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K ULTÛROS

PAVELDAS

LAPGIRIAI
T EKSTAS IR NUOTRAUKOS
D ANUTËS M UKIENËS
N U O T R AU KO S E – L A P G I R I Ø

D VA R O PA S TATA I

Lapgiriø kaimas – Jurbarko rajono Ðimkaièiø seniûnijoje. Prie jo
privaþiuoti galima keliu Ðilinë–Raseiniai, pasukus Vadþgirio pusën. Dvaras yra 3 km nuo Vadþgirio, deðinëje kelio pusëje. Nuo èia
iki Paskynø – taip pat 3 km, iki Ðimkaièiø – 8 km, Erþvilko – 10 km,
Jurbarko – 20 km. Ðalia – Driûbino upelis. Ðios vietovës miðkingos. Lapgiriø miðkuose daugiausiai auga egliø, berþø, juodalksniø
ir kt. Medþiø. Tikëtis, kad vaþiuojant pro lapgirá pamatysi kokias
kelio rodykles, neverta. Á kaimà pasuki tik pastebëjæs ðiose apylinkëse savo architektûra iðsiskirianèius netoli kelio stovinèius didþiulius raudonø plytø neogotikinius pastatus – buvusias arklides ir
svirnà – tai iðlikæ buvusio Lapgiriø dvaro statiniai.
Apie Lapgirius pirmàsias þinias istorikai suranda ið 1561 metø.
Dokumentai rodo, kad tuo metu èia buvo 2 kiemai ir 3 valakai (apie
60 ha) dirbamos þemës. Vëliau ásikûrë ir dvarvietë. Dvaras apëmë
teritorijà, esanèià prie Bebirvos ir Ðaltuonos upiø santakos.
Ið 1744 m. mus pasiekia þinios apie Lapgiriø palivarkà. Nuo
1864 m. raðytiniuose ðaltiniuose minimas jau ir Lapgiriø dvaras.
Jis buvo gana turtingas, vienas ið ekonomiðkai stipriausiø ðiose
apylinkëse. Lapgiriuose yra ðeimininkavusi ir Raudonës dvaro valdytoja baronienë, generolo Kaisarovo naðlë Sofija fon Pirch-Kaisarova, kuri buvo Platono Zubovo turtø paveldëtoja. Ið jos dvarà perëmë dukra Sofija. Ði buvo iðtekëjusi uþ ið Rusijos atvykusio turtingo
ðvedo barono Vekselio. Paskutinieji Lapgiriø ðeimininkai buvo jos
þentas rotmistras Aleksandras Chuðèiovas. Vëliau – jo sûnus Nikalojus Chuðèiovas. Þinoma, kad jo þmona buvo Olga Holzhoff fon
Fasman. Nikolajus ir Olga Chruðèiovai turëjo dukrà Olgà. Jos vyras
buvo Tadas Geltneris. Geltneriai susilaukë sûnaus Georgo Geltnerio, kuris pagal galiojanèius ástatymus yra teisëtas dvaro paveldëtojas. Á ðá dvarà paskutiniuoju laikotarpiu pretenzijas yra pareiðkusi
ir Vokietijoje gyvenanti Olga Vakselytë-Larsen.
Lapgiriø dvaras buvo didelë atrama 1831 m. sukilëliams. Èia
kurá laikà traukdamiesi buvo apsistojæ sukilëliø daliniai, kuriuos
sudarë J. Gruþevskio vadovaujami ulonai, S. Kalinovskio pëstininkø pulkas bei J. Monasterskio pëstininkø kuopa. Lapgiriø kaime
vyko ir vienas paskutiniøjø ðiose apylinkëse sukilëliø mûðiø su
rusø kariuomene..
1863 m. sukilime aktyviai dalyvavo Lapgiriø valstieèiai baudþiauninkai, atsisakæ klausyti dvaro valdytojø ir eiti laþà. Jiems sudrausminti á kaimà buvo atsiøstas fligeladjutantas pulkininkas Manziejus
bei Kauno gubernijos þandarø ðtabo karininkas. Keletas aktyviausiø
kaimo gyventojø, pasiprieðinusiø valdþiai, buvo suimta.
Lapgiriø gyvenimà gerokai pakeitë ir 1907–1907 m. Rusijos ávykiai. Kaimo gyventojai tuo laikotarpiu pasiprieðino dvarininkui, sukëlë maiðtà. Jø sutramdyti buvo pasiøsta net 80 dragûnø.
Labiausiai dvaras sustiprëjo apie 1881–1908 metus, kai já valdë
Aleksandras Chruðèiovas. Ðiuo laikotarpiu (1899 m.) pastatytas
didelis neogotikinis raudonø plytø svirnas, o 1902 m. – oranþerija,
arklidës su ratine, medinis kumetyno pastatas.
Mûsø dienas pasiekæs dvaro centrinis pastatas iðkilo XIX a. pr.,

