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Šapalų Grinos ir jų palikuonys
Gediminas Grina

Visa prapuolę,
Tik ant lauko pliko
Kelios pušelės apykreivės liko, 

– kaip rašė mūsų dainius vyskupas Antanas Baranauskas. Deja, ir vėl pasiekėme 
dykynės gadynę, kai viensėdžiai ir sodžiai tuštėja, tik dabar ne nuo maro ar karo 
kaip prieš tris šimtus metų, bet dėl globalistinių civilizacinių procesų. 

Matyt, sunku būtų rasti sistemiškesnę šių virsmų ir procesų iliustraciją nei 
Grinų giminės kupiškėnuose istorija (deja, čia nebus minimi Mikniūnų Grinos), 
jei ją taip būtų galima pavadinti.

Istorikų bendrijose įprasta nagrinėti valstybių, jų vadovų, valstybinių spren-
dimų priėmimo priežastis, pačių valstybių raidą, tačiau dažnai pamirštama, kas 
gi sudaro tas valstybes. O tai – paprasti žmonės, kurie stengiasi išmaitinti savo 
šeimas, apsaugoti nuo gamtos ir kitų negandų, puoselėti sau įprastą, per šimtme-
čius susiklosčiusį gyvenimo būdą. 

Yra istorinių dokumentų, tokių kaip seniūnijų inventoriai, iš kurių galima 
spręsti apie kaimų kaip tautos atramos socialinę gyvenseną, turtinius ir priklau-
somybinius (pvz., mokesčiai) santykius, tačiau šį „mikropasaulį“ ypač gerai cha-
rakterizuoja bažnytinės metrikų knygos, kurios buvo rašomos įsteigus parapijas. 
Geriausias to pavyzdys – išlikusios XVII a. vidurio Kupiškio bažnytinės metrikų 
knygos1. Iš jų galima gauti informacijos apie asmens krikšto, santuokos ar mirties 
faktus, apeigose dalyvavusius asmenis ir jas atlikusius dvasininkus. Tiesa, mirties 
faktas bent jau Kupiškio krašto parapijose pradėtas registruoti tik nuo XVIII a. 
vidurio. Iki pat XIX a. knygos buvo pildomos lotynų k., po to keturis dešimtme-
čius lenkų ir galiausiai nuo 1848 m. – rusų kalbomis.

Toks asmenų tyrinėjimas išsirutuliojo į atskirą mokslą – genealogiją. Šios 
veiklos vykdytojai paprastai yra profesionalūs istorikai, nes tyrinėjant aukštesnio 
luomo asmenis ir ypač gyvenusius prieš 3–4 ir daugiau šimtmečių, be profesio-
nalių istorikų gebėjimų būtų sunku išsiversti. Na, o bažnytinių metrikų knygų, 
seniūnijų ar dvarų inventorių ribose pakanka noro, entuziazmo, atsidavimo ir net 
intrigos, nors platesnė erudicija irgi nepakenktų. 

Įdomu prisiminti, kaip susidomėjau savo protėvių genealogija. Vaikystėje 
dar buvo gana stiprus paprotys prižiūrėti artimųjų kapus. Nors tvarkymo darbai 
nelabai viliojo, išnešti šiukšles ir atnešti iš šulinio vandens buvo lyg ir prievolė. 
Na, o mėgstamiausias užsiėmimas buvo ieškoti antkapiuose užrašų apie palaidotus 
šimtamečius (matyt, jau vaikystėje prasimušdavo polinkis į matematiką). Seniau-
sia, ką buvo galima rasti iš giminių, tai tipišką tų laikų turtingesnių valstiečių 
statomą paminklėlį su medžio nupjautomis šakomis imitacija proseneliui Baltra-
miejui, kuris buvo miręs 1928 m. Tuo 
viskas ir baigdavosi, nes ir tėvai, ir 
abi močiutės apie gimines, juo labiau 

1 Totoris A. Seniausios Kupiškio bažnyčios metrikų 
knygos, Kupiškis, 2010, p. 13–20.
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protėvius pasakoti vengdavo, mat buvo tremtiniai, o dauguma giminaičių nebuvo 
sovietų mėgstami asmenys. Taigi genealoginių lentelių sudarymas buvo daugiau nei 
simbolinis. Tačiau, praėjus apie 30 metų, teko tarnauti kaip Lietuvos Respublikos 
gynybos atašė Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Kanadai Vašingtone, kur buvo 
daug galimybių bendrauti su vietos lietuviais. Rodos, 2003 m. Kanados lietuvių 
laikraštyje „Tėviškės žiburiai“ buvo išspausdinta nuotrauka su įrašu apie mane. 
Netrukus sulaukiau skambučio iš Čikagos. Skambino Antanas Grina ir domėjosi, 
ar mes ne giminės, išdėstė savo protėvių seką. 

Ji buvo nieko nesakanti, nes anksčiau visi buvo Juozapai, Jonai ir Antanai. 
Grįžęs į Lietuvą vėl pradėjau domėtis savo protėviais. 2005 m. vasarą, kariškai 
kalbant, pradėjau rekognuoskuotę kapinaitėse tarp Viešintų ir Kupiškio. Pirmoji 
nesėkmė buvo Viešintose ir Nociūnuose: jokių Grinų pėdsakų. Šimonyse – tas 
pats. Pagal Antano Grinos nuorodas apsilankiau Andrioniškyje ir Kreivenių kai-
mo kapinaitėse už Kupiškio. Čia iš tikrųjų radau palaidotus artimus jo giminai-
čius. Anykščių kapinėse taip pat radau Grinų, bet sunkiai nustatomo (tuo metu) 
giminystės laipsnio. Galiausiai dėdienės Emilijos patartas 2006 m. apsilankiau 
Lietuvos valstybės istorijos archyve (toliau – LVIA). Taip buvo žengtas žingsnis 
„profesionalesnių“ genealoginių ieškojimų link. Man, kaip ne istorikui ir nieko 
bendra neturinčiam su archyvų pasauliu, viskas buvo nauji atradimai ir pažinimai. 
Archyvo darbuotojos stebėjosi, kad čia lankosi kažkoks nestandartinis „bajorystės 
dokumentų ieškotojas“. Tuo metu archyvas dirbo ir šeštadieniais, o skaitykloje 
budėdavo senyvo amžiaus lenkė, dabar jau a. a. Leokadija Olechnowicz, kuri 
man ir suteikė žinių apie archyvą ir kaip jame dirbti, padėjo susiorientuoti do-
kumentuose lenkų kalba.

Nusprendęs, kad su Antanu Grina esame artimi giminės, darbą archyve 
pradėjau nuo Antano senelio Juozapo gimimo metrikų paieškų. 2006 m. rugsėjo 
30 d., šeštadienį, Utenos dekanato gimimo metrikų knygoje radau Juozapo Grinos 

Gedimino Grinos rengta genealoginė schema. Apie 2005 m.  
2005 m. Brėžinį paruošė G. Grina 
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gimimo metrikų įrašą2. Pamaniau, kad mano prosenelis Baltramiejus galėjo būti 
Juozapo brolis. Kodėl Baltramiejaus krikšto tėvai buvo Julijonas Gurklys ir Ieva 
Barzdenienė, neturėjau jokio supratimo... Kitas galvosūkis – rasti savo prosenelio 
tėvų santuokos metrikus ir ką nors apie proprosenelį Paulių. Gal per porą metų 
sudariau Jono Grinos ir Konstancijos Šlapelytės šeimos diagramą, nors niekaip 
negalėjau rasti savo proprosenelio Pauliaus gimimo metrikų. Nors tuomet pagal 
rastus Pauliaus Grinos ir Juozapo Grinos santuokų metrikus jau žinojau, kad tai 
ta pati šaka. Kompiuteriu atlikęs duomenų filtravimą įsitikinau, kad mano prose-
nelis per klaidą buvo pakrikštytas Gabrėnu3, kurių tose apylinkėse buvo nemažai.

Šapalų kaimo ir jo gyventojų  
iki XIX a. pradžios apžvalga
Panašu, kad Šapalų kaimas jau nuo seno buvo pamiškės ar paraisčio (Šepe-

tos) kaimas. Sprendžiant iš bažnytinių metrikų knygų, beveik neapgyvendintas iki 
pat XVIII a. vidurio, kai įkurdinama viena ar kita šeima iš Pienionių seniūnijos 
kaimyninių kaimų. Tokią situaciją puikiai apibūdina bažnytinių knygų išrašai. 
Kol kas pirmasis šaltinis, kuriame paminėtas Šapalų [originale – Andruszewicze] 
kaimas, yra po Andrusave pasirašytų paliaubų su Rusija 1667 m. Tai rodo 1672 
metų Pienionių seniūnijos inventorius4. Visa Pienionių seniūnija, taigi ir Šapalai, 
iki gyvos galvos karaliaus buvo perduoti Teodorai Sapiegaitei-Tiškevičienei ir jos 
vyrui LDK maršalkai Vladislovui iš Logoisko Tiškevičiui. Tuo metu kaimas turėjo 
5 valakus vidutinės žemės. Kaime gyveno vienintelis Jonas Krisiūnas, turėjęs ke-
tvirtį valako. Tuo metu kaimas mokėjo 
šias prievoles: nuo užimto valako po 
3 kapas ir 8 grašius, vieną statinę ru-
gių, statinę avižų, vežimą šieno, vieną 
žąsį, dvi vištas, 20 kiaušinių, 8 svarus 
šukuotų linų. Už kiekvieną nuomojamą 
valaką turi mokėti po 5 kapas.

2 Utenos Romos katalikų bažnyčios (toliau – RKB) 
dekanato krikšto metrikų išrašų knyga, 1875 m., 
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), 
f. 669, ap. 19, b. 31. l. 45.

3 Viešintų RKB parapijos krikšto metrikų knyga, 
1833–1840 m., LVIA, f. 1355, ap. 1, b. 1, l. 7.

4 Totoris A. 1672 m. Pienionių seniūnijos inventorius 
(vertimas iš lenkų kalbos), Kupiškis, 2009, p. 27.

Pauliaus Gabrėno 
(Grinos) krikšto  
metrikų įrašas. 
1834 m.  
G. Grinos nuotr.
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Kaimo valakų galai ribojosi su karališkąja giria ir Noriūnų Jos Malonybės 
Raiskos žemėmis, o kiti galai – su Šepetos pelke. Vienu šonu kaimo valakai 
ribojosi su karališkuoju užusieniu, o kitu – su Sipainių (originale – Sypoynie, 
dabar – Vidugiriai) kaimo žeme. Kaimas turėjo ir užusienių5, pirmasis šio kaimo 
valakų gale, prie Sipainių kaimo valakų šono ir karališkųjų miškų, kitas – prie 
šio kaimo valakų šono ir Sipainių kaimo valakų galo bei Migonių kaimo6 že-
mių. Trečiasis – tarp Šepetos pelkės ir Migonių kaimo žemės. Ketvirtasis – tarp 
šono tų pačių valakų ir karališkojo užusienio. Tuose užusieniuose buvo 143 1/2 
margo, kurie tušti. Ypač 18 margų užusienis, kur gyveno Karaliūnai (prieš karą 
su Švedija buvo gyvenamas), tuščias. Už kiekvieną margą turėjo mokėti po 6 
lietuviškus grašius.

Vos po dešimties metų po inventoriuje paminėtų Andriusevičių Kupiškio 
parapijos XVII a. pabaigos krikšto metrikų knygos pateikia neįtikėtinų įrodymų, 
kad šio amžiaus devintajame dešimtmetyje gyveno Adomo ir Stanislovo Bragių 
(Bragiūnų) šeimos7 (su žmonomis Darata Šupinyte ir Ieva Bruzgutaite), tik jau 
Šapaluose. Kadangi šiuos faktus nuo 1672 m. inventoriaus skiria tik dešimtmetis, 
tai galima būtų suabejoti tuomet paminėta Krisiūno pavarde. Mat po Didžiojo 
maro Bragiai jau pagal Subačiaus bažnyčios krikšto metrikų knygą vėl minimi 
Šapaluose, nes Kazimiero Bragūno ir Kotrynos Grinaitės šeimoje 1732 m. Šapalų 
kaime gimė8 sūnus Motiejus. Vėliau šeima išsikraustė į Mažionių kaimą. Kotryna 
Grinaitė galėjo būti Kazimiero Grinos, Subačiaus bažnyčioje 1703 m. vedusio 
Agotą Adomaitytę, dukra9. Vėliau Grinos persikėlė prie Anykščių10, į klebonui 
priklausiusius valakus (1744 m. paminėtas Jerzy Girynias, gyvenęs užupio jurs-
dikoje (lenk. – zarzeczna jurzdyka), kitoje nei bažnyčia Šventosios pusėje, po 
to – Liudiškių kaime.

