
dailininkams, kurie buvo kairiarankiai. Iš to galima daryti 
prielaidą, kad prie Pelplino Biblijos egzemplioriaus XV a. dirbo 
kairiarankis dailininkas iliuminuotojas. Faksimilėje, kaip to 
reikalauja tokio tipo leidiniai, palikti originalaus leidinio lapų 
pažeidimai, įplyšimai ir sutepimai, atsiradę bėgant amžiams, 
taip pat atkurtas autentiškas knygos įrišimas ir odinis viršelis 
su puošniais ornamentais, kurį XV a. viduryje sukūrė ir pa
gamino Henrykas Costeris Lubekas.

Faksimilė išleista 198 egzempliorių tiražu Pelplino vysku
pijos leidykloje „Bernardinum“, bendradarbiaujant su leidybos 
namais „Orbis pietus1.2002-2003 m. išleista pirmoji 99 egzem
pliorių laida, o 2012 m. išspausdinta likusi tiražo dalis -  dar 
99 egzemplioriai. Pirmasis faksimilės egzempliorius 2003 m. 
buvo padovanotas popiežiui Jonui Pauliui II jo pontifikato 
25-ųjų metinių proga ir šiuo metu jis saugomas Vatikane. 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo eksponuojamas 
103-iuoju numeriu pažymėtas egzempliorius.

Parodoje šalia „42 eilučių Biblijos'1 eksponuotas ir odinis 
lagaminas, kuris neatsiejamas nuo Pelplino Biblijos egzemplio

riaus ir kurio istorija labai įdomi. 1939 m. prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, Pelplino kunigų seminarijos bibliotekos 
vadovas kunigas A. Liedtke (1904-1994) rūpinosi apsaugoti 
nuo sunaikinimo unikalius bibliotekos dokumentus -  seną
sias knygas ir rankraščius. Reikšmingiausi dokumentai buvo 
supakuoti į maišus, o J. Gutenbergo „42 eilučių Biblijai" buvo 
pagamintas specialus lagaminas iš kiaulės odos, kuriame 
pirmoji spausdinta knyga kartu su XVI a. Dovydo psalmių 
rankraščiu nugabenta į Paryžių, 1940 metais -  į Londoną, o 
vėliau laivu išplukdyta į Kanadą. Šios Lenkijai priklausančios 
kultūros vertybės dvidešimt metų buvo laikomos Otavos ban
ko saugyklos seife. Tik 1959 m. kardinolo Stefano Wyszynskio 
(1901-1981) rūpesčiu ir didelėmis pastangomis J. Gutenbergo 
„42 eilučių Biblija" kartu su kitais vertingais leidiniais buvo 
sugrąžinta atgal į tėvynę.

Nuoširdžiai dėkojame vilniečiui leidėjui ir bibliofilui Ta- 
deuszui Radjuszui už suteiktą galimybę šį unikalų ir vienin
telį Lietuvoje leidinį, esantį privačioje kolekcijoje, eksponuoti 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.
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Danutė Kazlauskienė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 
Inform acijos skyriaus vyriaus, bibliotekininkė

Šiauliečiai pagrįstai didžiuojasi, 
kad m iesto Kraštotyros draugija, 
įkurta 1927 m. gegužės 15 d., buvo 
v ien a iš ak ty v iau sių  L ietuvo je .
Didžiuojasi, kad turi „Aušros" m u
ziejų, kad aktyviausi Šiaulių krašto
tyrininkai apdovanojam i Mikelio 
prizu, kad mieste veikia vienintelė 
Lietuvoje Mikeliukų mokykla.

Viena ryškiausių Šiaulių krašto
tyros draugijos tradicijų -  Mikelio 
prizo teikimas darbščiausiam kraš
totyrininkui. Jis teikiamas kasmet 
nuo 1989 m etų (su nedidelėm is 
pertrau k om is). Šiem et sukanka 
25-eri m etai nuo prizo įsteigim o 
ir 20 m etų nuo pirm ojo M ikelių 
genealoginio medžio sudarymo.

