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DVARAS. ANTALINA

Laima viLEiKiEnĖ (g. 1957 m.) 
– istorikė, kultūros paveldo objektų 
tyrėja. 1985 m. Vilniaus universitete 
įgijusi istorikės, istorijos ir visuome-
nės mokslų dėstytojos išsilavinimą, ji 
dirba Vilniaus pilių valstybinio kultū-
rinio rezervato direkcijoje vyresniąja 
specialiste.

2003–2011 m. L. Vileikienė atliko 
kultūros paveldo objektų istorinius 
tyrinėjimus pagal autorines sutartis. 
Tarp jos tirtų Lietuvos dvarų 2008 m. 
buvo ir Antalinos dvaras. Ši publika-
cija paruošta kaip tyrimo ataskaitos 
santrauka.

Laima viLEiKiEnĖ

Antalinos dvaro sodyba yra Anykščių rajono Papilių kaime, 7 kilometrai nuo 
Kupiškio rajono Subačiaus miestelio, prie kelio Viešintos–Subačius, Viešintos upe-
lio pietiniame krante. Iš didelės dvaro sodybos išliko tik keletas pastatų, iš jų svar-
biausias – dviejų aukštų, su bokštu, laužyto plano rūmų pastatas, stovintis parko 
viduryje. Pietiniame parko pakraštyje yra ūkinių pastatų zona, joje yra mūro stulpų 
ir medžio sienų tvartas bei medinė daržinė.

Antalinos dvaro ansamblio įkūrėjai buvo bajorų Durasevičių (Durasovų, Dura-
sų) giminė, Rusijoje žinoma nuo XV a. Ji Ukmergės apskrityje įsikūrė XVIII a. pabai-
goje, o 1805 m. dokumentais pasitvirtino savo bajorystę, turėjo herbą „Odrovonž“. 
XIX a. Durasevičiai valdė keletą dvarų, jiems priklausė Viešintų (vėliau jis atiteko 
Komarams) ir Pelyšos dvarai su nedideliais palivarkais. 

1823 m. sudarytame šių dvarų plane nurodyta, kad Pelyšos dvaro savininkai 
buvo Ukmergės pavieto ribų teisėjas Jonas Durasevičius ir jo žmona Otolija, kilusi 
iš iš Bielevičių giminės. Rašytiniuose šaltiniuose užsimenama, jog iki tol Pelyšos 
dvaras galėjęs priklausyti Teodorui Bielevičiui. Lietuvos valstybės istorijos archyve 
saugomas dokumentas, kuriame išvardinti Vladislovo Durasevičiaus piniginiai įsi-
pareigojimai, ten minimi ir Teodoro Bielevičiaus 1819 ir 1821 m. išduoti Pelyšos 
dvaro skolos dokumentai Troškūnų bernardinų vienuolynui ir Vilniaus Basiesiems 
karmelitams.

Gal Pelyšos dvaras Durasevičiams atitekto kaip Otolijos Bielevičiūtės kraitis? 
Tai – tik prielaida, norint rasti konkrečių žinių, reikėtų atlikti Viešintų ir Pelyšos 
dvarų išsamius istorinius tyrimus. 

Kada ir iš kokio palivarko susiformavo Antalinos dvaras, deja, konkrečių duo-
menų peržiūrėtuose istoriniuose dokumentuose rasti nepavyko. Matyt, jis egzista-
vo jau XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje.

1823 m. Pelyšos dvaro plane matomas įrašas, kad Jono Durasevičiaus žmonos 
vardas buvo Otolija, perša mintį, kad palivarkas buvo pavadintas jos vardu. Mat 
vėliau visuose XIX a. istoriniuose dokumentuose jis vadinamas tik „Otolijanov“ 
arba „Otoljan“.

Jonas Durasevičius su žmona Otolija turėjo dukterį Mariją ir sūnūs Boleslovą, 
Pšeslovą ir du Vladislovus. Vienas iš jų, Vladislovas Robertas Jonas, gimęs 1826 
m. liepos 7 d., buvo dabartinių Antalinos dvaro rūmų statytojas. Po tėvo mirties ir 
pagal 1852 m. dvarų pasidalinimo aktą jam atiteko Otolijanovo palivarkas, Papilių 

miestelis su kaimu bei Mažeikų vietovė. Dvaro savininku jis tapo 1856 m. 
Savo seseriai Marijai jis turėjo išmokėti dalį pinigais iki 1860 m., bet ji mirė 
1855 m. ir buvo palaidota Papilių kapinėse. 

Manoma, jog mūrinius dvaro rūmus, išlikusius iki šiol, Vladislovas Du-
rasevičius pasistatė XIX a. 7–8 dešimtmetyje, bet ne vėliau kaip iki 8-ojo 
dešimtmečio vidurio. Dabartinio plano pastatas su bokštu pastatas jau yra 
pažymėtas 1879 m. Otoljanovo dvaro žemių plane, o apie ankstesnius 
dvaro planus archyviniuose dokumentuose nėra jokių žinių. Tame 1879 m. 
dvaro plane užfiksuotas rūmų pastatas su bokštu ir prijungtu ilgu korpusu 
(fligeliu). Rausva spalva šiame plane buvo pažymėti mūriniai, geltona – 
mediniai pastatai.

Iš rašytinių šaltinių žinoma, jog tuo metu rūmai buvo geros būklės. Pa-
grindinė rūmų dalis buvusi 36 aršinų (25,6 m) ilgio ir 21 aršino (14,9 m) 
pločio. Namo pamatai ir sienos buvo mūro, dengtas jis buvo malksnomis 
(gontais). Toks pat geros būklės buvęs ir prie rūmų prijungtas korpusas. Jo 
dydis buvo 12x12 aršino (8,5x8,5 m). Jis buvo mūrinis ant mūro pamatų, 
irgi dengtas malksnomis. 

Keli ūkiniai pastatai buvo geros, kiti – tik patenkinamos būklės. XIX a. 
pabaigoje dvaro sodyboje, be parke stovinčių rūmų, buvo dar 10 tokių 
pastatų: 

- klojimas – 30 aršinų (21,3 m) ilgio ir 12 aršinų (8,5 m) pločio, medinis 
ant mūro pamatų, dengtas malksnomis, geros būklės;

- ledainė – 18x18 aršinų (12,8x12,8 m), mūrinė ant mūro pamatų, 
dengta malksnomis, geros būklės;

- tarnų namas – 36x18 aršinų (25,6x12,8 m), medinis ant mūro pamatų, 
dengtas malksnomis, vidutinės būklės;

- paukštidė – 9x8 aršinų (6,4x5,7 m), medinė ant mūro pamatų, dengta 
malksnomis, vidutinės būklės;

Durasevičių palikimo pėdsakais

Durasevičių giminės herbas – „Odrovonžas“.
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- diendaržis – 135x12 aršinų (96x8,5 m), mišrus – medinis ir plytų ant mūro 
pamatų, šiaudais dengtas, geros būklės;

- sandėlis – 10x9 aršinų (7,1x6,4 m), medinis ant mūro pamatų, šiaudais deng-
tas, geros būklės;

- sandėlis – 52x12 aršinų (37x8,5 m), medinis be pamatų, šiaudais dengtas, 
senas;

- tvartas – 52x12 aršinų (37x8,5 m), medinis ant mūro pamatų, šiaudais deng-
tas, vidutinės būklės;

- sandėlis – 52x12 aršinų (37x8,5 m), medinis be pamatų, šiaudais dengtas, 
patenkinamos būklės;

- džiovykla – 30x12 aršinų (21,3x8,5 m), medinė be pamatų, šiaudais dengta, 
patenkinamos būklės.