Pagal Ukmergės pavieto 1765 m. inventoriaus11 duomenis, Pienionių seniū-
nijos Pelyšių vaitijos Šapalų kaime gyveno Mikalojus (kitais duomenimis, Marty-
nas) Šimonis su žmona Ieva. Jis pats iš Šimonių ir mokėjo 8 talerius mokesčių. 
1761 m. rugpjūčio 27 d. jiems gimė 
dukra Teresė, krikšto tėvu buvo Jurgis 
Nagelė iš Migonių. Apie 1770 m. į 
kaimą turėjo atsikelti Motiejus Žeka-
nis su žmona Marijona Kovaliūnaite12, 
nes jau 1771 m. Šapaluose jiems gimė 
dukra Marijona.

1784 m. Kupiškio parapijos vi-
karas Motiejus Dryževičius, aprašinė-
damas parapiją, Šapalus paminėjo kaip 
kunigaikštienei Čartoryskai priklausantį 
kaimą, esantį pačiuose pietuose nuo 
Kupiškio13.

1774 m. sausio 30 d. Kupiškio 
bažnyčioje Elžbieta Žekanytė ištekėjo už 
Motiejaus Tumkūno (vėliau jau Tom-
kiewicz ar Tumkiewicz). Liudininkai 

5 Užusienis – tai valakinės žemės ūkio reformos 
ūkinis-geografinis vienetas, kai, kaimą padalinus 
rėžiais, lieka laisvi kampai, kurie ir buvo lenkiškai 
vadinami „zascianok“.

6 Migonių kaimas – Anykščių RKB parapijos bene-
ficinė nuosavybė. Aut. pastaba.

7 Kupiškio RKB parapijos krikšto metrikų knyga, 
1684–1691 m., Kupiškio etnografijos muziejus, l. 13, 
14, 96. Adomui gimė Jurgis (gim. 1684), o Stanis-
lovui – Barbora (gim. 1684) ir Simonas (g. 1687).

8 Subačiaus RKB parapijos krikšto metrikų knyga, 
1697–1796 m., LVIA, f. 1359, ap. 1, b. 8, l. 52.

9 Subačiaus RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 
1697–1796 m., LVIA, f. 1359, ap. 1, b. 9, l. 10.

10 Anykščių RKB parapijos beneficiniai inventoriai, 
1642–1744 m., LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3966, l. 70.

11 Ukmergės pavieto seniūnijų 1765 m. inventorius, 
LVIA, f. 11, ap. 1, b. 18193, l. 17.

12 Pavardė nustatyta analitiniu-dedukciniu būdu.
13 Vilniaus RKB vyskupijos parapijų geografinis sura-
šymas, 1784 m., LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3504, l. 297.
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buvo Jonas Tumkūnas ir Jonas Žekanis 
iš Migonių, Tadas Masiulis ir Jokūbas 
Žekanis iš Šapalų. Jokūbas Žekanis, 
matyt, Motiejaus sūnus, 1776 m. lap-
kričio 23 d. Svėdasų bažnyčioje vedė Agotą Keršulytę. Atėjus naujam vestuvių 
laikotarpiui14, 1777 m. vasario 9 d. Kupiškyje Kotryna Šimonytė ištekėjo už Stepono 
Radzevičiaus iš Starkonių, Subačiaus parapijos. Liudininkai buvo Motiejus Šimonis 
iš Juodžiūnų ir Jonas Žekanis iš Migonių bei kiti. 1778 m. gegužės 4 d. Elžbieta 
Tunkūnienė (Žekanytė) su Vincentu Juodviršiu Palėvenės bažnyčioje pakrikštijo 
Jurgį Stanislovą Juodviršį iš Starkonių, Jono ir Elžbietos Vizbaraitės sūnų. 1779 m. 
sausio 24 d. Kotryna Žekanytė ištekėjo Kupiškio bažnyčioje už Jurgio Prunckūno 
iš Šypelių15. Liudininkai buvo Motiejus Gabrėnas iš Migonių ir Kazimieras Žekanis 
iš Šapalų (matyt, brolis). 1783 m. Jokūbo Žekanio ir Agotos Keršulytės šeimoje 
Šapaluose gimė sūnus Stanislovas. Tų pačių metų rugsėjo 22 d. pakrikštytas Si-
monui Tumkunui ir Teresei Berankytei (iš tikro Ragauskytei) gimęs nesantuokinis 
sūnus Mykolas, nes tik po mėnesio jie susituokė Subačiaus bažnyčioje, o kiti jų 
vaikai jau gimė Kupiškyje. 1789 m. spalio 11 d. Kupiškio bažnyčioje Simonas 
Žekanis iš Šapalų vedė Barborą Pukienaitę ir Šapaluose susilaukė vaikų. Jokūbas 
Žekanis su šeima iki 1792 m. išsikraustė į netoliese į rytus esantį Linkiškių kaimą.

O pagal 1798 m. Pienionių seniūnijos inventorių16 Šapalų kaime užregistruoti 
jau 3 dūmai – Motiejaus Tamulanio (50 m.), Simono Zekanio (43 m.) ir Georgiaus 
Gabrėno [Gabrano] (83 m.). Motiejus Tamulanis greičiausiai yra tas pats Tumkunas, 
vedęs Elžbietą Žekanytę. Duomenų apie jų vaikus nėra nei bažnytiniuose metri-
kuose, nei inventoriuose. Nors iš vėlesnių duomenų galima spėti, kad turėjo bent 
du sūnus – Jurgį ir Antaną. Jurgio Gabrėno ir Onos Tubiūtės šeima buvo kaimo 
turtuoliai – turėjo 2 valakus žemės, nėjo darbų karališkajame dvare, tačiau mokėjo 
kone dvigubai didesnius mokesčius, iš viso 193 auksinus ir 5 grašius. Gabrėnų 
šeimoje buvo 4 vyrai ir dvi moterys: sūnūs Stanislovas (29) ir Silvestras (18), dukra 
Marijona (16) ir, matyt, samdinys Adomas Masiulis (38). Žmona Ona Tubiūtė, kaip 
tais laikais buvo įprasta, inventoriuje paminėta raide „Z“ (lenk. – zonka ar pan.).

Kaime iš viso buvo 2 lažininkai 
ir 1 činšininkas (12 vyrų ir 4 moterys). 
Valstiečiai dirbo 2 valakus skirtinės ir 
2 valakus priimtinės žemės, bei turėjo 
prievolių pusę dienos per savaitę nuo 
dūmo. Činšo ir nuomos (lenk. – czynsz 
i aręda) mokėjo 297 auksinų, padūmės 
(lenk. – pulpodymna i czopowa) – 45 
auksinų 15 grašių, kelių (lenk. podo-
roszczyzna) – 15 auksinų.

14 Nebuvo įprasta tuoktis per adventą, gavėnią ar va-
sarą, pagal metrikus galima nustatyti, kada kokiais 
metais buvo gavėnia.

15 Dar vienas pastebėjimas – Sipeliai Rokiškio rajone, 
beneficinis kaimas.

16 Kupiškio ir Pienionių seniūnijų 1798 m. inventoriai, 
LVIA, f. 525, ap. 8, b. 1094, l. 36. Pastabos: yra 
įtarimų, kad tai greičiausiai 1796 m. inventoriaus 
nuorašas, dar vienas nuorašas aptiktas Kupiškio ir 
Pienionių seniūnijų valsčių ginčų 1823–1841  m. 
byloje, LVIA, f. 525, ap. 13, b. 13.

Pienionių seniūnijos 1798 m. inventoriaus  
fragmentas, kuriame surašyti Šapalų kaimo  
gyventojai ir jų prievolės. G. Grinos nuotr.
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Jau po surašymo, 1798 10 24, Šapaluose Jonui Sankauskui ir Kristinai Jo-
kantaitei gimė sūnus Tomas. Jurgis Bukienas iš Bukienų ir Elžbieta Tumkunienė 
(Žekanytė) iš Šapalų vežė į Viešintas krikštyti. Stanislovas Gabrenas su Domicele 
Kėdainyte (Kėdainiai iš Migonių) susilaukė  Pranciškaus (gim. 1804 m.) ir Onos 
(gim. 1809 m.). Jokūbas Žekanis 1804 02 21 Viešintų bažnyčioje vedė17 Liudviką 
Čekanaitę ir tikriausiai išėjo užkuriuos, nes Viešintų parapijos krikšto metrikuose 
nėra jų vaikų krikšto įrašų. Santuokos liudininkas buvo Antanas Tumkevičius iš 
Šapalų. 1804 10 16 Kupiškio bažnyčioje Silvestras Gabrenas vedė Oną Kėdainytę 
iš Migonių. Liudininkai buvo Jurgis Žekanis ir Antanas Tumkevičius. Šeima su-
silaukė sūnų Adomo (gim. 1806 m.), Juozapo (gim. 1808 m.) ir Domicelės (gim. 
1810 m.). Na, o Jurgis Tumkūnas, Mato sūnus, vedė Petronėlę Legaitę, jiems gimė 
sūnus Tadas (gim. 1809 m.).

Praėjus beveik 20 metų nuo paskutinio inventoriaus sudarymo, 1811 m. vėl 
sudaromas naujas Kupiškio ir Pienionių seniūnijų inventorius18. Pagal šį surašymą, 
Šapaluose gyveno Jurgis Gabrėnas, Jurgio sūnus (mirė 1810 metais, turėdamas 
apie 80 metų). Jurgio sūnūs Stanislovas (42) ir Silvestras (31), Silvestro sūnūs 
Adomas (5) ir Juozapas (3). Be Gabrėno dūmo, kaime dar buvo Simono Žekanio, 
Motiejaus sūnaus. Su juo paminėti sūnūs Jonas (21) ir Antanas (6), 1807 m. miręs 
Kazimieras. Pas Žekonius dirbo samdinys Petras Masiulis (41).

Be šių valstiečių, kaime iki mirties 1807 m. gyveno bajoras Matas Tomka 
(Tomkiewicz), Jurgio sūnus, ir samdinys Stančikas Juozapas, 1799 m. paimtas į 
rekrūtus. Kaime taip pat gyveno Jurgio Tumkevičiaus ir Petronėlės Legaitės šei-
ma, kuriai šiuo laikotarpiu gimė sūnus Antanas Ambroziejus (1811). O Silvestrui 
Gabrėnui gimė dukra Pranciška (1812). 

Taigi šie kuklūs statistiniai, daugiau nei šimto metų laikotarpio, duomenys 
pateikia daug prielaidų apie tai, iš kur ir kaip į Šapalų kaimą atklysdavo žmonės. 
Be abejonės, įdomiausias pagal straipsnio tematiką išlieka Anykščių klebonui pri-
klausęs Migonių kaimas19 ir jo sąsajos su Šapalais. Sudarant Šapalų kaimo XIX a. 
metraštį išeitų visa knyga, nors dėl smalsumo vertėtų panagrinėti 1869 m. Šapalų 
kaimo labai kruopščiai nubraižytą liustracinį žemėlapį.

Po Viešintų parapijos įsteigimo (spėjama, kad apie 1795 m.) Šapalų kaimas 
tapo jos dalimi (iki ją įsteigiant buvo Kupiškio). Taigi genealoginiai duomenys buvo 
ieškomi būtent šios parapijos bažnytinėse metrikų knygose, pasitaikant atvejams, 
kai kaimo vaikai buvo pakrikštyti Šimonių, Palėvenės ar net Kupiškio bažnyčio-
se. Nors šiuo metu dauguma Viešintų 
parapijos parapijinių metrikų knygų 
yra suskaitmenintos, tyrinėjimo metu 
(2006–2011 m.) knygos buvo tik LVIA 
ar privačiose rankose. Tiesa, dar buvo 
galima naudotis archyve esančiomis 
dekanatinėmis nuorašų knygomis. Ypač 
sunku buvo ieškoti šaltinių Šimonių 
filijos metrikų knygose: vienintelis likęs 
šaltinis – dekanatinės (Utenos dekanato) 
metrikų nuorašų knygos.

17 Liudininkai buvo Adomas Černius iš Pelyšių ir 
Antanas Tumkevičius iš Šapalų. Duomenų, kad 
šeima būtų gyvenusi Šapaluose, nėra.

