonu Vaidakavičiumi (1893-
1978) užaugino tris vaikus: dvynius Adomą (1925-...) ir Mykolą (1925-1974) bei 
jų seserį Anelę Vaidakavičiūtę-Šlaitienę (g. 1931 m.). Adomas Vaidakavičius gy-
veno Kaune, dirbo audimo fabriko vyriausiuoju inžinieriumi, Mykolas Vaidakavi-
čius studijavo kunigų seminarijoje. Anelė Šlaitienė kiek laiko praleido JAV, grįžo į 
Lietuvą ir su dukra Rita Šlaitaite gyvena Kaune.

ŽĄSINAS Juozas (1902-1945) – Trakinių kaimo žemdirbys, turėjęs 6 hektarų 
ūkį. Gasparo Žąsino sūnus, su žmona Jule Repečkaite-Žąsiniene (1905-1945) au-
gino sūnus Joną (1931-...) ir Stasį (g. 1935 m.) Žąsinus. Abu su žmona 1945 m. 
buvo apkaltinti išdavę partizanus ir už tai nužudyti. 

ŽEMAITIENĖ-KEBLIENĖ-Aršauskaitė Ona (1912-1989) – iš Vaičiuliškių 
(Anykščių r.) kilusi ir 1937 m. į Trakinius nutekėjusi žemdirbė, Simono Žemaičio 
(1859-1949) ir Julės Žemaitienės (1866-1970) marti ir jų sūnaus Stepono Žemai-
čio (1906-1945) žmona, Rimanto Žemaičio (g. 1939 m.) motina. Po vyro mirties 
ištekėjo už Vytauto Keblo (g. 1924 m.) ir liko gyventi senojoje Žemaičių sodyboje. 
Jos anūkas Norbertas Černiauskas (g. 1984 m.) – istorikas ir visuomenininkas.   

ŽEMAITIS Aleksandras – XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Trakinių kaimo 
akmenkalys, akmens paminklų meistras, gabus mūrininkas ir statybininkas. Su 
žmona užaugino penkis vaikus: Oną Žemaitytę-Kuktienę, Antaniną Žemaitytę-
Ražinskienę, Anicetą (1896-1975), Kazį (1911-1987) ir Mykolą Žemaičius. Ona 
Kuktienė, ištekėjusi už trakiniečio Martyno Kuktos (1917-apie 2008), šiame kaime 
užaugino sūnų Raimondą ir dukterį Reginą. Duktė Antanina Ražinskienė gyvena 
Klaipėdoje, užaugino sūnų Kęstutį. Kazys Žemaitis su žmona Apolonija Žemai-
tiene (1911-...) Trakiniuose užaugino sūnus Stasį (1937-...) ir Bronių (g. 1941 m.). 
Aniceto Žemaičio ir jo žmonos Apolonijos Pilkaitės-Žemaitienės (1902-1989) 
duktė Angelė (g. 1931 m.) gyvena Ukmergėje. Mykolas Žemaitis savo gyvenimą 
praleido Skiemonyse.

Parengta pagal Stasio Juškos „Trakinių kaimo istorijos“ rankraštį, 
Natalijos Pilkaitės, Jono Kuktos ir kitų trakiniečių prisiminimus, 

VŽM ir Jono Kuktos archyvo nuotr.

Uršulė Ylaitė-Vaidakavičienė

Adomas Vaidakavičius

Jonas Kukta 2011 m.
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Žygintas VeSelKA

Atmink, kai slinko gūdūs vakarai,
Ir griuvo žemėn taurūs ąžuolai
O mirtį nešė tolimi kraštai...
Taip krito tavo, Lietuva, vaikai!
Daugel kartų taisytas, apsamanojęs, aplūžęs senasis Trakinių kaimo kryžius 

– tarsi kaimo dalia. Nejučia pagalvoji – ar prisimins kas nors po keliasdešimt 
metų, kad čia gyveno žmonės, dirbo žemę, augino vaikus. Iš keturiasdešim-
ties Trakinių kaimo sodybų gyvom akim keleivį pasitinka devynios. Iš buvusių 
217 (1940 m.) gyventojų į pasveikinimą atsako tik keturiolika. Kaimo likimas 
– kaip kryžiaus. Todėl rugsėjo pradžioje susirinkę visi Trakinių kaimo gyvento-
jai pastatė šalia senolio kryžiaus naują ir atidengė paminklinį akmenį kaimui 
prisiminti.

O juk buvo laikai, kai giedodami giesmes, gražiausiais žiedais nešini, eida-
vo Trakinių kaimo žmonės lankyti keturiolikos kryžių. Kur jie dabar? Pagarbos 
tikėjimui simboliai, iki Kristaus gimimo buvę paniekos ir pažeminimo ženklu, 
po Kristaus mirties ir prisikėlimo įgijo šventą prasmę ilgiems amžiams. Per pen-
kiasdešimt metų stalinizmas pasistengė visa tai išbraukti iš tautos atminties. Gal 
todėl iš visų buvusių Trakinių kaimo kryžių, skelbusių meilę Dievui, sugrįžusius 
į gimtinę sveikina dabar tik trys.