Dar du nebenaudojamus kumetynus tuo metu reikėjo remontuoti.
Prie mūrinių rūmų buvo gana didelis sodas, iš kurio buvo gaunama iki 90 ru-

blių pajamų.
Papilių miestelyje dar stovėjo mūrinė dvaro kalvė, 16x14 aršinų (11,4x10 m) 

ant mūro pamatų, dengta lentomis, ir medinis 24x15 aršinų (17x10,7 m) dydžio 
kalvio gyvenamasis namas. Ten pat buvusi sena karčema, 50x14 aršinų (35,5x10 
m), mūrinė ant mūro pamatų, šiaudais dengta, sena ir laukianti remonto. Ji dvarui 
teikė 60 rublių pajamų. Mediniai valstiečių namai buvo be pamatų, šiaudais deng-
ti, įvairaus dydžio, seni.

Vladislovas Durasevičius keletą kartų buvo įkeitęs Otolijanovo dvarą Vilniaus 
žemės bankui: pirmą kartą – 1881 m. trims su puse metų, vėliau, 1885 m., – ilges-
niam laikui. Dvaras buvo įvertintas gerai, nes buvęs netoli geležinkelio, ūkis buvo 
gerai prižiūrėtas, pagrindinis dvaro pastatas buvo mūrinis.

Pagal 1879 m. planą Antalinos sodybos plotas buvo 5,36 dešimtinės (5,84 hek-
taro), Papilių miestelio sodybą sudarė 2,65 dešimtinės (2,89 ha) žemės. Ariamoji 
žemė Antalinos dvare siekė 90,41 dešimtinę (98,55 ha), Papilės miestelyje – 15,54 
dešimtinės (16,94 ha); pievų plotas Antalinos dvare buvo 58,13 dešimtinių (63,36 
ha), Papilės miestelyje – 8,74 dešimtinės (9,53 ha). Dvarui priklausė 41,13 dešim-
tinių (44,83 ha) miško, ten daugiausia augo eglės (20–80 metų) ir beržai (20–35 
metų). Tarp pievų ir miškų buvo iškasti grioviai. 

Vladislovas Durasevičius užaugino du sūnus: Marijoną Joną Adomą, gimusį 
1854 m. liepos 24 d., ir Boleslovą Kazimierą Vladimirą, gimusį 1863 m. kovo 2 d. 
Nuo 1892 m. iki XX a. pradžios abu broliai bendrai valdė paveldėtą tėvo dvarą. 
1907 m. pasidalinimo aktu 390 dešimtinių (425 ha) Otolijanovo dvaras su Papi-
lių miesteliu ir palivarku atiteko Marijonui Durasevičiui, tik jis dar turėjo išmokėti 
15100 rublių skolą Vilniaus žemės bankui.

1914 m. Otolijanovo dvarą M. Durasevičius pardavė dvarininkei Julijai Jalo-
veckienei –  Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomas J. Jaloveckienės ir 
M. Durasevičiaus pirkimo-pardavimo sutarties nuorašas.

Iki XX a. 3-ojo dešimtmečio Otolijanovo dvaras buvo Kauno gubernijos 
Ukmergės apskrityje, tačiau Lietuvos Respublikai pakeitus administracinį paskirsty-
mą jis atsidūrė Panevėžio apskrityje. To meto dokumentuose Antalinos dvaras jau 
vadinamas „Utalina“. Jo savininkė Julija 
Jaloveckienė gyveno Lenkijoje, faktiškai 
dvarą valdė jos sūnus inžinierius agro-
nomas Mečislovas Jaloveckis, tačiau ir 
pastarasis negyveno Lietuvoje – 1920 
m. jis buvo pasitraukęs į Angliją, jo turto 
klausimus sprendė jo įgaliotiniai.

XX a. 3-ajame dešimtmetyje Lietuvos 
Respublikos žemės reformos metu didieji 
dvarai buvo išdalijami į mažus ūkius, toks 
procesas palietė ir mūsų aprašomąjį dva-
rą.

1922–1923 m. buvo renkamos žinios 
apie dvaro žemes ir savininkus. Prieš pa-
skelbiant Žemės reformos įstatymą dva-
rui priklausė 272 ha. Nusavinus Papilių 
palivarką, Utalinos dvaras kartu su Ma-
žeikų vienkiemiu sudarė 232 ha plotą, 
iš jų 200 ha užėmė minėtas dvaras, o 32 
ha – Mažeikų vienkiemis. Didžiausią šių 
žemių dalį sudarė ariama žemė ir pievos 
(180 ha ir 48 ha). Sodas užėmė 1 ha 
plotą, jame augo 105 vaismedžiai. Visa 
tai buvo nurodyta Žinių lape, kuris buvo 
pateiktas Žemės reformos valdybai.

1823 m. Viešintų ir Pelyšos dvarų že-
mių ribų planas.

Antalinos (Otolijanovo) dvaro žemių 
1879 m. planas.

Mečislovo Jaloveckio XX a. pradžioje pieštas Antalinos dvaro rūmų vaizdas. Pie-
šinio originalas 2012 m. atgabentas iš JAV ir saugomas Lietuvos centriniame vals-
tybės archyve.
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Šiame labai informatyviame dokumente buvo pažymėti dvaro sodyboje bu-
vusių pastatų dydžiai, medžiagiškumas ir jų tuometinė būklė. Kai kurie pastatai, 
daugiausia ūkiniai, buvo prastos būklės kuri, matyt, nuo XIX a. pabaigos ne ką 
pasikeitusi. Tiesa, per keletą dešimtmečių atsirado keletas naujų statinių: buvo pa-
statyta medinė malksnomis dengta kalvė ir medinis klojimas. Nors dvarą globojo 
Lietuvos valstybė, kaip rašoma dokumente, be tikrųjų savininkų jis sparčiai nyko.