18 Kupiškio ir Pienionių seniūnijų 1811 m. inventoriai 
(rus. – „reviznaja skazka“), LVIA, f. 515, ap. 25, 
b. 326, p. 406.

19 Straipsniai apie Migonių kaimą ir jo gyventojus: 
Lebionka J. Lauryno Gucevičiaus kilmė, Komunizmo 
keliu, Kupiškis, 1983, rugpj. 20, nr. 99(5155), p. 3; 
Lebionka J. Lauryno Gucevičiaus kilmė, Kraštotyra, 
nr. 15, Vilnius, 1982, p. 70–81; Jankauskas V. 
Kupiškio kraštas Lauryno Gucevičiaus laikais, Acta 
Academaie Artium Vilnensis, 2004, nr. 32, p. 53–61.
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Šapalų kaimo liustracinis žemėlapis. 1869 m.  
Kopija iš LCVA
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Baltramiejaus sūnaus Jurgio Šapalų Grinos
Pirmoji rašytinė Grinų sąsaja su Šapalų kaimu epizodiškai buvo fiksuota, 

kaip jau buvo minėta, dar 1732 m., o net po 80 metų vėl pažymima, kad Viešintų 
bažnyčioje20 jaunikaitis (lot. – juvenis) Jurgis Grina 1812 m. rugsėjo 24 d. vedė 
našlę Domicelę Gabrėnienę, tuo pradėdamas 138 metų Grinų Šapaluose istoriją. 
Pažymėti tik liudininkai Jurgis Žekanis ir Antanas Maldeikis. Tuo metu Viešintų 
bažnytinių metrikų knygų įrašai dar nebuvo gana informatyvūs, nes parapija buvo 
nauja, o ir raštvedybos praktikos nebuvo. Pagal kitus duomenis aišku, kad našlė – 
tai Domicelė Kėdainytė, kilusi nuo Migonių. Kada ji ištekėjo pas Gabrėnus, nėra 
tiksliai žinoma, nors Kupiškio parapijos santuokų knygos yra išlikusios. Įdomus 
faktas, kad tie Kėdainiai giminiavosi su žymiuoju architektu, Vilniaus universiteto 
profesoriumi Laurynu Masiuliu (kitaip – Stuoka Gucevičiumi)21. Na, o po užku-
rio atėjimo šapališkiui valstiečiui Silvestrui Gabrėnui dviejų valakų dūmą teko 
dalintis su svainiu Jurgiu Grina. Tą patį ūkį vėliau paveldėjo Silvestro Gabrėno 
sūnus Juozas ir Jurgio Grinos – Jonas. Kiti vaikai arba užkuriavo, arba ištekėjo.

Nors Anykščių parapijos XVIII a. gimimo metrikų knygų kol kas neaptikta 
(dabar jau aptikta), galima buvo tik spėti, kad Jurgis Grina, Baltramiejaus sūnus, 
buvo kilęs iš Liudiškių kaimo. Iš 1846 m. Viešintų parapijos mirties metrikų22 
sužinome, kad Jurgis Grina galėjo gimti apie 1782 m., o išlikusios XIX a. pra-
džios Anykščių bažnyčios metrikų bei parapijos inventorinės knygos leidžia daryti 
prielaidą (jau patvirtinta), kad Grinos gyveno Liudiškių kaime ir turėjo klebono 
baužiauninkų statusą (kaip ir kiti kaimo valstiečiai). Tuo pat metu Jurgio broliai 
tęsė Anykščių Grinų liniją. Tai – Motiejus ir Andrius. Pastarasis gyveno Liudiš-
kiuose, vėliau – Migonyse ir Grubų užusienyje, netoli Debeikių. Anykščių klebonas, 
matyt, jį kilnodavo, siekdamas užtikrinti tinkamą bažnyčios žemių apdirbimą. 
Viena žinoma sesuo Ieva nutekėjo už Strolios į Elmininkus prie Anykščių, o likusi 
našle ištekėjo už Juozaponio. Įdomu tai, kad ir vėliau, net po kelių dešimtmečių, 
išlieka ryšys tarp Anykščių ir Migonių. Andriaus sūnus Laurynas 1843 m. vedė 
Marijoną Pavilonytę iš Migonių (Pavilonio ir Juodviršytės dukrą). Kitas sūnus 
Jonas vedė Julijoną Girniūtę iš Debeikių pusės, kur irgi buvo Anykščių klebono 
kaimų (Medžiuoliai, Kalveliai). Šie mažyčiai epizodai su Grinomis leidžia daryti 
tvirtą prielaidą, kad tuo laikmečiu klebono valstiečiai tuokdavosi tik su klebono 
valstiečiais.

Jurgio sūnaus Jono  
Šapalų Grinos
Įdomu, kad iki pat XIX a. trečiojo 

dešimtmečio daugiau Grinų Šapalų kai-
me nei gimė, nei mirė ir tik 1830 m., 
turėdama 53 metus, mirė Domicelė 
Grinienė, 1833 m. Kupiškio bažnyčioje 
vyriausias Šapalų Jurgio Grinos sūnus 
Jonas vedė net 17 metų nesulaukusią 
merginą iš Rekučių kaimo – Konstanciją 
Šlapelytę23, Justino ir Barboros Žukaitės 

20 Viešintų RKB parapijos krikšto, santuokų ir mirties 
metrikų knyga, 1787–1815 m., LVIA, f. 1355, ap. 1, 
b. 5, l. 129.

21 Tai atskiro tyrinėjimo objektas.
22 Kupiškio RKB dekanato krikšto, santuokų ir mirties 
metrikų knyga, LVIA, f. 604, ap. 14, b. 39, puslapis 
nenumeruotas.

23 Konstancijos Grinienės tėvai buvo Rėkučių užusie-
nio laisvieji valstiečiai. Turėjo daug vaikų, vieną 
jų – Aleksandrą buvo leidę mokytis į Ukmer-
gės gimnaziją, vėliau jis tapo kalviu Skapiškyje, 
1863 m. – sukilimo dalyvis, kaip ir jo brolis, ištremti 
į Tambovo guberniją. Šių Šlapelių palikuonys iki 
šiol gyvena Argentinoje, Sarmiento vietovėje, kur 
yra ir Kazimiero Šlapelio vardu pavadintas vietinis 
oro uostas.
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nuo Bartašiškių dukrą, kuri tapo ne tik jaunamarte, 
bet ir iš karto gaspadine (šeimininke). Taip pradėjo ne 
tik plačią Šapalų Grinų šaką, bet ir praturtino Šlapelių 
palikuonių gretas. Tuo tarpu jo brolis Petras 1840 m. 
taip pat Kupiškio bažnyčioje vedė Juozapotą Žukaitę 
iš Čiovydžių kaimo. Petro šeima įsikūrė Šalnakandžių 
laukuose. Taigi XIX a. ketvirtajame dešimtmetyje Gri-
nos įsitvirtino pietinėse kupiškijos žemėse, nors patys 
Šapalai liko Viešintų parapijoje. Po to Šapalų kaimas, 
vykdant Pavelo Kiseliovo valstybinių žemių ir kaimų 
reformą24, jau dėl praktinių geografinių sumetimų buvo 
priskirtas prie Kupiškio dvaro. Kaip pažymėta žemės 
tvarkymo dokumentuose, iki Pienionių dvaro buvo net 
42 varstai, o iki Kupiškio – tik 7. Kiseliovo reformos 
metu darytame Kupiškio valstybinio dvaro inventoriuje25 
yra įdomių duomenų apie Jurgio Grinos, Baltramiejaus 
sūnaus, ūkį. Pirmiausia pažymėta, kad ūkyje yra du 
darbingi žmonės, 5 kiti, visi gyvena viename gyvena-
majame name. Aštuoniuose ūkiniuose pastatuose buvo 
laikomi 2 arkliai, 2 jaučiai, 3 karvės, 3 avys/ožkos, 4 
kiaulės. Atskirai pažymėta, kad kaime niekas nelaikė 
bičių. Žemė buvo įvertinta tarp vidutinės ir blogos, 
o pievos tik blogos. Iš viso ūkis mokėjo 15 rb 35 kp 
mokesčių ir privalėjo atlikti 3 dienas statybos (pvz., 
kelių tvarkymo) darbų.

Jono Grinos šeima augo sparčiai, žinoma, būta 
vaikų netekčių. Konstancija Grinienė per 17 metų pa-
gimdė 14 vaikų, iš kurių tik 6 mirė. Pati Grinienė mirė 
1886 m., sulaukusi 69 metų, o vyras Jonas penkeriais 
metais anksčiau. Įdomiausia, kad sūnūs vedė, dukros 
tekėjo, susilaukė daug palikuonių. 2013 m. rugpjūčio 17 d. Kupiškyje vykusiame 
pasauliniame Šlapelių suėjime dalyvavo visų Jono vaikų palikuonių atstovai, buvo 
apsilankyta ir Šapalų kaime.

Jono sūnų Pauliaus ir Jono  
Liepdegėnų Grinos
Mano proprosenelis Paulius Grina, kaip vyriausias sūnus, neilgai lepinosi 

tėvų prieglobsčiu. Jau 1858 m. išleistas užkuriuos į Juodžgalių kaimą pietiniame 
Viešintų parapijos kampe, vedęs Viktoriją Strolytę, Juozapo ir Barboros Kisielytės 
dukrą. Vestuvių apeigose liudijo Pranciškus Kėdainis, Motiejus Barnatanis ir Juozas 
Maldeikis. Ši šeima susilaukė 10 vaikų: 
Juodžgalyje gimė pirmagimis Baltramie-
jus (1860), vėliau Anelė (1862) ir Uršulė 
(1866). Matyt, dėl 1867–1868 m. badme-
čio Povilo šeima kurį laiką glaudėsi 

24 1843 m. vykdyta reforma, panaikintos Kupiškio ir 
Pienionių seniūnijos ir įsteigti valstybiniai dvarai 
(Kupiškio, Šimonių, Andrioniškio ir kt.).

25 Valstybinio Kupiškio dvaro inventorius, 1843 m., 
LVIA, f. 525, ap. 2, b. 805, l. 69.

Jono ir Konstancijos Šlapelytės 
genealoginė schema.  
G. Grinos brėž.
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tėvų sodyboje Šapaluose, nes 1868 m. pabaigoje ten gimė dvi seserys – dvynės 
Izabelė ir Ona. Iki 1870 m. šeima jau turėjo persikraustyti į Liepdegėnų kaimą, apie 
5 km į pietvakarius nuo Anykščių. Čia Viktorijai ir Baltramiejui dar gimė Teofilija 
(1870), Petras Alfonsas (1872), Marijona (1875), Kazimieras (1878), Ursulė (1879) ir 
jaunėlis Pranciškus (1883). Galima net pajuokauti, kad dalis Grinų galiausiai grįžo 
į savo, t. y. Anykščių, parapiją. Nėra aišku, kokiu būdu Povilas Grina gavo tą 
žemę, greičiausiai pirko po 1863 m. sukilimo išparceliuotas sukilime dalyvavusių 
dvarininkų žemes. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad į šiuos kraštus atklydo ir dau-
giau pietinių kupiškėnų, pvz., Kaulakiai nuo Šimonių. Paulius susilaukė 11 vaikų, 
o jauniausias Pranciškus liko tėvų ūkyje. Vos gimus Pranciškui, jo vyriausiasis 
brolis Baltramiejus, jau būdamas 26 metų, parsiveda nuotaką iš Viešintų parapi-
jos Laičių kaimo – Karoliną Bagdžiūnaitę, Adomo ir Izabelės Kvedaraitės dukrą 
(Izabelė kilusi iš Svydenių). Taigi Liepdegėnuose jau trys Grinų šeimos. Netrukus 
Baltramiejui gimė dukra Anelė (1886), po to sūnūs Antanas (1889) ir Juozas (1891). 
Iš Anykščių parapijos bažnytinių metrikų knygų duomenų galima spėti, kad jau 
1897 m. Baltramiejus buvo persikraustęs į gretimą Naujonių (anksčiau – Neivė-
nų, Paneivianų) kaimą. Čia gimė dukros Albina ir Rozalija, kurios mirė mažos. 
Pagal Antano sūnaus Alfonso pasakojimus, tėvas Naujonyse baigė keturmetę „na-
rodnaja škola“, taigi priklausė kaimo apsišvietusių asmenų kategorijai. Prieš pat 
karą buvo pašauktas į kariuomenę, buvo pabūklo vadas (matyt, buvo seržanto 
atitikmuo). Jau 1915 m. vasarą prie Kauno pakliuvo į kaizerio vokiečių nelaisvę 
ir 3 metus išbuvo lageryje Austrijoje. 
Naujonių ūkį iki pat mirties 1928 m. 
valdė Baltramiejus. Antanas 1925 m. 
Troškūnuose vedė Liudviką Tijūnonytę 
nuo Gurskų, kai tėvui buvo 65 metai 
ir likus trejiems metams iki jo mirties. 
Jaunoji turėjo nemenką kraitį (paso-
gą), nes vienas jos brolis, kaudamasis 
už JAV Pirmajame pasauliniame kare, 
žuvo, o jo motinai Magdalenai Mali-
nauskaitei-Tijūnonienei amerikiečiai su-
mokėjo solidžią kompensaciją. Antanas 
ir Liudvika susilaukė penkių vaikų: An-
tano (1925†2011), Vytauto (1927†1928),  
Alfonso (1928), Algirdo (1933) ir Ge-
novaitės Birutės (1936).