Labūnavos klebonas kun. S. Pilka bandė kompensuoti gimtajam kaimui 
laiko ir žmonių padarytą skriaudą. 
1987 m. šalia senojo aplūžusio kry-
žiaus pastatė naują – nykstančiam 
kaimui atminti Lietuvos krikšto 600 m. 
jubiliejaus proga. Jis buvo pastatytas 
nuošaliai nuo pagrindinių kelių, ant 
kalniuko, uosių paunksnėje. Susirinkę 
trakiniečiai papuošė kryžių, kun. S. 
Pilka jį pašventino. Džiaugėsi žmo-
nės, kad bent vienas pasirūpino jų kai-
mo atminimu. Sakoma, kad kiekvie-
nas menininkas įdeda į kūrinį ne tik 
savo sielos dalį, bet ir tautiškumą, tai 
yra, savo tautos dvasinį grožį. Stovė-
jo po uosiais ąžuolinis kryžius, o nuo 
jo žvelgė Nukryžiuotasis kažkur į tolį, 
tarsi mąstydamas apie tautos praeitį ir 
ateitį. Prie šio jauno kryžiaus, tarsi po 
sunkia metų našta palinkęs, atsirėmė į 
uosius senasis kryžius. 

Vos vieną mėnesį teišstovėjo nau-
jasis kryžius. Stalinistams, persisunku-
siems pašvinkusia stagnacine dvasia, 
nepatiko, kad jis čia stovi. Atvyko 
grupelė vadovaujančių darbuotojų, 
apsidairė, pasiklausinėjo vietinių gy-
ventojų, kas statė šį kryžių, šnektelėjo 
tarpusavy ir išvyko.

Kaimas. TraKiniai

Grįžimas į tėviškę
Trakinių kryžiaus istorija 1987-1989 m. – vienas ryškiausių ėjimo į 

Laisvę slenksčių Anykščių krašte. Pastatytas tuo metu, kai Sąjūdžio ban-
gos dar buvo likę laukti keletą mėnesių, jis nebesulaukė – buvo nuverstas. 
Nepajudinamas liko tik vietinių žmonių ryžtas pabaigti pradėtą darbą – 
kaime ir vėl iškilo naujas kryžius, šįkart jau sutvirtintas Atgimstančios 
Lietuvos dvasia. Pateikiame autentišką tos istorijos liudijimą – Kurklių 
parapijos klebono, vienintelio Anykščių rajono dvasininko, išdrįsusio 
tapti Sąjūdžio žmogumi Anykščiuose, kunigo Žyginto VESELKOS pasa-
kojimus, publikuotus 1989 m. balandžio 7 d. ir spalio 21 d. Sąjūdžio 
Anykščių tarybos ir Anykščių kultūros centro leidinyje „Žiburys“. 

Trumpai testovėjęs 1987-ųjų metų 
Trakinių kryžius išliko tik nuotrauko-
se. Jono Kuktos archyvo nuotr. 

1989 m. vėl atkurto Trakinių kryžiaus šventinimo iškilmėse – gėlės ir ant nu-
pjauto kryžiaus kelmo. Stovi kun. Ž. Veselka. Alfredo Motiejūno (VŽM) nuotr.
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Žygintas VESELKA – kunigas, vi-
suomenininkas. Gimė 1949 m. kovo 
9 d. Kaune. 1982 m. baigė Kauno ku-
nigų seminariją, 1982 m. birželio 6 d. 
buvo įšventintas kunigu. 

1986-1998 m. Ž. Veselka buvo Kur-
klių Šv. Jurgio parapijos klebonas, kartu 
administravo ir Užunvėžių Švč. Mer-
gelės Marijos parapiją. Gyvendamas 
ir tarnaudamas Kurkliuose – pirmojoje 
savo, kaip klebono, parapijoje, jis ak-
tyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo ren-
giniuose. 1990 m. rudenį jis atnaujino 
tikybos pamokas Kurklių mokykloje ir 
iki 1998 m. buvo tikybos mokytojas.

1989-1991 m. Ž. Veselka vieninte-
lis iš Anykščių rajono dvasininkų buvo 
išrinktas Sąjūdžio Anykščių rajono ta-
rybos nariu. 

1998-1999 m. Ž. Veselka buvo 
Vandžiogalos (Kauno r.) parapijos, 
1999-2006 m. – Babtų (Kauno r.) pa-
rapijos klebonas. Nuo 2006 m. jis yra 
Butkiškės (Raseinių r.) parapijos klebo-
nas, kartu aptarnauja ir Juodaičių (Jur-
barko r.) parapiją.

Praslinkus vos kelioms dienoms, 
vakare, prisidengdama tamsa, kad kas 
nepažintų ar nepamatytų juodo darbo, 
jau kita grupelė mažiau atsakingų dar-
buotojų nupjovė kryžių ir sunaikino. 

Kas tai – barbariškumas, bukapro-
tiškumas ar „kova su religiniais prieta-
rais“? 

Trakiniečius giliai sujaudino šis 
įvykis. Veiduose galėjai įskaityti gėlą ir 
klausimą – ar bus atstatytas nugriau-
tas kryžius, ar liks koks ženklas, pri-
menantis jų kaimą. Griauti išmokome 
profesionaliai. Išmokti atstatyti bus žy-
miai sunkiau – labai jau daug mankur-
tų prisiauginome.

Beviltiškai ilgai rajono teisėsaugos 
organai, tikinčiųjų raginami, ieškojo tų 
valdininkų, kuriems sąžinė leido duoti 
nurodymą kryžiaus nugriovimui ir tų, 
kurie šį darbą atliko. LPS Anykščių tarybai pritariant vyko Protesto ir atgailos 
žygis, kurio dalyviai priėmė rezoliuciją, reikalaujančią atnaujinti nusikaltėlių 
paieškos bylą. Ar dabar jau turėsim vilties, kad kaltieji bus išaiškinti?

Buvęs Kurklių apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas J. Kukta kryžiaus 
fundatoriui kun. S. Pilkai perdavė 1700 rb. – kaip kompensaciją už nugriautą 
kryžių. Šie pinigai paimti iš apylinkės ir kolūkio biudžeto. Neaišku, kodėl nie-
kuo dėti žmonės turi mokėti už „didžiūnų“ piktadarybes?

