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Į tokią 2 dienų kelionę (2014 m. gegužės 31 – birželio 1 d.), 

skirtą prof. Č. Kudabos (1934- 1993) jubiliejiniams metams ir 
Lietuvos geografų draugijos 80-mečiui, išsiruošė 40 geografų 
draugijos narių. 

Pirmiausia autobusas pajudėjo prof. Č. Kudabos gimtinės 
link – link Naručio (Naročiaus). Prisiminėme profesorių, jo 
darbus. Tenka tik stebėtis, kaip šis žmogus, dirbdamas Vilniaus 
universitete, rašydamas mokslinius darbus, knygas, būdamas 
įvairių tarybų, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos 
kultūros fondo pirmininkas, dar suspėjo pėsčiomis su kuprine 
ant pečių ir fotoaparatu rankose išvaikščioti Lietuvą, surinkti ir 
pateikti spaudai tiek daug įdomios ir svarbios kraštotyrinės 

medžiagos. 
Per gana trumpą gyvenimą profesorius parašė 13 knygų, 

kartu su bendradarbiais parengė dar 31 leidinį, publikavo 1944 
straipsnius.  Platus, viską fiksuojantis mokslininko žvilgsnis 
lydėjo visur: ar jis rašė apie Naručio ežerą, Nemuną, Ignalinos 
kraštą, ar iš pažiūros apie paprastus miestelius Kražius, 
Platelius, Varnius. 

Skaityti prof. Č.Kudabos knygas ar straipsnius yra įdomu, 
nes jis apie viską rašė gražia, vaizdinga, tik jam būdinga kalba, 

mokėdamas prašnekinti paprastus žmones ar krašto 
keistuolius, tarytum kviesdamas kitus čia atkeliauti ir viską 
pamatyti. 

Nusifotografavome Narutyje prie prof. Č.Kudabos gimtojo 
namo, šalia šv. Andrejaus bažnyčios. O gal toje vietoje jau nebe 
tas namas? 

 
Narutyje - prof. Česlovo Kudabos gimtinėje Lietuvos geografų draugijos vėliava. 

 
Nuvažiavome prie Naručio ežero – didžiausio ledyninės 

kilmės ežero Baltarusijoje (7950 ha). Drąsesnieji pamirkė kojas 
dar šaltokame vandenyje, kiti grožėjosi ežero didybe, krantais, 
smėlio paplūdimiu.  

 

 
Prof. Rimo Žaromskio paskaita apie Baltarusijos ežerus. 



 
Keistoka, bet Lietuvoje išliko tik kelios kovas su 

kryžiuočiais, rusais, švedais menančios pilys, o mūsų krašto 
istorijai itin reikšmingos ir net Lietuvos likimą lėmusios pilys 
(LDK didybę liudijantys paminklai) yra kaimyninėje 

Baltarusijoje. „Jeigu žmonija nori eiti nauju keliu, turi prisiminti 
senąją būtį“, - rašė lenkų (ir lietuvių) poetas Vladislovas 
Sirokomlė. 

Pirmiausia apžiūrėjome XIV a. statytą Krėvos pilį, vieną iš 
seniausių mūro pilių. Ypatingu grožiu ar grakštumu ji 
neišsiskyrė, nes buvo skirta apsaugai nuo priešų, o šiuo metu 
likę pilies griuvėsiai konservuoti. Krėvos pilis mums priminė 
liūdnus istorijos įvykius. Kaip spėjama, 1382 m. Jogailos 
įsakymu didžiajame pilies bokšte buvo nužudytas kunigaikštis 

Kęstutis, o Vytautui pavyko pabėgti, persirengus tarnaitės 
drabužiais. Šioje pilyje Jogaila 1385 m. pasirašė Krėvos uniją – 
dėl Lenkijos karaliaus karūnos (sutarė vesti sosto paveldėtoją 
Jadvygą) ilgam susiejo Lietuvą su Lenkija (sustiprino LDK ir 
Lietuvos susijungimo aktą). 

 

 
Džiugu, nes ką tik pritvirtinta lentelė, baltarusių kalba skelbia, kad Krėvos pilis 
yra istorinė – kultūrinė vertybė. 
 

 

 
 Prie Krėvos pilies. 

 



 
Naugarduko pilies liekanos paliko slogų įspūdį. XIII-XVI a. 

statyta pilis turėjo tvirtas ir aukštas sienas, 7 bokštus. Vienas jų 
buvo pastatytas piliakalnio papėdėje ant šaltinio, iš kurio pilies 
įgula imdavo vandenį. XVI a. Naugarduko pilis buvo galingiausia 

šiose teritorijose. Kai kurie istorikai teigia, kad būtent šioje pilyje 
buvo karūnuotas Mindaugas. 