1922 m. matininkas Povilas Laurinavičius sudarė brėžinį, kuriame schematiškai 
užfiksavo Utalinos dvaro ribas. Žemės reformos valdybos 1923 m. vasario 23 d. 
nutarimu Nr. 309, remiantis Julijos Jaloveckienės turto globėjo Petro Vankovičiaus 
įgaliotinio Stasio Ivanausko pateiktu prašymu, Julijai Jaloveckienei žemės reformos 
įstatymo nenusavinama žemės norma buvo palikta Utalinos dvaro centre. Tos že-
mės normos ribos buvo: iš rytų ir pietų pusės – išparceliuota Utalinos dvaro žemė, 
iš vakarų pusės – Pelyšos vienkiemio savininko Kazio Sobolio žemė, iš šiaurės 
pusės – Viešintos upė.

Kita dvaro žemė 1925 m. buvo padalinta trylikai savininkų, skirtas sklypas ir 
pradžios mokyklai,  dalis žemės atiduota kapinėms.

Panevėžio apskrities Žemės tvarkytojo organizacijos likvidatoriaus Jono Dele-
vičiaus 1924 m. rugsėjo 22 dienos perdavimo akte Nr. 292 pažymėta, jog Julijai 
Jaloveckienei perduota 81 ha žemės reformos įstatymo neliečiamoji žemės ūkio 
norma. Iš šio skaičiaus 50 ha buvo ariama žemė, 18 ha pievos, 12 ha ganyklos, 1 
ha sodas su 75 vaismedžiais, 6,2921 ha pasėlių – pasėtų rugių.

Utalinos dvaro centre tuomet stovėjo šie trobesiai:
- rūmai – ilgis 30 m, plotis 22 m, aukštis 3 m, sienos plytų, stogas malksnų 

(gontų), būklė vidutinė;
- ledainė – ilgis 6 m, plotis 6 m, aukštis 1 m, po žeme dar 2 m, sienos plytų, 

stogas šiaudų, būklė vidutinė;
- svirnas – ilgis 23 m, plotis 8 m, aukštis 3 m, sienos rąstų, stogas malksnų, būklė 

vidutinė; 
- kumetynas – ilgis 17 m, plotis 8 m, aukštis 3 m, sienos rąstų, stogas malksnų, 

būklė vidutinė;
- kalvė – ilgis 17 m, plotis 8 m, aukštis 2,5 m, sienos rąstų, stogas malksnų, 

būklė gera;
- daržinė – ilgis 30 m, plotis 15 m, aukštis 4 m, sienos lentų, stogas malksnų, 

būklė vidutinė;
- tvartas – ilgis 33 m, plotis 27 m, aukštis 2,23 m, sienos mišrių medžiagų, 

stogas šiaudų, būklė bloga;
- daržinė – ilgis 26 m, plotis 7,5 m, aukštis 2,5 m, sienos rąstų, stogas šiaudų, 

būklė bloga;
- klojimas – ilgis 33 m, plotis 16 m, aukštis 25 m, sienos rąstų, stogas šiaudų, 

būklė bloga;
- daržinė – ilgis 44 m, plotis 7,80 m, aukštis 25 m, sienos rąstų, stogas šiaudų, 

būklė bloga.
Sodas ir 6 kambarių butas 1923 m. gruo-

džio 29 d. sutartimi buvo išnuomotas Šimonių 
miškų urėdui F. Tileriui.

Netrukus po to, kai dvaras buvo išparce-
liuotas, 1925 m. balandžio 18 d. Julijos Jalo-
veckienės įgaliotinis Romanas Chodakauskas 
šiuos pastatus ir 81 ha žemės pardavė Mykolui 
Linkevičiui.

Apie 1938–1940 m. M. Linkevičius žmonos 
Elenos vardu iš kaimynų dar nusipirko 23 ha že-
mės, bet 1948 m. dvaro savininkai Linkevičiai 
buvo ištremti į Sibirą. Rūmuose įsikūrė ir kelis 
dešimtmečius veikė vietinio ūkio kontora. 

Nuo XX a. 3-ojo dešimtmečio buvusio 
dvaro žemėse atsirado Putinų kaimas. 1926 
m. kovo 17 d. Žemės reformos valdyba svars-
tė išparceliuoto Antalinos dvaro pavadinimo 
klausimą, žinojo apie vietos savivaldos siūlymą 
išparceliuotą dvarą pavadinti Utalinos kaimu, 
bet priėmė nutarimą Nr. 2505, kuriuo buvusį 
Panevėžio apskrities Subačiaus valsčiaus Uta-
linos dvarą nusprendė pavadinti Putinų kaimu.

XX a. pabaigoje Antalinos dvaras buvo gra-
žintas paskutiniojo savininko palikuonims.

Marmuro lenta su įrašais ant Durase-
vičių giminės koplyčios primena, kad 
joje buvo palaidoti ir Antalinos dvaro 
savininkai Vincentas ir Otolija Durase-
vičiai. 

Alyvų krūme skęstantis Pšemyslovo 
Durasevičiaus kapas ir paminklo lieka-
nos Papilių kapinėse. 

Papilių kapinės ir Durasevičių giminės koplyčia – Antalinos dvaro savinin-
kų amžinojo poilsio vieta. Foto: TK, VŽM. n



34 3534 35

Antanas PETruLioniS

Iš amžių glūdumos pažvelgus

Didikams ir bajorijai nebesugebant tvarkytis valstybės viduje ir po nepavy-
kusių dviejų sukilimų prieš pavergėjus Lietuva kaimynų XVIII a. pabaigoje buvo 
pasidalinta ir daugiau kaip šimtmečiui neteko nepriklausomybės. Lietuva buvo 
prijungta prie carinės Rusijos, prasidėjo ilgi priespaudos ir vergijos metai.

Nemažai Lietuvos gyventojų tuo metu emigravo į kitas šalis, nors ir ten keliai 
nebuvo rožėmis kloti. Vienas iš tokių emigrantų buvo ir Mykolas Linkevičius, kilęs 
iš Subačiaus apylinkių. Palikęs tėvų ūkį ir senus tėvus su keturiom seserimis, dar 
gerokai prieš Pirmąjį pasaulinį karą jis iškeliavo tėvų ir brolių keliais į Ameriką. 
M. Linkevičius išvyko būdamas pačiame jėgų žydėjime ir ten praleido daugiau 
kaip 15 metų. Buvo be galo darbštus, tvirto charakterio. Kaip pasakojo pats M. 
Linkevičius, per daug sunkiai nedirbo – dirbo fabrike ir su elektriniu karučiu ve-
žiojo gaminius. Uždarbis buvo geras, fabriko vadovybė vertino jo darbštumą ir 
sąžiningumą. Laikas slinko labai pamažu. Susikrovęs nemažą kapitalą, dažnai 
pagalvodavo ir apie grįžimą į gimtąją tėvų pastogę.