Antano brolis Juozapas vedė gan 
vėlai. Parsivedė nuotaką nuo Šeimy-
niškių – Uršulę Šiukščiūtę, Juozapo ir 
Sofijos Tutkaitės dukrą. Beje, jos sesuo 
ištekėjo už Povilo Tijūnonio, Liudvikos 
Grinienės brolio. Juozapas su Uršu-
le susilaukė dukrų Stasės ir Aldonos 
(Sudarienės).

Antanas Grina – caro kariuomenės karys.  
Iš G. Grinos albumo
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Baltramiejaus jaunėlis brolis Pranciškus 1910 m. Vidiškių (dabar – Ukmer-
gės r.) bažnyčioje vedė Emiliją Šilinytę, kilusią nuo Svėdasų krašto Kunigiškių 
kaimo, tarnavusią palivarke šalia Vidiškių. Nors Pranciškus buvo pristatytas kaip 
anykštėnas, iš tiesų šeima apsigyveno tuose pačiuose Liepdegėnuose. Čia jiems gimė 
sūnūs Pranciškus (1910), Vitoldas (1913), po to dvynukės dukros Ona ir Emilija 
(1914). Šiai šeimai gyvenimas skyrė daug iššūkių: 1914 m. vidurvasarį, liepos 10 d., 
Pranas nuskendo šulinyje, jį gelbėjęs 25 metais vyresnis pusbrolis – pagal motinų 
Strolyčių šaką Juozas Juodviršis, Baltramiejaus sūnus, – taip pat. Pasak pasakojimų, 
neaišku, kuris skendo ir kuris gelbėjo. Likusi našle Emilija Grinienė po pusmečio 
pagimdė nuo Prano dvynukes Anelę ir Oną, pastaroji po kelių mėnesių mirė. Po 
to dar gimė dukra Elžbieta, vėliau ištekėjusi už Gindrėno, ir sūnus Leonas.

Pranas Grina vedė Teofilę Isokaitę, susilaukė dukrų Vandos ir Palmyros. 
Brolis Vitoldas 1936 m. vedė Bronislavą Maldeikytę nuo Aleininkų, Juozo ir Onos 
Pasmokaitės dukrą. Jos brolio anūkas Boleslovas Meldaikis buvo mano mokytojas 
Anykščių vaikų muzikos mokykloje. Šeima susilaukė sūnų Vytauto ir Mykolo, 
pastarasis – sūnaus Vitoldo ir dviejų anūkų Pauliaus bei Monikos.

Dukra Anelė 1938 m. Dabužių bažnyčioje ištekėjo už Juozo Jackevičiaus, susi lau - 
kė sūnaus ir dukros. Jackevičius įsikūręs Panevėžyje, o Jackevičiūtė – ša lia Vilniaus.

Liepdegėnų Grinų palikuonys palaidoti Dabužių kapinaitėse.
Kaip ir proprosenelis Paulius, 1869 m. į Anykščių parapiją atėjo užkuriuos 

ir jo brolis Jonas, kuris rugsėjo 28 d. vedė Teklę Kovaliūnaitę iš Klimiškių. Liudijo 
Juozas Semaška, Antanas Malinauskas ir Jurgis Grina, Jono Grinos brolio Pauliaus 
sūnus. Jonas, kaip ir brolis Paulius, įsikūrė Liepdegėnuose ir susilaukė 10 vaikų: 
Adomo (1870), Juozapo (1872), Onos (1873), Aniceto (1875), Domicelės (1878), 
Juozapo (1880), Mykolo (1882), Karolinos (1887) ir Antano (1888). Apie jų likimą 
žinoma mažai – tik tiek, kad Teklė Grinienė mirė 1902 m. Kaip rodo tarpukario 
Lietuvos žemės tvarkymo dokumentai, Pranas ir buvo vienintelis, paveldėjęs Liep-
degėnų sodžių, nes jo dėdės Jono jokių palikuonių tame kaime neliko.

Jono dukros Ievos Bikonių Barzdeniai
Pirmiausia į Bikonių kaimą prie Antašavos už Antano Barzdenio 1855 m. 

gegužės 28 d. buvo ištekinta vyriausioji Pauliaus sesuo Ieva. Sutuoktuvės įvyko kaip 
ir priklausė – Viešintų bažnyčioje. Liudijo liudininkai tik iš jaunosios pusės – Jonas 
Vileniškis per Šlapelių liniją ir Povilas Grina su Kazimieru Kėdainiu – iš Grinų. 
Šeima susilaukė nemažai vaikų, kurie buvo krikštijami Vabalninko Antašavos filijoje: 
Aniceto (1856), Petro (1859), Onos (1863, Januškienė), Barboros (1868, Samienė), 
Uršulės (1874) ir Elžbietos (1876, Mikanienė). Čia reikėtų atkreipti dėmesį į Onos 
Barzdenytės krikštynas 1863 m. Krikšto tėvai buvo Juozas Bačiulis iš Juodžiūnų, 
Barzdenienės sesers Domicelės vyras, ir Pauliaus Grinos žmona Viktorija Strolytė 
net iš Juodžgalio kaimo. Tai rodo, kad 30–40 km atstumai nebuvo didelė problema 
naudojantis arklinėmis transporto priemonėmis. Juk reikėjo ne tik atvažiuoti, bet 
ir susitarti. Pačios krikštynos buvo tuoj po Kalėdų.

Pirmiausia 1883 m. vasario 7 d. Kupiškio bažnyčioje už Stepono Januškos, 
kilusio iš Vabalninko parapijos Čypėnų kaimo, buvo ištekinta vyriausia dukra Ona. 
Vestuvėse liudijo Juozapas Bardauskas ir Anicetas Barzdenis. Šeima susilaukė ma-
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žiausiai šių vaikų: Jono, Onos ir Adelės 
(Matulienė).

Antras ištekintas vaikas buvo Bar - 
bora. Ji 1894 m. vasario 7 d. buvo išleista 
už Pauliaus Samo, kilusio iš Subačiaus 
parapijos Vepų kaimo, esančio šalia 
Karsakiškio. Liudijo Petras Barzdenis ir 
Petras Bačiulis. Šeima susilaukė Liongi-
no, Petro ir Izabelės (Breivienė).

Trečia Barzdenių dukra Elžbieta 
1898 m. vasario 9 d. ištekinta už Jurgio 
Mikanio nuo Čypėnų. Liudininkai buvo 
Petras Barzdenis ir Petras Vareika. Šei-
ma susilaukė Pranciškos (Štelemekienė), 
Elžbietos ir Pauliaus.

1899 m. vasario 15 d. Petras Barz - 
 de nis vedė Oną Zulonaitę iš Daukučių,  
Juozapo ir Elžbietos Liauškaitės dukrą.  
Liudijo Antanas Zulanas ir Stanislovas  
Dir venauskas. Šeima susilaukė Jono  
(1901), Pranciškos (1903), Juozapo (1907),  
Kazi miero (1910), Onos (1912) ir Kazi-
mieros (1916). Šią šeimą mena sena 
nuot rauka, kur Ona Barzdenienė įam-
žinta su vakais. 

Jaunėlis Juozapas, grįžęs iš už-
jūrių, kaip Kateliškių gyventojas 1911 m. vasario 6 d. Antašavos bažnyčioje vedė 
Konstanciją Venckutę, Kazimiero ir Antaninos Žilvytytės dukterį. Šeima susilaukė 
Stefanijos, Povilo, Kazimiero ir Juozapo.

Jono dukros Domicelės Juodžiūnų  
Bačiuliai
Kaip jau minėta, Pauliaus sesuo Domicelė 1861 m. ištekėjo už našlio Juoza-

po Bačiulio. Liudijo Fabijonas Kraučiukas, Atanazas Poška, Juozas Grina ir Ignas 
Černius. Reikėtų apsistoti ties pastaruoju liudininku. Jis yra dvigubas Domicelės 
giminaitis – tiek pagal Šlapelių–Žukų šaką, tiek ir pagal Grinų–Kėdainių (abiem 
atvejais antros eilės pusbrolis). Šios vestuvės buvo gana keistos. Domicelė pagimdė 
nesantuokinę dukrą ir po 10 dienų ištekėjo. Tiesa, ta dukra po pusmečio mirė. 
Matyt, Bačiulio būta samdinio. (Čia reikia pasakyti, kad karališkieji valstiečiai, 
kokie Grinos buvo iki 1840 m. (po to – valstybinių dvarų valstiečiai), galėjo turėti 
samdinių.) Bačiuliai kelerius metus dar gyveno Šapaluose, vėliau jau Juodžiūnuose. 
Taip Grinų palikuonys tapo šimoniškiais. Šeima susilaukė Anelės (1863, Montri-
mienė), Petro (gim. apie 1865 m.), Marijonos (1866, Balčiūnienė), Viktorijos Onos 
(1867, Žilinskienė), Juozapotos (1871), Jurgio (1872), Justino (1875), Onos (1878, 
Bernatonienė). Anelė Bačiulienė mirė 1935 m., turėdama 72 metus.

Ona Barzdenienė su vaikais.  
Iš Vandos Barzdenytės-Kurminienės albumo
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Anelė 1885 m. ištekėjo už šimoniečio Kazimiero Montrimo (Mątrymowicz, 
Muntrimas), Justino nuo Pelyšių ir Justinos Gudaitės nuo Dapšių šeimoje. Ves-
tuvėse liudijo Jonas Bugailiškis ir Juozapas Jokantas. Iš pasakojimų žinoma, kad 
Kazimieras Montrimas pragyvendavo iš darbo miške, tačiau ten dirbdamas anksti 
žuvo, palikęs dvi dukras – Juozapotą Febroniją (1887, Dalindienė) ir Liudviką 
(1888, Vaidilienė), pastarosios atšakos istorija aprašyta nuostabioje knygoje apie 
šimoniškius Vaidilus „Rapolo slėnis“26.

Sukakus 19 metų, Juozapota Febronija 1906 m. sausio 30 d. ištekinama už 
kupiškėno Kazimiero Delindos27, ji parsivedė į namus užkurį. Vestuvėse liudijo 
Juozapas Delinda ir Pranciškus Grina iš Liepdegėnų, Febronijos mamos pusbrolis. 
Delindienei prigijo vardas Febronija. Delindų šeima, gyvendama Šimonyse, susi-
laukė devynių vaikų: Vladislovo (1907), Kazimieros (1910, Indreikienė), Kleopo 
(1911), Antano (1912), Pranciškaus (1914†1916), Onos (1916), Juozapo (1917†1919), 
Kazimiero (1918) ir Pauliaus (1923). Antanas Delinda mirė arba žuvo 1948 m., 
Kazimiera, Kleopas, Kazimieras ir Paulius pasitraukė į Vakarus. Lietuvoje liko ir 
beveik iki 90 metų gyveno vyriausias vaikas Vladislovas, palikęs sūnų Kęstutį, 
chirurgą, gyvenusį Rygoje, dukras Birutę Kairienę ir Danutę Mariją Mikėnienę. 
Kairiai turi sūnus Mindaugą ir Vytautą, dukrą Liną; na, o Mikėnai – sūnus Ge-
diminą ir Paulių.

Kazimiera ištekėjo už Indreikos, susilaukė sūnaus Gedimino, kuris gyvena 
Čikagoje. Kaip klostėsi kitų Delindų gyvenimas užjūriuose, informacijos nėra. 
Žinoma, kad Kazimieras mirė Čikagoje, Kleopas – Toronte.

