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2018-aisiais ėjome „Krėvės keliu“



„Krėvės kelias“
2019

Merkinės Vinco 
Krėvės gimnazija



Maršruto „Krėvės kelias:
Merkinė – Subartonys – Merkinė“ 

aprašymas

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos komanda

Projektui „Keliauk Lietuvoje“

2019-10-25, Merkinė



Maršrutą kūrė

• Rugilė Plutuliavičiūtė (13 m.) – iliustravo planą

• Kotryna Černiauskaitė (15 m.), Rugilė
Sinkevičiūtė (15 m.)– fotografavo žygio metu, 
rinko medžiagą ir sudarė aprašymą ir pateiktis

• Merginos dalyvavo ir „Krėvės kelio“ žygyje 

2018 m. spalio 17 dieną

• Kuravo mokytoja Rita Černiauskienė



2018 m. maršrutas vadinosi 
„Krėvės kelias“

Juo ėjo visi 
Merkinės 
Vinco Krėvės 
gimnazijos 
5 – 11 klasių 
mokiniai ir 
mokytojai.



Atstumas:  apie 12 km
Kelionės laikas 
– 3 val. 30 min. pėstute  pailsint stotelėse

Merkinė – Subartonys – Merkinė
I variantas  pėstute



Merkinė – Subartonys – Merkinė

II variantas 

pėstute ir 

automobiliu

Atstumas:  apie 15 km
Kelionės laikas : apie 1 val. 40 min.
– 1 val. 30 min. pėstute  iki Subartonių (5,5 km), o nuo jų  10 
min. automobiliu iki Merkinės piliakalnio  (9,3 km)



Su savimi verta turėti:

3. susipažinus su Kukiu ir Gugiu iš 
apysakos

2. būti skaičius apsakymus 
„Skerdžius“, „Bedievis“, 
„Antanuko rytas“ ir „Bobulės 
vargai“ iš 

(„Gilšė“, Milžinkapis“) 

1. 

4. Patartina turėti žvakutę 
ant rašytojo šeimos kapo uždegti



Maršruto pradžia:

• Apžiūrėsite mieto 
istoriją, 

• išsiaiškinsit maršruto 
ženklus 

• ir  leisitės į kelionę.  

Merkinės krašto muziejus

(Dariaus ir Girėno a.1) 



Tiesiai Kauno gatve

• iš muziejaus pasukite 
dešinėn, pereikit 
Vilniaus gatvę. 

• Tiesiai į Kauno gatvę.
dešinėje liks Dzūkijos 
nacionalinis parkas. 

• Tolyn Kauno gatve,

kol prieisite 1-ąją stotelę. 



1-oji stotelė 
„Kukio ir Gugio vartai“: 

• miesto riboženklis (XVI a.); 

• V. Krėvės „Raganiaus“ 
personažai Kukis ir Gugis.

• Atsakote į jų klausimus, 

gaunate raidę K.



Paėjėkite į priekį

• ir pasukite vieškeliu į 
kairę. 

• Eikite tolyn mišku, kol 
prieisite tiltą.



2-oji stotelė „Plėšikų tiltas“:

Tai senasis tiltas 

per Straujos upę.

Pagal V. Krėvės

„Gilšės“ padavimą 

• slėpėsi jaunikaitis,

• apiplėšė pirklius,

• vedė Gilšės dvaro mergelę.  

Plėšikams išpirka – jums R raidė. 



Iš kelio nesukite, 

kol prieisite rodyklę dešinėn „Subartonių ąžuolynas“ .



Trumpam išsukite

• iš vieškelio į dešinę 

• ir eikite miško keliuku 

• iki „Vincuko ąžuolo“. 



3-ioji stotelė „Vincuko ąžuolas“:

• Čia jus pasitiks Krėvės 
„Šiaudinės pastogės“ 
piemenukai. 

• Pažaisit, pasiklausysit
istorijos apie Vinculį ir 
ąžuolą. 

• Gausite Ė raidę. 



Gavę Ė raidę, 

• grįžkite tuo pačiu miško 

keliuku į vieškelį, 

• pasukite dešinėn ir.....        eikite toliau.



Prieisite Pakelinio ežerą...