Šiandien Trakinių kaimo kryžius, paties fundatoriaus pašventintas, vėl rymo 
prie trijų kaimo uosių – kaip praėjusios kančios ir gyvenimo simbolis. Prie 
kryžiaus, kelių sankirtoje, atidengtas ir pašventintas paminklinis akmuo kai-
mo atminimo įamžinimui. Metalo plokštėje sustingusi trumpa Trakinių istorija 
ir skausmas dėl 1945-1953 m. žuvusiųjų: ištremtų, NKVD dalinių sušaudytų, 
savo kaimynų išduotų... Deja, visos skaudžios Trakinių kaimo istorijos metale 
nesurašysi. Apie ją kalbėjo Trakinių kaimo mokytojai S. Juška, R. Kuzmickis, 
N. Kuktaitė. Ir vis dėlto pilną Trakinių kaimo istoriją dar sunku įsivaizduoti ir 
suvokti. Tai, ką išgyveno kaimas, – dalis visai Lietuvai tekusios lemties, kurios 
paskutinis (ar tikrai?) kartus gurkšnis – stalinizmo metai. Apie tai su trakiniečiais 
kalbėjosi LPS Anykščių tarybos pirmininkė I. Andrukaitienė. Kokios tų metų 
įrėžtos pamokos žmonių gyvenime, samprotavo rajono „Tremtinio“ klubo pir-
mininkas E. Smetona. Savo apmąstymus išsakė ir kiti ceremonijos dalyviai. 

Kaimo istorija pirmą kartą iškilo tokia tikra ir gyva, kaip buvo: skausmu 
pamatuota, širdimi išjausta. 

Atstatome kryžius, atkuriame paminklus, tiksliname savo istoriją, atgimsta-
me. Tik ar šito užteks, kad į senuosius mūsų kaimus sugrįžtų žmonės: darbštūs, 
dvasingi, su savita buitimi ir papročiais, prie kurių gyvenimų prisilietę mes tap-
tume doresni ir stipresni?

1989 m. atkurto Trakinių kryžiaus šventinimo iškilmėse – trakiniečiai: kryžių šven-
tina kunigai Jonas Pilka ir Steponas Pilka, tarp šventės dalyvių – Vitalija Šeikienė, 
Antanina Ražinskienė ir kitos vietinės moterys. Alfredo Motiejūno (VŽM) nuotr.
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Norbertas ČERNIAUSKAS
1
Jau šeštus metus vasaros pabaigoje organizuojame jaunimo sąskrydžius „Tra-

kinių partizanai“. Vieta, žinoma, iš dalies pasirinkta ir dėl to, kad yra nemažai su-
sijusi su manimi, šio dienoraščio autoriumi, tačiau dar ir dėl to, kad šias apylinkes 
galime laikyti visos Aukštaitijos partizaninio karo epicentru – beveik tiksliai čia 
susikerta visos keturios Aukštaitijoje veikusios partizanų apygardos: Didžiosios 
Kovos, Algimanto, Vyčio ir Vytauto.

O viskas prasidėjo nuo tokio keisto sutvėrimo kaip atmintis. Trakinių partizanų 
atminimas, kaip ir visos Lietuvos, nusėdo susprogdintuose bunkeriuose, miškų 
palaukėse, pelkėse, grioviuose ar šuliniuose, taip pat įsirėžė basų kojų įspaudais 
miestelių aikštėse, matytuose susirėmimuose, susitikimuose ar pasisėdėjimuose 
už bendro stalo su uniformuotais ilgaplaukiais mohikanais... Pasibaigus karui, kol 
daugelis prisiminimų tūnojo slapčiausiose asmenybių kertelėse, valdžios „teisy-
bė“ kelis dešimtmečius siautėjo visur: nuo pradinių mokyklų iki meninių filmų. 

Tačiau  baisiausia tai, kad praėjus beveik dvidešimčiai metų po Kovo 11-osios, 
visi, kurie išgyveno anuometinius įvykius ir ėmė traukti sąmonės gelmėse tūnoju-
sius prisiminimus, pavirto marginalais. Net suabejota, ar galima jais apskritai tikė-
ti. Turbūt pats garbingiausias moderniosios lietuvių tautos įvykis iki šiol nesulaukė 
tokio pripažinimo, kokį patyrė antinacinio pasipriešinimo dalyviai Prancūzijoje ar 
Armijos Krajovos kariai Lenkijoje. 

Kita vertus, partizaninį karą vertinu kaip Vasario 16-osios kartos, užaugusios 
Nepriklausomoje Lietuvoje, atstovas. Kartos, subrandinusios požiūrį į laisvę, de-
mokratiją ir pilietiškumą. Todėl ne veltui anie Vasario 16-osios vaikai sukūrė kitos 
– 1949 metų – vasario 16-osios deklaraciją, kurią galėtume pavadinti net kovotojų 
ir laisvų žmonių konstitucija, paskelbta pačiame stalininio siautėjimo apogėjuje. 

O Trakiniuose ir apylinkėse ženklų, liudijančių šią datą, – nors vežimu vežk. 
Iš čia kilo ar čia gyveno, kovojo deklaracijų signatarai – Steponas Kairys ir Juozas 
Šibaila (abu buvo pagrindiniai minėtų tekstų autoriai). Trakinietis Martynas Kukta 
savo spaustuvėlėje pirmasis išspausdino lemtingąjį „Lietuvos Aidą“ su Nepriklau-
somybės aktu. Net buvęs signataro Stepono Kairio padėjėjas žuvo partizanauda-
mas aplinkiniuose miškuose... Argi tokių vietovių Lietuvoje daug?

„Reikia kažką daryti“ – nuskambėjo kaip anuomet. Taip ir gimė „Trakinių par-
tizanų“ sąskrydžiai.