Delindos gyveno ilgai – Kazimieras Delinda mirė 1965 m., būdamas 95 metų, 
o žmona Febronija – 1977 m., būdama 91 metų. Abu palaidoti Šimonių kapinėse.

Febronijos sesuo Liudvika po ketverių metų po sesers ištekinimo, 1911 m. 
spalio 23 d., ištekėjo už šimoniškio Pranciškaus Vaidilos, Viktoro ir Marijonos Ni-
taitės nuo Nociūnų sūnaus. Liudijo Kazimieras Gierva, Rapolas Vaidila ir Vaclovas 
Survila. 38 metų jaunikis jau buvo matęs pasaulio. Tarnavo caro kariuomenėje 
Kaukaze, buvo felčeriu, uždarbiavo Afrikoje ir Pietų Amerikoje (Argentinoje). Fi-
nansiškai apsirūpinęs nusipirko žemės ir pasistatė miestelio centre namus. Vaidilai 
susilaukė 4 vaikų: Filomenos (1913, Černienė), Genovaitės (1915, Slivinskienė), 
Broniaus (1917) ir Stasės (1920).

Filomena Vaidilaitė baigė Kupiškio gimnaziją, vėliau – Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją. Buvo įtraukta į tremtinų asmenų sąrašus, 1944 m. artėjant sovietams, 
pasitraukė į Vakarus. Jungtinėse Amerikos Valstijose sutiko kraštietį iš Butėnų 
kaimo Kazimierą Černių, susituokė, 1951 m. gimė sūnus Rimas. 1970 m. „globo-
jami“ KGB su sūnumi Rimu aplankė Šimonyse mamą Liudviką Vaidilienę. Rimas, 
baigęs teisės mokslus, nuo 1976 m. dirba advokatu Kuko apylinkėje Čikagoje.

Filomenos sesuo Genovaitė baigė gimnaziją, po to – Panevėžio mokytojų 
seminariją. Ištekėjo už miškininko Felikso Slivinsko ir susilaukė keturių vaikų – 
Danutės (1941, Juškienė), Kastyčio Felikso (1943), Algimanto (1944) ir Vytauto 
(1945). Pokario metas buvo sunkus. Pasitraukus seseriai Filomenai ir broliui Broniui 
į Vakarus, Genovaitė Slivinskienė tapo 
sovietiniam režimui nepatikima ir ne-
tinkama kaip mokytoja. Dukra Danutė 

26 Andrulevičius S. Rapolo slėnis, Vilnius, 2010.
27 Šie Delindos kilę nuo Latavos, Troškūnų parapijos.
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Juškienė baigė Vilniaus dailės institutą, tapo architekte, susilaukė dukros Agnės 
ir sūnaus Pauliaus. Danutės brolis Kastytis baigė Kauno politechnikos institutą, 
yra inžinierius konstruktorius, dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete, 
docentas, turi sūnų Aidą ir dukrą Karoliną. Algimantas Slivinskas baigė Žemės 
ūkio akademiją, yra matematikos mokslų daktaras, dirbo Vyriausybės kanceliarijoje, 
dabar su broliu Vytautu darbuojasi bendrojoje Lietuvos ir Kanados UAB „ASTE-
RA“, turi sūnų Giedrių ir dukrą Saulę. Na, ir jauniausias Genovaitės Slivinskienės 
sūnus Vytautas taip pat baigė Kauno politechnikos institutą, habilituotas mokslų 
daktaras, turi dukras Gražvydę ir Živilę.

Ypač permainingai susiklostė Liudvikos Montrimaitės sūnaus Broniaus liki-
mas. Buvo įstojęs į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, Statybos ir architektūros 
fakultetą. Užėjus sovietams, 1941 m. birželio 2 d. areštuotas, kalintas kaip politinis 
kalinys. Birželio 23 d. rusai kalinius išvežė į Rytus, o jau 27 d. prie Minsko, Čer-
venėje, sušaudė. Broniui ir Lietuvos karininkui Antanui Toliui pavyko išsigelbėti. 
Jau 1953 m., pabėgėlių laivu plaukdamas į Kanadą, sutiko Danutę Barškietytę 
nuo Žemaičių Naumiesčio. Jaunuoliai susituokė, susilaukė sūnų Dainiaus (1954), 
Jauniaus (1955†1955), Aido (1957), Audriaus (1959), Gailiaus (1963) ir dukros 
Rasos (1959, Pavilanis). 

Žmogaus gyvenimas tikrai kupinas įvairių atsitiktinumų. 2003 m. tarnybos 
tikslais viešint Kanadoje, priėjo senyvas žmogus, pasakė savo pavardę ir paminėjo, 
kad Grinos buvo jų giminės. Tuo metu net negalėjau įtarti, kad buvo priėjęs tėčio 
trečios eilės pusbrolis, o dabar aišku, jog čia buvo Juodžiūnų Bačiulių palikuonis 
Bronius Vaidila. Po to dar teko keletą kartų bendrauti su Danute Vaidiliene, tik 
žinia buvo liūdna – 2004 m. Bronius Vaidila mirė.

Prano ir Ludvikos Vaidilų namus teko prižiūrėti jaunėlei dukteriai Stasei, 
kuri mokytojavo Šimonyse, mokėjo vokiečių ir prancūzų kalbas. Vėliau gyveno 
Vilniuje, dirbo Statistikos valdyboje. Šeimos nesukūrė, ilsisi Šimonių kapinėse.

Antras Domicelės Grinaitės vaikas Petras Bačiulis 1897 m. vasario 9 d. 
Kupiškio bažnyčioje vedė Marijoną Januškaitę iš Gegužinės kaimo. Vestuvių 
liudininkai buvo Jonas Masiulis, Simonas Šaulinskas ir Juozapas Grina, Juozapo 
sūnus. Ši Bačiulių šeima susilaukė Pranciškaus (1900), Anelės (1903, Jurašienė?), 
Albino (1905), Febronijos (1909) ir Felikso (1914). Anelė Bačiulienė mirė 1935 m., 
turėdama 72 metus. 

Petro Bačiulio sesuo Marijona 1889 m. spalio 12 d. Kupiškio bažnyčioje 
ištekėjo už našlio Jurgio Balčiūno iš Svydenių. Vestuvėse liudijo Kazimieras Bal-
čiūnas ir Paulius Jurgelionis. Balčiūnai susilaukė šių atžalų: Felikso (1891), Juozapo 
(1894), Aniceto (1896), Liudvikos (1899, Bagužienė), Akvilinos (1900), Onos (1903) 
ir Jono (1904).

Liudvika Balčiūnaitė 1933 m. vasario 26 d. Kupiškyje ištekėjo už Antano 
Bagužio. Liudijo Feliksas Balčiūnas ir Petras Matulionis. 

Viktorija Ona Bačiulytė 1896 m. gegužės 26 d. ištekėjo už Jono Žilinsko 
iš Svėdasų parapijos Vadonių kaimo. Liudijo Kazimieras Montrimas ir Adomas 
Varatinskas. Vaikai greičiausiai buvo krikštyti Svėdasų bažnyčioje.

Jauniausias vaikas Onutė 1901 m. lapkričio 18 d. ištekėjo už Adomo Ber-
natonio iš Pelyšių kaimo. Liudijo Mykolas Zulanas, Stanislovas Černius, Andrius 
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Bernatonis, Jonas Lepšys ir Jurgis Balčiūnas. Kitų metų vasarą jiems gimė dukra 
Ona, tačiau, sprendžiant iš to, kad 1903 m. vasarį Bernatonis vedė dar kartą, 
tikėtina, jog Ona Bačiulytė dėl gimdymo komplikacijų mirė.

Jono sūnaus Juozapo Šapalų Grinos
Praėjus septyneriems metams po Domicelės vestuvių, Jonas Grina 1868 m. 

lapkričio 24 d. Kupiškio bažnyčioje apvesdina antrą savo sūnų Juozapą, kuris į 
Šapalus parsivedė Eufemiją Masiulytę iš Kreivenių kaimo. Liudijo Konstantinas 
Daukas (Dobkiewicz), Vincentas Suveizdis, Paulius Zulanas ir Petras Bačiulis. 
Tikriausiai buvo apsispręsta ūkį palikti Juozapui ir, matyt, todėl ieškota turtin-
gesnės nuotakos. O sūnui Pauliui, kaip jau minėta, buvo gauta ar nupirkta žemė 
Lepdegėnuose. Juozas ir Eufemija susilaukė dešimties vaikų: pirmagimės Karoli-
nos (1870†1871), po metų gimusiai antrai dukrai davė tą patį vardą, po to gimė 
Juozapas (1875), Ona (1877), Mykolas (1879†1880), Uršulė (1881†1882), Feliksas 
(1883), Marijona (1885), Emilija (1888) ir Elžbieta (1890). Visi vaikai buvo pakrikš-
tyti Viešintose, išskyrus antrąją dukrą Karoliną, kuri buvo pakrikštyta Kupiškyje. 
Juozapo Grinos, matyt, būta stambaus ūkininko – 1889–1891 metais jis buvo 
Kupiškio valsčiaus viršaitis28. 1903 m. mokesčių žiniaraštyje Juozapas Grina buvo 
minimas kaip mokesčių mokėtojas. 1920 m. pradžioje nuo senatvinio marazmo 
mirė Eufemija Grinienė, palikusi našliu vyrą, kuris gyveno mažiausiai iki 1926 m.

Vyriausioji dukra Karolina, būdama 22 metų, 1894 m. birželio 26 d. buvo 
ištekinta už savo pusbrolio Baltramiejaus žmonos Anelės brolio Jurgio Bagdžiūno 
nuo Viešintų, Laičių kaimo, kurie buvo susituokę dar 1886 m.  Karolina su Jurgiu 
Bagdžiūnu įsikūrė Bieliokų viensėdyje, Troškūnų parapijoje. Jiems gimė Antanas 
(1895), Ona (1896), Marijona (1899), Elžbieta (1901), Feliksas (1903), Anelė (1905), 
Izabelė (1906), Emilija (1908) ir Jonas (1910).

Feliksas sukūrė šeimą su Janina Likaite, susilaukė 
sūnaus Algimanto ir dukros Felicijos (Vaitiekūnienė), 
anūkių Kristinos ir Jovitos (Ivanauskienė) bei anūko 
Vaido Vaitiekūno. 

Izabelė ištekėjo už Vladislovo Staševičiaus, pa-
gimdė sūnus Antaną (1940), Aloyzą, Alfonsą (1945) ir 
Praną (1948), dukras Genovaitę ir Juliją (1944).

Jaunėlis Jonas vedė Genovaitę Likaitę, Janinos 
seserį. Susilaukė sūnų Gedimino ir Ramūno, dukros 
(žuvo avarijoje).

Pirmasis sūnus Juozapas 1899 m. birželio 7 d. 
Vabalninko bažnyčioje vedė Grasildą Perekšlytę nuo 
Vileišiškių, Vabalninko parapijos. Liudijo Feliksas Gri-
na, Danielius Stanionis, Juozapas Šimavičius ir Juozapas 
Valeckas. Kelis kartus buvo JAV, sako, mėgo kortuoti. 
Susilaukė septynių vaikų: Domicelės (1901), Kazimiero 
(1902), Petro Alfonso (†1915), Juoza-
po (1909†1915), Grasildos (1911†1915), 
Karolio (1912†1915), bet tik grįžęs iš 

28 Kupiškėnų enciklopedija, red. V. Jankauskas, Vilnius, 
2012, t. II, p. 215.

Juozapo Grinos antkapinis  
paminklas Kreivenių  
kapinaitėse. G. Grinos nuotr.
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Amerikos, 1915 m., kartu su šešiais 
vaikais Kreivenių kaime mirė nuo tuo 
metu siautusios vidurių šiltinės (kaip 
mirties metrikuose rusiškai rašydavo – 
„ot ponosa“).

Žmona Grasilda su sūnumi Ka-
ziu pasitraukė į Rusijos gilumą ir po 
karo glaudėsi Andrioniškyje pas seserį. 
Grasildos Grinienės pėdsakus mena tik 
paminklas Andrioniškio kapinaitėse. 