4-oji stotelė 
„Vainoraus mįslė (mislia)“:

• Vainorus iš Krėvės 
„Bedievio“ papasakos
apie vėlių kalnelio
ramybę... 



Vainorus jus palydės

ant Subartonių kapelių kalnelio, 

kur ilsisi rašytojo Vinco Krėvės šeima. 



Jei uždegsite žvakelę, 

• gausite iš Vainoraus V
raidę ir, 

• nusileidę nuo kalnelio 
žemyn pro vartelius, 

• pasieksite Subartonių
kaimą. 



Eikite tolyn per Subartonių kaimą, 
• pasigėrėkite sodiečių 

namais, 

• kaimo turizmo 
sodybomis, 

• dešinėje matysite 
Totorių muziejų.

Totorių muziejus



5-oji stotelė „Svečiuose pas Krėvę“: 

Vinco Krėvės muziejuje jus gali pasitikti pats 
rašytojas Vincas Krėvė, ir jo draugas Balys Sruoga. 



Gausite ir paskutinę raidę Ė



O jei jų nebūtų, 

jus priims muziejininkė 

Evelina Buržinskienė

ir papasakos, 

kaip gyveno rašytojas 
vaikystėje ir jaunystėje. 

„Antanuko ryto“ ir „Bobulės vargų“ pasaulis. 



Na, o apsilankę 
muziejuj, 

pasiklausysite 
sutrumpintą

Krėvės 
gyvenimo 

istoriją, 
kurią tik ten 

galima 
išgirsti.



Dzūku neduok pavalgyc‘, o duok pašnekėc‘.. 

• Jei einat vasarą, galit išsimaudyti 

• arba Pakelinio ežere,       arba Gilšės.

Pakelinis – pakeliui. Gilšės – klauskite žmonių.



Grįžę į miestelį, 
būtinai aplankykite

Merkinės piliakalnį, 

ant kurio galima 

perskaityti 

Vinco Krėvės

padavimą 
„Milžinkapis“

Algimanto Černiausko foto 



ir nuo piliakalnio

• pasigėrėkite Nemuno, Merkio ir Stangės santaka. 

• Kiek toliau į Nemuną įteka Strauja, kurią jau matėte. 

Algimanto Černiausko foto. Nemuno ir Straujos santaka 



Vinco Krėvės paminklas

• Miestelyje galima 
nusifotografuoti ir prie 
rašytojo Vinco Krėvės 
paminklo 

(prie Merkinės Vinco 
Krėvės gimnazijos, Seinų 
g. 10)

skulptorius Petras Mazūras, 
pastatytas 1994 m. miestelio žmonių lėšomis). 



Grįžti į Merkinę galima dviem būdais: 

pėstute tuo pačiu maršrutu atgal arba susiorganizuotu transportu asfaltuotu 
keliu „Subartonys – Merkinė“



Kviečiame keliauti „Krėvės keliu“

Algimanto Černiausko foto 



2022-ųjų metų žygis 



Merkinės riboženklis



Straujos tiltas



Kryžkelė į Subartonių ąžuolyną



Pakelinio ežero stotelė



Subartonių kaimo kapinaitės



Rašytojo memorialinis muziejus



Rašytojo memorialinis muziejus



Vaivos juosta per nuo muziejaus iki 
kapinių



Didžiojo Išminčiaus besiklausant



Išvados

• Gera mokykloje dirbti ir prie bet kurio klasiko 
prisiliesti, kai yra palaikymas, susikalbėjimas, 
kai visiems rūpi tas pats, kai gyveni 
bendruomenėje, kurioje jautiesi svarbus, 
reikalingas ir saugus.



Išvados

• Mokiniui reikia leisti laisvai pasirinkti: ar būti tingiu, ar
suaktyvinti savo sąmonę, nes tai jo, o ne mokytojo
gyvenimas, tai jo asmeninis reikalas ir galbūt likimas.
Literatūroje ir mene, kaip ir religijoje, prievartos nėra ir
būti negali. Retoriniame lygmenyje mes suteikiame
mokiniui laisvę būti bukagalviu, tačiau moraliniame
lygmenyje – mes esame labai atsakingi, kad jis toks
nebūtų. Ir gal jis toks nebus, jei literatūrai nebūsime
abejingi mes patys.

Regimantas Tamošaitis



Ačiū už dėmesį ☺