Šiom s sukaktim s pam inėti b i
bliotekos Inform acijos skyriaus galerijoje garbės krašto
tyrininkė, II Mikelio prizo laureatė Irena Rudzinskienė 
parengė XV personalinę parodą. Joje atskleista Mikelio

prizo istorija, pateikta išsam i m e
džiaga apie kiekvieną prizininką, 
eksponuojamos nuotraukos iš prizo 
teikimo švenčių.

P irm asis M ikelio prizas 1989 
m etais  buvo įte ik tas tu om ečio  
bibliotekos K raštotyros skyriaus 
vedėjai, kraštotyrin inkei Birutei 
K n iz ik ev ič ien ei. M ike lio  p rizą  
įsteigė baldų kom binate „Venta" 
d irbę kraštotyrin in kai. Jie a rti
m ai bendravo su vienu seniausių 
kraštotyrin inkų -  Šiaulių  „A uš- 

m uziejaus darbuotoju Vincuros

Mikelio prizo skulptūrėlė. Autorius -  Kazys Kasperavičius

V aitek ū n u  (1 9 0 8 -1 9 8 7 ) , ku ris 
buvo vienas iš Pelikso Bugailiškio 
įsteigtos kraštotyrininkų draugijos 
bičiulių, M ikeliais vadinam ų iki 
gyvos galvos. Jo atminimui „ventie- 

čiai" įsteigė Mikelio prizą darbščiausiam  Šiaulių miesto 
kraštotyrininkui. Išgirdę, kad po V. Vaitekūno mirties 
neliko paskutinio Mikelio, kraštotyrininkai Danielius



Padubysio vlsč. Laugalių k. gyven toja  P. K um pikevičienė su sen ovin iais rakandais

B alčiū nas, Irena R udzinskienė ir 
Viktoras Žeknys nusprendė įsteigti 
prizą, kad neišnyktų Mikelio vardas.
Pirmąsias tris Mikelio prizo skulptū
rėles išdrožė garsus tautodailininkas, 
nepralen kiam as šaukštų  m eistras 
Feliksas V argonas (1912-1992), o 
finansavo „Ventos" baldų susivieniji
mas. Pirmosios skulptūrėlės priminė 
caro laikų knygnešį -  draudžiam os 
spaudos platintoją. Kitas skulptūrė
les, rem dam asis šv. Roko keliautojo 
motyvu, išdrožė skulptorius Kazys 
Kasperavičius.

Kaip atsirado tas keistokas M i
kelio vardas ir kodėl juo pasivadino 
prieškario Šiaulių kraštotyrininkai?
Kraštotyrininkas Danielius Balčiū
nas prieš p irm ojo  prizo įteikim ą, 
norėdam as sužinoti M ikelio vardo 
kilmę, parašė laišką M arijonai Čilvinaitei (1900-1995) 
-  paskutinei gyvai senosios Lietuvos Mikelytei, gyvenu
siai Kaune. 1988 m etų pabaigoje ji atsakė taip: „D žiau
giuosi, kad drauge su Lietuvos atgim im u atgim sta ir 
Šiaulių kraštotyrininkų M ikelių dinastija, kad įsteigtas 
prizas darbščiausiem s Šiaulių kraštotyrininkam s". To
liau -  visa M ikelio vardo kilm ės istorija: „N uo Mikelių 
dinastijos atsiradim o iki šiol prabėgo pusė amžiaus. Tad 
dabar man veik vienai belikusiai ir veik jokių pagalbinių 
žinių neturinčiai sunku besusigaudyti. Juo labiau kad 
per tą laikotarpį m ūsų Lietuvą kaip žirnį palei kelią kas 
norėjo skynė, kas norėjo mynė. Taigi skynė ir mynė, p li
ką ir kruviną žemę palikdami. Siaubingoms Pirmojo p a
saulinio karo patrankom s nutilus ir Lietuvai iš jų  duobių 
p ak ilu s, š iau lišk ia i,
P e lik so  B u ga ilišk io  
ir kitų šviesių žvaigž
džių vedami, pirm ieji 
ėm ė k e lti L ie tu v o s  
kultūrą. Jie p irm ieji 
ėjo Lietuvos dvasinės 
ir m aterialinės kultū
ros lobių rinkti. Ėmė 
jų  saugojimu rūpintis.
Š iam  re ika lu i Š ia u 
liu o se  buvo įste ig ta  
Kraštotyros draugija.
O rganizaciniais kraš
totyros reikalais bei 
m e to d ik a  rū p in o s i