Kazimieras Grina 1919 m. baigė 
Kupiškio progimnaziją, o 1923 m. – Pa-
nevėžio vyrų gimnaziją, nuo 1920 m. 
priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. 
1923–1929 m. studijavo LU Teisės fa-
kulteto Ekonomikos skyriuje. Dar stu-
dijuodamas nuo 1926 m. pradėjo dirbti 
Lietuvos banko įstaigose, buvo vienas 
Lietuvos studentų ateitininkų „Kęstučio“ 
korporacijos steigėjų. 1929–1944 m. buvo 
Lietuvos banko skyrių Vilkaviškyje, Ma-
rijampolėje ir Pasvalyje direktorius.

Žurnale „Lietuvos ūkis ir rinka“ 
rašė apie kreditą, kooperatyvus, tau-
pymo-skolinimo bendroves ir Lietuvos 
ūkio padėtį. Dirbdamas Vilkaviškyje 
vedė Teklę Lipčiūtę, kunigo ir poeto Jono Mačiulio-Maironio giminaitę, Mykolo 
Lipčiaus29, nepriklausomos Lietuvos kontržvalgybos kūrėjo, seserį. Čia jiems gimė 
sūnūs Antanas Kęstutis (1931) ir Juozas (1934). Su tokia šeimos biografija, sovietų 
armijai artėjant, neliko nieko kito, tik pasitraukti į Vakarus. Austrijoje, Vokietijoje, 
JAV dirbo finansininku. 1953 m. išeivijoje atgaivino Lietuvos studentų ateitininkų 
korporaciją. Teklė Grinienė mirė 1966 m., o po 14 metų ir pats Kazimieras Grina.

Antanas K. Grina vedė Ritą Oleškevičiūtę, su kuria susilaukė 4 sūnų: Jono, 
Tomo, Petro ir Miko. Šie su šeimomis gyvena JAV. Yra baigęs Ilinojaus ir de 
Paulio universitetus, dirbo tarptautinės bankininkystės srityje, žlugus Sovietų Są-
jungai, padėjo ukrainiečiams ir lietuviams įsivesti nacionalines valiutas. 

Antano brolis Juozas vedė Aldoną Malcanaitę, susilaukė dukrų Elytės ir 
Ilonos bei sūnaus Pauliaus.

Praėjus 3 metams nuo Juozapo vestuvių, jo sesuo Ona 1902 m. birželio 25 d. 
Viešintų bažnyčioje buvo ištekinta už trečios eilės pusbrolio pagal Šlapelių genealoginį 
medį Kazimiero Juodviršio iš Rėkučių kaimo, Pauliaus Juodviršio ir Agotos Jankevi-
čiūtės sūnaus. Liudininkai buvo Feliksas 
Grina ir Mykolas Jankevičius. Deja, Ona 
Juodviršienė, pagimdžiusi sūnų Joną, 
mirė, o našlys vedė antrą kartą.

Andrioniškio angelas. 2006 m. G. Grinos nuotr. 

29 M. Lipčius gimė 1894 m. gruodžio 19 d. Rasei-
nių apskr. Betygalos vls. Bernotų vienkiemyje;  
Anušauskas A. Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–
1940 metais, Vilnius, 1998, p. 18.
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Juozapui ir Eufemijai gimęs sūnus Feliksas buvo „pasmerktas“ spalvin-
giausiam gyvenimo keliui, palyginti su kitais Grinų kelmo atstovais. Pakrikštytas 
mamos brolio Felikso ir sesers Uršulės. Sulaukęs 13 metų buvo išleistas mokytis į 
Liepojos, vėliau – Rygos gimnazijas, kur baigė 6 gimnazijos klases. Jau nuo mažų 
dienų buvo komunikabilus, nes dar nesulaukęs 16 metų liudijo brolio Juozapo 
vestuvėse Vabalninke. Po to 1902 m. birželio 21 d. buvo Kazimiero Grinos kūmas 
Kupiškio bažnyčioje, po keturių dienų Viešintų bažnyčioje liudininkas savo sesers 
Onos vestuvėse su Kazimieru Juodviršiu. 1903 m. sausio 12 d. Viešintų bažnyčioje 
buvo savo sesers Karolinos Bagdžiūnienės sūnaus Felikso kūmas, nepraėjus mė-
nesiui, Subačiaus bažnyčioje liudijo savo pusseserės Anelės Barzdenytės vestuvėse 
su Antanu Senvaičiu. Praėjus vasarai, rugsėjo 3 d. Kupiškio bažnyčioje krikštijant 
Feliksą Inčiūrą30, buvo jo kūmas. 1904 m. sausio 26 d. Viešintų bažnyčioje liudijo 
savo antros eilės pusseserės pagal Šlapelių genealoginį medį Anelės Merkytės31 ir 
Pranciškaus Balaišio vestuvėse. Po to Feliksas Grina buvo mobilizuotas, 1904–1906 m. 
tarnavo Rusijos kariuomenėje, įskaitant dalyvavimą kare su Japonija. 1909 m. va-
sario 2 d. Viešintų bažnyčioje liudijo savo sesers Domicelės vestuvėse su Dominy-
ku Juodviršiu. 1914 m. rugpjūčio 3 d.–1918 m. vasario 27 d. vėl tarnavo Rusijos 
kariuomenėje, dalyvavo kovose su kaizerine Vokietija. 1916 07 16 suteiktas karo 
valdininko laipsnis, tarnavo 28 artilerijos brigados 3 artilerijos pulko vyr. rašti-
ninku. 1917 01 16–1918 02 27 133 artilerijos diviziono iždininkas. Susikūrus nepri-
klausomai Lietuvai, 1918 12 01–1920 10 20 dirbo Ukmergės, Ežerėnų ir Raguvos 
girininku, Kupiškio miškų urėdu. Prieš 
tai, 1918 m. lapkričio 10 d., Antašavos 
bažnyčioje liudijo savo pusseserės Pau-
linos Gurklytės vestuvėse. Dirbdamas 
urėdu 1920 m. vasario 15 d., likus porai  
savaičių iki motinos mirties, vedė savo 
kaimyno Zulano trečios eilės pussese-
rės Onos Gabrėnaitės dukrą Valeriją32. 

Feliksas Grina savo 
sodyboje su šeima. 
Apie 1930 m.  
Iš Rasos Armalytės-
Žilionienės albumo

30 Tėvai – tolimi Grinų giminaičiai Kėdainių genea-
loginiame kelme.

31 Čia Dominyko Merkio ir Domicelės Šlapelytės, Ani-
ceto dukros, dukra. Aniceto Šlapelio, Konstancijos 
Grinienės brolio, sodyboje parapijų vizitacijų metu 
lankėsi ir nakvojo vysk. Motiejus Valančius, apie 
tai rašęs knygoje „Palangos Juzė“. 

32 Valerija Zulanaitė Feliksui Grinai yra 4 eilės pus-
seserė Montrimų genealoginiame kelme.
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Liudininkai buvo J. Repšys, P. Zulanas ir J. Jėčius. Bet jau po pusės metų, 
1920 m. spalio 21 d.33, mobilizuotas kaip karo valdininkas į Lietuvos kariuomenę, 
paskirtas artilerijos skyriaus sandėlio Nr. 6 Tauragėje vedėju, vėliau – artilerijos 
sandėlio Nr. 2 vedėju. 1922 05 13 paskirtas Nemakščių artilerijos sandėlio virši-
ninku. Tuo metu su Valerija sugyveno dukras Genovaitę Aldoną (1922) ir Birutę 
(1924). 1928 m. vasario 16 d. tapo administracijos (B kategorijos) vyr. leitenantu, o 
1929 m. lapkričio 23 d. – kapitonu. Apdovanotas Ldk Gedimino 4 laipsnio ordinu 
(1928), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). 1930 m. birželio 1 d. perkeltas 
į Ginklavimo valdybą.

Felikso sesuo Marijona 1908 m. spalio 25 d. susilaukė nesantuokinio sūnaus 
Simono. 1910 m. vasario 21 d. ištekėjo už Napoleono Juodzevičiaus iš Smilgių. Jiems 
gimė dukra Emilija (1910, Juodzevičienė), Petras (1919). Keistai atrodo, kad per 8 
metus Kupiškyje nebuvo pakrikštyta jų vaikų, greičiausiai jie tuo metu Kupiškio 
parapijoje negyveno, nors 1915 m. Marijona su dukra Emilija užfiksuota nuotrau-
koje. Kita vertus, artimieji (D. Sasnauskienė) apie kitus vaikus nieko nekalbėjo.

Simonas Grina 1922 m. baigė pradžios mokyklą, 1925 m. – Kupiškio vidu-
rinę mokyklą, 1930 m. – gimnaziją Kaune. Iki 1929 m. priklausė Lietuvos šaulių 
sąjungai, buvo „Geležinio vilko“ sporto sąjungos narys. Nuo 1928 m. dirbo „Nė-
ries“, „Prekybos“, ir „Pažangos“ bendrovėse, 1939–1940 m. – J. Karvelio prekybos 
namuose Vilniuje. 1935 m. spalio 3 d. Troškūnuose vedė Bronislavą Aleksandra-
vičiūtę. Nuo 1940 m. dirbo Švietimo liaudies komisariato Priešmokyklinių įstaigų 
ir vaikų namų skyriuje vaikų namų Vilniuje auklėtoju, vedėju, inspektoriumi. 
Dalyvavo antisovietiniame pogrindyje Vilniuje. 1940 m. buvo suimtas, tardomas. 
Nuo 1941 m. rugpjūčio – Pradžios mokslo departamento inspektorius, referentas, 
nuo 1942 m. balandžio – Priešmokyklinio auklėjimo ir vaikų namų direkcijos 
viršininkas. Yra žinių, kad emigravo į Australiją. 

Emilija buvo ilgametė Kupiškio pavasarininkų kuopos narė, 1941 m. ištekėjo 
už 1936–1938 m. kariuomenėje Alytuje atitarnavusio Bronislovo Juodzevičiaus nuo 
Paketurių. Vestuvėse dalyvavo ir Ludvika Grinienė iš Naujonių kaimo. Šeima su-
silaukė dukros Danutės ir sūnaus Petro. Danutė ištekėjo už Sasnausko, susilaukė 
Vidos ir Sauliaus, turi anūkus Mindaugą, Edvardą ir Astijų. Danutė dirbo felčere, 
gyvena Kandrėnų kaime netoli Skapiškio, ūkininkauja. Danutės brolis Petras jau 
miręs, paliko sūnų Vaidą.

Emilijos brolis Petras Jozevičius buvo įstojęs į Karo lakūnų mokyklą, bet 
1940 m. sovietams uždarius mokyklą, dirbo elektrinėje, sušaudytas Kaišiadoryse.

Dar viena Felikso sesuo Emilija ištekėjo už Antano Pielios. Susilaukė dukros 
Aldonos, šeima apie 1934 m. grįžo į Lietuvą.

Jono dukros Juozapotos Bikonių Gurkliai
Praėjus penkeriems metams nuo Juozapo vestuvių, 1874 m. spalio 20 d. 

Viešintų bažnyčioje jo sesuo Juozapota ištekinama už Julijono Gurklio iš Biko - 
nių kaimo, Baltramiejaus ir Marijonos Jakštaitės sūnaus. Liudijo Jonas Šlape - 
lis (greičiausiai Konstancijos Grinie-
nės brolio Pauliaus sūnus) ir Paulius 
Zulanas, tiesiog kaimynas iš Šapalų, 

33 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 2G, 
b. 146, 158, lapas nenumeruotas.
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tolimas giminaitis. Šeima susilaukė mažiausiai aštuonių vaikų: Onos (1877), Ani - 
ceto (1879†1948), Paulinos (1881), Emilijos (1883), Marijonos (1885, Žiurlienė), 
Anelės (1887†1969, Žiurlienė), Magdalenos (1889), Paulinos (1892†1977, Šimonie nė). 
Vaikai buvo krikštijami Antašavos filijoje. Viena dukra – Magdalena emigravo 
į Ameriką.

Anicetas Gurklys 1907 m. vasario 22 d. Antašavos bažnyčioje vedė bendra-
pavardę Elžbietą Gurklytę iš to paties Bikonių kaimo, Dominyko ir Julijonos 
Pakarklytės dukrą. Vestuvėse liudijo Aloyzas Pakarklis, Paulius Balčiūnas, Jonas 
Gurklys ir Paulius Alekna. Šeima susilaukė sūnaus Pauliaus (1908†1967) ir Anta-
ninos (1913†1994, Rastauskienė).