ZZ_2011_5.p65

8

vëliau jis buvo ne kartà rekonstruojamas. Prie rûmø, sodybos ðiaurës vakarinëje dalyje, XX a. pr. buvo suformuotas geometrinio plano
parkas, kurio ðiaurinëje dalyje buvo árengtas Chruðèiovø ðeimos
kapø rûsys. Parke daugiausia augo vietiniai medþiai ir krûmai, didele augalø ávairove jis ið kitø apylinkës parkø niekada neiðsiskyrë. Dvaro klestëjimo laikais ðiose lygumø vietovëse kraðtovaizdá
pagyvindavo dvaro teritorijoje, prie Driubino upelio, iðkasti du 2
tvenkiniai. Ið buvusio didþiulio dvaro iki mûsø dienø iðliko 6 mûriniai pastatai ir Chruðèiovø ðeimos kapas.
Ið buvusiø Lapgiriø dvaro aplinkos þmoniø labiausiai yra þinomas Chruðèiovø giminaitis Gavrilas Aleksandrovièius Chruðèiovas-Sakolnikovas (1845–1890). Yra pagrindo manyti, kad jis – Aleksandro Chuðèiovo sûnus, kurá laikà gyvenæs Lapgiriø dvare. Jis yra
1889 m. Sankt Peterburge iðspausdinto romano-kronikos „Griunvaldo mûðis“ bei kitø 11 knygø autorius.
„Griunvaldo mûðá“ á lietuviø kalbà iðvertë lietuviø pedagogë,
raðytoja Ona Pleirytë-Puidienë, (Vaidilutë). Knyga iðspausdinta 1922
m. Kaune pavadinimu „Þalgiris“. Anot literatûros tyrinëtojø, tai pirmasis rusø autoriaus romanas, iðspausdintas lietuviðkai.
Lapgiriø dvaro ðeimininkai Chruðèiovai XX a. pradþioje, kai pagrindiniai dvaro statiniai jau buvo pastatyti, ðiuose kraðtuose pagarsëjo ir kaip labdariai. Jaunasis dvaro ðeimininkas Nikolajus
Chruðèiovas baigiamai statyti Vadþgirio baþnyèiai paaukojo nemaþai pinigø ir 70 àþuoliniø ràstø. Nepriklausomos Lietuvos metais
garsëjo Bebirvuose Lapgiriø dvaro savininko Nikalojaus Chruðèiovo ir Lotyniðkës dvaro (Girkalnio vlsè.) savininko ásteigta akcinë
pieno perdirbimo bendrovë, kuri pagamindavo aukðtos kokybës
sviestà, kuris buvo veþamas parduoti ir á kitas Europos ðalis.
Dvaro griûtis prasidëjo 1922 m., pradëjus vykdyti Lietuvos þemës reformos ástatymà. Didelë dalis valdþios þinion paimtø Lapgiriø dvaro þemiø (232 ha ið dvaro turëtø 418 ha) 1930 m. buvo iðparceliuota sklypais (buvo suformuota 40 sklypø po 2–10 ha). Vëliau
Lapgiriø dvarininkë Olga Chruðèiovienë dalá jai priklausiusio likusio turto pardavë. 1934 m. ávyko Lapgiriø dvarui priklausiusio Stulgiø palivarko mûriniø arklidþiø varþytinës. Arklides nupirko Vadþgirio kaimo gyventojai. Jie 1935 m. pastatë Vadþgirio keturklasæ mokyklà su butais mokytojams.
Sovietmeèiu dvaro pastatai buvo nacionalizuoti. Kaime buvo Lapgiriø tarybinio ûkio centras. Dvaro centriniame pastate buvo árengti
butai gyventojams ir èia nuolat gyvendavo kelios ðeimos. Jie tinkamai namo nepriþiûrëjo ir jis, laikui einant, ëmë nykti. Lietuvos atgimimo metais pastatus savo þinion perëmë privatus asmuo. Akivaizdu, kad jis nesirûpina buvusio dvaro pastatais, jie nëra tvarkomi. Jei ir toliau ði dvaro teritorija,pastatai nebus tinkamai priþiûrimi, tikëtina, kad jie sulauks naujo ðeimininko. Tuo turëtø pasirûpinti
valdþia.
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