Peliksas Bugailiškis. Jo dešinioji ranka buvo Vincas 
Vaitekūnas.

Peliksas Bugailiškis turėjo gerą vardą, o geras vardas 
Lietuvoje nuo seno buvo laikom as didele vertybe. Jis 
mėgo su žm onėm is bendrauti, palaikyti ryšius, turėjo 
didelį pasitikėjimą bei paramą. Dėl to įvairiuose kultūros 
baruose jį lydėjo sėkmė. Man Šiaulių „Aušros" muziejaus 
organizuojamose ekspedicijose teko dalyvauti pradedant 
1936 metų vasara. Ekspedicijom s vadovavo „A ušros" 
muziejaus darbuotojai Stasys Vaitkus, Juozas Petrulis ir 
kt. Kartą, nuo Vaiguvos eidami, užsukome į mažą sody
bėlę. Stasys Vaitkus kreipėsi į kieme stovinčią moteriškę, 
teiravosi senovinių daiktų Šiaulių „Aušros" muziejui, prašė 
leisti po jos namuko aukštą pasidairyti: gal ten yra užmestų

ir „A u šro s  m uzie- Iš kairės: pirm oji M ikelio prizo laureatė B. Knizikevičienė, 20 0 3 m. laureatas d izain eris V. Puronas, 1990 m. 
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Šiaulių M ikeliai. 2 0 0 7 m.

senovinių daiktų. Moteriškė nedraudė, tik teisinosi, kad 
nieko gero ten nesą. Tad nieko nelaukdami vaikinai šoko 
ant aukšto. Neilgai trukę jie ėmė leisti žemėn kubiliukus, 
pintinukes, sėtuves, vyžas ir kitokius ten užtiktus senovi
nius daiktus. Sustatėme rastą turtą kieme. Vedėjas prašė 
moteriškę dovanoti tuos daiktus „Aušros" muziejui. Si 
nustebusi pasakė: „Anksčiau toks žydelis Mikelis važinė
davo po kaimus, senus rakandus rinkdamas. Dabar mat 
ponams mieste jų  prireikė." Mikelio vardas mums visiems 
labai patiko ir tuoj ėmėme patys Mikeliais vadintis. Aš 
tapau Mikelyte. Peliksą Bugailiškį išrinkome vyriausiu 
Mikeliu. Aš, berods, pirmoji raštu apie tai jam  pranešiau 
ir tuo titulu ėmiau jam  laiškus rašyti. Taip Šiaulių „Aušros" 
muziejuje atsirado Mikeliais iki gyvos galvos vadinami 
kraštotyros bičiuliai."1

Š iau lių  „A u šro s"  m u zie jau s fo n d u ose  sau go m a 
M arijonos Čilvinaitės daryta fotografija, kurioje -  Pa
dubysio valsčiaus Laugalio kaim o P. Kum pikevičienės 
pirkia, pati šeimininkė ir daug senovinių rakandų. Tada 
P. Kumpikevičienė grupę prieškario kraštotyrininkų ir 
palygino su žydeliu Mikeliu. Apie Bazilionų žydelį yra 
dar ir kitų kraštotyrininkų pasakojim ų. Esą tas žydelis 
turėjęs sukrypusius ratus ir liesą arkliuką. Pats buvęs 
nedidelis ir turėjęs ilgą barzdą. Aplinkinių kaim ų m o
tinos juo  gąsdindavo savo vaikus: „Jei rėksi, atiduosiu 
Mikeliui". Žydelis Mikelis po krašto kaim us važinėjo 
1922-1925 m., iš žm onių surinkinėdam as skudurus, 
kiaulių šerius, kaulus. M ainais palikdavo muilo, adatų 
ir kitų smulkmenų.

