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GYVIEJI ARCHYVAI

Bronius KVIKLYS
JAV lietuviø kultûros veikëjas, þurnalistas, kraðtotyrininkas, savo leidiniuose pateikæs daug informacijos apie Varënos kraðtà

B

ronius Kviklys gimë
1913 m. lapkrièio 10
d. Zastrono vienkiemyje, Daugailiø valsèiuje,
Utenos apskrityje. 1932 m.
baigë Utenos gimnazijà.
1932-1937 m. Vytauto Didþiojo universitete studijavo
ekonomikà, o 1938-1941 m.
– teisæ Kauno ir Vilniaus
universitetuose. Naciø okupacijos metais leido pogrindþio spaudà. 1944 m. B.
Kviklys pasitraukë á Vokietijà, drauge su kitais pabëgëliais subûrë lietuviø bendruomenæ. 1951 m. su ðeima
persikëlë á Jungtines Amerikos Valstijas, á Èikagà. Dirbo daugelio þurnalø ir laikraðèiø redaktoriumi, pats organizavo leidybiná darbà.
Ðiai veiklai atidavë 32 savo
gyvenimo metus, kruopðèiai
rinkdamas iliustracinæ bei
faktinæ medþiagà apie Lietuvos vietoves, baþnyèias, jø istorijà.
B. Kviklys mirë 1990 metais rugpjûèio 28 dienà Èika-

goje, Ilinojaus valstijoje.
1964-1968 metais JAV
Lietuviø enciklopedijos leidykla Bostone iðleido Broniaus Kviklio parengtà keturiø tomø veikalà „Mûsø Lietuva“. 1989 ir 1991 metais
Lietuvos skaitytojams „Minties“ leidykla pateikë fotografuotinæ „Mûsø Lietuvos“
laidà. Pirmame ðio leidinio
tome apraðomos Varënos
kraðto vietovës: Marcinkonys ir Marcinkoniø apylinkës
kaimai, Kabeliai ir jo apylinkës, Rudnia, Akmens kaimas, Varëna ir jos apylinkës,
Barèiai, Kaniava, Dubièiai,
Perloja, Merkinë, Nedzingë,
Valkininkai ir jø apylinkës.
Knygoje pasakojama apie
Merkinës, Perlojos, Varënos,
Valkininkø girias, Èepkeliø
raistà. Ðiuos pasakojimus papildo nuotraukos, kuriose
uþfiksuoti Varënos kraðto
vaizdai, lietuviðkos pradþios
mokyklos lenkø okupacijos
metais, Ðv. Kazimiero draugijos atskirø kaimø skyriai,
baþnyèios, piliakalniai. Treèiame „Mûsø Lietuva“ tome
pateikiama Liðkiavos miestelio istorija, padavimai apie
Liðkiavà, raðoma apie Liðkiavos pilá, domininkonø vienuolynà, baþnyèià, mokyklà
(p. 537-544).
1980-1987 metais Amerikos Lietuviø bibliotekos lei-

dykla Èikagoje iðleido Broniaus Kviklio leidiná „Lietuvos baþnyèios“, kurá sudarë
septyni tomai. Antrame tome „Vilkaviðkio vyskupija“
autorius apraðë Liðkiavos
Ðvè. Trejybës parapijos baþnyèià ir vienuolynà. „Lietuvos baþnyèios“ penkto tomo
antroje dalyje „Vilniaus arkivyskupija“ pateikiama iðsami informacija apie Dubièiø, Kabeliø, Marcinkoniø,
Rudnios, Valkininkø, Varënos baþnyèias, jø istorijà ir
architektûrà. Leidinyje pasakojama apie ðiose baþnyèiose besidarbavusius kunigus.
Ðeðtame leidinio „Lietuvos
baþnyèios“ tome „Kaiðiadoriø vyskupija“ raðoma apie
Akmens kaimo, Babriðkiø,
Merkinës, Nedzingës, Perlojos, Varënos I, Þilinø baþnyèias, jø architektûrà, pateikiamos istorinës þinios. Knygoje pasakojama apie ryðkius vyskupijos dvasininkus.
Broniaus Kviklio leidiniai
„Mûsø Lietuva“ ir „Lietuvos
baþnyèios“ saugomi Varënos
vieðosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraðtotyros skyriuje.
Parengë
Elena GLAVICKIENË
Varënos vieðosios
bibliotekos bibliografijos,
informacijos ir kraðtotyros
skyriaus vedëja