Paulius Gurklys 1940 m. vedė Salomėją Vaicekauskaitę, susilaukė sūnaus 
Stanislovo (1942), dukterų Danutės (1944, Trinkienė), Janinos (1949, Zinkevičienė), 
Birutės (1951, Kuliešienė).

Pauliaus sesuo Antanina 1942 m. ištekėjo už Alfonso Rastausko, susilaukė 
dukros Irenos (1943, Kubilienė) ir sūnaus Antano (1946†1991).

Aniceto sesuo Marijona 1904 m. vasario 2 d. Kupiškio bažnyčioje ištekėjo 
už Petro Žiurlio, Danieliaus ir Onos Petrulytės sūnaus, susilaukė sūnaus Juozapo 
(1906†1985), tačiau 1907 m. (?) mirė. Juozapas Žiurlys 1934 m. Linkuvoje vedė 
Aleksandrą Valašinskaitę, susilaukė sūnaus Jono ir dukros Aurelijos Rūtos. Jonas 
turi dvi dukras – Rositą ir Dianą. Aurelija Rūta turi dukrą Gitą ir sūnų Andrių.

Petras Žiurlys, mirus žmonai, 1908 m. vasario 4 d. Antašavos bažnyčioje 
vedė velionės žmonos seserį Anelę. Vestuvėse liudijo Danielius Gūra, Juozapas 
Mickus, Juozapas Zuoza, Juozapas Gurklys, Jonas Varkalis ir Kazimieras Šližys. 
Su Anele Žiurliai susilaukė Paulinos (1908†1994, Girdzijauskienė), Alfonso (1911† 
1971), Felikso (1914†2006).

Paulina susilaukė dukterų Dalios ir Audronės (1941, Jakulienė-Kaukienė) ir 
sūnaus Vytauto (1944). 

Alfonsas sukūrė šeimą su Eulalija Matiukaite, jiems gimė Audronė (Jakulienė).
Feliksas sukūrė šeimą su Ona Girdzijauskaite, susilaukė dukros Violetos 

(Stakūnienė).
Apie Gurklių dukrą Magdaleną žinoma tik tiek, kad ji 1909 m. birželio 

1 d. laivu „Libau“ atvyko į imigrantų JAV priėmimo punktą Elio saloje Niujorke. 
Jauniausia Juozapotos Gurklienės dukra Paulina 1918 m. lapkričio 10 d. iš-

tekėjo už Pauliaus Šimonio iš Akmenių, Subačiaus parapijos, Jurgio ir Juozapotos 
Aukūnaitės sūnaus. Liudijo Feliksas Grina ir Jonas Sriubikė. Šimoniai susilaukė 
dukros Onos (1920) ir sūnaus Felicijono (1934†1988).

Jono dukros Onos Navikų Barzdeniai
1879 m. lapkričio 18 d. Viešintų bažnyčioje už Antano Barzdenio iš Suba-

čiaus parapijos Navikų kaimo buvo ištekinta jauniausia Jono Grinos dukra Ona. 
Jaunikis buvo kilęs iš Didžprūdžių kaimo ir nėra Ievos Grinienės vyro Antano 
artimas giminaitis. Liudijo Mikalojus Zulanas ir Dominykas Šulinys. Šeima ir 
gyveno Navikuose, susilaukė mažiausiai 8 vaikų: Pauliaus (1880), Juozapo (1882), 
Anelės (1884, Senvaitienė), Karolinos (1886, Kadžienė), Paulinos (1888), Antano 
(1891), Adelės (1896) ir Jono (1899).
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Nėra patikimų žinių apie pirmagimius Paulių ir Juozapą. Pirmoji dukra 
Anelė 1903 m. vasario 9 d. Subačiaus bažnyčioje ištekėjo už trisdešimtmečio An-
tano Senvaičio iš Nemeirių kaimo šalia Viešintų, Gasparo ir Barboros Pavilanytės 
sūnaus. Vestuvių liudininkai buvo Feliksas Grina, Antanas ir Dominykas Senvai-
čiai. Iš pradžių šeima gyveno pas tėvus Nemeiriuose, po gerų metų persikraustė 
į Laitelius, kur sugyveno pulką vaikų: Bronislovą (1903), Anelę (†1905), Pranciškų 
(1907†1929, mirė nuo džiovos), Vladislovą (1909), Kazimierą (1912†1969), dukrą 
Benediktą (†1915), Janiną (Skaudienė, 1919†2012), Juozapą (1921†1995) ir Anelę 
(1926†1997, Klivickienė). 

Vladislovas 1934 m. vasario 10 d. Viešintų bažnyčioje vedė Eleną Tumaitę, 
kilusią nuo Padvarninkų, susilaukė sūnų Valerijono ir Rimanto. 1951 m. spalio 
12 d. Vladislovo šeima, žmona su abiem sūnumis, buvo ištremta34 į Rusijos gilu-
mą – Tomsko srities Aukštutinės Ketės rajoną. Grįžti į Lietuvą jiems buvo leista 
tik 1958 m. vasarą35. Valentinas sukūrė šeimą su Irena, susilaukė dviejų dukterų – 
Dalios ir Rasos, gyvena Garliavoje. Buvo aktyvus Sąjūdžio dalyvis, Kauno rajono 
meras, Kauno apskrities sekretorius. Rimantas taip pat sukūrė šeimą su Gražina, 
turi dukrą Rūtą ir sūnų Mindaugą.

Vladislovo brolis Kazimieras vedė ir susilaukė sūnų Kęstučio ir Kazimiero, 
gyvena Kupiškyje.

Janina Senvaitytė ištekėjo už Skaudo, susilaukė dukterų Monikos ir Irenos. 
Monika, ištekėjusi už Dumalako, gyveno ir mirė Lentvaryje, paliko sūnų Arūną, 
žurnalistą. Monikos sesuo Irena ištekėjo už Antano Staševičiaus, susilaukė Rober-
to ir Kristinos, iki šiol gyvena Laiteliuose, netoli Akmenos malūno, ūkininkauja.

Jaunėlė Anelė ištekėjo už Alfonso Klivicko iš Raguvos parapijos Kirmėlių 
kaimo. Klivickai susilaukė trijų vaikų: Eugenijos, Zitos (Šeštokienė) ir Prano. Eu-
genija Klivickaitė yra žymi operos solistė.

Karolina Barzdenytė 1909 m. vasario 2 d. Subačiaus bažnyčioje ištekėjo už 
Kazimiero Kadžiaus iš Traupio parapijos. Liudijo Pranciškus Grina iš Liepdegėnų, 
Karolinos pusbrolis, Stanislovas Kadžius ir Aleksandras Sabalius. Kadžiai susilau-
kė 6 vaikų: Alfonso (1910†1998), Zinaidos (1911†2003, Skardžiuvienė), Bronislovo 
(1915†1945), Kazimieros (sesuo vienuolė,  1916†2004), Bronislavos ir Povilo, kuris po 
karo partizanavo. 1918 m. vidurvasarį Karolina Kadžienė mirė. Zinaida susilaukė 4 
vaikų: Viliaus, Alberto, Reginos ir Jono. Dukra Regina yra tapusi Lietuvos vandens 
slalomo čempione, o jos brolis Albertas 1956 m. sausio 1 d. iškėlė Lietuvos vėliavą.

Alfonsas Kadžius tapo kunigu, mokėjo 7 užsienio kalbas. Kalėjo lageryje, 
piktadarių nužudytas Zarasų rajone.

Karolinos brolis Antanas emigravo į JAV, buvo Pirmojo pasaulinio karo pa-
šauktinis. Kalbama, kad dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, buvo pulkininkas, 
mirė 1945 m. Nėra žinoma, ar susilaukė palikuonių.

Jauniausias Antano Barzdenio sūnus Jonas 1938 m. birželio 5 d. Palėvenės 
bažnyčioje vedė Pauliną Valaitę iš Pamurnakių kaimo. Šeima susilaukė dukros 
Onos, Romualdo ir Jurgio. Jonas buvo 
Subačiaus valsčiaus viršaitis, pieno per-
dirbimo bendrovės „Ateitis“ valdybos 
pirmininkas. Šeima gyveno Navikuose, 

34 Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. v-5, 
ap. 1, b. 29397.

35 Šie Senvaičiai minimi Tautvilio Užos knygoje „Iš 
širdies viešintiškiai“, Panevėžys, 2010, p. 103–105.
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o 1949 m. kovo 25 d. buvo ištremti36 į Sibirą, Irkutsko srities Zalarių rajoną. Iš 
tremties grįžo 1957 m. pavasarį. Romualdas turi dukrą Ritą, Jurgis susilaukė 4 
vaikų: Enrikos, Kornelijaus, Edvino ir Mindaugo.

Jurgio sūnaus Petro Šalnakandžių Grinos
Kaip jau minėta, Jono Grinos brolis Petras 1840 metais taip pat Kupiškio 

bažnyčioje vedė Juozapotą Žukaitę iš Čiovydžių kaimo. Šeima įsikūrė Šalnakandžių 
laukuose. Liudininkai buvo tik iš jaunosios pusės – Petras Jankevičius, Gasparas 
Grigas ir Petras Zukas. Šeima susilaukė keturių vaikų, nes 1846 m. Petras mirė. 
Kitais metais Grinienė ištekėjo už Tomo Pielios (metrikuose – Pileckio), dėl to 
vėliau Emilija Grinaitė taip pat už Pielių sūnaus ištekinta.

Labai jaunos Petro dukterys buvo ištekintos už Jurėno ir Čiurlio, o jaunėlis 
sūnus Jurgis vedė Šulinytę nuo Gindvilių kaimo.

Onai Grinaitei 1859 m. ištekėjus už plundakiškio Tomo Jurėno, Grinų pali-
kuonys išsiplėtė Kupiškio link. Jurėnai sugyveno būrį vaikų: Antaną (1860), Joną 
(1863), Oną (1866, Tubelienė), Elžbietą (1868), Domicelę (1870), Joną (1872), Valeriją 
(1874), Kazimierą (1876) ir Juozapą (1884). 

Ona Jurėnaitė 1884 m. lapkričio 23 d. ištekėjo už Juozapo Tubelio, Hiacin-
to ir Elžbietos Novikaitės sūnaus, iš Slavinciškio. Liudininkai buvo Dominykas 
Petronis, Jonas Pielia, Dominykas Tubelis ir Pastarnokas P. Šeima gyveno Sla-
vinciškyje ir susilaukė Juozapo (1886), Jono (1887), Antano (1889, Plundakiuose), 
Domicelės (1890†), Kazimiero (1891), Julijonos (1893, Sabaliauskienė), Jurgio 
(1895), Domicelės (1896), Valerijos (1897), Onos (1899†), Onos (1900, Petrylienė) 
ir Petro (1902).

Julijona 1921 m. lapkričio 20 d. ištekėjo už to paties kaimo jaunikaičio Jono 
Sabaliausko, Kazio ir Elžbietos Merkytės sūnaus. Liudijo J. Jurėnas ir J. Sabaliauskas.

Jauniausioji Tubelių dukra Ona 1925 m. lapkričio 28 d. ištekėjo irgi už to 
paties kaimo jaunikaičio Kazimiero Petrylos, Dominyko ir Teofilės Balytės sūnaus, 
susilaukė sūnų Liongino ir Alfonso.

Kazimieras Tubelis 1926 m. vasario 7 d. Anta-
šavos bažnyčioje vedė Apoloniją Rudytę. 

Valerija Jurėnaitė 1904 m. vasario 8 d. ištekėjo 
už Dominyko Kriukos, Adomo ir Pulcherijos Užtu-
paitės sūnaus nuo Aukštupėnų. Liudininkai buvo 
Liudvikas Vaitiekūnas, Jonas Užtupas ir Jonas Alekna. 
Šeima gyveno Aukštupėnuose, susilaukė Kazimiero 
(1906), Julijonos (1908) ir Jono (1914), kuris 1935 m. 
spalio 31 d. Skapiškio bažnyčioje vedė Bronislavą 
Suželionytę. Vyrui mirus, 1921 m. lapkričio 6 d. 
Valerija ištekėjo už Kupiškio miestelio našlio Juozapo 
Vėtos, Dominyko ir Eleonoros Vizgirdaitės sūnaus.

Žinoma, kad Kazimieras Jurėnas vedė Domicelę 
Pluktaitę iš Skapiškio parapijos. 

Jauniausias Jurėnų vaikas Juo-
zapas 1922 m. birželio 19 d. vedė Emi - 36 LYA, f. v-5, ap. 1, b. 22543.