2
Į Trakinius įžengėme „senuoju vieškeliu“ – tai yra, vietove, kuria kadaise ėjo 

vieškelis. Netoli buvusios ūlyčios mus pasitiko pirmasis kryžius. Vienas iš kelių, 
menančių 1941 metus. 

Vis dar nesuprantame, kodėl „miegojome“ 1940-aisiais. Tačiau tas miegas ne-
truko ilgai – pabudome 1941 m. birželį. 
Pabudo ir trakiniečiai. Gausiai dalyvau-
ta birželio sukilime, stota į Vietinę rinkti-
nę, vėliau partizanauta... Galima sakyti, 
kad kaimo mikroistorija suponuoja tam 
tikras makroišvadas.

Apsistokime ties sukilimu. Kaimas, 
esantis šalia strateginio kelio, puikiai 
tiko šiam reikalui. To birželio akimirkas 
atspindi žymaus to meto komunisto, 
„Komjaunimo tiesos“ skyriaus vedėjo 
Juozo Oleko prisiminimai. Vokiečių 
invazijos pradžioje komunistų parti-
jos funkcionierius sėkmingai traukėsi 
iš Kauno. Trakiniuose jį sustabdė, ap-
klausė ir suėmė vietiniai „baltaraiščiai“, 
paskelbę, kad čia valdžia esanti ne rau-
donųjų ir ne rudųjų, bet jų. Suimtajam 
ypač įsiminė vyras su ūsais ir šautuvu. 

Vis dėlto Olekui pavyko paspruk-
ti, o vėliau ir į Lietuvą sugrįžti. Patirtos 
skriaudos jis nepamiršo, ir bene pirmas 

Kaimas. TraKiniai

Norbertas ČERNIAUSKAS (g. 
1984 m.) – istorikas, visuomenininkas. 
Vaikystėje augo Utenoje, kol 1993 m. 
su tėvais persikėlė į senelių sodybą 
Trakinių kaime. Baigė Anykščių Anta-
no Vienuolio gimnaziją. Mokykliniais 
metais domėjosi Kurklių apylinkių 
praeitimi. 2003-2009 m. Vilniaus uni-
versiteto Istorijos fakultete įgijo istori-
jos bakalauro ir magistro išsilavinimą. 
2007 m. jis buvo pripažintas geriausiu 
Vilniaus universiteto istorijos specialy-
bės bakalauru. N. Černiauskas yra Lie-
tuvos šaulių sąjungos narys, nuo 2006 
m. yra Lietuvos šaulių sąjungos garbės 
teismo narys. Nuo 2009 m. jis studi-
juoja Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto Naujosios istorijos katedros 
doktorantūroje ir dirba Utenos apskri-
ties šaulių 9-osios rinktinės vado pava-
duotoju. Jis buvo ekspedicijos „Misija 
Sibiras 2010“ dalyvis, organizuoja pa-
triotinius ir kraštotyrinius jaunimo žy-
gius po Lietuvą.

Trakinių dienoraštis

„Trakinių partizanų“ stovyklos akimirka iš susitikimo su Vytautu V. Landsber-
giu. 2010 m. Norberto Černiausko nuotr.

2010-ųjų vasara – 2011-ųjų žiema

N. Černiauskas ir jo senelis Vytautas 
Keblas. Jo pasakojimų dėka ir kilo sąs-
krydžio idėja. 2007 m. Donaldo Šu-
kelio nuotr.
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darbas, parvykus į reokupuotą Lietuvą, buvo paieškos ne tik grėsmingojo Trakinių 
kaimo, bet ir ūsuotojo „baltaraiščio“. Tad iš sukilimo liko tik išgyvenusiojo komu-
nisto prisiminimai ir kryžius dviems žuvusiems trakiniečių kovotojams Juozams 
– Mackevičiui ir Kavaliauskui.

3
Vasaromis sėdėdamas kaime prisiklausydavau visokių pasakojimų: nuo Povilo 

Bulotos rimtu veidu sekamos pasakos apie Trakinių milžiną iki senelio karo meto 
pasakojimų.

Išlikę gyvi pasakojimai, kaip pradėjus kurtis kolūkiams po kaimus pasklidę 
parašų rinkėjai. Ištaikę vis kokį reikalą, taip ir taikęsi „paimti“ parašą, kuris, kaip 
vėliau paaiškėjo, stebuklingai atsidurdavęs stojimo į kolūkį sutartyje. Trakinietis N. 
net pasiskundė valdžiai, kad jį taip apmovę, ir išvažiavo... į Sibirą.

Taip kūrėsi kolūkis, o jam susikūrus, tapo dar įdomiau. Tavo kieme stovintis 
klojimas su šienu ir padargais, svirnas su gėrybėmis bei tvartas su gyvuliais tapo 
nebe tavu. Situacija tokia keista, jog tai suvokęs galėjai ir iš proto išeiti. Gerai, kad 
pirmieji „Virintos“ kolūkio pirmininkai ir brigadininkai buvo šaltų nervų. Raktus 
nuo savų-atimtų sandėlių, kam prireikdavo, laikinai paskolindavo, spiriant reika-
lui, leisdavo grūdų iš savo svirno nusipilti, vienas kitas vežimas bendru sutarimu 
nukeliaudavo ir į mišką. 

Kiek laiko kaimui dar buvo galima gyventi iš to, ką pats be jokių kolektyvinių 
išmonių užsidirbdavo. Bet jei kaimas gyvena, kaip gyvens partija? Pradėta „nulei-
dinėti“ pareigūnus – siųsti juos į kaimą iš viršaus. Tą pastebėję partizanai skubėjo 
juos vėl pakelti į viršų – dažniausiai į dausas. Viskas kaip toje pasakoje „be galo“. 
Deja ši, kaip žinia, turėjo liūdną pabaigą. 