Rapolas
MACKONIS
Pirmojoje XX amþiaus
pusëje mûsø tautai teko
daug ir sunkiai kovoti dël
elementariø savo teisiø –
kalbëti ir raðyti lietuviø kalba ar turëti savo valstybæ su
sostine Vilniumi. Ypaè sunkus ir pavojingas likimas teko tiems, kurie tarpukariu ir
karo metais gyveno Vilniuje. Tarp tokiø vilnieèiø labai ryðkià vietà uþëmë mûsø kraðtietis Rapolas Mackonis – aktyvus visuomenininkas, gabus raðytojas, þurnalistas, redaktorius. Vilniaus okupacijos, Vilniaus
spauda, Vilniaus lietuviai –
pagrindiniai objektai, dël
kuriø R. Mackonis guldë
galvà ir kalëjo visuose kalëjimuose – Pilsudskio, Hitlerio ir Stalino.
Rapolas Mackonis (iki
1940 metø Mackevièius) gimë 1900 m. lapkrièio 16 d.
Kaniavos valsèiaus Paàþuolës kaime. 1913 m. baigë
Sluèajaus rusiðkà pradþios
mokyklà, 1915 – Kalesninkø dviklasës, aiðku, irgi rusiðkos IV skyriø. 1918 m.
pësèiomis atëjæs ið Paàþuolës kaimo á sostinæ jis 1924
m. baigë Vilniaus Vytauto
Didþiojo gimnazijà. Dauguma baigusiøjø gimnazijà keliaudavo á nepriklausomà
Lietuvà. Taèiau R. Mackonis liko lenkø okupuotame
Vilniuje ir 1926 m. pradþioje tapo þurnalistu – „Vil-

Liðkiavos monografistas
kun. Jonas REITELAITIS
Kunigas, istorikas ir kraðtotyrininkas, Krikðtoniø miestelio kûrëjas, valstybës
ir visuomenës veikëjas, publicistas

L

eidinyje „Mûsø senovë “ (1921 Nr 2
(p. 142 -159) ir 1922
Nr. 3 (p. 448-504) )publikuota Jono Reitelaièio „Liðkiavos
monografija“. Monografijos
pagrindinis informacijos ðaltinis – parapijos archyvas, todël
Liðkiavos istorija nagrinëjama
remiantis ðios vietovës baþnyèios istorine raida. „Liðkiavos
monografija“ suskirstyta á skyrius: Liðkiavos klebonai, Liðkiavos baþnyèia ir jos turtai,
parapijos koplyèios, Liðkiavos
valstieèiø gyvenimo sàlygos ir
apsiðvietimas, statistika, Domininkonø vienuolynas Liðkiavoje. Monografija prasideda (Mûsø senovë, 1921 ,Nr. 2)
ilgu iðraðu ið Trakø pavietø þe-

mës knygø, jis pateiktas lenkø
kalba. Apraðoma Liðkiavos
parapijos kûrimasis. Seniausias apraðomas dokumentas
siekia 1645 metus. „Liðkiavos
monografijoje“ didelis dëmesys yra skirtas statistiniams
duomenims. Ádomus skyrius
apie Liðkiavos gyvenimo sàlygas ir ðvietimà. Ðiame skyriuje pateikiama statistika apie
jungtuviø, gimimø ir mirimø
skaièiø Liðkiavos parapijoje.
Labai daug dëmesio skiriama
Liðkiavos klebonams.
Nuo 1914 m., bûdamas Lietuviø mokslo draugijos narys,
J. Reitelaitis daug jëgø skyrë
kraðtotyrai. Didelë jo darbø
dalis liko rankraðèiuose ir yra
saugoma Lietuvos mokslø
akademijos, Vilniaus universiteto ir Nacionalinës Martyno
Maþvydo bibliotekos saugyklose. Jis paraðë ir paskelbë
spaudoje keturiø parapijø monografijas. Istoriko kunigo J.
Reitelaièio sukauptais lobiais