Šalnakandžių Grinų genealoginė 
schema. G. Grinos brėž.
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liją Marcinkevičiūtę iš Byčių kaimo. Liudininkai buvo A. Siaurys ir J. Sabaliauskas. 
Šeima susilaukė sūnaus Eduardo (1923†1993).

Domicelė Grinaitė 1862 m. ištekėjo už kupiškėno Aloyzo Čiurlio, Aloyzo 
ir Eleonoros Vaitiekūnaitės sūnaus. Šeima iš pradžių gyveno Kupiškyje, vėliau 
persikraustė į Smilgius, dar vadinamus Trakagaliu. Čiurliai irgi susilaukė nemažo 
būrio palikuonių: Onos (1863), Kazimiero (1866), Anelės (1869, Pakarklienė-Karazie-
nė), Domicelės (1871, Alasevičienė), Uršulės (1873), Valerijos (1875, Motiejūnienė), 
Elžbietos (1880) ir Aloyzo (1883).

Anelė Čiurlytė 1893 m. lapkričio 18 d. ištekėjo už Jono Pakarklio iš to paties 
Smilgių kaimo. Liudijo Petras Bugailiškis, Aleksandras Masiulis ir Petras Pakarklis. 
Šeima susilaukė Paulinos (1895), Kazimiero (1896), Emilijos (1898), Aloyzo (1899), 
Juozapo (1900), Julijonos (1902, Gakienė) ir Jono (1903). Apie Pakarklių vaikus 
žinoma tik tiek, kad Julijona 1929 m. vasario 11 d. Kupiškyje ištekėjo už Igno 
Gakaus iš Kupreliškio parapijos Mantvydų kaimo. O Julijonos brolis Jonas vedė 
Emiliją Petrylaitę nuo Migonių ir susilaukė sūnų Viliaus, Algimanto ir Broniaus.

Domicelė Čiurlytė 1903 m. vasario 2 d. ištekėjo už Kazimiero Alasevičiaus 
iš Svydenių. Liudininkai buvo Petras Žiurlys, Aloyzas Čiulys ir Juozapas Kriuka. 
Šios šeimos likimas nežinomas.

Apie 1905 m. jauniausias Čiurlių sūnus Aloyzas vedė Marijoną Šimkūnaitę. 
Šeima gyveno Smilgiuose ir susilaukė Onos (1906), Kazimiero (1907), Julijonos 
(1910), dvynukų Emilijos ir Jono (1913). 

Valerija Čiurlytė 1906 m. birželio 16 d. ištekėjo už Antano Motiejūno iš 
Svėdasų parapijos Galsiškių kaimo. Vestuvėse liudijo Jonas Merkys, Feliksas Vi-
leniškis ir Jurgis Černius. 

Vienintelis Šalnakandžių Grinų palikuonis Jurgis 1874 m. balandžio 25 d. 
Kupiškio bažnyčioje vedė Elžbietą Šulnytę iš Gindvilių. Vestuvėse liudijo Abdonas 
Puronas ir Jokūbas Minkevičius. Šeima gyveno Šalnakandžiuose ir susilaukė Onos 
Emilijos (1875†1875), Juozapo (1876), Domicelės (1878, Juodviršienė), Napoleono 
(1881), Marijonos (1886, Vizbarienė), Elžbietos (1892), Onos (1896, Bukauskienė).

1882 m. liepos 2 d. Jurgis Grina kartu su Pauliumi Žekaniu, Juozapu Bu-
kienu ir Dominyku Žekoniu iš dvarininkės Izabelės Aleksandrovnos Lučko-Sili-
ničevos už 3 555 rublius pirko Medinų užusienio, kuris priklausė Lvovščyznos 
arba Palėvenės dvarui, žemę37.

Kaip įprasta, pirmiausia buvo ištekinta vyriausioji dukra Domicelė. Su ja 
1909 m. vasario 2 d. Kupiškio bažnyčioje susituokė Dominykas Juodviršis, Do-
minyko ir Onos Balčiūnaitės sūnus, iš Butėnų kaimo, šalia Šimonių. Vestuvėse 
liudijo Feliksas Černius, Paulius Pielia ir Feliksas Grina. Kur šeima gyveno, sunku 
nustatyti, nes Kupiškio ir Šimonių bažnyčiose nėra registruota jų vaikų krikštijimo.

Juozapo Grinos, kuris jau 1903 m. buvo LSDP Kupiškio kuopelės narys, 
likimas nežinomas. Jurgis Grina, kaip ir kiti Šalnakandžių III kaimo gyventojai, 
1911 m. buvo Stolypino reformos dalyvis. Jam buvo priskirtas antras sklypas, kurį 
sudarė 31 dešimtinė žemės. Taigi 65 metų valstietis dar kraustėsi į vienkiemį, o 
sūnui Juozapui buvo 35 metai. Nėra 
duomenų, kad jis būtų bandęs emi-
gruoti. Stojus nepriklausomybei, Jurgis 

37 Dokumentinę informaciją apie tai suteikė Gintaras 
Žekonis.
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Grina pats šeimininkavo ūkyje, nors 
jau buvo garbaus amžiaus – 75 metų. 
1920–1921 m. samdė pusbernį Juozą 
Karaziją. 1925 m. vasario 4 d. Jurgis 
Grina padovanojo žemę ir trobesius dukteriai Marijonai. Matyt, nelikus kam palikti 
ūkį Šalnakandžiuose, dukra Marijona, jau būdama beveik 40 metų, 1925 m. vasario 
21 d. parsivedė užkurį Juozą Vizbarą iš Antašavos parapijos Didžprūdėlių kaimo. 
1927 m. jiems gimė Tautvilis Bronius. Praūžus karo audroms, šeima 1949 m. balandžio 
11 d. buvo ištremta į Irkutsko sritį. Į Lietuvą šeima buvo paleista 1958 m. vasarą.

1929 m. birželio 9 d. jauniausioji Grinų dukra Marijona buvo ištekinta už 
našlio Kleopo Bukausko iš Girvalakių kaimo. Vestuvėse liudijo Juozas Jankevičius 

Jurgio Grinos žemės ir trobesių dovanojimo  
dukrai Marijonai įrašas ant carinių žemės  
dokumentų. Iš Gintaro Žekonio archyvo
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ir Stasys Bukauskas. Bukauskams gimė dukra Alvyra (1930†1997) ir sūnus Napalys 
(1931†1964). Ši šeima irgi buvo ištremta į Sibirą 1949 m. kovo 25 d. Grįžti leista 
1958 m. pradžioje. 

Per visą XIX a. antrąją pusę Šapalų Grinų linija plito per Šapalų, Šalnakandžių 
ir Liepdegėnų (ir Naujonių) kaimus. Matyt, atsiras nemažas būrys kupiškėnų ir 
anykštėnų, kurie atras vienokias ar kitokias sąsajas su Šapalų Grinų palikuonimis.

Feliksas ir Valerija Zulanaitė,  
paskutiniai Šapalų Grinos
Vienintelis Šapalų sodžiaus paveldėtojas liko Juozo sūnus Feliksas. Kaip jau 

buvo minėta, 1920 m. vedė kaimyno dukterį Valeriją Zulanaitę, kuriai po to, kai 
Feliksas kaip karo valdininkas 1920 10 21 buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuome-
nę, teko valdyti ūkį. 1933 m. balandžio 14 d., pačiam prašant, paleistas į atsargą, 
o sulaukus nustatyto amžiaus, 1936 m. gruodžio 31 d. – į dimisiją (53 metų). 
1934–1940 m. buvo Kupiškio smulkaus kredito banko revizijos komisijos pirmininkas, 
dirbo savo ūkyje Šapaluose. 1941–1944 m. buvo to paties banko revizijos komisijos 
narys. Iki grįžtant sovietams Grinų ūkyje buvo 40 ha žemės. 1947 m. pabaigoje 
agentas „Moriak“ pranešinėjo apie Feliksą Griną, jo giminaitę Eleną Barzdenienę 
iš Vizgiūnų38 kaip „buožes“ ir antisovietiškai nusiteikusius asmenis. Pranešė, kad 
vienos Felikso dukros vyras – buvęs „smetoninės armijos“ leitenantas. 1948 05 22 
su žmona iš Lietuvos ištremtas į Sovietų Sąjungos Irkutsko sritį, dėl silpnos svei-
katos gyveno invalidų namuose, kur 1954 m. mirė. Grinų šeimą ištrėmus į Sibirą, 
liko aktualus turto klausimas. Žemė, savaime suprantama, buvo „sukolchozinta“, 
didžiulis namas perkeltas į Kupiškį, dabartinę Vytauto gatvę (Nr. 5).

Felikso dukra Genovaitė 1940 m. ištekėjo už leitenanto Boleslovo Gričio. 
Šiai šeimai buvo lemtas tragiškas likimas. Šeimos galva pasitraukė į Vakarus39, 
galbūt vildamasis, kad sovietai bus priversti išeiti iš Lietuvos, deja, taip neatsitiko. 

38 Tai Ievos Grinaitės-Bar -
z denienės vyro bro lio  
palikuonių atstovė Vit-
kauskaitė (arba Witkow - 
ska). Pasak agen tūri nių  
to meto pranešimų, sa - 
ve laikė lenke.

39 B. Gritis mirė Niujorke 
1975 m., būdamas 63 
metų.

Kupiškio kredito banko valdybos, tarybos ir revizijos komisijos nariai. 
Kopija iš 1937 m. žurnalo „Talka“ 12 numerio. Iš G. Žekonio archyvo
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Jų pirmagimė dukra Dovilė po karo, 
matyt, buvo palikta pas senelius Šapa-
luose, o Felikso Grinos trėmimo byloje 
įvardyta kaip Felikso dukra, matyt, 
siekiant slėpti Gričių šeimos buvimą. 
Nacių okupacijos metu Gričiams turėjo 
gimti Romualdas ir Dalia.

Genovaitės sesuo Birutė ištekėjo 
už Justo Armalio, susilaukė Sauliaus ir 
Rasos. Grinų dvasia ruseno Šapaluose 
iki pat 1948 m. gegužės 22 d., kai Fe-
liksas Grina su žmona buvo ištremti į 
Rusiją, Irkutsko sritį.

Antanas K. Grina šiandien prisi-
mena, kad Feliksas buvo pokštininkas, 
nugirdė berniukus, t. y. jį su broliu, 
alumi, po to apkaltino žmoną, kad 
primaitino nešviežiu maistu. Dar ir 
Alfonsas Grina prisimena, kad su kai-
mynu Naujonių kaime Knizikevičiumi 
(giminaitės pagal Čiurlių liniją vyru)  
teko važiuoti į Kupiškį ir grįžtant na-
kvoti Šapaluose kaip pas dėdę.

Šapalų kaimas be Grinų 
Nors dar 1942 m. kaime buvo de - 

šimt kiemų su 48 gyventojais (kartu su 
samdomais darbininkais)40, tačiau po 16 metų, praūžus karo ir pokario audroms, 
kaime devyniuose kiemuose tegyveno tik 24 gyventojai. O trijuose kiemuose gy-
veno vieniši asmenys41. 

Apie šeštojo dešimtmečio pradžią Šapalų apylinkėse buvo vykdoma me-
lioracija, kuri palietė ir gretimo Vilviškių kaimo gyventojus. Dalis jo gyventojų, 
melioracijos metu iškeltų, persikėlė į Šapalus. 2009 m. kaime gyveno tik 4 gyven-
tojai. O Grinų sodyboje įsikūrė Dangis Černius, kaip dabar pavyko išsiaiškinti, 
tolimas Grinų giminaitis per Rėkučių Šlapelių liniją, kurie dabar protėvių žemėse 
ūkininkauja.

Norėčiau padėkoti nuostabiems žmonėms: šiaulietei Vandai Kurminienei, 
viešintiškiui Jonui Malinauskui, kandrėnietei Danutei Sasnauskienei, panevėžiečiui 
Gintarui Žekoniui ir vilnietei Rasai Žilionienei, išsaugojusiems dokumentus kaip 
relikvijas per visas negandas bei savo pasakojimais suteikusiems man galimybę 
prisiliesti prie giminės istorijos ir pasidalinti ja su monografijos skaitytojais.

Černių kiemas su kryžiumi Grinų sodybos vietoje. 
G. Grinos nuotr.

40 LCVA, f. R. 743, ap. 2, b. 4007, lapas nenumeruotas.
41 LCVA, f. R. 363, ap. 2, b. 473, l. 98–106.
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