Kaip tik tuo metu XX a. pradžioje įvyko lūžis – pavergtos tautos nutraukė 
vergijos grandines. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, kilo pavergtos tau-
tos, kūrėsi naujos Nepriklausomybę atgavusios valstybės. Po 125 metų iš carinės 
Rusijos priespaudos išsivadavusi Lietuva 1918 m. vasario 16-ąją irgi pasiskelbė 
Nepriklausoma Respublika. Iškart buvo kviečiami grįžti po pasaulį išsibarstę jos 
sūnūs ir dukros.

Daugelis išgirdo Tėvynės šauksmą, grįžta į Laisvą Lietuvą. Ilgai nedvejodamas 
M. Linkevičius irgi nutarė grįžti į gimtuosius tėvų namus. Palieka svečią šalį ir gerą 
uždarbį – Tėvynės ilgesys yra brangesnis už viską.

Naujas gyvenimas tėvų žemėje

Iš pradžių M. Linkevičius pasitvarko tėviškėje, ištekina dar neištekėjusias seseris 
už vyrų, išmoka joms pasogas. Paskui parduoda tėvų ūkį su 30 ha žemės ir, ilgai 
nelaukdamas, 1925 m. nužiūrėjęs už 20-ies kilometrų nuo tėviškės dvarelį, jį nu-
perka. Pirkiniui išleidžia visus sunkiai uždirbtus svetimoje šalyje pinigus. Dvaras, 
ėjęs iš rankų į rankas, labai apleistas, paskendęs skolose.

Jau pats būdamas solidaus amžiaus, 1926 m. jis sukuria šeimą – paima į žmo-
nas iš gausios šeimos labai darbščią ir tvarkingą Eleonorą, abu imasi sunkaus ūki-
ninko darbo. 1927 m. pagausėja šeima – gimsta sūnus Bronius. Šeima išaugo, bet 
kartu tai buvo ir didelis gyvenimo džiaugsmas.

Po metų gimsta duktė Bronė. Dabar jie jau keturiese. Kur keturi – tai ne du. 
Padidėjusi šeima, nors ir sudarė daugiau rūpesčių, bet kartu tapo gyvenimo tikslu 
– atėjo laikas gyventi ir dirbti dėl vaikų.

Norint prikelti apleistą griūvantį dvarą, reikėjo nemažai lėšų jam atgaivinti, 
o visi pinigai jau buvo išleisti dvarui pirkti. Paima paskolą iš Žemės ūkio banko, 
superka gyvulius, suremontuoja apgriuvusius ūkinius pastatus, pastato naujų. Po 
penkerių metų grąžina bankui paskolą su palūkanomis. Ūkis kasmet tik tvirtėja.

Pagrindinė ūkio šaka – gyvulininkystė: laiko per 40 melžiamu karvių, neskai-
tant prieauglio, pristato pieną į pieninę, o nugriebtu pienu šeria bekonus. Ūkis kie-
kvieną mėnesį vien už pieną gauna daugiau kaip 1 tūkst. litų pajamų. Tuo laiku, tai 
buvo dideli pinigai, tad ūkis tvirtėja ir garsėja visoje apylinkėje kaip pasiturintis. 

Nors M. Linkevičius valdo 81 hektarą žemės, bet savo valdas šeima 
plečia toliau. 1938–1940 m. žmonos Eleonoros vardu iš kaimynų jis 
nuperka dar 23 hektarus. Žemė derlinga – kadangi laikė daug gyvulių, 
tai žemei pakako ir organinių trąšų. Javų derlius iš vieno hektaro siekė 
per 40 centnerių. Rodos, tik gyvenk, dirbk ir džiaukis gyvenimu. Kaip 
pasakojo pats dvaro šeimininkas, „parama“ (garinė kuliamoji) kuldavo 
ištisą savaitę o aruodai svirne lūždavo nuo grūdų.

Kiek leido to meto technikos lygis, ūkis turėjo visą reikalingą techni-
ką žemei dirbti. Aišku, kad su savo šeima visos žemės negalėjo įdirbti, 
– samdė darbininkus, gerai jiems mokėjo už darbą, darbininkai buvo 
gerai rengiami ir maitinami. Samdiniai išbūdavo po keletą metų – mat 
dvarininkas dvarininkui nelygu. Ir patys šeimininkai su visa samdoma 
šeimyna valgydavo prie vieno stalo. Grįžę samdiniai iš darbo darbyme-
čio metu eidavo dvi valandas pailsėti – taip vadinamo „pogulio“.

Prabėgo 15 metų taip greit ir nepastebimai – lyg viena gyvenimo 
diena.

Pro šimtmečių dulkes

AnTALinA – kaimas Viešintų 
seniūnijoje už 7 kilometrų į vaka-
rus nuo Viešintų. Įsikūręs į pietus 
nuo kelio Viešintos–Subačius ir nuo 
Viešintos upės. Ribojasi su Putino ir 
Papilių kaimais.

Yra 12 sodybų – 24 gyventojai 
(2011 m.). Priklauso Papilių seniū-
naitijai (nuo 2009 m.).

Istorijos šaltiniuose minima, kad 
Utalinos (Otaljanovo) dvaras buvo 
įkurtas 1746 m., tačiau kas buvo 
jo pirmieji savininkai, duomenų 
neišliko. Pirmieji dvaro rūmai buvo 
statyti 1812 m., kai Antalinos dvaro 
savininkas buvo Durasas, vėliau 
dvarą valdė jo palikuonys, iki 1914 
m. – Marijonas Durasevičius. Pir-
mojo pasaulinio karo metais dvaras 
atiteko Julijai Jaloveckienei. 

1923 m. Antalinos dvare buvo 
12 sodybų – 108 gyventojai. 1924 
m. buvo vykdoma Antalinos dvaro 
žemių parceliacija, tuomet dvaro 
savininkei J. Jaloveckienei, valdžiu-
siai 132,51 ha, buvo palikta 79,35 
ha žemės. Užbaigus dvaro parcelia-
ciją, nuo 1926 m. išdalyta jo žemė 
buvo priskirta Putino kaimui.

1925 m. išparceliuoto dvaro cen-
trą perpirko ir iki 1948 m. jį valdė 
Mykolas Linkevičius (1891–1965) 

Antalinos dvaras 1996-ųjų rudenį: patvarkytas ir 
laukiantis šviesesnės ateities. Foto: TK.
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Prasidėjo represijos ir trėmimai

Aušo 1948 m. gegužės 22-oji, pavasario diena. Visa gamta atbudo ir pasipuo-
šė pražydusių gėlių kilimu. Sužaliavo Antalinos dvare šimtametės liepos, pakvipo 
pražydusios baltos ievos. Tačiau atbudusi gamta Lietuvai nežadėto nieko gero.