nuolat naudojasi dabartiniai
kultûros puoselëtojai. Viktoro Petkaus knygos „Dominikonai Lietuvos kultûroje“ skyriaus „Liðkiavos dominikonø
Ðvè. Trejybës kalno konventas“ pabaigoje nurodoma, kad
naudotasi J. Reitelaièio „Liðkiavos monografija“ bei Jono
Reitelaièio fondu, saugomu
Lietuvos mokslø akademijos
Retø spaudiniø ir rankraðèiø
skyriuje. Dzûkijos nacionalinio parko iðleistame leidinyje
„Liðkiava“ (2000) yra iðspausdinta sutrumpinta „Liðkiavos
monografija“.
J. Reitelaitis gimë 1884 m.
lapkrièio 23 d. Navasadø kaime, Marijampolës rajone.
1899 m. baigë Sasnavos pradþios mokyklà ir iki 1906 m.
dirbo siuvëju bei mokësi pas
Marijampolës vikarà Motiejø
Gustaitá. Bûdamas dvideðimt
trejø metø amþiaus eksternu
iðlaikë Marijampolës gimnazijos baigimo egzaminus, o 1907

m. ástojo á Seinø kunigø seminarijà. 1913 m. áðventintas kunigu ir paskirtas vikaru á Naugardo miestelá Lenkijoje, tais
paèiais metais perkeltas á
Ðventeþerá (Lazdijø r.). Vëliau
kunigavo Seirijuose. 1925 m.
geguþës 28 d. buvo gautas vyskupo leidimas steigti naujà parapijà Krikðtonyse, kurios klebonu 1927 m. sausio 15 d. paskirtas Jonas Reitelaitis, kur
gyveno iki mirties. J. Reitelaitis - Krikðtoniø baþnyèios
projekto autorius ir statytojas. Klebonaudamas Krikðtonyse net 40 metø jis pelnë gilià parapijieèiø pagarbà. Mirë 1966 m. gruodþio 1 d., palaidotas Krikðtoniø kaime.
Èia veikia ir Jono Reitelaièio
muziejus.
Parengë
Laimutë CIBULSKIENË
Varënos vieðosios bibliotekos
Bibliografijos, informacijos
ir kraðtotyros skyriaus
bibliografë