4
Keliaudami Petro Kuktos-Girininko pėdsakais, „forsavome“ visą Kurklių šilą, 

ieškodami buvusių bunkerių liekanų. Kaip tada, taip ir dabar padėjo buvęs ir, pa-
sirodo, dabartinis ryšininkas – Antanas Steiblys-Tarzanas, nepagailėjęs savo svei-
katos, nuvedęs prie visų trijų bunkerių. 

Žūties vietos apleistos – sunku juk ryšininkui visas jas pasiekti ir aptvarkyti. 
Šįkart sutvarkome mes, tikėdamiesi tai daryti ir ateityje. 

Iš Kurklių šilo per Desiukiškį pasukome Trakinių miško link. Vakarėjo, todėl 
skubėjome norėdami į stovyklą grįžti dar su šviesa. Kaip tyčia, pradėjo lyti, todėl 
per mišką, ir taip jau nesausą, teko klampoti... Galiausiai pametėme kelią, ir teko 
sukti nemažą lanką, vis per tas pačias klampynes. Pasiekus stovyklą, pasitiko gilus 
vakaras kartu su dar didesniu, jau rudenišku lietumi. Kas puolė džiaustyti šlapių 
drabužių, kas lindo į siaurą pastogę, kas stengėsi kurti laužą ir šildyti vakarienę. 
Bet vis vien krėtė drebulys, artėjo nekokia naktis. 

Tačiau kažkas, pritaikęs girdėtą melodiją, uždainavo tądien iš Tarzano užra-
šytą dainą: 

Aušta rytas gražus krištolinis,
Miške nuotaika vyrų gera,
Nakties įspūdžiai, pokalbiai,
Prie ugnelės įdomi šneka.
Staiga miškas sušlama, suošia,
Ir sargybinio šūvis staigus!

(Partizanų bataliono vado Stasio 
Morkūno-Vanago ir Žemaitkiemio miš-
ke žuvusių 6 partizanų garbei)

5
Anądien kalbėdamas su atkurto-

sios Algimanto apygardos vadu Jonu 
Kadžioniu iš buvusio partizano suži-
nojau apie visai dar geros būklės ir iki 
šiol niekieno neatrastą išlikusį kovotojų 
bunkerį. Atėjus pavasariui, sutarėme jį 
„iš naujo atrasti“.

Partizaninėms kovoms išblėsus, 
daugiausia liko tik buvusių bunkerių 
duobės. Trakinių miške ir Kurklių šile 
medžiuose įkelti kryželiai, na, ir kur ne 
kur žemėje ar po šienu paslėptas „de-
šimtukas“ ar „šmaiseris“. Na, žinoma, ir 
paslaptingai naktimis atsirasdavę vaini-
kai bei gėlės Moliakalnio kalno papė-
dėje, kur gulėjo nuo Kurklių „rinkelės“ 
surinkti ir užkasti Aro vyrai. 

Būta ir kitokių pokario įdomybių 

Petras KUKTA-Girininkas 
(1919-1949) – laisvės gynėjas, parti-
za nų būrio vadas. Gimė 1919 m. ir 
užaugo Trakiniuose pasiturinčių ūki-
ninkų šeimoje, tarnavo Lietuvos ka-
riuomenėje. 1944 m. jis pasitraukė į 
pogrindį, nuo 1945 m. rudens iki žū-
ties 1949 m. vasarą buvo Didžiosios 
Kovos apygardos „B“ rinktinės Giri-
ninko būrio vadas, paskutinį pusmetį 
ėjo ir 4-osios kuopos vado pareigas. 
1945 m. spalį jo būriui priklausė 16 
partizanų, 1949 m. sausį kuopoje 
buvo 34 partizanai. Kurklių šile šta-
bo bunkeryje įsirengęs pogrindinę 
spaustuvę, P. Kukta leido partizanų 
laikraštį „Tėvynei šaukiant“. Žuvo 
1949 m. liepos 12 d. Kurklių šile, kai 
per karinę operaciją buvo sunaiki-
nus dvi štabo slėptuvės, žūties vieta 
paženklinta kryžiumi. Jo palaikai 
buvo užkasti Šilinės miške, 1989 m. 
gegužės 27 d. perlaidoti naujosiose 
Kurklių miestelio kapinėse kartu su 
kitais Kurklių apylinkėse žuvusiais 
partizanais.

Jaunųjų „Trakinių partizanų“ susitikimas su buvusiu Girininko būrio ryšinin-
ku Antanu Steibliu-Tarzanu 2008 m. Zenono Mameniškio nuotr.

Tvarkomas kryželis Petro Kuktos-
Girininko žūties vietoje Kurklių šile. 
Pauliaus Jakucevičiaus nuotr.

„Vyrai! Priešai užpuolė, judošiai!
Prie ginklų!“ – vado balsas stragus.
Ir sukilo drąsuoliai kaip vienas...
Liūdi miškas klaikus – neramus...
Ir palinkus eglės šakelė
Pabučiavo karžygius šešis.
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Trakiniuose. Apie 1955 metus Žemaičių, Ražinskų ir Petrauskų jaunimas be visų 
žinomų ir nežinomų kaimo bernams pramogų pamėgo sprogdinti  savadarbius 
sprogmenis. Kartą, vykstant kolūkio ataskaitiniam susirinkimui, netyčia susprog-
dino „šį bei tą“ netoli kontoros. Anot prisiminimų, pirma vadovybės mintis – po 
nenusakomo susijaudinimo – buvo apie sugrįžusius miškinius... Šioje istorijoje 
svarbiausia, kad „tikrieji“ miškiniai atpildo savo sėdynėms tąkart išvengė.