Darbščiausi Lietuvos žmonės taikiai dirbo, augino vaikus ir turėjo vilčių, kad 
Lietuva kada nors numes okupanto jungą ir vėl taps laisva, Nepriklausoma. Visi 
pavasario darbai tądien ėjo į pabaigą, buvo galima ir atsikvėpti iki pradės rasoti 
rugiai, sužydės dobilai ir prasidės šienapjūtės vajus.

Tačiau tokiems kilniems tikslams likimas neleido išsipildyti.
Po sunkių dienos darbų žmonės dar ilsėjosi, nieko blogo nenujausdami. Antali-

nos dvaro šeimininkė Eleonora Linkevičienė, nieko neįtardama, iš vakaro užmaišė 
duoną, tikėdamasi rytojaus dieną jos paskanauti. Deja...

Iki aušros – dar daugiau kaip pora valandų. Staiga lyg perkūnas iš giedro dan-
gaus suburzgė, suriaumojo motorai, sukaukšėjo kareiviški batai į kiemo grindinį. 
Visi dar miegantys namai buvo apsupti NKVD kareivių ir vietinių stribų – taip liau-
diškai vadino liaudies gynėjus, mat nebuvo aišku, nuo ko jie gynė savo tautiečius. 
Kieme triukšmas susimaišė su keiksmais mažai pažįstama kalba.

Duslus beldimas į duris ir už jų šauksmas:
– Vstavaj, chaziain!.. Kelkis, šeimininke!..
Akimirksniu į namus prigužėjo neprašytų svečių. Stribai nebuvo labai aktyvūs, 

jie daugiau laukė, kada atsiradus progai galės ką nors nudžiauti iš šeimininkės gė-
rybių. Tokia proga tuoj pasitaikė, ir kaip mat buvo prigrūstas krepšys rūkytų dešrų, 
kurias šeimininkė jau buvo numačiusi pasiimti tolimai kelionei.

Be didelių ceremonijų naktibaldos davė vieną valandą pasiruošti ir į kelionę... 
Koks galėjo būti pasiruošimas, kada dreba rankos, širdis vis tankiau mušasi... Šu-
nelis, pririštas prie svirno, it nujausdamas, kad namuose kažkas negerai dedasi, 
pradėjo gailiai kaukti.

Namuose tą naktį buvo tik M. Linkevičius su žmona Eleonora. Vaikai nuo na-
mų už 40 kilometrų mieste. Koks jų likimas?

Skirtu laiku kas po ranka papuolė, susikrovė – ir į kelionę... Paskutinę minutę 
pagalvoję, kad gal daugiau neišvys savo gimtųjų namų, – atsiklaupė prie Šv. Ma-
rijos statulėlės, kuri stovėjo papuošta pavasario gėlėm garbingiausioje kambario 
vietoje, karštai pasimeldė, kad ji ir toliau laimintu gyvenimą tremtyje, toli nuo at-
imtųjų namų, nesvetingoje šalyje. Pabučiavę namų aslą, išėjo į tamsiąją tremties 
naktį. Išeidami iš savo namų svarstė: „Dieve, už ką mus baudi?.. Rodos, gyvenome 
pagal Tavo įstatymus, artimo neskriaudėme, alkaną pamaitindavome, svetimo ne-
geidėme, nuogą aprengdavome. Branginome savo šeimos židinį, mylėjome savo 
didžiausią turtą – vaikus, gimtąjį kraštą, Tėvynę Lietuvą...“

Apkaltinti, bet nesijausdami nusikaltę, paliko jie savo namus pačiu gražiausiu 
metų laiku. Subačiaus geležinkelio stotyje jau laukė didžiulis gyvulinių vagonų 
sąstatas. Kariuomenė, padedama stribu, po kaimus rinko „liaudies priešus ir buo-
žes“ deportavimui į šaltojo Sibiro platybes.

Ligos, kančių ir ilgesio bemiegės naktys ir dienos Sibiro tremtyje

Kas tomis siaubo dienomis vyko nekaltų žmonių širdyse, kai jie buvo gaudomi 
ir per prievartą grūdami į gyvulinius vagonus vien dėlto, kad mylėjo savo vaikus, 
savo gimtąjį kraštą? Apie išgyvenimus ir kančias galėtų pasakyti tik vienas Dievas.

Praėjus nuo tos dienos pusei šimtmečio, kai kurie buvę trėmimo užsakovai 
ir vykdytojai arba jiems prijaučiantys (o jų tarp mūsų irgi ne tiek jau mažai) ragi-
na visuomenę kuo greičiau tai pamiršti. Jie motyvuoja tuo, kad tai buvo seniai ir 
kelti šį klausimą jau per vėlu. Kaltinti tuos žmones, kurie tiesiogiai prisidėjo prie 
trėmimų, dabar esą jau nėra prasmės, tai reikėjo daryti žymiai anksčiau, vos tik at-
gavus Nepriklausomybę. Pasakykite, kas tai jiems trukdė, būnant valdžioje ir turint 
daugumą Seime nuo 1992 iki 1996 m. rudens. Kartais prabyla sąžinės balsas ir 
didžiausiems nusikaltėliams, prisiminus šiurpius įvykius ir padarytus nusikaltimus 
prieš visai nekaltus žmones.

Tie kurie nepatyrė smurto ir prievartos, negali įsivaizduoti, kiek padaryta tiems 
žmonėms moralinės žalos, jau nekalbant apie materialinę. Išgamų padarytos žaiz-
dos su laiku apgyja, tačiau randai pasilieka visam gyvenimui. Išgamoms, kurie 
bendravo su okupantu ir vykdė tautos genocidą, negali būti atleidimo, nebent jie 
su ašaromis akyse jo prašytų, tuomet tik mūsų krikščioniška pareiga skatina jiems 
atleisti.

Per keletą dienų visi gyvulinio sąstato vagonai Subačiuje buvo prigrūsti nekaltų 
žmonių iš Subačiaus, Surdegio, Troškūnų, Viešintų ir dar iš tolimesnių apylinkių. 
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Tomis lemtingomis gegužės dienomis per tūkstantį geriausių Lietuvos sūnų ir duk-
terų paliko Subačiaus geležinkelio stotį, tuo pačiu ir savo namus.

Vagonai su alkstančiais ir trokštančiais tremtiniais ištisas dvi savaites dundėjo į 
Rytus, kol pasiekė paskirties vietą. Dauguma tremtinių buvo išlaipinta Krasnojarsko 
krašte. Mykolas Linkevičius su žmona Eleonora atsidūrė Krasnojarsko srities Manos 
rajono Orešnos apylinkėje.

