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Paminklas Dionizui Poðkai Baubliø muziejaus teritorijoje. Skulptorius Vaclovas
Krutinis, 1990 metai

BIJOTAI
P ARENGË D ANUTË MUKIENË
Danutës Mukienës ir Loretos Sungailienës nuotraukos
Deðinëje – Bijotø herbas. Dailininkas Rolandas Rimkûnas

Vaþiuojant ið Vilniaus, kelionæ po Ðilalës rajonà bene patogiausia pradëti
Bijotuose. Tai to paties pavadinimo Ðilalës rajono seniûnijos centras, susiformavæs prie Anèios intako Pelos, automagistralës Vilnius–Klaipëda. Bijotai
nuo Skaudvilës á ðiauræ yra nutolæ apie 7 kilometrus. Paèiame gyvenvietës
centre – ðimtameèiais medþiais apaugusi kalvelë. Èia – vieno buvusio BijotøBarzdþiø dvaro, kuris yra priklausæs Dionizui Poðkai ir jo tëvui, centro vieta
(antroji – ten, kur stovi iki mûsø dienø iðlikæ D. Poðkos árengti baubliai).
Dvaro pastatø miestelio centre seniai nelikæ, taèiau senojoje sodybos vietoje
vis dar jauèiasi, kad èia bûta didelio þmoniø gyvenimo.

Bijotø seniûnijai priklauso apie 7 tûkst. ha teritorija. Joje – apie 1 200 gyventojø, 29 kaimai – Antininkai, Bardþiai,
Bijotai, Cipkiðkiai, Dauba, Gedeikiai, Girdiðkë, Kalniðkiai,
Kazokai, Klabai, Koðiai I, Koðiai II, Kumeèiai, Maldûnai,
Mankiðkë, Padvariai, Pagirdiðkë, Palaima, Palyþenis, Pakarèemis, Pavëriai, Pilsûdai, Pliupiai, Poðkakaimis, Simënai, Ðimkaièiai, Ðlapeikiai, Tûjainiai, Vaidatoniai.
Bijotø dvaras, kuris ir Bardþiø vardu bûdavo vadinamas,
istoriniuose ðaltiniuose minimas nuo XVI amþiaus. Ilgà
laikà jis priklausë Poðkø-Paðkevièiø giminei. 1558 m.
Barzdþiø dvaras, tuo metu Barzdþiø-Mikniðkiø dvaru
vadintas, padalintas á dvi dalis – Beatai Paðkevièienei ir
jos seseriai (tai pirmosios þinios apie Bijotus, randamos
iðlikusiuose raðytiniuose ðaltiniuose).
1790–1830 m. Bijotø dvare gyveno raðytojas, XIX a.
pradþios lituanistinio sàjûdþio dalyvis, vienas þymiausiø
ano meto kultûros veikëjø ir pirmojo kraðtotyros muziejaus Lietuvoje ákûrëjas Dionizas Poðka (tikroji pavardë –
Paðkevièius). Jis buvo nupirkæs dvaro centrà ir nemaþai
aplinkiniø þemiø. Po kurio laiko dalá dvarø D. Poðka perleido savo tëvui. Paðlijus santykiams tarp tëvo ir sûnaus,
buvo suformuoti du dvarai – Bardþiø, kuriuos valdë D. Poðka, ir Bijotø, kur ðeimininkavo D. Poðkos tëvas ir jo netikras sûnus Norbertas Paðkevièius.
1812 m. D. Poðka árengë pirmàjá Lietuvos kraðtotyros
muziejø, kuris ir ðiandien labiausiai lankoma vieta ðiame
kraðte. Muziejus buvo pradëtas formuoti á dvaro sodybà
atitempto seniau apylinkëse augusio ir Baubliu vadinto
ðimtameèio dþiûstanèios àþuolo kamiene.
Portalo „Lietuvos muziejai“ (www.muziejai.lt) puslapyje,
skirtame Dionizo Poðkos baubliams, raðoma, kad seniau
„þmonës aþuolà Baubliu vadindavo dël to, kad vëjas jo giliose drevëse baubte baubdavo. Pats raðytojas Baublio vardà
siejo su senovës lietuviø medaus dievaièiu Bubilu.“