6
Kasame lengvą smėlį netoli Virintos ir Šventelės santakos. Kasame bunkerį ne-

toli tos vietos, kur prieš šešiasdešimt penkerius metus kasė Klemensas Nečiūnas, 
vienas iš nedaugelio išgyvenusiųjų tų dienų pragarą. Nors kasame penkiese, nuo-
latos pasikeisdami, matome, kad įvykdyti užsibrėžto tikslo – iškasti, užmaskuoti 
ir minimaliai įrengti per tariamą vasaros naktį, per penkias valandas, nepavyks. 
Iškasti gal dar būtume iškasę, bet su marška sutempti smėlį į upelį – niekaip.

Pabaigę darbus, sulipome į savo naują būstą, susėdome ant žemės ir tylėjome. 
Buveinė kažko didingo nepriminė, nebent nemažą kapą. Nežinia, kokius reikia 
turėti tikslus ir valią, kad lįstum į tokią vietą ne dienai ar dviem, o, pavyzdžiui, 
visai žiemai.

7
Daug esame girdėję apie smetoninius mokytojus. Gal dažnai jie vertinami 

kiek stereotipiškai, tačiau įvairūs liudijimai atskleidžia juos buvus neeilinėm as-
menybėm. 

Juozas Šibaila, būsimasis partizanų vadas, mokytoju dirbo Staškūniškio bei 
Balninkų mokyklose, šį darbą tęsė ir po karo – Antrojo pasaulinio karo, o Lietu-
voje, kur šis karas laiku nepasibaigė, reikėtų sakyti, ir karo metu – mokytojavo, 
vadovavo, kariavo miške. Pas vieną kaimo bernelį, slėpusį pafrontėje prisirinktus 
ginklus, savo batus išmainė į kulkosvaidį ir taip mokyklą iškeitė į mišką. Su naują-
ja „mokymo priemone“ pamokydavo ir vietos stribokus. 

Mokytojas partizanauti išsivedė tikriausiai ne vieną buvusį mokinį. J. Šibai-
los-Dieduko naujaisiais „auklėtiniais“ tapo ir Petras Kukta-Girininkas bei Alfonsas 
Bagdonas-Aras. Du kovotojai, įnešę į Trakinius žiupsnelį laisvės ir vilties.

8
Žvelgiant į Moliakalnį iš Kurklių pusės, visuomet žvilgsnis užkliūna už paskirų 

krūmokšnių kalno papėdėje. Šie visuomet ištraukia iš atminties keletą pavienių 
vaizdų iš 1989-ųjų metų, kai buvo perlaidojami Trakinių partizanų palaikai. 

Moliakalnio papėdėje išraustoje duobėje tuomet buvo kruopščiai rankiojami 
partizanų kauleliai bei išlikę asmeniniai daiktai. Geriausiai atsimenu mažas žalias 
šukas, kurios keliavo iš rankų į rankas lyg kokia neapsakoma relikvija „iš anų lai-
kų“. Visi, palaikę šukas, atrodė ir elgėsi kaip Bažnyčioje, lyg ką tik būtų priėmę Šv. 
Komuniją. Labai bijojau, bet tuo pačiu ir knietėjo tas šukas pačiupinėti, bet taip 
jos iki manęs ir nepriartėjo...

Vėliau vyko didžiulės perlaidojimo iškilmės, karstai kiek laiko buvo atidengti, 
prie jų stovėjo moksleiviai su nuotraukomis, iš kurių žvelgė jauni, uniformuoti, 
dar nematę lemtingojo karo veidai.

9
Nuo vasaros dar neišblėso įspūdžiai, patirti ekspedicijoje po Sibirą. Nelen-

gva kelionė, bet patirtis ir išgyvenimai 
– visam gyvenimui. Ankstesni artimųjų 
pasakojimai apie tremtį, skaityti prisimi-
nimai ir mokslinė literatūra – viskas tarsi 
įgijo iliustracijų.

Vienas baisiausių senelių prisimini-
mų buvo pasakojimas apie išvežamuo-
sius tremtin. Tuomet jie su siaubu stebė-
jo, kaip tremiami kaimynai, ir patys jau 
pasiruošę ryšulius. Kaimas netikėjo tuo, 
kas vyksta. Dienos nežinioje, bemiegės 
naktys... Gyvenimas iki išgirsto sunkve-
žimio burzgimo. Atrodo neišjaučiama 
ir nesuvokiama to meto situacija. Ta-
čiau ne visiškai. Pavyzdžiui, trakinietė 
Marija Pilkaitė-Kalvaitienė, tremiant jos 
šeimą, buvo labai maža ir paskutiniu 
momentu stebuklingai liko Lietuvoje, 
tačiau tą naktį išgirstą variklio burzgimą 
ji puikiai jaučia dar ir dabar.