Linkevičių vaikai sūnus Bronius ir duktė Bronė, Dievo Apvaizdai padedant, į 
tremtį nepakliuvo. Tuo metu jie gyveno Panevėžyje, jų buvo ieškoma darbo vieto-
se, bet vietiniai kolaborantai pernelyg nesistengė juos surasti – paliko kitam kartui. 
Juk tai buvo dar ne paskutinė „nemokama ekskursija“ gyvuliniu ekspresu...

Nors vaikai ir pasiliko Lietuvoje, jie buvo už įstatymo ribų. Teko visą laiką gy-
venti su baime ir laukti valandos, kada bus surasti ir išsiųsti pas tėvus. Sūnus Bro-
nius buvo pašalintas iš Kauno politechnikos instituto antrojo kurso, o duktė Bronė, 
baigusi Panevėžio mergaičių gimnaziją, stojo į Kauno medicinos institutą. Ji išlaikė 
stojamuosius egzaminus, bet neįveikė mandatinės komisijos, nes buvo „buožės 
vaikas“. Taip prasidėjo Linkevičių šeimos Odisėja: vienų – Sibiro platybėse, o kitų 
– „laisvoje tarybinėje“ Lietuvoje.

Tėvams pasiekus galutinę sustojimo vietą, čia prasidėjo ilgos ir sunkios tremties 
dienos.

Sovietinės imperijos propagandos mašina veikė be sutrikimų. Pirmiausia bu-
vo paruošti vietiniai gyventojai, pas kuriuos turėjo patekti tremtiniai iš Lietuvos. 
Visiems to krašto gyventojams iš anksto buvo pranešta, kad čia bus atvežti bai-
sūs nusikaltėliai, vagys ir buožės, kurie nepakluso tarybinei santvarkai. Žmonės 
tais valdžios paistalais kai kur ir patikėjo. Jau pirmomis tremties dienomis vietiniai 
gyventojai į lietuvius žiūrėjo nepasitikėdami ir su panieka. Turėjo praeiti keletas 
mėnesių, kad tremtiniai įgytų vietinių gyventojų pasitikėjimą ir nuoširdumą, tik po 
to atvykėlių gyvenimas kiek prašviesėjo. 

Vietinė valdžia atvykusius M. ir E. Linkevičius apgyvendino apgriuvusioje 
pašiūrėje, kur prieš tai vietiniai žmonės laikė vištas. Gerai, kad ten ką tik buvo 
prasidėjęs pavasaris, tai jie, nors ir seni būdami, dar iki žiemos turėjo laiko savo 
„apartamentus“ kapitališkai suremontuoti: stogą apklojo sausa žole, po to ją gerai 
prispaudė kartimis.

Kraštas tas retai apgyvendintas, aplink supa didžiuliai miškai. Ten ne retenybė 
pamatyti ir gyvą Sibiro mešką. Jeigu žmogus čia būtum jaunas ir turėtumei daug 
sveikatos, tai gali suręsti tokį būstą, kad nė sapne nesapnavai. Bet tai ne jiems: 
Mykolas jau seniai buvo peržengęs pensininko slenkstį, Eleonora irgi prie jo jau 
artėjo...

Jiedu greit sulaukė ir speiguotos žiemos. O žiemos ten gilios ir šaltos, sniego 
būna iki juosmens. Gyvenant vištų pašiūrėje žiemą, laikas taip lėtai slinko, bet į 
neviltį jie nepuolė, vis tikėjosi, kad vergija kada nors baigsis ir vėl išvys savo gim-
tinės mėlyną padangę.

Jau antraisiais tremties metais labiau pasitvarkę savo apgailėtiną būstą, jie ėmė 
galvoti, kaip įsigyti karvutę, o paskui gal pasiseks ir paršelį nusipenėti. Kad šias 
kilnias svajones įgyvendintų, jiems reikėjo pinigų ir sveikatos, deja, nei vieno, nei 
antro jiedu neturėjo.

Tačiau lietuviai gi išradingi, darbštūs ir kantrūs. Neprapuolė jie ir Sibiro vergi-
joje, o po dvejų tremties metų Mykolo ir Eleonoros svajonėms buvo lemta išsipil-
dyti.

Kai jiedu atvyko į paskirties vietą, jiems iškart buvo pasakyta: „Dabar čia jūsų 
namai ir čia jūsų kapai. Nė nesvajokite, kad kada nors jums teks pamatyti savo 
gimtąjį kraštą, išmeskite visas viltis“.

Jie tokiais svaičiojimais nepatikėjo – ir taip likimas lėmė, kad vergijos tironai 
karčiai apsiriko, liūdnoms jų pranašystėms nebuvo lemta išsipildyti. 

Sibire badavę tėvai be Lietuvoje likusių vaikų pagalbos gal ir nebūtų išgyvenę 
tų aštuonerių tiems tekusios tremties metų. Tėvai nežinojo, kur ieškoti pagalbos, į 
ką kreiptis. Iš giminių, likusių Lietuvoje, jokios pagalbos nesulaukė. Nors kai kas iš 
jų tokią pagalbą ir galėjo suteikti, betgi sotus alkano neatjaučia... O vaikus Lietuvo-
je tuo metu galėjo ištikti tokia pati tremtini dalia.

Tėvai, labai rizikuodami vaikų likimais, rašė iš Sibiro laiškus prašydami: „Siųs-
kite, brangūs vaikeliai, pagal išgales kokius nors maisto siuntinukus, nes mes mirš-
tame iš bado...“

Ką vaikai galėjo padėti Sibire badaujantiems tėvams, patys vos galą su galu 
sudurdami, kartais nežinodami, kada prasideda diena ar baigiasi naktis.

Vaikai, išvengę tremties ir kitais trėmimų etapais, kaip įmanydami dalijosi su 
alkstančiais tėvais paskutiniu savo duonos kąsniu. Taip prabėgo keli vilties ir lau-
kimo metai.

Antalinos dvaro vaizdas, keičiantis šei-
mininkams, 2008 m. pavasarį. Foto: 
Daiva Stankevičienė.

Pro šimtmečių dulkes
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1953 m. pavasarį, kovo mėnesį, visą pasaulį apskriejo džiugi žinia, kad mirė 
„tautų vadas“ Josifas Stalinas. Sovietinės imperijos pavergtos tautos lengviau at-
sikvėpė. Žmonės netikėjo savo ausimis, tokią džiugią žinią girdėdami. Išvarginti 
ir iškankinti sovietinės imperijos žmonės džiaugėsi širdyse, neparodydami to 
džiaugsmo atvirai. 