Maþieji baubliukai Bijotø dvaro sodybos-Baubliø teritorijoje
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Ið pradþiø tai buvo paties D. Poðkos darbui, poilsiui pritaikytas
kambarëlis, kur jis laikë savo bibliotekà. Joje bûta apie 200 knygø.
Èia D. Poðka saugojo ir savo surinktà archeologinæ, etnografinæ bei
istorinæ medþiagà, senovës dievø atvaizdus, turëtus þymiø þmoniø
portretus. 1824 m. jis árengë dar ir maþesná baublá, o didþiajame
ákûrë muziejø. Tais laikais D. Poðkos muziejus, jame saugoti eksponatai bei iraðai këlë daugelio lietuviø patriotines nuotaikas, skatino juos domëtis Lietuvos istorija, kultûra, tyrinëti jà. Vëliau
D. Poðkos surinkti, saugoti eksponatai jo paties valia (testamentu) pasklido po Lietuvà. Didþioji vertybiø dalis þuvo per Pirmàjá
pasauliná karà.
Tautinio atgimimo metais Baublius daþnai lankydavo ekskursijø
dalyviai, tautinio atgimimo veikëjai, prie Baubliø bûdavo rengiamos dainø ðventes, chorø pasirodymai, geguþinës.
Keletas kitø svarbesniø datø ir faktø ið Baubliø muziejaus istorijos:
XIX a. pab. – XX a. pr. D. Poðkos baubliams buvo pakeistas
ðiaudinis stogas, jie apkalti lentelëmis, padëti cementiniai pamatai. 1930 m. visuomenës iniciatyva baubliai buvo apdengti mediniais gaubtais ir suverþti metaliniais lankais. 1945 m. ákurtas valstybinis D. Poðkos baubliø muziejus. 1956 m. baubliai pirmà kartà
buvo konservuojami. 1963 m. Baubliø muziejus tapo Ðiauliø „Auðros“
muziejaus filialu. 1969 m. baubliø kompleksas paskelbtas respublikinës reikðmës istorijos paminklu. 1971 m. baubliai uþdengti stikliniais gaubtais. 1998 m. sutvirtinti baubliø pamatai, árengta lietaus
vandens nutekëjimo sistema. 2008 m. Baubliø muziejus tapo Ðilalës Vlado Statkevièiaus muziejaus filialu ir juo iki ðiol yra.
Atvykus á muziejaus teritorijà ðià vasarà, pirmiausia dëmesá
patraukë informacinë lenta, kurioje nurodyta, kad vyksta ið Europos
Sàjungos struktûriniø fondø finansuojami Bijotø dvaro sodybosBaubliø komplekso pritaikymo turizmui I etapo darbai. Dël ðios
prieþasties muziejus nuo 2009 m. spalio 23 d. iki 2011 m. spalio
mënesio uþdarytas. Vis dëlto patekti á muziejaus teritorijà mums
pavyko, tad galëjome pamatyti, kiek tie darbai pasistûmëjæ á prieká
ir kas èia daroma. Akivaizdu, kad buvusios dvaro sodybos ir
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Bijotø miestelio centro pastatai

muziejaus teritorijoje daug kas ið esmës keièiasi. Tai, kad valomas
pro ðalá einantis kanalas, kad atnaujinamas muziejaus teritorijoje
buvæs gyvenamas pastatas, pastaraisiais metais buvæs ir kitoms
reikmëms naudojamas, kelia dþiaugsmà. Sunerimome tik prisiartinæ
prie iki ðiol po stiklo gaubtais buvusiø didþiøjø baubliø. Dabar virð
(Nukelta á 10 p.)

Senàjà dvaro sodybos vietà Bijotø miestelio centre þymi ðimtameèiai medþiai
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Mediniu gaubtu dengiami baubliai – po stikliniu gaubtu. 2010 m. vasarà

(Atkelta ið 9 p.)
jø ið plokðèiø padaryti keisti mediniai gaubtai. Ðeðtadienis, karðta,
þmoniø, net ir vietiniø, – në kvapo, tad nebuvo kaip iðgainioti dël jø
kilusio nerimo. Sugráþæ suþinojome, kad baublius rengiamasi
restauruoti, todël jie uþdengti laikinais mediniais gaubtais. Jie èia
saugos restauruojamus baublius laikotarpiu, kai bus nuimti stikliniai
gaubtai, sutvirtës naujai supiltas ir sutvirtintas ðlaitas bei pamatai,
padaryti naujiesiems gaubtams.
Turistø dëmesio nuolat susilaukia ir kaime esantis N. Paðkevièiaus dvaro parkas, Bijotø àþuolas, kuris kaip gamtos paminklas
saugomas valstybës, Bardþiø vandens malûnas.
Atsisveikinant su Bijotais, verta trumpai dar prisiminti ðio kaimo
svarbiausius istorijos, vykusios jau po D. Poðkos, faktus:
1847 m. Barzdþiø ir Bijotø dvarus nusipirko Volmeriai. XX a.
praþioje Lietuvoje vykstant Þemës reformai, Bijotø dvaro þemës
buvo iðdalintos valstieèiams. Buvusio dvaro valdose tuo laiku susiformavo keletas kaimø.
1919 m. ákurta Bijotø pradþios mokykla. 1935 m. iðkilo naujas
Bijotø pradinës mokyklos pastatas. Tais paèiais metais mokyklai
suteiktas D. Poðkos vardas. 1949 m. duris atvërë Bijotø septynmetë mokykla, kuri vëlesniais metais reorganizuota á aðtuonmetæ,
devynmetæ, pagrindinæ mokyklas. Sovietmeèiu Bijotai buvo D. Poðkos kolûkio centrinë gyvenvietë ir to paties pavadinimo apylinkës

Baubliai parengti restauruoti – uþdengti laikinais mediniais gaubtais, kurie
èia stovës kol bus nuimti stikliniai, sutvirtës naujai supiltas ir
sutvirtintas ðlaitas bei pamatai naujiems gaubtams

Bijotø dvaro sodybos-Baubliø teritorijoje 2010 m. vasarà vyko komplekso
pritaikymo turizmui I etapo darbai

centras. 1995 m. jie tapo Bijotø seniûnijos centru. 1923 m. èia buvo
62 gyventojai, 1959 m. – 39, 1970 m. – 90, 1979 m. – 108, 1984 m. –
148, 1989 m. – 205, 2001 m. – 258. Gyvenvietëje veikia Bijotø
Dionizo Poðkos pagrindinë mokykla, biblioteka. 2010 m. birþelio
3 d. Lietuvos Respublikos Prezidentës dekretu patvirtintas Bijotø
herbas. Herbo etalonà sukûrë dailininkas Rolandas Rimkûnas.

Ið kairës: paminklas Dionizui Poðkai ir paminklas Vytautui Didþiajam Bijotø dvaro sodybos teritorijoje, kur veikia Baubliø muziejus
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