„Misija Sibiras“ ekspedicijos metu 

Kaimas. TraKiniai

Juozas ŠIBAILA-Diedukas, Merai-
nis (1905-1953) – mokytojas, laisvės 
gynėjas, Lietuvos partizanų vadas. 
Gimė 1905 m. kovo 18 d. Vadėnuose 
(Varėnos r.), baigė Alytaus mokytojų se-
minariją ir dirbo mokytoju Aukštaitijo-
je. 1938-1940 m. jis buvo Staškūniškio 
pradžios mokyklos mokytojas ir šios 
mokyklos vedėjas, Kurklių apylinkės 
jaunalietuvių vadas, nuo 1940 m. dirbo 
mokytoju Balninkuose. 1941 m. birže-
lio 14 d. visa J. Šibailos šeima, išskyrus 
jį patį, buvo ištremta į Altajaus kraštą. 
Išvengęs tremties, pasitraukė į pogrindį, 
išėjo partizanauti, pasirinko Dieduko 
slapyvardį ir būrė pirmuosius partiza-
nus Ukmergės apskrityje. Nuo 1946 
m. vasario jis buvo Didžiosios Kovos 
apygardos „B“ rinktinės štabo viršinin-
kas, redagavo rinktinės leidinį „Tėvynė 
šaukia“, koordinavo partizaninę veiklą 
pietinėje dabartinio Anykščių rajono te-
ritorijoje. Nuo 1948 m. vasario J. Šibai-
la dirbo Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus 
Mindaugo) srities štabe. Jis dalyvavo 
Mėnaičių kaime (Radviliškio r.) vyku-
siame Lietuvos partizanų įgaliotinių 
suvažiavime 1949 m. vasario 16 d. ir 
vienas iš 8 įgaliotų Lietuvos partizanų 
vadų pasirašė Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos deklaraciją, buvo pa-
grindinis jos teksto autorius. 1949-1951 
m. J. Šibaila-Merainis dirbo Žemaitijo-
je, buvo vienas iš Prezidiumo pirmi-
ninko pavaduotojų, Visuomeninės da-
lies viršininkas, partizanų pulkininkas, 
faktinis Lietuvos partizaninio judėjimo 
ideologas. 1949-1953 m., iki pat savo 
žūties, jis leido žurnalą „Prie rymančio 
Rūpintojėlio“, sudarė ir išleido partiza-
nų maldyną „Rūpintojėlis“. 

J. Šibaila, vedęs apie 1928 m., su 
žmona mokytoja Ona Augustinaite-
Šibailiene augino tris sūnus. Šeimą iš-
trėmus, Vytautas ir Rimvydas užaugo ir 
liko gyventi tremtyje, tik Kęstutis 1970 
m. su motina grįžo į Lietuvą. Šeimos 
nebepamatęs J. Šibaila žuvo 1953 m. 
vasario 11 d. Dovydų miške (Panevėžio 
r.), kai jo bunkeris buvo išduotas.  

Bunkerį Šventelės šlaite Trakiniuose 2010 m. kasa šauliai Tomas Šyvokas, 
Mindaugas Nefas ir Norbertas Černiauskas. Justo Kavaliausko nuotr.
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pamačiau ano meto „turistinės“ kelionės tikslą ir rezultatus – apirusius kryžius tai-
goje, klausiausi vietinių gyventojų prisiminimų apie ten atgabentų lietuvių darbš-
tumą, švarumą ir šviesumą.

10
Vasaromis į Trakinius atvažiuodavo Juozas Jurginis, vienas rimčiausių sovieti-

nės Lietuvos istorikų. Atvažiuodavo, nes čia gyveno nutekėjusi jo sesuo Marija. 
Buvo J. Jurginis idėjinis komunistas – bent taip kalba ikikarinė istoriko biografija. 
Kai komunizmas priartėjo tiek, kad įžengė ir į J. Jurginio kiemą, atsitiko nelaukti 
dalykai – būtent jo žmonos sesers šeima buvo įtraukta į tremiamųjų sąrašus. Čia 
idėjinis komunistas idėjomis nebesivadovavo ir sugebėjo artimą šeimą nuo ke-
lionės į Sibirą išgelbėti. Vėliau, kai 1968 m. mirė J. Jurginio išgelbėtoji trakinietė, 
istorikas dalyvavo jos laidotuvėse, tačiau, kaip ryškiai įsiminė Trakinių žmonės, 
pamaldų metu taip ir liko sėdėti automobilyje, knygą skaitydamas. Ką padarysi – 
vis dėlto komunistas, nors ir – beveik idėjinis.

Žmonės kalba, kad tuo metu, kai J. Jurginis vakarais sėdėdavo Juškų sodybos 
prieangyje, pro šalį jo kaimynas Antanas Repečka keliaudavo pas kitą trakinietį 
Vytautą Keblą pasiklausyt radijo. Ne šiaip sau, bet kada ir bet ko, tačiau punktu-
aliai tuo pačiu metu paklausyti keistos radijo tarties, kuri visuomet prasidėdavo 
žodžiais: „Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono“.

Net praėjus keliems dešimtmečiams, kai aš jau likdavau nakvoti pas savo 
senelį Vytautą Keblą, vakare išgirsdavau tą patį balsą, kurio paklausyti anuomet 
žingsniuodavo Antanas Repečka.
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Po pietų paskambino kažkoks žurnalistas ir tiesiai, be užuolankų ėmė ir išpyš-

kino:
– Ar tiesa, kad  lietuviai šaudė į savus sausio 13-ąją prie televizijos bokšto?
Po tokio klausimo reikėjo šiek tiek susitvardyti, susikaupti ir pamažu bandyti 

išsiaiškinti klausimo prasmę ir tikslą. Tačiau žurnalistas buvo nekantrus:
– Tai šaudė ar ne?
– Ne, – neiškenčiau ir dar drūtai pridūriau.
– O gal turite kokių įrodymų, kad tai ne saviškių darbas?..
Šis klausimas neišdilo kelias dienas, skverbėsi kaskart vis giliau. Jei kyla net 

tokių klausimų, visai nenuostabu, kad apie pokarį galime išgirsti ir paskui mėginti 
atsakyti į dar „įdomesnius“ viešojoje erdvėje iškylančius paklausimus.

Kalbant apie karą Lietuvoje 1944-1953 m., kartais dar pasigirsta sąvokos „vi-
daus karas”, „pilietinis karas” ir t. t. Įdomu, ką į tokius samprotavimus galėjo atsa-
kyti Trakinių partizanai?