Po J. Stalino mirties liovėsi masiniai žmonių trėmimai į Sibirą, Atsidarė lagerių 
vartai, daugelis išėjo į laisvę ir grįžo į gimtuosius namus. Nors tikros laisvės ir ne-
buvo, tačiau net ir tremtyje pasidarė lengviau gyventi. Žmonės įgijo pasitikėjimo 
savimi. Praėjo dar pora metų, ir tremtiniai ėmė grįžti į Lietuvą iš tremties.

M. ir E. Linkevičiai 1956 m. sveiki ir gyvi grįžo į Antalinos dvarą, iš kurio bu-
vo ištremti. Jie  jautėsi užgimę antrą kartą ir dėkojo Dievui, kad jų maldos buvo 
išgirstos.

Ir vėl savo namų pastogėje

Grįžusius tremtinius Mykolą ir Eleonorą Linkevičius Papilių kaimo gyventojai 
pasitiko nesvetingai. Antalinos dvaro savininkams vietinio kolchozo vadovybė at-
sisakė leisti net ir apsigyventi iš jų pačių atimtuose nuosavuose namuose. Visi buvo 
įsitikinę, kad ištremtieji jau niekada nebesugrįš į tuos namus.

Kai vyko tas didysis trėmimas iš Subačiaus, kolūkiai dar tik pradėjo kurtis. Ištrė-
mus Linkevičius į Sibirą, Antalinoje likęs jų turtas buvo išgrobstytas – daugiausia 
vietos gyventojų. Turtą tempė visi, kas tik pajėgė, neliko nuošaly ir aukštesnės val-
džios institucijos. Kartais net susipešdavo tarp savų dėl vieno ar kito vertingesnio 
daikto. Kai viskas truputį aprimo, duktė Bronė nuvykusi po dviejų savaičių į tėvų 
dvarą, jo nebeatpažino – viskas atrodė kaip po gaisro: langai išdaužyti, durys iš-
plėštos, net krosnis, ir tas iškart išgriovė, kai kur pabandė išplėšti ir grindis. Visur 
buvo didžiausia betvarkė, kai tenai pasidarbavo XX a. vandalai.

Ir iš kur žmonėse tiek daug neapykantos ir griaunamos energijos?.. Juk oku-
pacija buvo vos prieš keletą metų prasidėjusi, tačiau, pasirodo, jau buvo gerai 
organizuota propaganda neapkęsti artimo, viską griauti, nesvarbu, kam priklauso 
turtas. Sovietinė propaganda turėjo didžiulę patirtį sujaukti žmonių protus, kad jie 
vienas į kitą žiūrėtų su nepasitikėjimu ir neapykanta. Ir tai per tokį trumpą laiką 
jiems pavyko įgyvendinti – žmones tiesiog pavertė robotais, kurie klusniai vykdė 
jų nurodymus. Pačiose aukščiausiose valdžios viršūnėse buvo įrodinėjama, kad 
tremtiniai niekad nebesugrįš ir su jų turtu galima daryti, ką tik nori.

Mirus tironui, padėtis pasikeitė, tremtiniai, nors ir pamažu, ėmė grįžti į savo 
namus. Vietos gyventojai, kurie aktyviai prisidėjo prie trėmimų ir paskui išgrobstė 
ištremtųjų turtą, atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje – pasijuto prieš tremtinius nusi-
kaltę, buvo nepatogu tremtiniams pažiūrėti tiesiai į akis. Todėl, kiek tik įmanydami, 
darė visokiausias kliūtis, kad grįžę tremtiniai nebūtų apgyvendinti savo namuose. 
Jie stengėsi juos įkišti kuo toliau nuo jų namų, kad mažiau sužinotų apie jų pada-
rytas piktadarybes.

Tai savo kailiu patyrė ir Linkevičiai. Kur tik jie nesikreipė, visur atsimušė 
kaip žirniai į sieną. Atrodė, kad čia gyvena nebe tie žmonės. Net ir svetimoje 
šalyje kartais būdavo parodoma daugiau užuojautos ir nuoširdumo.

Bet atsirado ir gerų žmonių – tai tie patys buvę jų samdiniai, tuo laiku turėję 
svarų balsą net ir vietos valdžioje. Todėl kolchozo valdžia) buvo priversta nu-
sileisti ir leisti Linkevičiams apsigyventi savo namuose. Tiesa, šitoje pastogėje 
daugiau teisių jie neturėjo – gavo vieną nedidelį kambarėlį su bendra virtuve 
be langų. Įstiklino langus, susimūrijo krosnį ir buvo labai patenkinti, kad vėl 
turi savo nuosavą pastogę.

E. Linkevičienė, dar turėdama šiek tiek sveikatos, pradėjo dirbti valytoja 
kolchozo kontoroje, kuri buvo įsikūrusi tuose pačiuose Antalinos dvaro rū-
muose. Taip šeima prisidurdavo vieną kitą rublį pragyvenimui. Aštuonerius 
metus taip dirbusi ji nė karto nepadejavo, kad jai sunku.

Savo namuose jiedu dar išgyveno devynerius metus. Iš Sibiro tremties turtų 
jie neparsivežė, grįžo tik su ryšulėliu rankose. Bet buvo laimingi savo namuo-
se: nors ir buvo gili senatvė, jiedu kvėpavo lietuvišku oru, jiems švietė skaisti 
Lietuvos saulė, jų svajonė išsipildė. Vaikai buvo šalia jų, jie jautė jų šilumą ir 
jautrų užuojautos žodį.

Sulaukęs garbaus amžiaus, M. Linkevičius staiga susirgo ir po keleto dienų, 
1965-ųjų spalį, mirė Anykščių rajoninėje ligoninėje. Jis buvo palaidotas Pa-
nevėžio miesto kapinėse, arčiau ten gyvenusių savo vaikų. Laidotuvės paliko 
pakilų įspūdį, nors kartu ir slegiantį, nes tai buvo pirmieji tremtiniai, grįžę iš 
Sibiro gulagų, kuriuos priglaudę Lietuvos žemelė.

Likusi viena E. Linkevičienė persikėlė gyventi pas vaikus į Panevėžį ir čia 

Antanas Petrulionis paveldėtojams grą-
žintame Antalinos dvare. Už lango – 
tremtiniams atminti pastatytas kryžius. 
1996 m. ruduo. Foto: TK.

su žmona Eleonora Linkevičiene 
(1893–1984), išplėtė dvaro valdas, 
sutvarkė senus pastatus ir turėjo 
vieną stipriausių ūkių apylinkėje.

