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Kretingiškių generolas

(Pabaiga. Pradžia Nr. 82)
Generolas V. Nagevičius
buvo įtakingas asmuo, bendravęs su aukščiausiais valstybės
pareigūnais. Jo Babtų dvarelyje, gimtosios Žemaitijos garbei
pavadintame Žemaitkiemiu, į
įvairias tautines šventes atvykdavo Vyriausybės nariai, aukšto rango Lietuvos Katalikų
Bažnyčios hierarchai, Lietuvos
Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Įspūdingus renginius svarbioms istorinėms
datoms ir tautinėms šventėms
paminėti generolas rengdavo
Karo muziejaus sodelyje prie
Nežinomo kario paminklo ir
šalia Laisvės paminklo. Jose
dalyvaudavo minios kauniečių, kariuomenės įgula, valstybės vadovai. Jam 1939 m. buvo
patikėta Vilniuje organizuoti
Vilniaus krašto susigrąžinimo
šventę.
Sovietų okupacijos pradžioje, kaip ir dauguma patriotiškai nusiteikusių Lietuvos karininkų, jis buvo atleistas iš visų
pareigų, tačiau represijų išvengė. Prasidėjus 1941 m. Birželio sukilimui, buvo Lietuvių
aktyvistų fronto Kauno štabo
patarėju. 1943 m. paskirtas
pirmojo generalinio tarėjo
generolo Petro Kubiliūno patariamosios tarybos nariu, o
1944 m. aktyviai pasisakė už
Vietinę rinktinę, prieš lietuvių
SS legiono formavimą. 1944
m. pasitraukė į Vokietiją, o
1949 m. persikėlė į Jungtines
Amerikos Valstijas. Gyveno
Klivlende, kuriame 1954 m.
rugsėjo 15 d. mirė.
Už nuopelnus Vladas Nagevičius buvo apdovanotas Vyčio
Kryžiaus 5-ojo laipsnio (1920
m.), II rūšies Vyčio Kryžiaus
2-ojo laipsnio (1928 m.), Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio
(1936 m.) ir didžiojo kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio
(1928 m.) ordinais, Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių
ir Lietuvos nepriklausomybės
medaliais (1928 m.), Šaulių
Žvaigždės ordinu (1931 m.),
skautų Svastikos ordinu (1931
m.), ugniagesių „Artimui pagalbon“ 1-ojo laipsnio kryžiumi (1938 m.), Šaulių Žvaigždės
ordino medaliu (1939 m.), Belgijos, Čekoslovakijos, Estijos,
Latvijos, Rumunijos, Suomijos
ir Švedijos valstybiniais ordinais ir medaliais. 2003 m. generolas pripažintas Lietuvos kariu
savanoriu.
Generolas buvo dažnas Kretingos svečias. Joje jis lankėsi su
žmona, dalyvaudavo pranciškonų, apskrities ir miesto savivaldybių rengiamose šventėse,
atveždavo į jas garbingų svečių.
Pavyzdžiui, 1924 m. su juo Porciunkulės atlaiduose pranciškonų bažnyčioje lankėsi tautos
patriarchas Jonas Basanavičius,
poetas, Kauno tarpdiecezinės

Generolas Vladas Nagevičius (stovi dešinėje) su Pryšmančių kapinyno archeologinių tyrinėjimų ekspedicijos dalyviais. 1921 m.

Buvęs Babtų dvaras, kurį tarpukariu įsigijęs generolas Vladas Nagevičius pavadino Žemaitkiemiu. XX a. 4 deš.

kunigų seminarijos rektorius
Jonas Mačiulis-Maironis, anglų literatas, majoras Edwardas
Owemas Rutteris ir 7 Lietuvos
kariuomenės generolai. 1937
m. pranciškonų bažnyčią, vienuolyną ir Lurdą generolas aplankė kartu su Lietuvos prezidentu Antanu Smetona, o juos
lydėjo abi žmonos. Kretingiškiai labai gerbė savo generolą.
Apie tai liudija 1930 m. gen.
V. Nagevičiaus (karo metais –
gen. Nagiaus) vardu Kretingoje
pavadinta gimtoji jo gatvė (iki
tol vadinta Valsčiaus gatve). Tai
vienintelė gatvė mieste, kuriai
suteiktas iš Kretingos kilusio
asmens vardas jam dar esant
gyvam.
Gatvėje stovėjusio Nagevičių namo neišliko. Po motinos
mirties generolas jį pardavė
seserims Riaukaitėms iš Raguviškių (Būdviečių) kaimo.

Nagevičių šeimos kapavietė Kretingos senosiose kapinėse. Fot. Julius Kanarskas, 2013 m.

Tačiau name buvo paliktas
kambarys, kuriame jis galėjo
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apsistoti atvykęs į Kretingą.
Generolui viešint Kretingoje,

liepos 22 d. per Marijos Magdalenos vardadienį jo prašymu motinos garbei buvo iškeliama tautinė trispalvė. Sykį
patruliavęs jaunas policininkas pamatė ne valstybinės ar
tautinės šventės metu iškeltą
vėliavą ir bandė namo savininkes nubausti. Tačiau pasirodžius generolui ir paaiškinus situaciją, jis savo ketinimų
atsisakė. 1940 m. senąjį namą
savininkės nugriovė, o jo vietoje pastatė mūrinį. Minint V.
Nagevičiaus 111-ąsias gimimo
metines, Kretingos muziejaus
iniciatyva prie namo 1991 m.
buvo pritvirtinta atminimo
lenta, kurią pagamino Kretingos rajono gyventojų buitinio
aptarnavimo kombinato Paminklų dirbtuvių meistrai.
Nagevičių šeimą mena šeimos kapas, esantis Kretingos
senosiose kapinėse. Čia palaidoti generolo tėvai Vladislovas
Kiprijonas ir Marija Magdalena
Nagevičiai, sesutės Olimpija ir
Oktavija, teta Praksėda Eitavičiūtė. Greta jų 1995 m. atgulė iš
Klivlendo parvežti Vlado Nagevičiaus ir žmonos Veronikos Baronaitės-Nagevičienės palaikai.
Kapas paskelbtas nacionalinio
reikšmingumo lygmens registriniu kultūros paveldo objektu (u.
k. 32626), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
Kauno apskrities skyriaus iniciatyva 2006 m. sutvarkytas. Prie
kapo stovi medinis skulptūrinis
stogastulpis su karių globėjo Šv.
arkangelo Mykolo horeljefu ir
kaltiniu kryželiu-saulute (aut.
tautodailininkas Adolfas Teresius, 2006 m.).
Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus
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