Iš garsios pilies išliko tik dviejų bokštų ir sienų griuvėsių 
liekanos. Neprižiūrimos pilies liekanas toliau naikino ne tik 
laikas, bet ir miestelio gyventojai – ardė mūrus, statė savo 
namus, grindė gatves. Šiuo metu Naugarduko pilies liekanos ne 
restauruojamos, o tik konservuojamos – gelbėjama nuo visiško 
sunykimo. 

      
 Naugarduko pilies griuvėsiai.  
 

 
 Vaizdas į gyvenvietę nuo Naugarduko pilies kalno. 

 

Naugarduke nepalyginamai didesnis dėmesys skiriamas 
poeto Adomo Mickevičiaus (1798-1855) atminimui. Name, 
kuriame jis praleido vaikystę ir jaunystę, veikia memorialinis 
muziejus. Netoliese stūkso poetui supiltas pilkapis. Adomo 
Mickevičiaus sūnaus Vladislovo iniciatyva jis supiltas 1924-

1931 m. toje vietoje, kur būsimasis poetas, būdamas vaikas 
mėgo žvejoti. Kalvą supylė žmonės, mėgę Adomo Mickevičiaus 
kūrybą. Žemę vežė, nešė, net paštu siuntė iš tų vietų, kur 
gyveno šis poetas: iš Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Turkijos. Per 8 metus iš tų žemės saujelių (320 t) 
išaugo savotiškas paminklas Adomui Mickevičiui. 

Netoli Naugarduko (Naugarduko aukštumos viduryje) 
telkšo, idealiai apvalios formos, Svitezio ežeras – neįkainojama 
gamtos dovana. 220 ha ploto, 15 m. gylio ežeras pasižymi 

vaizdingais krantais. Ne kartą ežeru žavėjosi poetas A. 
Mickevičius ir remdamasis apie šį ežerą sklandančiomis 
legendomis sukūrė 3 balades: „Svitezis“, „Svitezietė“ ir „Žuvelė“. 

 

 
Lydos pilis savo forma priminė Lietuvoje esančią 

Medininkų pilį. Ši pilis statyta XIV a. pradžioje kunigaikščio 
Gedimino įsakymu. Sienų mūruose išsiskiria du bokštai, kurių 
aukštutiniuose aukštuose apsistodavo valdovai, o pilyje nuolat 

gyveno įgula. Pilies kieme pastatų nėra, jų ir nereikėjo, nes 
pavojaus metu į storomis (2-1,5 m) ir aukštomis sienomis (15 m) 
apsuptą kiemą slėptis nuo kryžiuočių subėgdavo apylinkių 
gyventojai. Pilis buvo sugriauta XVIII a. Šiaurės karo su švedais 
metu. Pastaraisiais metais restauruotos Lydos pilies kieme 



vyksta koncertai, derliaus šventės, inscenizuoti riterių turnyrai. 
Žiemą veikia čiuožykla. 

Miro pilis iš toli mus pasitiko puošniais, originaliai 
dekoruotais bokštais. Spalvingai raštuoti 25 metrų aukščio 
bokštai yra pagrindinis pilies akcentas. Miro pilis buvo pastatyta 

XVI–XVII a., kai jau nebegrėsė kryžiuočių antpuoliai, todėl 
sustiprėję LDK didikai statėsi šeimų reprezentacinius rūmus. 
Statybą pradėjo Mirskiai (nuo jų kilęs vietovės ir pilies 
pavadinimas), o užbaigė XVIII a.pr. M.K. Radvila Našlaitėlis. 
Pagal Džovanio Bernardonio projektą jis pilį perstatė į itališko 
stiliaus rūmus. 

Didingumu ir prašmatnumu spinduliuojanti Miro pilis 
buvo daugiau pramogų ir pasilinksminimų vieta. Šiandien pilis – 
tai įdomios architektūros turistams pristatomas kompleksas. 

Jame yra įsikūręs viešbutis, restoranas, konferencijų salė. Pilį 
supa didžiulis tvenkinys – puiki vieta vasarotojams. 

2000 m. Miro pilis įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą. 