Nuo 1920 m. veikė Antalinos 
pradinė mokykla, kuri 1987 m. buvo 
panaikinta.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1948 
m. gegužės 22 d., iš Antalinos buvo 
ištremti į Sibirą 4 asmenys, tarp jų – 
M. ir E. Linkevičiai, laikyti tremtyje 
iki 1956 m. Nacionalizuoti dvaro 
rūmai buvo apleisti ir grobstomi, 
juose būdavo apgyvendinami ūkio 
darbininkai.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į 
„Spindulio“ kolūkį, vėliau priklausė 
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praleido dar 19 metų. 1981 m. spalį ji palaidojo savo sūnų Bronių, kuris, būdamas 
54-erių, neaiškiomis aplinkybėmis iškeliavo  Anapilin. O po trejų metų, sulaukusi 
garbaus amžiaus, ji ir pati atgulė šalia vyro Mykolo ir sūnaus Broniaus Panevėžio 
miesto kapinėse.

Padvelkia nauji vėjai, ima braškėti sovietines imperijos vežimo ratai

Po E. Linkevičienės mirties praėjo dar penkeri metai. Atsirado požymių, kad 
sovietinė imperija ilgai nebeišsilaikys. Sovietų Sąjungoje atėjus į valdžią Michai-
lui Gorbačiovui, daug kas pradėjo keistis į gerąją pusę. 1989 m. pagal Anykščių 
rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimą Antalinos dvaro 
rūmai buvo grąžinti vienintelei M. ir E. Linkevičių įpėdinei dukrai Bronei Linkevi-
čiūtei-Petrulionienei.

Iki 1989 m. Antalinos dvaro rūmus keletą metų valdė Anykščių rajono Melio-
racijos statybos-montavimo valdyba, čia buvo įsikūręs jos pagalbinis ūkis „Šviesa“, 
kuriam  vadovavo prisiekęs komunistas Algis Eiva.

Gavę Anykščių rajono valdžios sprendimą, kreipėmės su juo pas ūkio vadovą 
A. Eivą, kad perduotų mums rūmus. Tačiau ūkio vadovas apie pastatų gražinimą 
teisėtiems jų savininkams ir girdėti nenorėjo. Jis atsisakė kategoriškai pareikšdamas: 
„Ko jau ko, bet rūmų tai jau negrąžinsiu, jeigu reikės, kreipsiuosi netgi į Ministrų 
tarybą!“

Praėjus mėnesiui, kreipėmės į jo viršininką, Melioracijos statybos-montavimo 
valdybos vadovą Sigitą Radzevičių, kuris be jokių sąlygų parašė raštą apie tai kad 
Antalinos dvaro rūmai perduodami tikriesiems jų savininkams – Bronei Petrulio-
nienei.

Tuo tarpu ūkio vadovas A. Eiva, pajutęs, kad rūmai tuoj bus 
perduoti tikriesiems savininkams, leido juose „pašeimininkau-
ti“ vietos gyventojams. Po jų „pasivaikščiojimo“ rūmuose liko 
tik plikos sienos. Antalinos dvaro rūmai sovietinės okupacijos 
metais buvo nusiaubti du kartus – pirmą kartą po Linkevičių 
ištrėmimo į Sibirą, o antrą kartą 1989 metais. Kokios būklės 
rūmus atgavome, kokia jiems tada dar buvo padaryta žala, 
gal ir neverta smulkiau aprašyti, tai būtų tiesiog popieriaus 
gadinimas.

Rūmų niokojimą šaltai stebėjo ūkio vadovybė. Jiems tie-
siog rūpėjo, kad rūmams būtų padaryta kuo didesnė žala, ir 
tikrieji savininkai atgautų juos kuo blogesnės būklės. Toks bu-
vo sovietinis mąstymas.

Be rūmų Antalinos dvare dar buvo išlikęs senas lentomis 
kaltas klojimas, kuris kažkodėl kolchozmečiu nebuvo nu-
griautas. To klojimo ūkio balanse nebuvo, tad ūkio vadovybė 
mums pretenzijų neturėjo, kad jį irgi pasiimame.

Užtat karvidė prieš porą dešimtmečių buvo perstatyta ir 
buvo ūkio turtas. Kreipėmės į Anykščių rajono valdžią prašy-
dami, kad ir karvidę gražintų mums, tačiau gavome neigiamą 
atsakymą. Kaip parašė, karvidė yra perstatyta, pakeičiant dau-
giau nei 50 proc. jos konstrukcijų, ir patarė kreiptis į teismą 
dėl jos grąžinimo. Mes apsisprendėme verčiau negaišti laiko 
teismams.

Atgavę apgriautus ir nuniokotus Papilių dvaro rūmus, kiek 
leido mūsų šeimos biudžetas, bandėme tvarkyti. Sugriauti la-
bai lengva, o atstatyti prireiks dešimtmečių.

Tremtiniams Mykolui ir Eleonorai Linkevičiams atminti 
1991 m. parke priešais rūmus pastatėme ąžuolinį kryžių. Kry-
žius buvo pašventintas rugpjūčio 3 dieną – tą atmintiną dieną, 
kada buvo laidojami Medininkuose žuvę tautos didvyriai. 
Kryžiaus šventinimo ceremonijoje dalyvavo gausus būrys ar-
timųjų, pažinojusių M. ir E. Linkevičius, nemažai jų – ir patys 
buvę tremtiniai bei sovietinių lagerių kaliniai.

Laikui bėgant, labai pasigendame pagrindinių šio rašinio 
herojų Mykolo ir Eleonoros Linkevičių prisiminimų ir pasako-
jimų. Deja, jų jau nebeišgirsime. Perkratę laiko dulkių bei gy-
venimo užmaršties užpustytus prisiminimus, galime tik įkvėpti 
romantiško parko aromato, kur ir kiekvienas gležnas augalėlis, 
ir šimtamečiai ąžuolai kalba ta pačia praeities kalba.

      Panevėžys–Papiliai, 1991–1999 m.

Pro šimtmečių dulkes

„Ateities“ kolūkiui, „Šviesos“ pagal-
biniam ūkiui, Surdegio kolūkiui, kol 
1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Surdegio parapijai. 
Kapinių nebuvo, mirusieji laidojami 
gretimo Papilių kaimo kapinėse.

Nusiaubti, apardyti Antalinos 
dvaro pastatai 1989 m. buvo grąžinti 
paveldėtojams – Antano Petrulionio 
ir Bronės Linkevičiūtės-Petrulionie-
nės šeimai. Išliko centriniai dvaro 
rūmai – 30 m ilgio ir 25 m pločio 2–3 
aukštų, 568 kv. metrų ploto pastatas 
su 24 kambariais, 2 hektarų parko 
fragmentai. Prieš rūmus pastatytas 
kryžius tremtiniams atminti (autorius 
– medžio drožėjas Kazys Nemanis, 
1991 m.). 

Nuo 2008 m. rūmų ansamblis 
priklauso vilniečio verslininko Rai-
mondo Černiausko šeimai, restau-
ruojamas.

 Atgimstantis Antalinos dvaras 2013 m. pavasarį. Foto: Daiva 
Stankevičienė.n