niaus aido“
bendradarbiu. Daug
dirbdamas
„ Vi l n i a u s
aide“, vëliau „Kelio“, „Vilniaus rytojaus“ ir kituose Vilniaus lietuviø leidiniuose,
taip pat raðydamas nepriklausomos Lietuvos, ukrainieèiø, baltarusiø, lenkø, vokieèiø spaudai, jis spëdavo
laisvo klausytojo teisëmis
studijuoti Vilniaus universitete, raðyti apysakas, dramos veikalus ir dar aktyviai
dalyvauti Lietuvos mokslo
draugijos, Vilniaus lietuviø
meno ir literatûros draugijos, Vilniaus studentø sàjungos bei dar keliø visuomeniniø organizacijø valdybø
darbe.
Lenkø okupuotame Vilniuje Rapolas Mackonis buvo produktyviausias lietuviø
raðytojas. R. Mackonis aistringu þodþiu, dràsia mintim
pelnë tûkstanèiø savo skaitytojø pagarbà ir dëkingumà, kuriø pëdsakai dar ir
ðiandien gyvi vyresniøjø atmintyj. Drama ,,Sulaukë“
(1926) laikytina Vilniaus lietuviø literatûros pirmuoju
daigu. Dviejø tomø romane „Pilkieji didvyriai“
(1929-30) autorius romantiðkomis spalvomis atkûrë
spaudos draudimo laikotarpá, knygneðiø dalià. 1930
metais pasirodë R. Mackonio knygelë „Daktaras Jonas Basanavièius“, kurioje
autorius supaþindina su lietuviø tautos patriarcho Jono Basanavièiaus gyvenimu
bei jo nuveiktais darbais.
1936 metais iðleista apysaka
„Kapinës“. Apysaka „Sunkus kelias“ pasirodë 1937
metais ir skirta Vilniaus
kraðto inteligentø problemoms spræsti, o 1939 m. iðleista knygelë apie istorikà
„Teodoras Narbutas“ .
Lenkø okupacija baigësi
1939 m. spalio pabaigoje, kai
Lietuvos Respublikos ir Sovietø Sàjungos sutartim Lietuva atgavo Vilniø. Prieð pat
rusø okupacijà, 1939-1940
metais, R. Mackonis dirbo
Vilniaus radiofone, o naciø
okupacijos metu ëjo dienraðèio „Naujoji Lietuva“ redaktoriaus pareigas. 1943 m. kovo 19 d. gestapininkai þurnalistà iðvarë ið namø. Kartu su
46 Lietuvos intelektualais R.
Mackonis buvo iðveþtas á
koncentracijos stovyklà Ðtuthofe. Didelë dalis prisiminimø apie lagerá uþfiksuota
knygoje „Amþiaus liudininko uþraðai“. Iðvaduotas ið

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

Ðtuthofo konclagerio R.
Mackonis nepabëgo á Vakarus, o norëdamas gyventi arèiau Lietuvos apsigyveno
Lenkijoje. Èia pragyveno
septynerius metus, paraðë
savo dokumentinæ knygà
„Mes dar gyvi þmonës“. 1952
m. lenkø saugumas buvusá
naciø kaliná perdavë sovietø
saugumui Lietuvoje. Po neilgo tardymo buvo sudaryta
byla ir R. Mackonis nuteistas 25-erius metus kalëti Sibiro lageriuose. Po amnestijos 1956 m. gráþo á Vilniø.
1968-1982 m. dirbo Dailës
muziejuje, kultûros klausimais raðë á spaudà. Raðë prisiminimus, apybraiþas apie
savo amþininkus. Jo straipsniai daþnai pasirodydavo iðeivijos spaudos leidiniuose, o
sovietinëje spaudoje R.
Mackonio pavardë nebuvo
minima.
Rapolas Mackonis mirë
1982 m. sausio 9 d.
Pirmosios plonos R.
Mackonio atsiminimø knygutës „Ið kavinës á kavinæ“ ir
„Dvylika Vilniaus kunigø“
iðëjo tik 1994 m., praëjus
dvylikai metø nuo autoriaus
mirties, 1999 m. - autoriaus
atsiminimø knyga „Senoji
vilnieèiø karta“, kuri yra tarsi maþa enciklopedija kiekvienam, kam ádomi ir brangi mûsø sostinës praeitis.
2001 m. – „Amþiaus liudininko uþraðai“. Tai solidi
arti penkiø ðimtø puslapiø
knyga, chronologiðkai apimanti kone visà amþiø –
nuo pirmøjø XX a. metø iki
devintojo deðimtmeèio pradþios, beveik iki raðytojo
mirties. Ðiltai ir vaizdingai
autorius pasakoja apie gimtàjá Paàþuolës kaimà, tëvus,
graþià ir graudþià jø vedybø
istorijà, gimines, senelá, kaimo daraktoriø Andriø Mackevièiø. Ðie atsiminimai –
tiesiog paþintinë to laikotarpio knyga, joje daugybë faktø, skaièiø, ádomiausiø detaliø apie to meto Vilniaus
lietuviø draugijas, spaudà,
ðvietimà, savitarpio sutarimus ir nesutarimus.
Parengë
Laimutë CIBULSKIENË
Varënos vieðosios bibliotekos
Bibliografijos, informacijos
ir kraðtotyros skyriaus
bibliografë

