
Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio – Vaikų literatūros muziejaus darbuotojos 

Daiva Šarkanauskaitė ir Vilma Petrikienė ekspediciją skyrė Konstantinui Bajerčiui (1903–

1946). Apie šio rašytojo, pedagogo, visuomenės veikėjo gyvenimą norėta daugiau suţinoti, todėl 

ieškant archyvinės medţiagos ir informacijos, keliauta į Jurbarką ir Šakių rajoną – tokį planą 

parengė ekspedicijos vadovė V. Petrikienė. Muziejininkėms šioje išvykoje daug padėjo Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Jurbarko teritorinio padalinio vyresnioji valstybės 

inspektorė Margarita Karūnienė. Ji dalinosi ţiniomis apie K. Bajerčių, lydėjo į įvairius objektus. 

Ekspedicijos dalyviai aplankė Jurbarko dvaro parką, jame esančius pastatus, kuriuose K. Bajerčiaus 

gyventu laiku buvo įrengtos mokyklos, mokytojų bendrabutis  – aplinka beveik nepasikeitusi, todėl 

buvo galima įsivaizduoti tą erdvę, kuri supo jauną pedagogą, skubantį į mokyklą ir atgal į savo 

bendrabučio kambarėlį… Puikių gamtos vaizdų įkvėptas gal ne  vieną eilėraštį sukūrė. 

 Ekspedicijos kelias atvedė ir į Klišių kaimą, kuriame K. Bajerčiaus tėvai, padedant sūnui Bronui,  

buvo pasistatę kuklų namą. Dabar ši vietovė prijungta prie Jurbarko ir namo adresas: Jurbarkas, 

Purienų 19. Aplink sodybą būta nemaţai ţemės, kuri, manoma, skirta ganykloms. Išlikusi  kalvelė, 

ant kurios mėgęs sėdėti rašytojas, kai atvaţiuodavo aplankyti tėvų. Netoliese vaizdingas Imsrės 

upelio vingis. 

Plokščių mokykloje-daugiafunkciniame centre kelionės dalyvius pasitiko istorijos mokytoja 

Graţina Kazarian, kuri ir lydėjo į gimtąjį K. Bajerčiaus Pajotijų kaimą. Dabar kaimelyje gyvena tik 

keturi gyventojai,  rašytojo bei pedagogo gimtųjų namų jau nėra – jų vietoje plyti laukai. 

Šių metų birţelį  D. Šarkanauskaitė ir V. Petrikienė tęsė ekspediciją. Šį kartą vykta į Alytų. Čia K. 

Bajerčius praleido didţiąją gyvenimo dalį. 1941 m. buvo paskirtas Alytaus mokytojų seminarijos 

inspektoriumi. Prisimintina, jog 1940–1941 m. dalyvavo Lietuvių aktyvistų  fronto veikloje, o 

vokiečių okupacijos metais vadovavo Lietuvių fronto Alytaus regioniniam centrui. Pasibaigus karui, 

organizavo pogrindinės spaudos leidybą ir platinimą, pasipriešinimą sovietinei okupacijai. 1946-ųjų 

gruodţio 5 d. suimtas, nuţudytas Alytaus kalėjime. Amţininkai prisimena jį kaip Lietuvos patriotą, 

nepalauţiamos valios asmenybę.  

Kuklų K. Bajerčiaus muziejinį rinkinį po šios ekspedicijos papildys gimtųjų ir gyventų vietų 

nuotraukos, ţinios apie šį santūrų ir darbštų ţmogų, prisimintiną mokytoją ir rašytoją. 

Vaikų literatūros muziejaus vedėja D. Šarkanauskaitė organizavo tęstinę istoriko, pedagogo, 

rašytojo Petro Tarasenkos (1892–1962) ekspediciją. Šįkart vykta į Molėtų rajoną ieškoti gimtojo 

P. Tarasenkos Karališkių kaimo, kuris buvęs šalia Vargulių piliakalnio. Rengiantis šiai išvykai, 

tartasi su Molėtų krašto muziejaus direktore Viktorija Kazliene. Atvykus į Molėtus, ji ne tik aprodė 

muziejaus ekspozicijas, bet ir lydėjo visą kelionę po Molėtų rajoną, pasakodama , rodydama, 

prisimindama…Aplankytas Alkos kaimelis prie Dubingių. Jame buvo nusipirkęs sodybą literatūros 

tyrinėtojas, prozininkas bei vertėjas Kazys Umbrasas (1916–1970). Stabtelėta Balininkuose, 

turinčiuose Stiklo muziejų, vienintelį tokį Lietuvoje, regėtos Vileišių dvaro liekanos prie 

Girsteikiškio eţero, kurį yra tapęs A. Ţmuidzinavičius. Deja, rūpimas objektas – Karališkių kaimas 

jau išnykęs. Prie eţero, ant kalnelio yra tik sentikių kapinaitės, kurias ir aplankė muziejininkai, 

ieškodami praeities pėdsakų. Manoma, jog kaimo pavadinimas siejamas su buvusių gyventojų 

privilegijomis: Karališkiuose gyveno karališkieji valstiečiai, kurie mokėjo duoklę Lenkijos karaliui 

uţ jo einamas Lietuvos didţiojo kunigaikščio pareigas ir nėjo laţo dvare. Reikšminga tai, jog 1742 

metais buvo įkurta Karališkių sentikių bendruomenė. Gal būt jos narių palikuonys, su kuriais Petras 

Tarasenka vaikystėje bendravo, ir atgulė amţinojo poilsio šiose kapinaitėse… 

 Nuvaţiuota ir į Laičių kaimą prie Virintos upės. V. Kazlienė priminė, kad šis kaimas yra poeto 

Vytauto Skripkos gimtinė. Maţutėse Laičių kapinaitėse palaidotas P. Tarasenkos apysakos ,,Uţburti 

lobiai“ (1956 m.) senelio Ylos prototipas Kazys Yla. Kapas priţiūrimas, ant nedidelio balto 

marmuro paminklėlio uţrašyta: „Uţburtų lobių“ pasakotojas Kazys Yla (1850–1930)“.  

Iš Laičių vaţiuota į Alantą. Joje P. Tarasenka su tėvais gyveno, mokėsi Alantos pradţios 

mokykloje, 1912–1913 m. mokytojavo. Šalia didingos baţnyčios išlikęs medinis namelis, kuriame 

mokytojaudamas gyveno. Ekspedicijos dalyvius pasitiko Alantos gimnazijos direktorė Dalia 



Skebienė. Ji aprodė puikiai sutvarkytus gimnazijos pastatus, muziejų, kuriame yra stendas, skirtas 

P. Tarasenkai. Buvo dţiugu, kad garsiojo kraštiečio atminimas  pagarbiai saugomas. 

Muziejininkai Molėtų rajone dar aplankė Alantos dvarą, miško tankmėje stūksantį archeologijos 

paminklą – mitologinį Valiulio akmenį, kurį P. Tarasenka laikė Saulės akmeniu, siejo jį su Saulės 

kultu.  

Grįţtant uţsukta į rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus tėvų namus Molėtuose. Tėvai svetingai atvėrė 

duris, leido fotografuoti menininko darbo kambarį. 