 
Miro pilis, kuri 2000 m. įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 

 
Šios kelionės metu, iš matytų penkių pilių, didžiausią 

įspūdį paliko Nesvyžiaus bastioninė pilis – tvirtovė.  
Nesvyžiaus Radvilos garsėjo kaip politikai, menininkai, todėl 
norėjo ne tik galingos tvirtovės, bet ir gražių rūmų, bažnyčios, 
parkų, tvenkinių. 

M.K. Radvilos Juodojo (Barboros Radvilaitės pusbrolio) 
sūnus Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, grįždamas iš 
kelionės po Italiją, į Nesvyžių atsivežė garsų italų architektą 
Džovanį Bernardonį. Jis suprojektavo Nesvyžiaus rūmų 
komplektą – vieną įdomiausių architektūros paminklų 

Baltarusijoje, Kristaus kūno bažnyčią ir vadovavo jų statybai. 

 
XVI amžiuje M.K. Radvila Našlaitėlis medinį Nesvyžių 

pavertė svarbiu Rytų Europos miestu. Jo dėka čia atsirado ne 
tik puošnūs rūmai, apsupti pylimų, kanalų, tvenkinių, parkų, 
bet ir rotušė, mokykla, ligoninė, vaistinė. 

 



400 metų Nesvyžiaus pilis buvo Radvilų rezidencija. 
Ištaiginguose rūmuose buvo sukaupta apie 1000 paveikslų 
kolekcija, 20 tūkst. Knygų biblioteka, vertingas Radvilų giminės 
archyvas, istorinių asmenybių vaškinės figūros, žymių žmonių 
laiškai, gobelenų, porcelianinių indų, brangakmenių, monetų, 

medalių, Slucko juostų, riterių šarvų ir ginklų su Radvilų 
herbais kolekcijos. 

 
Nuo XVI a. pab. iki 1939 m. gyvenimas – kultūra, amatai, 

architektūra, mokslas – sukosi aplink Radvilų rūmus. M.K. 
Radvila Našlaitėlis savo kelionėse po Europą patyrė, jos žmonės 
mažai žino apie Lietuvą. Nesvyžiuje jam kilo mintis išleisti LDK 

žemėlapį. Sudarant jį didžiulė teritorija buvo matuojama, 
aprašoma, kartografuojama. Visus darbus, trukusius 23 metus, 
organizavo ir finansavo Našlaitėlis. Žemėlapį nubraižė ir 
meniškai apipavidalino Radvilų rūmų dailininkas grafikas 
Tomas Makauskas. 

LDK žemėlapis buvo išleistas 1613 m. Amsterdame 
(Olandijoje). Tai buvo turtingiausias ir tiksliausias vėlyvojo 
renesanso Lietuvos kartografijos kūrinys. 

Įžymusis Radvilų rūmų dailininkas T. Makauskas 
iliustravo daug knygų, išleistų Nesvyžiuje, nutapė daugybę 
paveikslų rūmų galerijai. 

Radvilų rūmuose kurį laiką gyveno ir dirbo poetas 
Vladislavas Sirokomlė (1828-1862), tvarkė Radvilų archyvą, 
biblioteką, dirbo raštininku, kūrė sonetus apie Radvilas ir 
Nesvyžių. 

Restauruotuose pilies rūmuose apžiūrėjome Nacionalinio 
istorijos ir kultūros muziejaus ekspoziciją. Žavėjomės 
puošniomis salėmis, baldais, paveikslais ir kt. 

       

2005 m. Nesvyžiaus rūmų kompleksas į trauktas į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 

 



Lankėmės, puošnioje baroko stiliaus, Nesvyžiaus Kristaus 
kūno bažnyčioje, kurią 1587 m. pašventino M.K. Radvilos 
našlaitėlio brolis – kardinolas Jurgis Radvila (pirmasis Lietuvos 
kardinolas). Bažnyčios rūsio kriptoje apžiūrėjome kunigaikščių 
Radvilų giminės, vienos įtakingiausių ir galingiausių LDK, 

panteoną. Jame yra 70 Radvilų karstų – sarkofagų. Paskutinis 
palaidojimas vyko 1999 m. – buvo atgabenti Londone mirusio 
Antano Radvilos palaikai. Keleri metai prieš mirtį jis aplankė 
savo giminės rūmus ir panoro būti palaidotas tarp protėvių. 

 
Gana išsamiai susipažinome su Baltarusijos sostine.  
Minskas išaugo XI a. pab. ant Menkos (Menos) upės 

krantų. Kiti tvirtina, kad miestas kūrėsi prie Svislovičiaus ir 
Nemigos upių santakos. 