Taigi Šiauliai turi gražų būrį kraštotyrininkų, Mikelio 
prizo laureatų, tarp kurių įvairių profesijų atstovai:
• Birutė Knizikevičienė, bibliotekininkė, apdovanota

1989 m.
• Irena Rudzinskienė, technikė technologė, apdovanota

1990 m.

• Jonas Krivickas (1929-2007), pedagogas, 
apdovanotas 1991 m.

• Vytenis Rimkus, menotyrininkas, kul
tūros tyrinėtojas, apdovanotas 1994 m.

• Danielius Balčiūnas, inžinierius stakli- 
ninkas, apdovanotas 1995 m.

• Elena Adomavičienė (1931-2012), peda
gogė, apdovanota 1996 m. i

• Antanas Krištopaitis (1921-2011), daili
ninkas, apdovanotas 1997 m.

• Zita Subačienė, pedagogė, apdovanota 
1998 m.

• Stasys Bulzgis, poetas, publicistas, apdo
vanotas 1999 m.

• Lidija Joana Pranienė, inžinierė m e
chanike, kultūros veikėja, apdovanota 
2000 m.

• Klemensas Kučinskas (1927-2009), zootechnikas, apdo
vanotas 2001 m.

• Vilius Puronas, dailininkas, kultūros istorikas, apdova
notas 2003 m.

• Romualdas Rutkauskas, inžinierius mechanikas, literatas, 
apdovanotas 2004 m.

• Nijolė Petraitytė, bibliotekininkė, apdovanota 2005 m.
• Vanda Kavaliauskienė (1923-2011), provizorė, muzieji

ninkė, apdovanota 2006 m.
• Vytautas Mažeika, pedagogas, apdovanotas 2007 m.
• Genovaitė Žukauskienė, inžinierė radiotechnikė, muzie

jininkė, apdovanota 2009 m.
• Jadvyga Urbonienė, pedagogė, apdovanota 2010 m.
• Antanina ir Liudvikas Rulinskai, farmacininkai, apdova

noti 2011 m. (Mikelio prizas pirmą kartą buvo įteiktas ne 
vienam kraštotyrininkui, kaip įprasta, o kraštotyrininkų 
šeimai).

• Giedrė Petkevičienė, gydytoja, apdovanota 2012 m.
• Birutė ir Algirdas Musneckiai, pedagogai, fotomenininkai, 

apdovanoti 2013 m.
• Rita Margevičienė, pedagogė, apdovanota 2014 m.

Taip įvertintas šių šiauliečių darbštumas ir nuopelnai 
kraštotyros baruose.

1995 m. Šiauliuose pradėjo veikti jaunųjų kraštotyrinin
kų Mikeliukų mokykla. 1996 m. išleista pirmoji laida. Šios 
mokyklos tikslas -  mokyti jaunuosius šiauliečius kraštoty
rinio darbo, tęsti senųjų Mikelių tradicijas. Be to, tai puiki 
moksleivių saviraiškos, pilietiškumo ugdymo forma. Moky
klos ugdytiniai domisi savo krašto, miesto, šeimos istorija, 
renka kraštotyrinę medžiagą. Jie keliauja, susitinka ir ben
drauja su žmonėmis, ieško informacijos, ją sistemina. Savo 
žinias, patarimus ir pamokymus jauniesiems kraštotyrinin
kams teikia vyresnieji Šiaulių kraštotyrininkai -  Mikeliai.

1 Bulzgis, Stasys. M ikelių  gretos. Šiauliai, 2007, p. 4-6.