Aiškių ir tiesių atsakymų būta net keleto. 1944 ir 1945 m. du kartus buvo ata-
kuoti Kurkliai. Užimta stribų būstinė, išlaisvinti kaliniai. Tarp išlaisvintųjų atsidūrė 
ir mano trakinietė močiutė, kuri vėliau prisimindavo, kad suimant spėjo užsimauti 
kelis sijonus – mušant vis ne taip skaudės...

Per tuos užpuolimus viena iš „pilietinio karo“ pusių, pametusi galvas, išsilaks-
tydavo, net nežinia kur ir sustodavo. Kurklietis Minskas prisimena, jog kai kurie 
stribai iš nevilties sušokdavo į išmatų duobes, kad tik nepakliūti „miškiniams“ į 
rankas. Ir tikriausiai nesvarbu, kad išlindęs stribas uoliai švarindavosi, – juk tokio 
„liaudies gynėjo“ kvapo nepanaikinsi visą gyvenimą...

Nežinia, kuo būtų pasibaigęs trečiasis išpuolis Kurklių stribams, jei ne lemtin-
gasis birželis.

Tragišką Trakinių partizanams 1945 m. birželio 27-osios rytą kovotojai buvo 
įspėti apie prieš juos rengiamą išpuolį. Nežinia, kiek yra teisybės, bet partizanai 
išliko ramūs ir per daug nesijaudino, vietinių „gynėjų“ visiškai nebijojo, o regu-
liariosios kariuomenės nesitikėjo... Galima tik pašaipiai pamąstyti, kad kur čia 
tikėsies, kai vyksta tik natūrali „klasių kova“, o ne ištisa reokupacija.

12
Liūdniausia Kurklių šilo ir visos mūsų ekspedicijos vieta mums buvo išsprog-

dinta bunkerio duobė ir šalia stovinti šūvių suvarpyta sena eglė, kuri mena pasku-
tinį Trakinių partizaną.

Ilgiausiai iš jų išsilaikė Petras Kukta-Girininkas. Tikriausiai savojo kaimo paži-
nimas ir drąsa išgelbėjo jį iš didžiosios Trakinių miško apsupties 1945 m., tačiau 
pasitraukimas nebuvo lengvas. Argi įmanoma išlikti ramiam ir šaltam, matant žūs-
tančius kovos brolius ir priešų padegtą gimtąją sodybą? O kur dar prisiminimai 
apie du prieš metus žuvusius savo tikrus brolius?

Nepaisant viso to, buvusio ryšininko Tarzano pasakojimu, pavasarį, kai vos gy-
vas ir perbalęs Girininkas išlįsdavo iš bunkerio ir lyg kokia požemių būtybė vos 
neištirpdavo nuo pavasarinės saulės, – pasibėdojimai nepasipildavo. Girininkas 
geru žodžiu ar daina įpūsdavo tikėjimą aplinkiniams – ir gyvenimas vėl tęsdavosi.

Trakinių dienoraštis

Klemensas NEČIŪNAS-Urėdas (g. 
1923 m.) – iš Viktoriškių kaimo (Molė-
tų r.) kilęs, vidutinių ūkininkų šeimoje 
užaugęs laisvės gynėjas, P. Kuktos-Giri-
ninko būrio partizanas. Iki 1949 m. kar-
tu su būrio vadu Girininku, savo broliu 
Gintautu Nečiūnu-Eiguliu (1929-1949) 
ir kitais partizanais slapstėsi Kurklių šile, 
kol per kariuomenės operaciją liepos 12 
d. buvo sunaikinti du Didžiosios Kovos 
partizanų apygardos bunkeriai, žuvo 7 
partizanai, o K. Nečiūnas buvo suimtas. 
Buvo nuteistas 10 metų kalėti, kalintas 
Kazachstano lageriuose, grįžęs į Lietuvą, 
iki šiol gyvena tėviškėje Molėtų rajone, 
jo namų gonkelį puošia tas pats tarpuka-
rio Nepriklausomos Lietuvos Vytis. 

Alfonsas BAGDONAS-Aras (1911-
1945) – kariškis, laisvės gynėjas, par-
tizanų būrio vadas. Gimė 1911 m. Pa-
dembėje (Anykščių r.) ūkininkų šeimoje. 
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo 
puskarininkis, paskui vedė, augino sūnų 
Algimantą. 1944 m. vasarą A. Bagdonas 
kartu su broliais Rapolu-Lapu (1912-
1945) ir Povilu (1916-1945) pasitraukė 
į pogrindį, 1944-1945 m. buvo Didžio-
sios Kovos rinktinės Aro būrio vadas. 
Partizanai veikė Balninkų, Kurklių ir 
Kavarsko apylinkėse. 1945 m. pavasarį 
jo būrys įėjo į Juozo Šibailos-Dieduko 
suburtą Balninkiečių Laisvės rinktinę, 
rengė išpuolius prieš karines įgulas mies-
teliuose. Žuvo 1945 m. birželio 27 d. 
prie Trakinių kaimo kautynėse su NKVD 
daliniu kartu su daugiau kaip 30 partiza-
nų, tarp jų žuvo ir broliai Rapolas ir Po-
vilas. Palaikai buvo užkasti Moliakalnio 
kalvos papėdėje prie Kurklių, 1989 m. 
jie perlaidoti Kurklių miestelio kapinėse. 
Trakiniuose 2006 m. buvo pastatytas pa-
minklinis kryžius Alfonso Bagdono-Aro 
ir jo būrio partizanų žūčiai atminti.

Tvarkomas kryžius Girininko būrio 
partizano Antano Šulskaus-Nemuno 
(1923-1949) žūties vietoje Kurklių 
šile.  Mingailės Jurkutės nuotr.