XIII a. pab.- XIV a. per. Minskas įėjo į LDK sudėtį. Po 
Lietuvos – Lenkijos II-ojo padalijimo 1793 Minskas atsidūrė 
Rusijos imperijos sudėtyje. Miestas ypač nukentėjo II-jo 
pasaulinio karo metais. 

Vietinė gidė Ina įdomiai pravedė apžvalginę ekskursiją po 
miestą. Pravažiavome plačiais prospektais, apžiūrėjome 
įdomiausias Baltarusijos sostinės vietas. Akis malonino 
šviesiomis spalvomis tviskantys atkurto senamiesčio pastatai, 
švarios jų sienos (nepastebėjome grafitininkų terlionių), skverų 
žaluma, paminklai baltarusių rašytojams J. Kupalai, J. Kolasui, 
spaustuvininkui Pranciškui Skorinai ir kt. 

 

   
        Ekskursija po Baltarusijos sostinę – Minską, stereotipų miestą. 

Daugumą sujaudino Ašarų saloje monumentas žuvusiems 
Afganistane atminti. Tai kuklus ir jautrus paminklas: nedidelėje 
koplytėlėje prasmingi bareljefai ir akmenyje išrašytos žuvusiųjų 
pavardės. Paaiškinimai paprasti: žvakutė – žuvęs karys, lentelė – 
dingęs be žinios. 

 

   
 

Apžiūrėjome ypač modernios architektūros Nacionalinės 
bibliotekos pastatą. Liftu pakilome į nušlifuoto deimanto formos 
bokštą ir iš 72 metrų aukščio grožėjomės Minsko panorama. 

 
Baltarusijos nacionalinė biblioteka. 



 

 
Vaizdas nuo Baltarusijos nacionalinės bibliotekos stogo. 

Vakare LGD viceprezidentės Genovaitės Kynės rūpesčiu 
mūsų visų laukė malonus siurprizas – šiltas ir malonus 
priėmimas Lietuvos Respublikos ambasadoje, susitikimas su 
ambasados darbuotojais, kurį organizavo ambasadoriaus 
patarėjas Vilijus Samuila (nuotraukoje pirmas iš kairės), prieš 
daugelį metų lankęs Jaunųjų geografų mokyklą.  

 
Lietuvos geografų draugija svečiavosi Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske. 

 

Nepaisant politinių permainų Europoje, Minske niekas 
neišvartė sovietinių laikų paminklų, nepakeitė gatvių 
pavadinimų ir lentelių. Mes nakvojome viešbutyje „Sorok liet 
pobiedy“ („40 metų pergalei“). 

 

Antrąją kelionės dieną, judant jau Lietuvos link, teko 
atsisveikinti su likusiais baltarusiškais pinigais. Baltarusiai 
nesinešioja sunkių piniginių – nėra metalinių rublių ir kapeikų. 
Tik tie popieriniai rubliai su daugybe nulių pvz., 1 degtukų 
dėžutė kainuoja 300 rub., bilietas į Nesvyžiaus pilies muziejų – 
70 000 rub. 

LGD nariai, 2 dienas keliavę po Baltarusiją, dėkingi grupei 
žmonių, padariusiems viską, kad ši kelionė būtų turininga, 
prasminga, įdomi. Reiškiame nuoširdžią padėką: LGD 
prezidentei prof. Dovilei Krupickaitei – už ekskursijos idėją; 

Genovaitei Kynei – už ekskursijos organizavimą, aprūpinimą 
gidais ir bilietais į muziejus, puikios medžiagos pateikimą apie 
prof. Česlovą Kudabą, už galimybę Minske apsilankyti LR 
ambasadoje; Agnei Jasinavičiūtei už rūpinimąsi Baltarusijos 
vizomis; dr. Nelei Kostinienei – už įdomiai pateiktą Baltarusijos 
istoriją, miestus ir miestelius, didikų gyvenimą; prof. Rimui 
Žaromskiui – už profesionaliai perteiktą medžiagą apie Naručio 
ir Svitezio ežerus bei kitus šalies vidaus vandenis; Sakalui 
Gorodeckiui – už įdomius intarpus apie istorines kovas įvairiose 

Baltarusijos vietose. 
Nuoširdus ačiū visiems kelionės dalyviams už 

draugiškumą, supratimą, nuolankumą kitiems. Smagu keliauti 
kartu su puikiai nusiteikusiais bendraminčiais. 

 
Naudotos LGD narių Gintarės Pociūtės ir Agnės Jasinavičiūtės nuotraukos. 


